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        Verslag 

   

   
   

 1. Opening 
De voorzitter dhr. Bruls opent de vergadering.  

 

   

 2. Mededelingen 
De voorzitter heet Dhr. Jurjen de Graas welkom. Dhr. De Graas is 
onlangs toegetreden tot de districtsleiding Politie Gelderland-Zuid. 

 

   

 3. Concept-verslag van 21 april 2022  

              Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.  

   

 4. Jaarrekening VRGZ 2021  

 De heer Van Kastel geeft toelichting op de Jaarrekening.   

 De auditcommissie geeft aan een goed gesprek te hebben gehad en 
geeft positief advies m.b.t. vaststelling van de jaarrekening. 

 
Besproken wordt het creëren van een bestemmingsreserve duurzame 
inzetbaarheid ten bedrage van €450.000,- ten laste van het resultaat 
van 2021, zoals voorgesteld door de VRGZ.  
Naar aanleiding van de discussie over de gevolgde procedure en (de 
reactie op) de zienswijzen van verschillende raden wordt hierover door 
het bestuur het volgende besloten: 
In de toekomst zal in voorkomende gevallen de afgesproken procedure 
worden gevolgd inhoudende het voorleggen van een aparte 
begrotingswijziging ter besluitvorming. Daarnaast zal ook in 
voorkomende gevallen in de jaarrekening gerefereerd worden aan 
hetgeen over het betreffende onderdeel eerder was opgenomen in de 
Kaderbrief met een toelichting op de afwijking.  

 
Besluit:  
1.Het Algemeen Bestuur stelt de Jaarrekening VRGZ 2021 vast 
2.Bij (grote) afwijkingen van de begroting wordt in de toekomst een 
begrotingswijziging aangeboden ter besluitvorming. Daarnaast zal ook in 
voorkomende gevallen in de jaarrekening gerefereerd worden aan hetgeen over 
het betreffende onderdeel eerder was opgenomen in de Kaderbrief met een 
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toelichting op de afwijking.  

   

 5. Begroting VRGZ 2023 
Naar aanleiding van de begrotingstukken worden twee punten 
besproken: 

- Bij het weergeven van de resultaten wordt gestreefd naar een zo 
duidelijk mogelijke weergave, mogelijk visueel, met kleur, etc.. 

- De gehanteerde kostenverdelingssystematiek betekent dat bedragen 
per inwoner per gemeente verschillen. In de gemeente West-Betuwe 
zijn deze bedragen per inwoner relatief hoog. Dhr. Stoop constateert 
dat het ontbreekt aan bestuurlijk draagvlak om de systematiek ter 
discussie te stellen maar geeft aan graag met een nieuw voorstel voor 
verdeling van kosten te komen. De portefeuillehouder financiën De heer 
Kottelenberg licht toe dat de systematiek de uitkomst is van een eerder 
(2015) besloten compromis, en dat de verdeling uitlegbaar is, deels 
gebaseerd op historische kosten en deels gebaseerd op uitkeringen uit 
het gemeentefonds. Eerder is besloten deze verdeling niet ter discussie 
te stellen, omdat de discussie eerder gevoerd is en er geen duidelijk 
alternatief is.  

 
Besluit: 
Het algemeen bestuur stelt de begroting 2023 vast en wacht op het nieuwe 
voorstel voor een kostenverdelingssystematiek van Dhr. Stoop. 

 

   

 6. Eerste tussenrapportage VRGZ t/m maart 2022 
Er zijn geen opmerkingen over de eerste tussenrapportage.   

 

  
Besluit: Het bestuur stelt de eerste tussenrapportage t/m maart 2022 vast 

 

 

 7. Rondvraag 
n.v.t. 
 

 

 De Voorzitter sluit de vergadering   

   

 


