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JAARREKENING 2012  
Tijdigheid 
Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? 

Ja, voor DB van 28 maart 2013. 
Nog wel check op officiële aanbieding! 

Accountantsverklaringen  
Is de verklaring aanwezig  
(ja /nee) en welke soort verklaring? 

Niet bekend, zit niet opgenomen in de stukken. De Veiligheidsregio zegt dat er 
een goedkeurende verklaring bij de stukken wordt afgegeven.  
Nog wel check doen 

Weerstandsvermogen 
Hoogte algemene reserve t.o.v. richtlijn maximaal 2,5% van de 
lasten in uitgangspunten GMR’s. 

Algemene reserve 31-12-2012: € 631.000 
De richtlijn voor de toegestane hoogte van de algemene reserve kent een 
maximum van 2,5 % van het totaal van de lasten. Dit komt voor de 
Veiligheidsregio op basis van de begrotingscijfers 2014 neer op een bedrag van 
ongeveer € 675.000. 
Overigens staat het positieve rekeningresultaat op gespannen voet met de niet 
volledig gerealiseerde taakstelling bezuinigingen (zie pagina 10 en 11 van de 
jaarstukken). 

Risico’s 
Conclusies over wel/niet voordoen van risico’s uit de 
risicoparagraaf zoals eerder opgenomen in begroting. 

In de paragraaf Weerstandsvermogen (zie pagina 42 van de jaarstukken 2012) 
is een aantal risico’s gedefinieerd, maar niet gekwantificeerd. Daardoor is 
beoordeling in hoeverre de omvang van de algemene reserve toereikend is om 
deze risico’s af te dekken niet mogelijk. 

Resultaatbestemming 
Het resultaat wordt toegevoegd c.q. onttrokken aan de Algemene 
reserve 
Toetsen en kort beschrijven of de resultaatbestemming voldoet 
aan de vastgestelde uitgangspunten.  
Als een tekort verhaald moet worden op de gemeenten is dan een 
overzicht met het bedrag per gemeente opgenomen? 

Niet opgenomen in de jaarstukken 2012, wel in de oplegger. Voorgesteld wordt 
om het voordelig resultaat 2012 (incl. een vrijval uit de reserve ambulancezorg 
ad € 165.000) toe te voegen aan de algemene reserve, om hiermee de 
bezuinigingstaakstelling voor 2013 en 2014 (€ 624.000) te kunnen realiseren. 
Hiermee wordt afgeweken van de uitgangspunten (zie ook hierboven) zoals 
deze door de deelnemende raden zijn vastgesteld.  
Voor een deel lijkt het positief resultaat gevolg van een late rijksbjjdrage voor 
regionalisering van de brandweer (blz. 11): het lijkt aanvaardbaar dit toe te 
voegen aan de betreffende bestemmingsreserve. Voor de beoordeling daarvan 
is het overleggen van een specificatie van gemaakte /te maken kosten nodig. 
Gezien het maximum aan de te hanteren algemene reserve is er ruimte om 
maximaal ongeveer € 40.000 toe te voegen; het resterende deel van het 
voordelig resultaat ad ongeveer € 360.000 behoort teruggegeven te worden aan 
de deelnemende gemeenten. 
In de analyse van het rekeningresultaat wordt gemist in hoeverre er sprake is 
van incidentele, dan wel structurele voor- en nadelen (en in hoeverre deze zijn 
doorvertaald naar de begroting 2013 e.v.).  
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JAARREKENING 2012  
Bezuinigingsopgave 
Is van de bezuinigingsopgave (5-10% in 2012-2014), de 
gerealiseerde bezuiniging en de invulling hiervan apart 
opgenomen? 

Ja, pagina 10 en 11 van de jaarstukken 2012. Van de totale 
bezuinigingstaakstelling van € 657.000 voor 2012 is € 218.000 niet 
gerealiseerd. Het betreft de latere vermindering van het aantal duikteams, het 
niet realiseren van de taakstelling inkoopvoordelen en het nadeel als gevolg van 
lagere opbrengsten verkoop materieel. 

Aanvullende informatie is onderstaande aanwezig? 
- overzicht van inwoners per gemeente 
- overzicht van % (verdeelsleutel) bijdragen per gemeente. 
- overzicht opbouw loon- en prijsontwikkeling 

Nee 

Beleidsverantwoording 
Is aangegeven of de in begroting opgenomen werkzaamheden/ 
beleidsdoelen ook zijn uitgevoerd cq de beleidsdoelstellingen zijn 
gehaald? (afwijkingen vermelden) 
 

Ja, zie pagina 14, 18/ 19, 24/ 25, 29/ 30, 33/ 34. 

Investeringen: 
Is er een overzicht of paragraaf met stand van zaken van de in 
dat jaar geplande investeringen? Uitgevoerd cq doorgeschoven cq 
duurder of goedkoper? 

Ja, zie 89 van de jaarstukken 2012. 

Schuldpositie 
Is de totale schuldpositie inzichtelijk opgenomen? 

Ja. 

EMU-saldo 
Is de berekening van het EMU-saldo in paragraaf Treasury 
opgenomen (a.g.v. wet HOF) 
Het EMU-saldo van de GR-en tellen mee in het saldo van de 
lagere overheden/ deelnemende gemeenten. Het EMU-saldo van 
de GR wordt naar rato meegenomen in de berekening van de 
deelnemende gemeenten. 

Nee, wel een aandachtspunt in het kader van wet HOF. 

Overige opmerkingen Zie hiervoor. 
Advies 
 

Zie onder resultaatbestemming. 
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BEGROTING 2014  
Tijdigheid 
Is de begroting op tijd (voor 15 april) ontvangen? 

Ja, voor DB van 28 maart 2013. 
Nog wel check op officiële aanbieding! 

Indexering gemeentelijke bijdrage 
Zijn de berekening en de uitgangspunten van deze berekening, 
gesplitst in loon en prijsindexering, opgenomen? 

De gemeentelijke bijdrage 2014 (€ 10,40) is conform de afspraken die in 2010 
zijn gemaakt (-/-10% ten opzichte van de bijdrage 2011). Overigens wordt 
voorgesteld om de totale bezuiniging voor 2014 (o.a. loon- en prijsindexering 
2013 + 2,5% en nullijn 2014) ten laste van de algemene reserve te brengen. 
Dat is niet conform de opdracht om de nullijn en bezuinigingstaakstelling binnen 
de jaarbegroting (exploitatie) op te lossen. 

Is door deelnemers verzocht om gebruik te maken van 
artikel 2 verzoek tot ombuiging of bezuiniging? 
 Zo ja, opnemen door welke deelnemer(s) en argumentatie 
betreffende wel niet overnemen opnemen in begroting. 

Ja, zie pagina 6 van de begroting 2014. Het algemeen bestuur heeft hiermee 
ingestemd op 1 maart 2013. 

Nieuw beleid 
Is noodzaak onderbouwd in relatie tot de doelstellingen van de 
gemeenschappelijke regeling en hoe wordt het gedekt? 
(zie uitgangspunten voor onderwerpen die in ieder geval voor 
zienswijze moeten worden voorgelegd) 

Er is geen nieuw beleid in de begroting 2014 opgenomen.  
Nog wel check! 
Aandachtspunt is het nog niet verwerkt zijn van de regionalisering van de 
brandweer en het (BTW-)risico als termijnen voor overdracht (vastgoed bijv.) 
niet gehaald worden. 

Bezuinigingsopgave 
Als van toepassing: Is de bezuinigingsopgave 5-10% (2012-
2014) opgenomen en is aangegeven hoe deze wordt ingevuld? 

Zie pagina 7 van de begroting 2014. De Veiligheidsregio stelt voor om de 
bezuinigingstaakstelling voor 2014 volledig ten laste van de algemene reserve 
te brengen. Daarmee worden de bezuinigingen niet binnen de jaarbegroting 
(exploitatie) ingevuld. Overigens betreft het hier structurele uitgaven welke 
incidenteel gedekt worden! 

Bijdrage per inwoner 
Is er een overzicht van de bijdrage per gemeente en het aantal 
inwoners per deelnemende gemeente met peildatum opgenomen? 

Ja, zie pagina 65 van de begroting 2014. 

Weerstandsvermogen 
Wordt er inzicht gegeven in de hoogte en doelstellingen van de 
bestemmingsreserves en de algemene reserve met een meerjarig 
overzicht van uitnamen cq toevoegingen? 

Zie onder jaarrekening 2012: idem. 

Risicoparagraaf 
Is er een beschrijving van de risico’s en de totale omvang van alle 
risico’s in euros opgenomen met uitsplitsing van het bedrag per 
deelnemende gemeente? Dit zodat de gemeenten dit mee kunnen 
nemen in de berekening van hun benodigd weerstandsvermogen? 

Zie onder jaarrekening 2012: idem. 
Uitgangspunt van de Veiligheidsregio is dat door efficiencymaatregelen als 
gevolg van de regionalisering van de brandweer de taakstellingen kunnen 
worden opgelost: dat is nog niet transparant /concreet gemaakt. 
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BEGROTING 2014  
Meerjarenraming 
Is er een sluitende meerjarenraming? 

Nee. Voor de jaren 2015 tot en met 2017 worden tekorten verwacht van 
respectievelijk -/- € 696 K, -/- € 710 K  en  -/- € 725 K. Opvallend daarbij is dat 
uitgegaan wordt van een stijging van de jaarlijkse bijdrage per inwoner door de 
gemeenten met 2% per jaar. Ook wordt uitgegaan van een stijging van de 
salariskosten. Van beide is niet duidelijk of en in hoeverre deze indexatie 
gerechtvaardigd is c.q. daar is nog geen richtlijn voor. 
De regionalisering van de brandweer is niet in het meerjarenperspectief vanaf 
2015 verwerkt. Gesteld is dat hierover in de loop van 2013 meer duidelijkheid 
komt en de begroting 2014 hier dan op zal worden aangepast. Vraag is wat dat 
betekent voor het uitbrengen van de zienswijze. 

Wettelijke taken per gemeente: 
Is er een bijlage opgenomen waarin per gemeente staat vermeld 
welke taken, conform de uitgangspunten bij de instelling van de 
betreffende GMR, worden verricht met de bijbehorende kosten?  

Nee (en dat is wel noodzakelijk om een goede invulling te kunnen geven aan de 
bezuinigingstaakstelling).  

Plus taken per gemeente: 
Als van toepassing: Is er een bijlage waarin per gemeente staat 
vermeld welke extra taken, met bijbehorend kosten, er worden 
uitgevoerd? 

Nee. 

Investeringen: 
Is er een overzicht of paragraaf met meerjarig 
investeringsoverzicht? 

Nee: er zijn alleen totalen aangegeven. 

Schuldpositie 
Is de totale schuldpositie inzichtelijk opgenomen? 

Ja. 

EMU-saldo 
Is de berekening van het EMU-saldo in paragraaf Treasury 
opgenomen (a.g.v. wet HOF) 
Het EMU-saldo van de GR-en tellen mee in het saldo van de 
lagere overheden/ deelnemende gemeenten. Het EMU-saldo van 
de GR wordt naar rato meegenomen in de berekening van de 
deelnemende gemeenten. 

Nee. Aandacht voor vragen gelet op wet HOF. 

Opmerkingen Zie hiervoor. 
Advies 
 

Zie voorgaande. 
Het tijdstip van aanlevering lijkt gelet op het belang van de stukken tamelijk 
laat. Minimaal een week van tevoren geeft de bestuurder de gelegenheid om de 
stukken te bestuderen. 
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