' BEUNINGEN

GEMEENTE

Raadsvoorstel
Onderwerp
Nummer (agenda)
Registratienummer
Registratiecode
Auteur
Status
Persgesprek

Jaarrekening 2014 Veiligheidsregio
Gelderland Zuid
BW15.00276

lllllllllllllllllllllllllllmiIIIII mimi

Marion van Waaijenburg
Openbaar
10 juni 2015

Raadsvergadering

9juni 2015

Commissie 1
Datum
Commissie 2
Datum
B&W-vergadering
Portefeuillehouder

Fin en AZ
13 mei 2015

28 april 2015
CF. van Eert

Samenvatting
Op 26 maart j l . is de jaarrekening 2014 van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid ontvangen. De gemeenteraad
wordt voorgesteld om in te stemmen met de jaarrekening 2014.
Besluit om
1. Kennis te nemen van de Jaarrekening 2014.
2. In te stemmen met de concept zienswijze.
Inleiding
Krachtens artikel 34, lid 1 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, ontvangt
u de concept jaarrekening van 2014.
De veiligheidsregio is opgericht op 1 januari 2014 en bestaat uit de Regionale Brandweer Gelderland-Zuid
(RBGZ), de gemeenschappelijke Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen Gelderland-Zuid (GHOR) en de
Regionale Ambulancevoorziening Gelderland-Zuid (RAV). De Veiligheidsregio behartigt de belangen van
de deelnemende gemeenten op he gebied van hulpverlening en veiligheid op een aantal taken.
Beoogd effect
Een goedgekeurde en bestuurlijk vastgestelde jaarrekening verkrijgen.
Argumenten
1. Goedgekeurde accountantsverklaring
De concept jaarstukken van de VRGZ zijn door de accountant gecontroleerd en goedgekeurd. Echter, de
opmerking is gemaakt dar er een beperkte verklaring is afgegeven aangezien in een aantal gevallen niet de
juiste aanbestedingstrajecten zijn gevolgd. De Veiligheidsregio is fors gegroeid. Complementair daaraan is
ook het aantal inkoop- en aanbestedingstrajecten fors toegenomen. De voorwaarden waaronder de
aankopen geschieden zijn voor een groot deel veranderd. Waar in het verleden niet altijd arbeidsintensieve
aanbestedingstrajecten noodzakelijk waren, is dat met ene grote regionale organisatie wel het geval. Bj de
overgang van huisvesting en materieel was niet altijd helder welke bedragen gemeenten nu daadwerkelijk
hebben besteed en welke contacten, met bijbehorende looptijden, zijn aangegaan. Om op een rechtmatige
wijze producten aan te kunnen schaffen, is deze informatie voor de veiligheidsregio nodig.
2. Dit is conform bestaande afspraken binnen de gemeenschappelijke regeling
In de vergadering van het algemeen bestuur is besloten dat het weerstandsvermogen 5 Zo van de omzet van
het programma crisis- en rampenbestrijding dient te zijn. De feitelijke waarde van het weerstandsvermogen
per 31 december 2014 is lager. Door het algemeen bestuur is besloten het verschil van C 73.000,- te storten
in de algemene reserve crisis- en rampenbestrijding.
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3. Dekking van dit bedrag kan te zijner tijd uit de algemene reserve
De lasten van het vakantiegeld zijn niet in de begroting opgenomen. En het betekent niet dat door het extra
risico hier direct een nieuwe reserve voor gevormd moet worden. Op het moment dat het beleid door een
maatregel wijzigt, kan een besluit genomen worden om deze kosten ten laste van de algemene reserve te
brengen. Immers voor dit soort zaken is de algemene reserve bedoeld. Concluderend de reserve van
ë 561.000,- hieraan toe te voegen.

4.Dit is conform bestaande afspraken binnen de gemeenschappelijke regeling
Voor de ambulancevoorziening ontvangt de Veiligheidsregio een bijdrage van de zorgverzekeraars. De
resultaten worden jaarlijks verrekend met de algemene reserve RAV. Het tekort van 2014 kan dan ook
onttrokken worden aan deze reserve. De reserve komt met deze onttrekking uit op C 2,999 miljoen; de
streefwaarde van deze reserve is C 2,712 miljoen. Maar omdat het geld van derden is blijft het geld
beschikbaar voor dit doel.
Risico's
Tegenover de risico's zijn normen ontwikkeld voor de benodigde algemene reserve. Deze is voor crisis- en
rampenbestrijding ad. C 2,106 miljoen. De VRGZ zit op 100 7o. Voor de ambulancevoorziening is deze C
2,712 miljoen. Hiervan bedraagt het dekkingspercentage HWo. Al met al staat de veiligheidsregio er
gezond voor.
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Financiën
De gewijzigde begroting ging uit van een negatief resultaat van C 6.000,- (tekort aan ambulance
voorzieningen van C 327.000,- en een voordeel op de crisis- en rampenbestrijding van C 321.000,-). In
werkelijkheid een positief resultaat van C 185.000,-. Op het onderdeel ambulancevoorziening een tekort
van C 449.000,-; dit tekort wordt afgedekt met de reserve. De crisis- en rampenbestrijding laat een voordeel
zien van C 634.000,-. Om te voldoen aan de norm wordt van dit voordeel C 73.000,- gestort in de reserve.
Kanttekeningen
In samenspraak met collega's in de regio is dit advies tot stand gekomen echter zonder het advies van de
adviesfunctie Nijmegen omdat. Tot op heden hebben wij dat nog niet ontvangen.
Tijdspad
De zienswijze van de gemeente Beuningen zal na behandeling in de gemeenteraad kenbaar worden
gemaakt aan het dagelijks bestuur van de veiligheidsregio, middels bijgesloten conceptbrief.
Communicatie
n.v.t.
Evaluatie
n.v.t.
Bijlagen
1. Routingformulier at 15001352
2. Jaarstukken 2014 VRGZ IN15.02038
3. Brief zienswijze Raad aan VRGZ UI15.03752
4. Concept zienswijze Raad aan de VRGZ UI15.05399
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Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van 9 juni 2015.

