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De gemeentelijke financiële bijdrage
Begroot in 2020: € 2.088.465 Werkelijk 2020: € 2.086.599

Begroot in 2019: € 1.986.455 Werkelijk 2019: € 1.983.676

Begroot in 2018: € 1.916.250 Werkelijk 2018: € 1.958.003

Advies:
Een positieve zienswijze uit te brengen op de jaarrekening 2020 en in te stemmen met de 

resultaatbestemming met uitzondering van enkele toevoegingen aan bestemmingsreserves. 

Toelichting:
In onderdeel 5.14 van de concept-jaarrekening 2020 is de controleverklaring van de onafhankelijke 

accountant opgenomen. Uit deze verklaring valt op te maken, dat de in de jaarstukken opgenomen 

jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte en samenstelling van de baten en lasten 2020 

en van de activa en passiva per ultimo 2020. Tevens verklaard de accountant dat de balansmutaties 

rechtmatig tot stand zijn gekomen. Er zijn verder geen aanvullende aandachtspunten opgenomen in 

het accountantsverslag, die van invloed zijn op deze zienswijze.

Reserve Project archiefverbetering
Op het onderdeel Project archiefverbetering (DIV) wordt voorgesteld om de bestemde reserve tot 

een bedrag van € 200.000 op te nemen in plaats van € 329.000 en het verschil van € 129.000 

aanvullend uit te keren aan de deelnemende gemeenten. Dit omdat er een te hoog bedrag wordt 

gevraagd ten opzichte van de begroting 2020.

De VRGZ had in de begroting 2020 €200.000 opgenomen voor archiefverbetering. Bij een latere 

inspectie bleken aanvullende verbeterpunten, voor de uitvoering waarvan de VRGZ nog €129.000 

extra nodig heeft. De bestemde reserve Uitgestelde werkzaamheden door corona betreft echter 

voor 2020 begroot budget dat niet uitgegeven werd. Bij het project archiefverbetering gaat dat om 

€200.000. De verkrijging van aanvullend budget dient echter niet via de jaarrekening, maar via de 

begroting te verlopen. Dit om een goede weging ten opzichte van andere wensen en belangen 

mogelijk te maken. 

Resultaatbestemming Optimalisering HRM Processen
Op het onderdeel resultaatbestemming Optimalisering HRM Processen wordt voorgesteld om 

€100.000 aanvullend uit te keren aan de deelnemende gemeenten. Hier was geen budget in 2020 



beschikbaar gesteld. Het gaat hier niet om budget dat niet uitgegeven werd, maar om nieuw budget 

voor “een investering in de vastlegging en de verbetering van de processen en het overdragen van 

kennis. Hiervoor is tijdelijk extra capaciteit nodig en ondersteuning van consultants.” Ook dit budget 

dient niet via de jaarrekening, maar via de begroting te verkregen te worden. Dit om een goede 

weging ten opzichte van andere wensen en belangen mogelijk te maken.

Inhoudelijk
Waren er voor 2020 of op langere termijn doelstellingen geformuleerd voor de taken die de 

gemeenschappelijke regeling voor de gemeente Buren uitvoert? Zo ja, welke? 
In de gemeentebegroting 2020 zijn de volgende prestaties/doelen opgenomen:

1. Binnen het werkgebied van de veiligheidsregio is de brandweerzorg risico-gestuurd ingericht. 

Hiermee is het uitgangspunt dat de inwoner de snelste hulp krijgt tijdens een incident 

gegarandeerd.

2. We garanderen de bezetting, opleiding en de crisisoefeningen van en door de functionarissen 

binnen de regionale crisisbeheersing.

Algemeen
De gemeente wil een goed functionerende veiligheidsorganisatie, die tijdig en adequaat handelt. 

Wat is de stand van zaken van de doelstellingen? 

a. De veiligheidstaken zijn adequaat uitgevoerd.

b. Er wordt gewerkt conform regionaal beleidsplan 2020-2023 welke is vastgesteld op 19 december 

2019. Dit vormt de basis voor verdere focus op de taken van de VRGZ.

Dat alles draagt bij aan de gemeentelijke doelstelling dat inwoners snel hulp krijgen en bij incidenten 

adequaat wordt opgetreden. 

De organisatie van de VRGZ heeft veel inspanningen gepleegd om de zorg-/hulpvraag snel te kunnen 

beantwoorden. De prestaties zijn goed te noemen.

Waren er belangrijke ontwikkelingen in 2020?

Corona / Covid-19

De meerkosten door Corona van het programma C&R bedragen in 2020 € 215.000. De lasten zijn 

verwerkt in de exploitatierekening. De extra lasten zijn niet in rekening gebracht bij het ministerie 

van VWS omdat de meerkosten binnen de reguliere begroting opgevangen kunnen worden en er 

meerdere kostenposten zijn die door corona (fors) lager uitgevallen zijn. 

Eventueel: algemene indruk van de jaarrekening of de prestaties van de gemeenschappelijke regeling 

in 2020.

Het is gelukt om in 2020 een financieel gezond beleid te voeren en de VRGZ is goed in staat haar 

taak te vervullen. Belangrijk voor de inwoners van de regio en dus ook voor Buren.



Financieel
Was de gemeentelijke bijdrage uiteindelijke hoger of lager dan begroot? Hoe wordt dit verklaard?

De werkelijk gemeentelijke bijdrage is gelijk aan de begroting. 

Was er een bezuinigingstaakstelling en werd deze gehaald?

Er was geen bezuinigingstaakstelling in 2020.

Is er voldoende rekening gehouden met eventuele risico’s?

In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing zijn de risico’s benoemd, waar voldoende 

rekening mee is gehouden.

Algemene financiële indruk van de jaarrekening

In 2020 is er een gezond financieel beleid gevoerd binnen de VRGZ.


