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Korte inhoud: 

 

Financiële spelregels en grondslagen 

De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ) heeft de ambitie om in samenwerking met de 

gemeenten de relatie beleid-financiën te versterken en om ontwikkelingen van inhoud en budget aan 

de verschillende belanghebbenden inzichtelijk te maken.  

Op het moment zijn bij de VRGZ in verschillende notities en op verschillende momenten per 

onderwerp uitgangspunten en werkwijzen geformuleerd (bijvoorbeeld in de begroting, notitie 

weerstandsvermogen etc).  

Om méér eenheid en een duidelijker structuur aan te brengen is het gewenst om de onderwerpen 

die richting geven aan het financieel handelen van de VRGZ, standaard op te nemen in de begroting 

en jaarstukken en om deze waar nodig jaarlijks te actualiseren. Het gaat daarbij onder andere om de 

contacten tussen gemeenten en VRGZ, indexering, hoe gaan we om met uitzettingen en de 

waarderingsgrondslagen vaste activa. 

De afdeling financiën heeft dit najaar samen met twee financieel ambtenaren van gemeenten en de 

strategisch adviseur afdeling financiën Nijmegen de spelregels voorbereid.  

Zowel de spelregels als de grondslagen voldoen aan wet- en regelgeving zoals het BBV. In het 

onderdeel spelregels zijn onderwerpen opgenomen waarbij tot op zekere hoogte 

keuzemogelijkheden bestaan.  

In onderstaande tabel is waar relevant aangegeven welke bronnen als basis hebben gediend, en 

welke onderwerpen nieuw zijn (geel gearceerd in de bijlage). 

  



 
 

Onderdeel Onderwerp Bron Nieuw 

A) begroten P&C cyclus  Voorbespreken begroting 

met AAC  

 

 Relatie beleid-

financiën/structureel 

sluitende begroting 

 

Richtlijn ‘uitzettingen 

begrotingen’ DB dd 4-4-

2018. 

 

 Indexering 

gemeentelijke bijdrage 

 

 Nieuw 

 Uitzettingen 

 

Richtlijn ‘uitzettingen’  

 Onvoorzien 

 

Bestaand beleid % van de omzet hanteren 

 Verantwoording kosten 

bedrijfsvoering 

 

 Nieuw 

B) tussentijdse 

wijzigingen 

Wijzigingen binnen / 

buiten financiële 

kaders 

 

Richtlijn ‘uitzettingen’ ‘substantieel’ is vanaf 

25.000 euro  

 Resultaatbestemming 

 

Bestaand beleid  

C) Risicomanagement alle Notitie ‘risico’s en 

weerstandsvermogen  

2015’  

 

 

Grondslagen alle Begrotingen en 

jaarrekeningen 

  

 

 

 

Besluitvorming 

Vaststelling van de financiële spelregels van de VRGZ zoals in de bijlage verwoord. 

 


