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Zienswijze jaarrekening VRGZ 2016
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Geacht bestuur,
Per e-mail van 30 maart 2017 hebben wij de jaarrekening 2016 van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid ontvangen. Met deze brief geven wij u onze zienswijze daarop.
Wij stemmen in met de jaarrekening 2016. Bij de beoordeling van de jaarrekening hebben wij
gebruik gemaakt van het advies van de Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen. Op één
onderdeel wijken wij af van de conclusies uit dit advies.
Wij kunnen instemmen met de volgende (resultaat-bestemmings)voorstellen:
- De door het Dagelijks Bestuur van de VRGZ gedane bestemmingsvoorstellen om het negatieve resultaat (voor reserves) van € 234.000,-;
o een bedrag van € 781.000,- te onttrekken uit de bestemde reserve vakantiegeld ter dekking van de eenmalige extra last aan vakantiegeld door de invoering van het Individueel
Keuze Budget (IKB);
o een bedrag van € 200.000,- te onttrekken uit de bestemde reserve ‘toegangssystemen kazernes’;
o een bedrag van € 26.000,- toe te voegen aan de algemene reserve Crisis- en Rampenbestrijding en hiermee op te hogen naar de normwaarde van deze reserve;
o een bedrag van € 323.000,- als restant uit te keren aan de deelnemende gemeenten.
- Het bestemmingsvoorstel om het positieve resultaat van € 46.000,- toe te voegen aan de
(algemene) reserve aanvaardbare kosten RAV.
Wij stemmen niet in met het volgende (resultaat-bestemmmings)voorstel:
- De door het Dagelijks Bestuur van de VRGZ gedane bestemmingsvoorstel om € 398.000,- toe
te voegen aan een bestemde reserve ten behoeve van de incidentele lasten voor de aanbesteding en migratie outsourcing ICT en verhuizing/verbouwing Bellefroidstraat, maar stellen
voor om:
o daarvan € 50.000,- toe te voegen aan de bestemde reserve ten behoeve van de incidentele lasten voor de verhuizing/verbouwing Bellefroidstraat;
o het restant ad € 348.000,- uit te keren aan de deelnemende gemeenten.
Reden hiervoor is dat momenteel onvoldoende inzichtelijk is waaraan het bedrag van € 348.000,-
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besteed gaat worden. Ook is niet duidelijk of hierin ook keuzemogelijkheden worden aangeboden.
Het is daarom wenselijk om vooraf inzicht te krijgen in de totale kosten van de aanbesteding en
migratie outsourcing ICT. Op basis daarvan kan het AB dan middels een apart besluit (en een evt.
begrotingswijziging) al dan niet instemmen met de gevraagde middelen.
Met vriendelijke groet,
Namens de gemeenteraad
mr J.Th.C.M. Verheijen
voorzitter

drs A.B.Berendsen
griffier

