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Financiën & Control

Geacht college,
Bijgaand bieden wij u de jaarstukken 2019 aan van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio
Groningen (VRG). Deze zijn op 3 juli 2020 vastgesteld in het Algemeen Bestuur.
Jaarstukken 2019
De jaarstukken 2019 bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening van VRG. In het jaarverslag wordt op
hoofdlijnen verantwoording afgelegd over de in de begroting geformuleerde doelen. Daarnaast worden het
weerstandsvermogen, de risico’s en de ontwikkeling van de reservepositie toegelicht. De jaarrekening is
voornamelijk financieel van aard en geeft inzicht in het financiële resultaat per programma. Daarbij wordt
een bestemmingsvoorstel voor dit resultaat gedaan.
De accountantscontrole is afgerond en er is een goedkeurende controleverklaring afgegeven bij de
jaarrekening 2019.
Conform de wet gemeenschappelijke regelingen artikel 34b verzoeken wij u de vastgestelde jaarstukken
VRG 2019 en deze brief met aangepast tijdspad voor de beleidsbegroting 2021, ter kennisneming voor te
leggen aan de gemeenteraden.
Vertraging jaarrekeningtraject 2019
In het jaarrekeningtraject 2019 is een verschil van inzicht geconstateerd tussen VRG en haar accountant
m.b.t. de technische verwerking van de toekomstige FLO-kosten. Hierover is uitgebreid gesproken met
directie, bestuur en deelnemende gemeenten, waardoor vertraging in het jaarrekeningtraject is ontstaan.
Uiteindelijk heeft dit geleid tot het vormen van een voorziening FLO-overgangsrecht in de jaarrekening
2019 van € 15,2 miljoen. Deze voorziening heeft een grote impact op de jaarrekening 2019 en afgeleide
begrotingsstukken van VRG.
Financieel resultaat 2019
Het financiële resultaat over 2019 bedraagt € 15,3 miljoen negatief. Hieronder is het resultaat per
programma weergegeven:
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Resultaat voor reserve Reserve mutaties
mutaties
2018
X 1.000
Brandweerzorg *
Crisisbeheersing
GKG
GHOR
Totaal VRG

-15.705
-172
91
75
-15.711

Resultaat na reserve
mutaties
383
383

-15.322
-172
91
75
-15.328

* inclusief sectoren bedrijfsvoering, personeel & organisatieontwikkeling, directievoering en risicobeheersing
De reserve mutaties 2019 zijn conform de systematiek van voorgaande jaren verwerkt.

1-1-2020

-

2.805

-

2.805

-15.328

-12.523

-

Bestemmingsreserve
Materieel VRG
Reorganisatie
Onderzoek stedelijk gebied
Subtotaal

2.011
300
5.116

323
323

2.011
300
323
5.439

-300
-83
-383

2.011
240
5.056

-15.328

2.011
240
-10.272

-

Balansmutaties:
Resultaatbestemming 2018
Totaal

5.116

1.282
1.605

1.282
6.721

-1.282
-1.665

5.056

-15.328

-10.272

-

Vervolg actualisatie begroting 2020 en beleidsbegroting 2021
Na vaststelling van de jaarstukken 2019 is sprake van een negatief eigen vermogen van € 10,3 miljoen en
derhalve geen beschikbare weerstandscapaciteit. Zoals wettelijk geregeld moeten de deelnemende
gemeente tekorten in de Gemeenschappelijke Regeling opvangen. Op 19 juni 2019 heeft het Algemeen
Bestuur van VRG de meerjarenbegroting 2020-2023 goedgekeurd en daarmee ook reeds € 4 miljoen van de
FLO-kosten/voorziening gedekt.
VRG zal, in samenwerking met de deelnemende gemeenten en in overleg met de Provincie Groningen, een
plan uitwerken om het negatieve eigen vermogen op te lossen en nadere afspraken maken over de FLOkosten. Voorliggende jaarstukken worden als startpunt gebruikt om de doorrekening richting actualisatie

Beschikbare
weerstandscap.

Res. bestemming
2019

2.805

Mutatie 2019

Algemene reserve
VRG

1-1-2019

31-12-2019

Res. bestemming
2018

Resultaatbestemming
Het resultaat van € 15,3 miljoen negatief is conform besluit van het Algemeen Bestuur in mindering
gebracht op de algemene reserve. Hierdoor is een negatieve algemene reserve ontstaan van € 12,5 miljoen
en een totale negatieve reserve van € 10,3 miljoen.

31-12-2018
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2020 en beleidsbegroting 2021-2024 te maken voor de verschillende scenario’s om het negatieve eigen
vermogen op te lossen.
Om goed invulling te kunnen geven aan de gezamenlijke verantwoordelijkheid om het negatief eigen
vermogen op te lossen streeft VRG naar onderstaand tijdspad. VRG zal periodiek met de toezichthouder
afstemmen over de voorliggende richting.
Tijdlijn 2020
25 juni
20 aug.
2 okt.
5 okt.
10 dec.
15 dec.

Overleg financieel ambtenaren ‘’verkenning scenario’s uitwerking negatief eigen
vermogen’’
Vervolgoverleg financieel ambtenaren over scenario’s, keuze definitief scenario
Dagelijks Bestuur: instemmen concept beleidsbegroting 2021 en actualisatie begroting
2020
Start zienswijzetermijn 8 weken
Algemeen Bestuur: vaststellen beleidsbegroting 2021 en actualisatie begroting 2020
Indienen vastgestelde beleidsbegroting 2021 bij GS Provincie Groningen

Op 8 juni 2020 hebben wij schriftelijk akkoord ontvangen van Gedeputeerde Staten Provincie Groningen op
ons verzoek tot uitstel voor het indienen van de beleidsbegroting 2021 tot 15 december 2020.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van Veiligheidsregio Groningen,

K.F. Schuiling
Voorzitter

Bijlagen:
• Jaarstukken 2019 VRG inclusief controleverklaring

