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Omschrijving bijlagen:
 Actualisatie begroting 2021
 Uitkomst objectieve budgetten Veiligheidsregio Groningen
 Beleidsbegroting 2022 inclusief meerjarendoorkijk
Onderwerp
Actualisatie begroting 2021 en concept begroting 2022 Veiligheidsregio Groningen
Besluit
1. Kennis te nemen van de actualisatie begroting 2021 en concept begroting 2022 Veiligheidsregio
Groningen;
2. Een zienswijze op de actualisatie van de begroting 2021 en de concept begroting 2022 in te dienen
waarin nogmaals aandacht wordt gevraagd voor de positie en problematiek (o.a.
arbeidsongeschiktheidsverzekering en voorziening bij inkomensderving) van de lokale
brandweervrijwilligers;
3. Het éénmalig bedrag van ad. € 30.361,-, als gevolg van de actualisatie van de begroting 2021 voor
onze gemeente, te stallen in een reserve bij de Veiligheidsregio Groningen ten behoeve van
inkomensderving van lokale brandweervrijwilligers.
Samenvatting
Door toezending van de actualisatie van de begroting 2021 en de concept begroting 2022 voldoet het
bestuur van de Veiligheidsregio Groningen(VRG) aan artikel 35 lid 1 van de Wet gemeenschappelijke
regelingen. Dit artikel bepaalt dat de begrotingsstukken ten minste acht weken voordat zij door het algemeen
bestuur worden vastgesteld, aan de raden van de deelnemende gemeenten worden toegezonden voor
commentaar. Op 2 juli 2021 worden de stukken, vergezeld van de ontvangen commentaren, ter vaststelling
aan het Algemeen Bestuur voorgelegd.
Actualisatie begroting 2021 Veiligheidsregio Groningen(VRG)
In de begrotingsactualisatie wordt informatie gedeeld over voortschrijdende ontwikkelingen die een
begrotingsactualisatie rechtvaardigen. De voorgestelde wijzigingen zijn hoofdzakelijk administratief
technische aanpassingen die voortvloeien uit eerder gemaakte afspraken, zoals herrekening van de
gemeentelijke bijdragen ten gevolgde van een gewijzigde OOV-sleutel en het opnemen van incidentele
coronabaten en lasten 2021 (compensatieregeling Rijk).
De actualisatie van de begroting 2021 van de VRG heeft voor onze gemeente als gevolg dat de bijdrage
over 2021 éénmalig met ad. € 30.361 naar beneden kan worden bijgesteld.
Concept beleidsbegroting 2022 VRG
In de beleidsbegroting wordt informatie gedeeld over de doelstellingen die de VRG zich stelt voor het
boekjaar 2022 en het financiële kader dat hiermee gemoeid is.
Ontwikkelingen
In de concept beleidsbegroting 2022 zijn de landelijke en regionale ontwikkelingen beschreven. De
coronacrises dwong de VRG tot het zoeken van nieuwe structuren op het gebied van crisisbeheersing,
bevolkingszorg en (crisis)communicatie. Met de opgedane kennis gaat de VRG voort op de ingeslagen weg.
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Ook zet de VRG nieuwe stappen op weg naar een toekomstbestendige sector Brandweerzorg. Landelijke
ontwikkelingen, ingewikkelde dossiers zoals de taakdifferentiatie maar ook regionale en lokale vraagstukken
hebben zonder meer impact op de brandweerorganisatie.
In 2021 en daarna wil de VRG nog meer in gesprek komen met de inwoners, met de samenleving. Juist
omdat het gaat om hun eigen veiligheid. In het voor jaar van 2021 heeft de VRG daartoe de
risicocommunicatie-campagne EHBJ: Eerste Hulp Ben Jij gelanceerd.
De centrale huisvesting blijft een belangrijk thema. Doel is een locatie die past bij de uitgangspunten van
brandweerzorg in het stedelijk gebied en in iedere geval ruimte biedt aan de kantoorfuncties van VRG en
GGD Groningen.
Financieel perspectief
In de concept beleidsbegroting 2022 gaat de VRG, in lijn met de kaderbrief, financieel uit van de “0” lijn. Dit
betekent dat de meerjarenbegroting alleen is geïndexeerd. Hiermee wordt rekening gehouden met de
ingewikkelde financiële situatie van de gemeenten. De bijdrage van onze gemeente blijft voor 2022
nagenoeg gelijk namelijk € 1.963.300. Geraamd was in de begroting 2021 jaarschijf 2022 € 1.967.000.
Daarnaast zijn de incidentele lasten en baten (compensatieregeling Rijk) als gevolg van de coronacrisis in
2022 niet meer meegenomen. De Rijksregeling loopt tot en met 2021. De effecten na 2021 kan de VRG op
dit moment nog niet overzien. Mogelijke effecten worden afzonderlijk inzichtelijk gemaakt en voorgelegd aan
het bestuur.
Vanaf 2021 laat het meerjarig perspectief in de basis een tekort zien door oplopende kosten en structureel
wegvallende baten. Hiervoor is jaarlijks een taakstelling ingerekend die binnen de begroting moet worden
opgelost. Bij de actualisatie van de begroting 2021 zijn de eerste stappen gezet om invulling te geven aan
deze taakstelling (2021: van circa € 0,5 miljoen naar € 0,2 miljoen). Ten opzichte van 2021 moet in 2022
aanvullend invulling worden gegeven aan een taakstelling van circa € 0,13 miljoen. Dit neemt de VRG mee
in de nadere uitwerking van de concept beleidsbegroting.
Negatieve algemene reserve / weerstandsvermogen
De eerdergenoemde ontwikkelingen, die veelal niet of beperkt beïnvloedbaar zijn, kunnen een grote
financiële impact hebben. Hierbij kan gedacht worden aan de effecten van taakdifferentiatie en het FLOdossier. De VRG heeft deze ontwikkelingen zoveel mogelijk gekwantificeerd en meegenomen in de
risicoparagraaf. Ten opzichte van de begroting 2021 leidt dit tot een toename van het benodigd
weerstandsvermogen. De komende jaren is er geen ruimte om tegenvallers op te kunnen vangen door de
negatieve algemene reserve. De financiële positie blijft daarom een punt van aandacht.
Nadere uitwerking
De komende periode gaat de VRG verder invulling geven aan de ingezette koers uit de Meerjarenkoers
2018-2021 en het Veiligheidsplan 2020-2024. Dit wordt opgepakt in diverse projecten en trajecten, zoals de
doorontwikkeling van crisisbeheersing en de toekomstvisie op brandweerzorg 2030. Keuzes zijn
noodzakelijk om uitvoering te kunnen blijven geven aan de wettelijke taken van de VRG. Deze keuzes maakt
de VRG verder inzichtelijk inclusief de financiële effecten en de risico’s van (landelijke) ontwikkelingen.
Zienswijze
Aansluitend op de doorontwikkeling dient vanuit de VRG de positie van de brandweervrijwilligers
gewaarborgd te zijn, om te voorkomen dat het draagvlak onder de vrijwilligers afneemt met als gevolg dat de
brandweerzorg meer onder druk komt te staan. Een belangrijke randvoorwaarde hierbij is de waarborg dat
risico’s voor de vrijwilligers zijn afgedekt vanuit een arbeidsongeschiktheidsverzekering bij inkomstenderving
op korte termijn en een toereikende voorziening bij inkomstenderving op lange termijn. Daarom wordt het
voorstel gedaan om hiervoor nogmaals aandacht te vragen door een zienswijze in te dienen. Wij stellen
tevens voor het éénmalig bedrag van ad. € 30.361,-, als gevolg van de actualisatie van de begroting 2021
voor onze gemeente, te stallen in een reserve bij de Veiligheidsregio Groningen ten behoeve van
inkomensderving van lokale brandweervrijwilligers.
Relatie met Programmabegroting/beleid
n.v.t.
Motivering / alternatieven
 Voldoen aan artikel 35 lid 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Dit artikel bepaalt dat de
begrotingsstukken ten minste acht weken voordat zij door het algemeen bestuur worden vastgesteld,
aan de raden van de deelnemende gemeenten worden toegezonden voor commentaar;
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Informatie delen over de doelstellingen die VRG zich stelt voor het boekjaar 2022 en het financiële
kader dat hiermee gemoeid is;
Informatie delen over voortschrijdende ontwikkelingen die een begrotingsactualisatie rechtvaardigen.

Financiën
Het voorstel wordt gedaan om het eenmalige voordeel voor onze gemeente van de geactualiseerde
begroting 2021 van ad. € 30.361,-, te stallen in een reserve bij de Veiligheidsregio Groningen ten behoeve
van inkomensderving van lokale brandweervrijwilligers in de Veiligheidsregio Groningen.
De bijdrage voor 2022 is nagenoeg hetzelfde als het bedrag dat is geraamd in de jaarschijf 2022 behorende
bij de begroting 2021, namelijk € 1.963.300. Geraamd was in 2021 dienstjaar 2022 € 1.967.000.
Aanpak / uitvoering
Conform de wet gemeenschappelijke regeling verzoekt de VRG de actualisatie begroting 2021 en concept
beleidsbegroting 2022 door te geleiden naar de gemeenteraden ter zienswijze. De zienswijze ontvangt de
VRG graag uiterlijk 11 juni 2021. Bij de VRG is aangegeven dat deze planning niet haalbaar is en dat er zo
snel mogelijk na besluitvorming op 30 juni 2021 een reactie volgt. Daarna worden de stukken, vergezeld van
de ontvangen commentaren, op 2 juli 2021 ter vaststelling aan het Algemeen Bestuur voorgelegd.
Wedde, 20 april 2021
Het college van burgemeester en wethouders van Westerwolde,

H. Scheper,
gemeentesecretaris

J. Velema,
burgemeester
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No. 13.

De raad van de gemeente Westerwolde;
op voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 20 april 2021, no. Z/21/127032/DV.21-306, afdeling
Dienstverlening;
gelezen hebbende het raadsvoorstel inzake de actualisatie begroting 2021 en concept begroting 2022
Veiligheidsregio Groningen;
besluit:
1. Kennis te nemen van de actualisatie begroting 2021 en concept begroting 2022 Veiligheidsregio
Groningen;
2. Een zienswijze op de actualisatie van de begroting 2021 en de concept begroting 2022 in te dienen
waarin nogmaals aandacht wordt gevraagd voor de positie en problematiek (o.a.
arbeidsongeschiktheidsverzekering en voorziening bij inkomensderving) van de lokale
brandweervrijwilligers;
3. Het éénmalig bedrag van ad. € 30.361,-, als gevolg van de actualisatie van de begroting 2021 voor
onze gemeente, te stallen in een reserve bij de Veiligheidsregio Groningen ten behoeve van
inkomensderving van lokale brandweervrijwilligers.

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

raadsgriffier

voorzitter
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