Financiële spelregels en grondslagen Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
In dit document beschrijven we de spelregels en grondslagen die de VRGZ op gebied van financiën
hanteert en die met ingang van de eerstvolgende mogelijkheid na vaststelling, als bijlage in de
begroting en jaarrekening worden opgenomen.
1. Spelregels
Bij het budgethouderschap zoals bij de VRGZ is ingericht, horen een aantal spelregels die een
richtinggevende werking hebben op de handelingswijze bij inhoudelijke en financiële vraagstukken.
Deze spelregels zijn hieronder verkort opgenomen.

A) Begroten
Bij het opstellen van de begroting hanteert de VRGZ de volgende uitgangspunten:

P&C cyclus
De planning vanaf het opstellen van de begroting tot en met het afleggen van verantwoording via de
jaarstukken ziet er bij de VRGZ als volgt uit:

Relatie beleid-financiën
De VRGZ heeft de ambitie om bij het begroten het zicht op de relatie tussen de inhoud en het budget
te kunnen blijven bieden.
 Dit stelt het Algemeen Bestuur, colleges van burgemeester en wethouders en
gemeenteraden, met respect voor ieders verantwoordelijkheid, beter in staat om politiekbestuurlijke discussies te voeren die niet alleen over geld gaan, maar vooral over de inhoud.
 Dit betekent dat het management van de VRGZ verbinding zal zoeken met de
portefeuillehouders, leden van het Algemeen Bestuur en de raden om hierbij inzicht en
betrokkenheid te creëren.
 Daardoor kunnen bestuurders invulling geven aan hun rollen en taken binnen het Algemeen
Bestuur en daarbuiten in de colleges en raden.

Structureel sluitende begroting
De meerjarenbegroting is structureel sluitend, het laatste van de vier jaarschijven is altijd structureel
sluitend. Daarbij gaan we bij het begroten uit van:
- behoedzame, reële ramingen;
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-

tegenover structurele uitgaven kunnen geen incidentele inkomsten of incidentele meevallers
staan.

Reguliere jaarlijkse indexering van de gemeentelijke bijdrage
De indexering van de gemeentelijke bijdrage wordt vastgesteld aan de hand van een tweetal indexen;
een loonindex en een materiële index. Een voorbeeld van de normering voor 2020:
- Loonindex
Voor de loonindex wordt het centraal economisch plan (CEP) gepubliceerd in maart 2018 gebruikt als
basis voor indexering. Het gaat dan om het CEP 2018 bijlage Middelen en Bestedingen 2020. Uit
deze bijlage wordt genomen: “beloning werknemersoverheidssector, prijsmutatie uit de kolom
bestedingen “ als indexering voor het loondeel.
Er wordt eenmalig na gecalculeerd aan het einde van het begrotingsjaar. De nacalculatie is gebaseerd
op de werkelijke lastenontwikkeling zoals deze volgt uit:
 De cao voor gemeenteambtenaren;
 de pensioenpremies vanuit het ABP;
 de sociale premies vanuit het Rijk (loonbelasting en premies volksverzekeringen).
Het verschil tussen de voorcalculatie en werkelijke ontwikkeling wordt ten gunste of ten laste van de
algemene reserve gebracht.
- Materiële index
Ook voor de materiële index wordt het centraal economisch plan (CEP), bijlage Middelen en
Bestedingen 2020, gepubliceerd in maart 2018 gebruikt als basis. Uit deze bijlage wordt “Bruto
Binnenlands Product marktprijzen, prijsmutatie” gebruikt als indexering voor de materiele lasten.
- Verhouding loonindex / materiële index
VRGZ: 70/30

Prijspeilaanpassingen
Prijspeilaanpassingen worden budgettair neutraal behandeld, dus binnen de ruimte die door de
indexering van de gemeentelijke bijdrage ontstaat.

Uitzettingen
Er zijn drie typen uitzettingen van de begroting die in aanmerking komen voor een voorstel tot een
extra bijdrage van gemeenten:




Nieuwe beleidsvoorstellen o.a. in relatie tot de uitwerking van onze meerjarenstrategie en
beleidsontwikkelingen binnen gemeenten;
Buitengewone prijsstijgingen; prijsstijgingen, waar de VRGZ geen invloed op heeft en niet
opgevangen kunnen worden binnen de reguliere indexering;
Autonome ontwikkelingen; niet door de VRGZ beïnvloedbare stijgingen die voortkomen uit
bestaand beleid. Bijvoorbeeld wet- en regelgeving of noodzakelijke uitzettingen in verband
met toename van het inwoneraantal in de regio.

Onvoorzien
Uit de post ‘onvoorzien’ worden géén structurele uitgaven gedaan. De VRGZ begroot de post
onvoorzien voor het programma Crisis- en Rampen op 0.35% van de begrote omzet.

Verantwoording kosten bedrijfsvoering
We berekenen bij de begroting alle kosten van de bedrijfsvoering op basis van ingeschatte uren en
prijzen door naar de primaire producten. Dit heet de voorcalculatie.
Bij de jaarrekening wordt geen nacalculatie gedaan. Het verschil met de begrote kosten
bedrijfsvoering wordt als één saldo verantwoord bij de post directie.
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B) Tussentijdse begrotingswijzigingen
Wijzigingen binnen financiële kaders
Gezien de financiële risico’s die we lopen en onzekere toekomstige ontwikkelingen, willen we
behoedzaam om blijven gaan met financiële mee- en tegenvallers. Daarom blijven wij ons inspannen
om:
 ons bestaande financiële beleid zorgvuldig na te leven en jaarlijks bij de jaarrekening een zo
gunstig mogelijk financieel resultaat te behalen. Dat houdt in een kostenbewuste houding en
bijbehorend gedrag;
 tegenvallers door hogere lasten of lagere baten dienen door verlaging van lasten binnen de
sectoren of afdelingen te worden opgevangen;
 bestemming van niet voorziene voordelen in de exploitatie gedurende het jaar worden ter
besluitvorming aan het DB/AB voorgelegd.
In geval het DT een voorstel doet om extra geld uit te geven aan nieuwe beleidsontwikkelingen op een
ander moment dan bij de integrale afweging bij de begroting, moet solide dekking worden
aangewezen. Tenzij er sprake is van externe dekking, moet in het voorstel aangegeven worden welk
bestaand beleid moet worden geschrapt of verminderd.
Wijzigingen binnen financiële kaders worden in principe niet voorgelegd voor zienswijzen aan de
raden. Als gewijzigd of nieuw beleid politiek gezien een belangrijk onderwerp betreft, kan het DB
besluiten de wijziging voor zienswijze aan de raden voor te leggen.

Wijzigingen buiten de financiële kaders
Als een wijziging substantieel (boven de € 25.000) is, zijn er twee typen uitzettingen in de vorm van
tussentijdse begrotingswijziging die in aanmerking komen voor een voorstel tot een extra bijdrage van
gemeenten:
 Buitengewone prijsstijgingen; prijsstijgingen, waar de VRGZ geen invloed op heeft en niet
opgevangen kunnen worden binnen de reguliere indexering
 Autonome ontwikkelingen; niet door de VRGZ beïnvloedbare stijgingen (zoals wet en
regelgeving) die voortkomen uit bestaand beleid
Aangezien deze wijzigingen buiten de financiële kaders vallen, hebben ze dus invloed op de hoogte
van de gemeentelijke bijdrage en worden dus voorgelegd voor zienswijze aan de raden.

Resultaatbestemming
Als in de jaarrekening sprake is van meevallers door hogere baten of lagere lasten, worden eerst
vereiste bestemmingsreserves gevormd en de streefnorm aangevuld. Wat daarna nog resteert, wordt
aan de gemeenten terugbetaald.
Bij een negatief resultaat wordt eerst het weerstandsvermogen aangesproken. Mocht dit onvoldoende
zijn, wordt een beroep gedaan op de gemeenten. Dit wordt hierna uitgewerkt.

C) Risicomanagement, weerstandsvermogen en reservepositie
Risico’s
In 2014 is door de VRGZ de nota ‘Risicomanagement, voorzieningen en weerstandsvermogen’
opgesteld. Het bestuur nam hierover besluiten in 2015.
Elk jaar worden bij de verschillende organisatieonderdelen de risico’s in kaart gebracht. Deze risico’s
zijn gerubriceerd en gewaardeerd.




In de begroting en jaarrekening wordt een cijfermatige samenvatting van de risicoinventarisatie opgenomen, met de berekening van het weerstandsvermogen
Nieuwe, gewijzigde of verdwenen risico’s worden bij het uitbrengen van de begroting,
jaarrekening en de twee tussentijdse rapportages als mutatie gemeld
De frequentie van de rapportage over risico’s wordt groter als daar aanleiding voor is
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Weerstandscapaciteit
 De benodigde weerstandscapaciteit is het resultaat van de gewogen risicocapaciteit van de
geïnventariseerde risico’s;
 De beschikbare weerstandscapaciteit is het totaal van de algemene reserve.

Weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen is de mate waarin de benodigde capaciteit wordt gedekt door de
beschikbare capaciteit. Als het weerstandsvermogen ontoereikend is om de risico’s af te dekken en
naarmate de gecalculeerde risico’s zich voor doen, zal de VRGZ hiervoor bezuinigingsmaatregelen
treffen of wordt de bijdrage van gemeenten hoger.
Het weerstandsvermogen bij de VRGZ is bedoeld voor:
a. het kunnen opvangen van incidentele financiële tegenvallers zonder direct ingrepen in de
begroting te hoeven doen;
b. het kunnen opvangen van de eerste klap van structurele financiële tegenvallers, waardoor we
tijd creëren om een zorgvuldige afweging te kunnen maken hoe we de structurele doorwerking
een plek kunnen geven.
Als de algemene reserve hoger is dan de streefnorm, wordt het meerdere teruggestort naar de
gemeenten.
Als de algemene reserve onder de streefnorm komt, zal de VRGZ inspanningen doen deze aan te
vullen.
In het geval dat de algemene reserve onder 0 komt, zal de gemeenten gevraagd worden om het
vermogen aan te vullen.

Reservepositie
Geredeneerd vanuit bovenstaande zienswijze zien wij alleen de algemene reserve als
weerstandsvermogen.
 Voor de omvang van de reserve Crisis- en rampenbestrijding wordt 5% van de omzet
genomen als streefwaarde;
 Voor de omvang van de reserve RAV wordt 10% van de omzet genomen als minimumnorm
en 15% is de streefwaarde.
Bij de gepresenteerde cijfers wordt er van uitgegaan dat de voorstellen voor bestemming resultaat
door het bestuur worden overgenomen.

2. GRONDSLAGEN

A) Grondslagen
De begroting en jaarrekening worden opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) provincies en gemeenten daarvoor geeft. Het overzicht van
baten en lasten van de VRGZ omvat het totaal van alle activiteiten die de VRGZ heeft uitgevoerd. De
cijfers worden nader gepresenteerd en toegelicht in het overzicht baten en lasten programma Crisisen rampenbestrijding en het programma RAV. Onderlinge verrekeningen tussen beide programma’s
worden opgenomen in het overzicht van baten en lasten per programma. In het overzicht van baten
en lasten op het niveau van de totale VRGZ worden onderlinge verrekeningen geëlimineerd.

Grondslagen van resultaatbepaling
Bij de VRGZ worden de baten en lasten toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.
Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd.
Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht
genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Bij het programma
RAV wordt afgeweken van deze regel, omdat dit een zorggefinancierde taak is. Hiervoor wordt
aansluiting gezocht bij de regelgeving voor zorginstellingen.
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De lasten worden bepaald op basis van historische kosten, met inachtneming van de vermelde
grondslagen van waardering van activa en passiva, en toegerekend aan het verslagjaar waarop ze
betrekking hebben.
Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben.
Aangezien het niet is toegestaan voorzieningen te vormen voor jaarlijks terugkerende
arbeidskostengerelateerde verplichtingen van een vergelijkbaar volume, worden sommige personele
lasten toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt. Het gaat dan om aanspraken op
een overbruggingsperiode, levensloop en versterkt ouderdomspensioen. Voor jaarlijks terugkerende
arbeidsgerelateerde kosten zonder (naar verwachting) een jaarlijks vergelijkbaar volume is een
verplichting opgenomen.

Grondslagen van waardering
De VRGZ waardeert alle activa en passiva tegen nominale waarde en maakt vermelding als hiervan
afgeweken wordt.

B) Toelichting op balansposten
Activa
De VRGZ verstaat onder materiële vaste activa, activa die bedoeld zijn om de bedrijfsuitoefening
duurzaam te dienen. De materiële vaste activa (> € 5.000,-) worden gewaardeerd tegen
aanschaffingsprijs of vervaardigingkosten, verminderd met een lineaire afschrijving gebaseerd op
economische levensduur of tegen lagere bedrijfswaarde. Aan de materiële vaste activa wordt rente
toegerekend van 2,25%. Indien de VRGZ investeringsbijdragen van derden ontvangt wordt dit
expliciet toegelicht.
Afschrijvingstermijnen
Overzicht met afschrijftermijnen per organisatie
Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar
Deze zijn gewaardeerd op nominale waarde, voor zover nodig rekening houdend met mogelijke
oninbaarheid. De VRGZ bepaalt de voorziening oninbaarheid op basis van de ouderdom van de
openstaande posten per balansdatum (statische methode).
Overige activa
Alle overige activa in de balans zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.
Eigen vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit een algemene reserve, bestemde reserves en het nog te bestemmen
resultaat over het laatste boekjaar.
Voorzieningen
De VRGZ heeft een aantal voorzieningen.
 De onderhoudsegalisatievoorzieningen stoelen op een meerjarenraming van het uit te voeren
groot onderhoud aan de kapitaalgoederen, waarin rekening is gehouden met de
kwaliteitseisen die ter zake zijn geformuleerd.
 Er is een voorziening voor de afdekking van kosten voor niet-actief personeel. De vorming van
de voorziening wordt gebaseerd op de ingegane verplichtingen van niet-actief personeel.
De voorzieningen zijn nominaal gewaardeerd. Er wordt geen rente toegerekend aan de voorzieningen.

Schulden
De VRGZ beperkt het aangaan van schulden tot een minimum.
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