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 Opheusden, 10 juni 2021 
  
  

Geacht bestuur, 
 
Op 31 maart 2021 is de concept-jaarrekening 2020 VRGZ ontvangen. U stelt onze gemeenteraad 
krachtens artikel 34 lid 1 en lid 2 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gelderland-
Zuid, in de gelegenheid om de zienswijze kenbaar te maken. De jaarrekening 2020 is behandeld in de 
raadsvergadering van 10 juni. 
 
De gemeenteraad van Neder-Betuwe stemt in met: 

 De jaarrekening 2020; 
 de resultaatbestemming van de RAV van € 813.000; 
 het toevoegen van € 710.000 aan de algemene reserve, waardoor de algemene reserve op 

5% van de omzet komt; 
 de bestemde reserve duiktaak van € 130.000; 
 de bestemde reserve achterstallig onderhoud brandweerkazernes van € 170.000; 
 de bestemde reserve opleiden, trainen oefenen crisisorganisatie van € 50.000; 
 de bestemde reserve voorbereidende werkzaamheden rechtmatigheid van € 50.000; 
 de voorgestelde uitkering van € 1.370.000 aan deelnemende gemeenten.  

 
De gemeenteraad gaat deels akkoord gaat met de bestemde reserve Project archief verbetering (DIV) 
tot een bedrag van € 200.000 in plaats van € 329.000 en verzoekt het verschil (€129.000) 
aanvullend uit te keren aan de deelnemende gemeenten. 
 
Daarnaast stemt de gemeenteraad niet in met de bestemde reserve Optimalisering HRM-processen 
van € 100.000 en stelt voor om dit bedrag aanvullend uit te keren aan de deelnemende gemeenten.  
 
 
 
 
 
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  
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Met vriendelijke groet, 
 
de gemeenteraad van Neder-Betuwe, 
de griffier,                                           de voorzitter, 
 
 
E. van der Neut,                                  A.J. Kottelenberg 

 


