*ZED368A12CB*

Zaak en documentnummer : Z/21/127030/DV.21-308

Raadsvoorstel
Datum collegevergadering :

20 april 2021

Datum raadsvergadering :

30 juni 2021

Portefeuillehouder

Burgemeester J.W.
Velema

Volgnummer

11B

:

:

Omschrijving bijlagen:
 Jaarstukken 2020 Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Groningen
 Controle jaarrekening 2020 Veiligheidsregio Groningen

Onderwerp
Jaarstukken 2020 Veiligheidsregio Groningen
Besluit
Kennis te nemen van de jaarstukken 2020 Veiligheidsregio Groningen.
Samenvatting
De jaarstukken 2020 bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening van de Veiligheidsregio
Groningen(VRG). In het jaarverslag wordt op hoofdlijnen verantwoording afgelegd over de in de begroting
geformuleerde doelen. Daarnaast wordt het weerstandsvermogen, de risico’s en de ontwikkeling van de
reservepositie toegelicht. De jaarrekening is voornamelijk financieel van aard en geeft inzicht in het
financieel resultaat per programma inclusief de bestemming van het resultaat. De accountant heeft een
goedkeurende verklaring afgegeven.
Het financiële resultaat en de resultaatbestemming kunnen als volgt worden samengevat:
 Op de reguliere exploitatie is er sprake van een positief resultaat van afgerond €531 duizend. Dit
wordt voornamelijk veroorzaakt door het stilleggen van werkzaamheden als gevolg van de
coronacrisis. Het voordelige resultaat is inclusief de gemaakte kosten voor het onderzoek
huisvesting stedelijk gebied (€182 duizend). Conform besluitvorming in 2018 dienen deze kosten
verrekend te worden met de reserve ontwikkeling stedelijk gebied. Per saldo wordt een bedrag van
€713 duizend toegevoegd aan de algemene reserve om het toekomstige FLO risico te verkleinen.
 Er is sprake van een positief resultaat op de FLO van €1,528 mln. Dit wordt veroorzaakt door de in
2020 afgesproken aanvullende deelnemersbijdrage om de negatieve reserve in 5 jaar aan te vullen
minus de extra aanvulling van de voorziening FLO. Het saldo wordt daarom toegevoegd aan de
algemene reserve.
Gevolgen coronacrisis
Het jaar 2020 was een bewogen jaar waarin de wereld werd getroffen door een pandemie van ongekende
omvang. Dit heeft geleid tot een maandenlange opschaling naar het niveau van GRIP 4. De constructie
samenwerking met GGD Groningen en de gemeenten stelde de VRG in staat om voortvarend en
vasthoudend de regie te nemen en te houden in de aanpak van de pandemie in onze provincie en
gemeenten te ondersteunen.
De gevolgen van de coronacrisis ziet de VRG ook financieel terug. Aan de ene kant leidt de coronacrisis tot
meerkosten voor de VRG op het gebied van crisiscommunicatie. Daarnaast is de inzet van een groot deel
van het personeel volledig gericht geweest op de aanpak van de corona crisis. Aan de andere kant zijn er
incidentele voordelen omdat werkzaamheden zijn stilgelegd. Dit leidt tot lagere vrijwilligersvergoedingen en
lagere opleidingskosten.
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Per saldo is er sprake van een financieel voordeel op de reguliere exploitatie van afgerond €531 duizend.
Door de grote inzet van eigen personeel heeft de VRG de meerkosten kunnen beperken en op kunnen
vangen binnen de bestaande begroting (minderkosten). De VRG maakt geen aanspraak op de
compensatieregeling vanuit het Rijk voor COVID-19 kosten, omdat meer- en minderkosten verrekend
moeten worden. De compensatieregeling geldt ook voor 2021. Bij de jaarrekening 2021 wordt de situatie
opnieuw bekeken.
Ontwikkelingen FLO
In 2006 is het recht op functioneel leeftijdsontslag (FLO) voor brandweermedewerkers afgeschaft. Er is een
overgangsregeling afgesproken, die sinds 2017 is herzien. Het betref een netto garantieregeling. Gevolg is
dat kostenstijgingen door landelijke cao afspraken en wijzigingen in wet- en regelgeving voor rekening van
de VRG komt. In de jaarrekening 2019 heeft de VRG op last van de vorige accountant een voorziening
moeten treffen voor alle toekomstige FLO kosten tot en met 2045. De kosten zijn destijds ingeschat op €15,2
mln. (contante waarde). Dit heeft geleid tot een negatieve algemeen reserve.
Met de gemeenten heeft de VRG in 2020 voor de periode 2020-2024 afspraken gemaakt hoe de VRG
enerzijds omgaat met het oplossen van de negatieve reserve en anderzijds met de extra FLO kosten in deze
periode. Voor de periode na 2024 moeten nog afspraken worden gemaakt. Omdat de kosten niet
beïnvloedbaar en moeilijk te voorspellen zijn is afgesproken dat jaarlijks een actualisatie plaatsvindt door
een externe deskundige.
De jaarrekening 2020 heeft de VRG in overeenstemming met de gemaakte afspraken opgesteld. De
gehanteerde systematiek is vroegtijdig afgestemd met de nieuwe accountant van de VRG. Conclusie is dat
de systematiek juist en consistent is. De actualisatie leidt nu niet tot aanvullende financiële consequenties
voor gemeenten of tot wijziging van gemaakte afspraken. Wel is een extra aanvulling van de voorziening
nodig door de netto inkomensgarantie en gewijzigde wet- en regelgeving.
De meerjarige effecten zijn afzonderlijk inzichtelijk gemaakt in de jaarrekening. Begin 2022 gaat de VRG de
gemaakte afspraken opnieuw evalueren. Per saldo is er in 2020 sprake van een voordelig resultaat op de
FLO van €1,528 mln. Dit wordt veroorzaakt door de afgesproken aanvullende deelnemersbijdrage om de
negatieve reserve in 5 jaar aan te vullen minus de extra aanvulling van de voorziening FLO.
Risico’s
De focus op de aanpak van de coronacrisis, de FLO kosten, de diverse landelijke ontwikkelingen en de
krappe financiële positie van VRG zorgen er wel voor dat het risicoprofiel stijgt. Dit komt terug in de
risicoparagraaf. Het toekomstige FLO verkleint de VRG door het resultaat op de reguliere exploitatie te
reserveren in de algemene reserve.
Relatie met Programmabegroting/beleid
De bijdrage is conform de begroting.
Motivering / alternatieven
n.v.t.
Financiën
De bijdrage aan de VRG over 2020 is conform die van de begroting 2020.
Aanpak / uitvoering
De VRG legt op hoofdlijnen verantwoording af over de in de begroting geformuleerde doelen. Daarnaast
wordt het weerstandsvermogen, de risico’s en de ontwikkeling van de reservepositie toegelicht.

Wedde, 20 april 2021
Het college van burgemeester en wethouders van Westerwolde,

H. Scheper,
gemeentesecretaris

J. Velema,
burgemeester
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No. 11B.

De raad van de gemeente Westerwolde;
op voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 20 april 2021, no. Z/21/127030/DV.21-308, afdeling
Dienstverlening;
gelezen hebbende het raadsvoorstel inzake de jaarstukken 2020 Veiligheidsregio Groningen;

besluit:

Kennis te nemen van de jaarstukken 2020 Veiligheidsregio Groningen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 30 juni 2021.
De raad voornoemd,

raadsgriffier

voorzitter
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