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zienswijze jaarrekening 2018, begroting 2020 en begrotigingswijziging 2019

Geacht bestuur,
Wij hebben uw brief van 22 maart 2019 (jaarstukken 2018) en uw brief van 26 maart 2019 (begroting
2020 en begrotigingswijziging 2019) ontvangen. Gevraagd wordt om voor 27 mei a.s. een zienswijze
hierover in te dienen. De gemeenteraad stelt op 25 juni a.s. de zienswijze vast. In de commissie FAZ van
12 juni j.l. zal deze zienswijze worden besproken.
Zienswijzen onder voorbehoud

1. Zienswijze met betrekking tot de jaarrekening 2018
De gemeenteraad komt voor de jaarrekening 2018 met de volgende zienswijze.
De gemeenteraad heeft kennisgenomen van de jaarrekening 2018. Zij stemt in met de voorgestelde
resultaatbestemming, zijnde het voordeling rekeningresultaat van € .
. Voor crisis- en
rampbestrijding (C&R) stemt zij in met de door het Dagelijks Bestuur van de VRGZ gedane
bestemmingsvoorstellen ten aanzien van het positieve resultaat van €
.
:
- €
.
toe te voegen aan de in te stellen bestemmingsreserve organisatieontwikkeling;
-€
.
toe te voegen aan de algemene reserve Crisis- en Rampenbestrijding.

Voor de Regionale Ambulance Voorziening (RAV) stemt zij in met het bestemmingsvoorstel om het
negatieve resultaat van €
.
te onttrekken aan de (algemene) reserve aanvaardbare kosten RAV.

2. Zienswijze met betrekking tot de begroting 2020
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De gemeenteraad komt voor de begroting 2020 met de volgende zienswijze.
De gemeenteraad gaat niet akkoord met de structurele doorberekening naar de gemeenten van de
onderhoudslasten van de brandweerkazernes €
.
. Zij draagt de VRGZ op om met
dekkingsvoorstellen te komen waardoor geen verhoging van de deelnemersbijdrage ontstaat, en deze
voor te leggen aan de deelnemende gemeenten. Daarnaast vraagt zij het algemeen bestuur te
verzoeken om een algemene audit te laten uitvoeren van de organisatie VRGZ.
De gemeenteraad gaat wel akkoord met de gevraagde extra bijdragen van (€
.
voor het schoon
werken brandweer. Daarnaast gaat zij akkoord met de , % indexverhoging € .
.
van de
jaarbijdrage per
waaruit ook de hogere verzekeringspremies €
.
gedekt moet worden.

3. Zienswijze met betrekking tot de begrotigingswijziging 2019

De gemeenteraad komt voor de begrotingswijziging 2019 met de volgende zienswijze.
De gemeenteraad gaat vooralsnog niet akkoord met de incidentele €
.
en structurele
€
.
doorberekening naar de gemeenten van de tegenvallende onderhoudslasten
brandweerkazernes door een extra gemeentelijke bijdrage én door verhoging van de jaarbijdrage per
2019 (begrotigingswijziging). Daarnaast adviseert de gemeenteraad de veiligheidsregio om de extra
onderhoudskosten van de brandweerkazernes te dekken vanuit hun eigen middelen zoals opgenomen
in de vastgestelde programmabegroting 2019.
Het vervolg
Wij verzoeken u onze zienswijze bij de verdere uitvoering en besluitvorming te betrekken.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders

Dyanne Kocken
secretaris

Daphne Bergman
burgemeester
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