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Maastricht, 1 april 2021

Geachte,

Hierbij bieden wij u de jaarstukken (jaarverslag en jaarrekening) 2020 en de begroting 2022 van de
Veiligheidsregio Zuid-Limburg, alsmede van het MCC (gemeentelijke bijdrage) aan.
In het kader van het jaarlijkse begrotings- en jaarrekeningtraject heeft de Veiligheidsregio Zuid-Limburg de
begroting 2022 en de jaarstukken 2020 opgesteld. De uitbraak van COVID-19 (Corona) eind februari 2020 heeft
een enorme impact gehad op ons allemaal. De wereldwijde pandemie leidde tot ongekende omstandigheden.
Ook bij de Veiligheidsregio Zuid-Limburg blikken we terug op een bewogen jaar; dit is terug te lezen in de
jaarstukken.
Op 26 maart jl. heeft het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio ingestemd met het ter zienswijze voorleggen
van de begroting 2022 en de jaarstukken 2020. Wij bieden u de genoemde stukken graag ter zienswijze aan.
Begroting 2022 (bijlage 1)
De begroting 2022 is gebaseerd op de begroting 2021. De begroting 2021 is alleen geïndexeerd. Er is voor 2022
geen sprake van nieuw beleid.
Jaarstukken 2020 (bijlage 2)
De jaarrekening sluit af met een positief resultaat van € 87.254. Tevens zal aan het Algemeen Bestuur worden
voorgesteld om de frictiekosten (€ 687.952) ten laste van de desbetreffende reserve te brengen. Deze onttrekking
zal een positief effect hebben op het jaarresultaat.
De jaarrekening zal door de accountant naar verwachting worden voorzien van een goedkeurende
controleverklaring. Omdat de vaststelling van de jaarrekening door het Algemeen Bestuur, mede op basis van de
zienswijze van de raden, pas in juli zal plaatsvinden kan de accountant de verklaring niet eerder verstrekken dan
3 weken voor de daadwerkelijke vaststelling en na een definitieve aanbieding door het Dagelijks Bestuur aan het
Algemeen Bestuur van juli.
Jaarstukken 2020 en begroting 2022 MCC (bijlage 3, 4 en 5).
De jaarrekening sluit af met een positief resultaat van € 82.913,13. De vastgestelde begroting 2021 vormt de
basis voor de begroting 2022. De bijdrage van de partners is gefixeerd op de bijdrage van 2021 en alleen
geïndexeerd voor 2022.
Zienswijze en vaststelling
Vaststelling van de begrotingen 2022 en de jaarstukken 2020 is een verantwoordelijkheid van het Algemeen
Bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Alvorens het document ter besluitvorming wordt voorgelegd, heeft
u de mogelijkheid om vóór 1 juli a.s. uw zienswijze op de financiële stukken kenbaar te maken aan het Dagelijks
Bestuur. Wij nodigen u daartoe van harte uit.
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Uw reactie
U kunt uw schriftelijke reacties en eventuele vragen n.a.v. de begrotingen 2022, jaarstukken 2020 sturen naar:
Veiligheidsregio Zuid-Limburg,
T.a.v. Stafbureau
Postbus 35
6269 ZG Margraten
Een reactie per mail kan gestuurd worden aan stafbureau@brwzl.nl

Namens het dagelijks bestuur Veiligheidsregio Zuid-Limburg,
met vriendelijke groet,

mr. J.M. Penn-te Strake,
Voorzitter

drs. F.C.W. Klaassen,
Secretaris
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