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Jeroen van de Ven
Voorstel tot het kennisnemen van de concept jaarstukken
2019 Veiligheidsregio Brabant-zuidoost (VRBZO).
In de Beleidsnotitie kaders P&C-documenten hebben de 27
reg iogemeenten afgesproken dat de Jaa rstu kken
( Prog ra m majaa rversla g en Jaa rreken i ng ) ter i nformatie
worden aangeboden aan de raad. Dit is conform artikel 34
onder b van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen.

Voorgesteld besluit:
Kennis te nemen van de concept-Jaarstukken 2019 van de Veiligheidsregio BrabantZuidoost (VRBZO).
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Onderwerp
Jaarrekening en jaarverslag 2019 VRBZO

Voorstel
Kennis te nemen van de concept-Jaarstukken 2019 van de Veiligheidsregio BrabantZuidoost (VRBZO).

Inleiding
In de Beleidsnotitie kaders P&C-documenten hebben de 21, regiogemeenten afgesproken
dat de Jaarstukken (Jaarverslag en Jaarrekening) ter informatie worden aangeboden aan
de raad. Dit is conform artikel 34 onder b van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. In
de afgelopen jaren zijn deze "slechts" opgenomen op de lijst van ingekomen stukken.
Indachtig de wens van de raad om beter te kunnen sturen op de Gemeenschappelijke
Regelingen (GR-en) worden de jaarstukken van de 4 grote GR-en nu ter informatie via
een raadsvoorstel aangeboden.
Bijgaande stukken zullen ter vaststelling aan het Algemeen Bestuur worden aangeboden.
De eerstvolgende vergadering vindt plaats op 25 juni 2020.

Beoogd resultaat
De raad informeren over de behaalde organisatorische en financiële resultaten van de
vRBZo in 2019 zodat zij in positie is om (beter) te kunnen sturen op de GR-en,

Argumenten
7.7. De gemeenteraad heeft aangegeven de behoefte te voelen steviger te kunnen sturen
op GR-en.
Conform de uitgangspunten uit de Beleidsnotitie kader P&C-documenten wordt de
voorlopige jaarrekening ter informatie aangeboden aan de gemeenteraad. Door de
Jaarstukken aan te bieden via een raadsvoorstel en niet "slechts" via de lijst van
Ingekomen Stukken kan de raad hier directer kennis van nemen en beter sturen op de
GR-en.

Kanttekeningen
1.1. U wordt gevraagd zelf kennis te nemen van de relevante organisatorische en
ncieel resu ltaten.

fi na

Gezien de inspanning die het Coronavirus vergt en heeft gevergd de afgelopen periode
wordt dit keer volstaan met het slechts formeel ter kennisname aanbieden van de
stukken aan het college en de gemeenteraad. Beiden worden verzocht zelf kennis te
nemen van de relevante organisatorische financiële resultaten, Hoewel hiermee wellicht
niet wordt voldaan aan de wens van de raad om steviger te kunnen sturen op de GR-en
voldoet dit wel aan de regionaal gemaakte afspraken.

Kosten en dekking
De jaarrekening 2019 sluit af met een positief exploitatieresultaat van € 646.780. Dit is
0,9o/o van de totale begroting van € 73,5 miljoen. In de toelichting op het overzicht van
baten en lasten in de jaarrekening is een uitgebreide analyse per programma onderdeel
opgenomen op de afwijkingen tussen de begroting en de realisatie gesplítst naar
loonkosten, kapitaallasten, overige lasten, overhead en overige verrekeningen (intern) en
de baten.
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Duurzaamheid
N.v.t.

Burgerparticipatie
N.v.t.

Incl usieve samen leving
N.v.t.

Communicatie
N.v.t.

Vervolgprocedure en planning
Bijgaande stukken zullen ter vaststelling aan het Algemeen Bestuur worden aangeboden.
De eerstvolgende vergadering vindt plaats op 25 juni 2020.
Bijlagen onderdeel van het voorstel
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ConcePt jaarrekening 2019 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

Concept jaarverslag 2OI9 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

Bijlagen ter informatie
N.v.t.
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