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Geacht bestuur Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, 

In april 2022 ontvingen wij van u de concept jaarrekening 2021 en concept begroting 2023 
van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Via deze brief maken wij onze zienswijze kenbaar 
op de concept jaarrekening en begroting.  

Begroting 2023
We zien dat de uitgangspunten, met uitzondering van het thema duurzaamheid, zoals 
genoemd in de Kaderbrief verwerkt zijn in de begroting 2023. De reserve van € 450.000 voor 
wet- en regelgeving met betrekking tot duurzaamheid is opmerkelijk, omdat in de Kaderbrief 
2023 werd aangegeven dat het binnen de huidige budgetten zou passen. 

Verder vragen we aandacht voor de financiële ontwikkelingen. U geeft al aan dat er 
prijsstijgingen verwacht worden. Daarbij is het onduidelijk wat de (financiële) gevolgen van 
de oorlog in Oekraïne zijn. De verwachte beschikbare weerstandscapaciteit is niet 
toereikend om de geïnventariseerde en gecalculeerde risico’s (zie paragraaf 5.1) te dekken.
We verzoeken u om kritisch te blijven kijken naar de uitgaven van uw gemeenschappelijke 
regeling. We vragen u daarbij om ons vroegtijdig te informeren over eventuele financiële 
ontwikkelingen.

We brengen een positieve zienswijze uit op de begroting 2023, waarbij we aandacht vragen 
voor bovengenoemde punten.

Jaarrekening 2021
We hebben geconstateerd dat u een tweetal voorstellen voor resultaatbestemmingen en 
stortingen in een bestemmingsreserve in de jaarrekening doet, namelijk voor de CAO-
ontwikkelingen en de ontwikkelingen met betrekking tot duurzaamheid. Deze voorstellen 
stonden niet in de Kaderbrief vermeld. We hebben begrip voor de pragmatische oplossing, 
echter willen wij u verzoeken om in het vervolg dit via de juiste procedure te laten verlopen. 

De bestemmingsreserve voor wet- en regelgeving met betrekking tot duurzaamheid vinden 
wij, zoals eerder benoemd, opmerkelijk. In de Kaderbrief 2023 stond dat de ontwikkelingen 
wat betreft duurzaamheid werden gevolgd en zouden passen binnen de huidige budgetten. 
In de jaarrekening vraagt u nu om een reserve van € 450.000 voor deze ontwikkelingen. We 
willen hier graag uitleg over en nadere duiding van de hoogte van het bedrag.
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We brengen een positieve zienswijze uit op de jaarrekening 2021, waarbij we aandacht 
vragen voor bovengenoemde punten. 

Wij vernemen graag uw reactie met de wijze waarop de gegeven zienswijze al dan niet is 
verwerkt in de vastgestelde jaarrekening en begroting. Dit is afgesproken in het regionale 
informatieprotocol. 

Hopende u zo voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
namens de gemeenteraad van Buren,

de griffier,                                              de voorzitter,

(digitale handtekening) (digitale handtekening)   

J.J. Rochat J.P.M. Meijers


