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Nota voor : vergadering algemeen bestuur

Datum : 12 december 2019

Onderwerp : Diverse begrotingswijzigingen

Agendapunt : 12.

Kenmerk : AB/1934

Portefeuillehouder: H.J. van Schaik

Bijlage: begrotingswijziging 2020-3
begrotingswijziging 2019-24
begrotingswijziging 2020-4

Inleiding
Er zijn drie begrotingswijzigingen. De begrotingswijziging 2020-3 betreft de
verwerking van eerder vastgestelde begrotingswijzigingen uit 2019 die structureel
doorwerken en nog niet waren opgenomen in de primitieve begroting 2020. De
begrotingswijzigingen 2019-24 en 2020-4 hangen met elkaar samen. Hiermee komt
een eerste deel van het veranderbudget, zoals behandeld in de bestuurlijke
tweedaagse, per 1 januari 2020 beschikbaar. Tenslotte is er een beslispunt om
bepalingen omtrent de bedrijfsvoeringsreserve te actualiseren.

Advies-besluit
1. De begrotingswijziging 2020-3 “Structurele gevolgen begrotingswijzigingen

2019” vast te stellen.
2. De begrotingswijziging 2019-24 en 2020-4 “Voorschot jaarrekeningresultaat

2019 en overheveling incidentele budgetten 2019” vast te stellen.
3. De looptijd van de reserve bedrijfsvoering te verlengen tot en met 2026 en de

maximale hoogte vast te stellen op € 2 miljoen.

Beoogd effect
Een bijgewerkte, actuele begroting.

Argumenten
1.1. Dan wordt de begroting 2020 geactualiseerd.
In 2019 zijn begrotingswijzigingen vastgesteld die een structurele doorwerking
hebben naar 2020 (met name de verdeling van de stelpost prijscompensatie over
de betreffende budgetten). Via de begrotingswijziging 2020-3 wordt dit nu verwerkt
in de begroting 2020. Dit heeft geen gevolg voor de gemeentelijke bijdragen 2020
en verder.

2.1. De VNOG kan dan direct per 1-1-2020 aan de slag met de uitvoering van de
Opdrachten die in januari 2020 definitief door het AB worden vastgesteld.

In de bestuurlijke tweedaagse is gesproken over éénmalige incidentele
veranderkosten (€ 1.040.000). Hieronder vallen onder andere transitie en
organisatieontwikkeling.

In het concept document ‘Toekomstvisie-Opdrachten’ is het uitgangspunt
opgenomen om de incidentele veranderkosten waar mogelijk te dekken uit een



2

eventueel positief jaarresultaat 2019 (naar verwachting wordt in januari 2020 het
document ‘Toekomstvisie’ definitief vastgesteld). In de Tweede Financiële
Verkenning 2019 (vastgesteld in het AB van 31 oktober 2019) is gemeld dat er een
positief jaarresultaat 2019 wordt verwacht.

De officiële bestemming van het jaarresultaat 2019 volgt in het AB van juni 2020.
Dat zou dus betekenen dat de VNOG pas vanaf juni 2020 over het veranderbudget
zou kunnen beschikken. Dit is niet wenselijk voor de voortgang van de uitvoering
van de Opdrachten-Toekomstvisie.

Daarom wordt nu formeel mogelijk gemaakt dat de VNOG al per 1 januari 2020
over een deel van het veranderbudget kan beschikken.

Deze handeling ziet er als volgt uit:
 Via de begrotingswijziging 2019-24 wordt, vooruitlopend op het jaarresultaat

2019, alvast een deel van de eenmalige veranderkosten gereserveerd,
namelijk € 500.000. De achtergrond van dit bedrag is als volgt: het betreft
de structurele budgetten Innovatie (€ 235.000 waarop in 2019,
vooruitlopende op bestuurlijke besluitvorming over de Toekomstvisie, niets
kon worden uitgegeven), prijscompensatie (€ 170.000 en in 2020 reeds
verwerkt in de begroting) en onvoorzien (€ 95.000 en eveneens in de
begroting 2020 verwerkt).

 De rest van het verwachte positieve resultaat van de jaarrekening 2019 kan
dan worden afgewogen bij de behandeling van het definitieve jaarresultaat
2019 in juni 2020.

 Verder bevat deze begrotingswijziging de overheveling van de overblijvende
projectkosten ‘huisvestingsplan’ die eenmalig in 2019 waren toegekend,
maar nog niet konden worden ingezet (€ 150.000). Dit project is nog niet
gestart en wordt uitgesteld naar 2020.

 Via de begrotingswijziging 2019-24 worden deze middelen in een tijdelijke
reserve gestort.

 Gelijktijdig worden via de begrotingswijziging 2020-4 deze middelen vanuit
die tijdelijke reserve ten gunste van de exploitatie 2020 gebracht. En zo kan
de VNOG er dan per 1 januari 2020 over beschikken.

3.1. Dan kan deze reserve worden meegewogen in de meerjarige opbouw van de
uitvoering van de Toekomstvisie-Opdrachten en bij de kwantificering van de
risico’s.

De bestemmingsreserve bedrijfsvoering is in 2018 ingesteld, gevoed uit het
jaarrekeningresultaat 2017. Destijds is bepaald dat de maximale hoogte € 600.000
bedraagt. Hierbij is tevens bepaald dat de reserve alleen voor 2018 en 2019 zou
gelden. Over de toekomst van de reserve moet dus nu besluitvorming plaatsvinden.
Het is echter te vroeg om een definitief besluit te kunnen nemen.

Er wordt een positief jaarresultaat 2019 verwacht. Het DB overweegt om dit (al dan
niet deels) toe te voegen aan de bestemmingsreserve bedrijfsvoering, in afwachting
op de uitkomsten van het traject om de risico’s, zoals opgenomen in de
risicoparagraaf, nader te kwantificeren. Nadat dit bekend is, kan de gewenste
hoogte van de reserves bepaald worden.

Voorts stelt het AB naar verwachting in januari 2020 de Toekomstvisie-Opdrachten
definitief vast. Op basis van de Toekomstvisie-Opdrachten maakt de VNOG een
Implementatieplan, met een meerjarige opbouw, inclusief meerjarige financiële
doorrekening. Deze meerjarige opbouw zal in april 2020 in de concept Begroting
2021-2024 worden opgenomen. De transitieperiode wordt thans ingeschat op de
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periode 2020-2026. Voorgesteld wordt daarom de looptijd van deze reserve
voorshands te verlengen met deze looptijd. Dan kan de reserve worden
meegewogen in het implementatietraject.

Het bestuur kan overigens altijd tussentijds besluiten om de bestemmingsreserve
eerder op te heffen of langer te laten doorlopen.

Verder wordt voorgesteld om de maximale hoogte van deze reserve vooralsnog te
bepalen op € 2 miljoen. Als gevolg van besluitvorming in het Algemeen Bestuur op
27 juni 2019 is namelijk € 328.668 in deze reserve gestort, waardoor de reserve
momenteel een omvang heeft van € 882.000 en dus over het eerder bepaalde
maximum komt. Het betreft hier de afwikkeling van financieel technische correcties
uit het clusterverleden.

Kanttekeningen
n.v.t.

Uitvoering/ communicatie/ inwerkingtreding
Na vaststelling worden de begrotingswijzigingen verwerkt in de financiële systemen
van de VNOG.

Rapportage/ evaluatie
De voortgang wordt gemonitord via de reguliere P&C-cyclus. Bij de behandeling van
de begroting 2021-2024 kan een en ander opnieuw beoordeeld worden.

Personele consequenties
n.v.t.

Financiële consequenties
De begrotingswijzigingen hebben geen gevolgen voor de gemeentelijke bijdragen.
Het betreft een verschuiving binnen bestaande middelen c.q. een herschikking van
bedragen over de programma’s van de begroting.
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Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland;

Bijeen in de vergadering d.d. 12 december 2019;

Gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur d.d. 28 november 2019;

Besluit:

1. De begrotingswijziging 2020-3 “Structurele gevolgen begrotingswijzigingen
2019” vast te stellen.

2. De begrotingswijzigingen 2019-24 en 2020-4 “Voorschot jaarrekeningresultaat
2019 en overheveling incidentele budgetten 2019” vast te stellen.

3. De looptijd van de reserve bedrijfsvoering te verlengen tot en met 2026 en de
maximale hoogte vast te stellen op € 2 miljoen.

De secretaris De waarnemend voorzitter

drs. D.G.L. Kransen mr. A.H. Bronsvoort MPM

Apeldoorn, 12 december 2019
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Programmabegroting 2020

Omschrijving voorstel: structurele gevolgen begrotingswijzigingen 2019 en

budgettair neutrale aanpassingen primitieve begroting 2020

Begrotingswijziging 2020-3

Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland;

gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 28 november 2019,

besluit:

De programmabegroting 2020 als volgt te wijzigen

Bedrag van Bedrag van

verhoging verlaging

Uitgaven

Programma Risicobeheersing - -

Programma Incidentbestrijding 14.000 4.000

Programma Brandweerondersteuning 120.000 10.000

Programma Crisisbeheersing - -

Programma GHOR 88.000

Programma MON 510.000

Programma Bestuur en Bedrijfsvoering 152.500 40.000

Programma Directie, Control en Staf 15.000

Algemene Dekkingsmiddelen 550.000 497.096

Programma Brandweerkazernes in eigendom en
overgangsrecht - -

Totaal 939.500 1.061.096

Inkomsten

Programma Risicobeheersing 17.000

Programma GHOR 48.000

Programma MON 152.596

48.000 169.596

Toelichting:

Verwerking van de structurele gevolgen van de begrotingswijzigingen in 2019 en

budgettair neutrale wijzigingen van de primitieve begroting 2020.

De secretaris De waarnemend voorzitter

drs. D.G.L. Kransen mr. A.H Bronsvoort MPM

Apeldoorn, 12 december 2019
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Programmabegroting 2019

Omschrijving voorstel: Voorschot jaarrekeningresultaat 2019 en

overheveling incidentele budgetten 2019

Begrotingswijziging 2019-24

Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland;

gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 28 november 2019,

besluit:

De programmabegroting 2019 als volgt te wijzigen

Bedrag van Bedrag van

verhoging verlaging

Uitgaven

Programma Brandweerondersteuning 150.000

Toevoeging aan de tijdelijke reserve 150.000

Programma Directie, Control en Staf 235.000

Toevoeging aan de tijdelijke reserve 235.000

Algemene Dekkingsmiddelen 265.000

Toevoeging aan de tijdelijke reserve 265.000

Totaal 650.000 650.000

Toevoeging aan de tijdelijke reserve 650.000

Toelichting:

Voor het huisvestingsplan is voor 2019 € 150.000 beschikbaar gesteld ten behoeve van inhuur extern

specialisme. De opdracht definiëring loopt echter vertraging op. Dit heeft met name te maken met

ontwikkelingen ten aanzien van het al dan niet verhuizen vanuit de Europaweg (wat invloed heeft op de

opdracht aan een extern bureau). Maar ook omdat binnen het team huisvesting onvoldoende capaciteit

beschikbaar is om tot goede opdrachtdefiniëring te komen. Daar moet eerst in worden voorzien. In het

beste scenario zal een dergelijk bureau eind 2019 kunnen beginnen, maar waarschijnlijker zal dit begin

2020 zijn. Daartoe dient dit budget te worden overgeheveld naar 2020.

Teneinde in januari 2020 over middelen te kunnen beschikken om te starten met de transitie wordt

een voorschot (€ 500.000) genomen op het verwachte jaarrekeningresultaat.

De secretaris De waarnemend voorzitter

drs. D.G.L. Kransen mr. A.H. Bronsvoort MPM

Apeldoorn, 12 december 2019
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Programmabegroting 2020

Omschrijving voorstel: Voorschot jaarrekeningresultaat 2019 en

overheveling incidentele budgetten 2019

Begrotingswijziging 2020-4

Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland;

gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 28 november 2019,

besluit:

De programmabegroting 2020 als volgt te wijzigen

Bedrag van Bedrag van

verhoging verlaging

Uitgaven

Programma Brandweerondersteuning 150.000

Beschikking over de tijdelijke reserve 150.000

Programma Bedrijfsvoering 500.000

Beschikking over de tijdelijke reserve 500.000

Totaal 650.000 650.000

Beschikking over de tijdelijke reserve 650.000

Toelichting:

Voor het huisvestingsplan is voor 2019 € 150.000 beschikbaar gesteld. Deze

middelen worden overgeheveld naar 2020 omdat uitvoering dan plaatsvindt.

Teneinde in januari over middelen te kunnen beschikken om te starten met de

transitie wordt een voorschot (€ 500.000) genomen op het verwachte

jaarrekeningresultaat 2019.

De secretaris De waarnemend voorzitter

drs. D.G.L. Kransen mr. A.H. Bronsvoort MPM

Apeldoorn, 12 december 2019


