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Onderwerp

Jaarrekening 2019, 1e begrotingswijziging 2020 en
programmabegroting 2021 van de Veiligheidsregio Zeeland

Geachte raad,
Hiermee leggen wij aan u een voorstel over bovengenoemd onderwerp ter besluitvorming
voor.
VOORSTEL
Wij stellen u voor om:
•

Kennis te nemen van de jaarstukken 2019 VRZ;

•

Een positieve zienswijze uit te brengen op de 1e begrotingswijziging 2020 VRZ;

•

Een positieve zienswijze uit te brengen op de programmabegroting 2021 VRZ.

AANLEIDING EN DOEL

RAADSVOORSTEL

•

Op grond van artikel 34B van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) worden
de algemene financiële- en beleidsmatige kaders evenals de voorlopige jaarrekening
aan de raden van de deelnemende gemeenten toegezonden.
In de brief van 15 april 2020 verzoekt de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) om de
jaarstukken 2019 ter kennisname voor te leggen aan de gemeenteraad.
Voordat de begroting van 2021 en de 1e begrotingswijziging 2020 van de VRZ ter
vaststelling aan het Algemeen Bestuur (AB) worden voorgelegd, worden de
gemeenteraden in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen. De
programmabegroting 2021 en de 1e begrotingswijziging 2020 zijn geagendeerd voor
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de vergadering van het AB van de VRZ op 9 juli 2020, de gemeenteraden kunnen tot 8
juli 2020 een zienswijze hierover naar voren brengen

ARGUMENTEN
Jaarstukken 2019
De jaarrekening 2019 is door de accountant gecontroleerd en akkoord bevonden. Het jaar is
afgesloten met een positief saldo van € 891.277.
Voorgesteld zal worden om het positieve resultaat van € 891.277 (na aftrek van de post
onvoorzien € 50.000) toe te voegen aan de algemene reserve. Na het toevoegen van dit
resultaat bedraagt het weerstandvermogen
€ 1.409.829.
1e Begrotingswijziging 2020
De programmabegroting 2020 is opgesteld in maart 2019. Onder andere om intern het
budgetbeheer adequaat te kunnen uitvoeren, wordt voorgesteld om de begroting van 2020
te wijzigen.
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In deze eerste begrotingswijziging 2020 zijn de volgende mutaties verwerkt:
1) De structurele effecten van de 1e en 2e Bestuursrapportage 2019;
2) De doorschuif naar 2020 van investeringsbudgetten naar aanleiding van de
conceptjaarstukken 2019 plus overige mutaties op het investeringsplan;
3) De doorschuif naar 2020 van projectbudgetten die ten laste van de
bestemmingsreserves worden uitgevoerd.
De gemeentelijke bijdrage Bevolkingszorg wordt vanaf 2020 structureel met
€ 5.000,- verlaagd. De Advies Commissie Financiën (ACF) heeft een positief advies gegeven
op de 1e begrotingswijziging 2020.
Programmabegroting 2021
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Het jaar 2021 vormt het tweede jaar van de nieuwe beleidsperiode 2020-2023. De begroting
van 2021 is tegelijk opgesteld met het nieuwe beleidsplan, waarin het beleid samen met het
ambitieniveau voor de wettelijke taken van de VRZ wordt vastgelegd. Dat beleid is op dit
moment nog niet beschikbaar. Hierdoor zijn de voorgestelde maatregelen uit deze begroting
gebaseerd op het beleid wat passend was binnen de periode van 2016-2019. De jaren 2020
en 2021 zullen worden benut om het beleidsplan verder vorm te geven en uit te werken.
De VRZ is sinds maart 2020 samen met de GGD, de gemeenten en andere netwerkpartners
volop aan de slag om de effecten van de Covid-19 crisis te bestrijden. De begroting 2021 was
al opgesteld voordat de crisis uitbrak. Het is nog niet bekend wat voor impact deze crisis
heeft op de organisatie en begroting van de VRZ.
De programmabegroting 2021 is sluitend gemaakt met een verhoging van de gemeentelijke
bijdrage. Voor de gemeente Borsele betekent dit:

Bijdrage aan VRZ
Bijdrage 2020

Bijdrage 2021 nieuw

Verschil 2021 (t.o.v. 2020)

€ 1.791.393

€ 1.816.947

€ 25.554
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Bijdrage aan VRZ t.b.v. Bevolkingszorg
Bijdrage 2020

Bijdrage 2021 nieuw

Verschil 2021 (t.o.v. 2020)

€ 9.929

€ 9.810

€ 178

Tijdens het opstellen van de begroting 2021 is verder een tekort ontstaan van € 334.403. Dit
tekort is voornamelijk ontstaan als gevolg van nieuwe exogene structurele ontwikkelingen.
Dit betreft de volgende externe ontwikkelingen:
- 1e en 2e Bestuursrapportage 2019 (exclusief CAO 2019-2020). De 1e en 2e
bestuursrapportage 2019 hadden gevolgen voor de begroting 2020 en volgende
jaren.
- CAO gemeenten 2019-2020 en premies ABP. Er is rekening gehouden met een
structurele verhoging van 4,9 % in de periode 2019-2020 op basis van de VZGrichtlijn. In de cao is een verhoging van 6,25% afgesproken. Omdat de verhoging
gefaseerd wordt ingevoerd, ontstaan er in 2019 en 2020 geen budgettaire
problemen. Vanaf 2021 wel. Er zijn geen afspraken gemaakt met de deelnemende
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-
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gemeenten over nacalculatie van de VZG-richtlijn. De extra kosten zijn daarom als
begrotingstekort opgenomen.
Aanpassing raming (brandweer)vrijwilligers. In de 1e bestuursrapportage 2019 is op
basis van de jaarrekening 2018 een structureel nadeel aangekondigd. In de 2e
bestuursrapportage 2019 is dit nadeel incidenteel naar beneden bijgesteld. Ook in
de toekomst zal het lastig blijven de kosten van de (brandweer)vrijwilligers goed te
voorspellen. Ten opzichte van de begroting 2020 wordt daarom, behoedzaam,
rekening gehouden met het structureel voordeel. Dit voordeel wordt ingezet ter
vermindering van het begrotingstekort.
Wegvallen inkomsten Openbaar Meldsysteem (OMS). Zoals aangegeven in de
risicoparagraaf van de begroting 2019 zullen op het moment van de overdracht van
OMS meldingen naar het landelijke meldkamerdiensten-centrum (MDC) nadelige
effecten in de begroting ontstaan. Inmiddels is gebleken dat dit in de loop van 2020
het geval zal zijn, na het vertrek van de meldkamer.
Verlaging BDUR. Het in de begroting 2021 opgenomen bedrag voor de BDUR is
gebaseerd op de decembercirculaire 2019 van het Ministerie van J&V. Dit betekent
voor VRZ een structurele verlaging van € 23.814.
Begrotingstekort / - overschot. Bij het opstellen van de begroting 2021 zijn alle
begrotingsposten opnieuw bekeken en zo nodig aangepast. Als gevolg hiervan
ontstaat een saldo dat meegenomen is bij de berekening van het
begrotingstekort van VRZ.

Het AB heeft besloten om deze structurele ontwikkelingen te verwerken in de begroting van
2021 zonder verhoging van de gemeentelijke bijdragen. Voorgesteld wordt om dit
begrotingstekort te dekken door een incidentele onttrekking aan de algemene reserve.
De ACF reageert positief op de programmabegroting 2021 maar heeft wel advies. Ze raadt de
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VRZ aan om direct aan de slag te gaan met het plan van aanpak taakstelling ten einde te
komen tot een (volledige) invulling van de openstaande taakstelling, waarbij naast
organisatorische keuzes ook politiek bestuurlijke keuzes moeten worden gemaakt. Deze
kanttekening volgt onder andere uit:
•

Dat men waakzaam dient te zijn op de ontwikkeling van de kosten van de
meldkamer in Bergen op Zoom.

•

Een verhoging van de huidige taakstelling (tot € 297.516 in 2024).

Daarbij is de begroting van 2021 beleidsarm opgesteld doordat de VRZ nog in afwachting
is van de samenstelling van het beleidsplan 2020-2023. Afhankelijk van het ambitieniveau
van de VRZ en bijzondere speerpunten die volgen uit het beleidsplan kunnen, ter bijstelling
van de begroting 2021, begrotingswijzigingen volgen.
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(JURIDISCHE) CONSEQUENTIES
In artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen is opgenomen dat het dagelijks
bestuur van het openbaar lichaam de algemene financiële en beleidsmatige kaders zendt
aan de raden van de deelnemende gemeenten.
FINANCIËN
Met de programmabegroting blijft de VRZ (vooralsnog) binnen de VZG-norm.
De programmabegroting 2021 betekent voor Borsele een verhoging van de gemeentelijke
bijdrage Bevolkingszorg van € 178.
Wanneer wordt ingestemd met de extra gevraagde gemeentelijke bijdrage die is opgenomen
in de programmabegroting 2021, komt de totale bijdrage van onze gemeente in 2021 op €
1.816.947. Dit betekent een verhoging van de gemeentelijke bijdrage van € 25.554.
Bovenstaande financiële gevolgen voor 2021 worden meegenomen in de nog op te stellen
begroting 2021-2024.
UITVOERING / PLANNING / EVALUATIE
De programmabegroting 2021 VRZ en de 1ste begrotingswijziging 2020 zijn geagendeerd
voor het AB van de VRZ op 9 juli 2020.
COMMUNICATIE
De VRZ zal middels een brief worden geïnformeerd over de zienswijze van de raad.
BESLUIT
De raad besluit:
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Kennis te nemen van de jaarstukken 2019 VRZ;
Een positieve zienswijze uit te brengen op de 1e begrotingswijziging 2020 VRZ;
Een positieve zienswijze uit te brengen op de programmabegroting 2021 VRZ.

TER INZAGE LIGGENDE STUKKEN
Er liggen geen stukken ter inzage.
BIJLAGE(N)
Bij dit advies hoort/horen de volgende bijlage(n):
Documentnr. Join
Naam van de bijlage
D20.491221
Deel 1 jaarstukken 2019
D20.491216
1e begrotingswijziging 2020
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D20.491218

programmabegroting 2021
Concept brief zienswijze

Hoogachtend,
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Burgemeester en wethouders van Borsele,

G.M. Dijksterhuis,

burgemeester

J.M. Jansen,

secretaris
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