Van: Arno Vestjens [mailto:arnovestjens@roermond.nl]
Verzonden: woensdag 13 mei 2020 22:52
Aan: Wolfs, Madeleine (M) <M.Wolfs@weert.nl>; 'Rob Notermans' <Rob.Notermans@roerdalen.nl>;
'Soest van, Henny' (h.vansoest@gemeentemaasgouw.nl) <h.vansoest@gemeentemaasgouw.nl>; 'E
Schrier' <E.Schrier@nederweert.nl>; 'Wim Cornelissen' <w.cornelissen@leudal.nl>;
'm.hermans@echt-susteren.nl' <m.hermans@echt-susteren.nl>
CC: Jos Vervuurt <josvervuurt@roermond.nl>; Manuela Jenniskens
<manuelajenniskens@roermond.nl>
Onderwerp: concept zienswijzen Roermond

Beste griffiers,
Bijgaand – in kader afspraken GRIP- de concept zienswijzen Roermond (adviezen vanuit college)
m.b.t. begrotingen: VRLN, ICT NML, RUD, Omnibuzz, Westrom en BsGW.
Van Leudal en Roerdalen hebben we allen ook al info ontvangen.
Vr. groet,

Arno Vestjens
Raadsadviseur / Secretaris Rekenkamercommissie
Gemeente Roermond, afdeling Griffie.
Postbus 900 , 6040 AX Roermond.
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Reactie jaarrekening 2019 en zienswijze begroting 2021

Geacht bestuur,
Op 3 april 2020 ontvingen wij de jaarrekening 2019 en begroting 2021 van de Veiligheidsregio
Limburg-Noord (VRLN). Gelet op de financiële bepalingen in de Wet gemeenschappelijke regelingen
en in de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio en Gemeentelijke Gezondheidsdienst
Limburg-Noord geven wij met dit schrijven onze reactie op de jaarverantwoording 2019 en de
zienswijze van de gemeenteraad over de begroting 2021 van de VRLN. Beide documenten zijn
behandeld in de gemeenteraadsvergadering van 4 juni 2020.
Alvorens wij in gaan op de jaarverantwoording en de begroting willen wij onze complimenten en
waardering uitspreken voor de wijze waarop de Veiligheidsregio acteert in deze Corona-crisis. Juist in
een tijd als deze wordt de meerwaarde van een regionale, goed getrainde organisatie als de
Veiligheidsregio duidelijk zichtbaar en zeer gewaardeerd.
De voorliggende begroting 2021 gaat grotendeels over staand beleid waarbij nog geen rekening is
gehouden met een aantal significante ontwikkelingen:
a. De impact van de uitspraak van het Europees hof vrijwillige brandweer en de wijze
waarop de VRLN hier mee denkt om te gaan, inclusief consequenties.
b. De impact van de nog te voeren kerntakendiscussie.
c. De bestemming van de structurele besparing jeugdgezondheidszorg
d. Het verdeelmodel kosten jeugdgezondheidzorg.
e. Impact van de Coronacrisis.
Wij hebben begrepen dat, voor zover hier financiële consequenties aan verbonden zijn (positief of
negatief), dit zal leiden tot een begrotingswijziging, die later dit jaar in een afzonderlijk zienswijze
traject aan de gemeenten zal worden voorgelegd.
Aangezien de voorliggende begroting staand beleid een groot aantal onzekerheden bevat, behouden
wij ons het recht voor later dit jaar onze zienswijze te geven over zowel de voorliggende begroting als
ook de dan te ontvangen begrotingswijziging 2021.
Gelet op de dan aanwezige informatie vragen wij u bij de begrotingswijziging 2021 een doorkijk, met
te verwachten effecten, te schetsen. Wanneer dit tot een her-prioritering van taken kan leiden dan
willen wij ook hier in gehoord worden.

Stadhuis | Markt 31 6041 EM | Postbus 900 6040 AX Roermond | T 14 0475 | IBAN NL75 RABO 0127 2861 79

Ons nummer 37393 -2020
Pagina 2

Om het tekort op het weerstandsvermogen weg te werken heeft het Algemeen Bestuur d.d. 7 juli 2017
besloten om de gemeentelijke bijdrage ingaande 2018 gedurende 4 jaar op te hogen met € 152.500
per jaar (gemiddeld € 0,30 per inwoner per jaar) ter aanvulling van de Algemene Reserve. Met dien
verstande dat positieve resultaten die in deze periode van 4 jaar worden behaald, in mindering
gebracht worden op de bijdrage van het volgende jaar. Uit de nu voorliggende begroting 2021 leiden
wij af dat met de laatste storting van € 152.500 in 2021 het weerstandsvermogen op peil is. In de
begroting staat dan ook dat er vanaf 2022 geen extra bijdragen nodig zullen zijn om het
weerstandsvermogen op peil te brengen. We zijn blij te constateren dat de gemaakte afspraak tot het
gewenste resultaat heeft geleid.
Echter, in de aanbiedingsbrief van diezelfde begroting lezen wij dat het weerstandsvermogen
onvoldoende is om de berekende risico’s op te vangen. Vervolgens stelt u in de aanbiedingsbrief van
de jaarverantwoording 2019 voor de helft van het positieve resultaat (totaal € 645.664) terug te storten
naar de gemeenten en de andere helft, in het licht van de corona-crisis, toe te voegen aan de
algemene reserve. Wij kunnen hier echter niet mee instemmen. Net zoals de Veiligheidsregio zullen
ook wij als gemeente de (financiële) consequenties van deze corona-crisis moeten bezien. Hierin
maken wij bij voorkeur een integrale afweging en daarom zijn wij er geen voorstander van reeds nu op
voorhand de helft van het voordelig resultaat, in het licht van de corona-crisis, toe te voegen aan de
algemene reserve.
Daarnaast vragen wij nog eens nadrukkelijk aandacht voor de bedrijfsvoering. Enerzijds gezien de
ogenschijnlijk tegengestelde opmerking betreffende het weerstandsvermogen in de aanbiedingsbrief
van de begroting 2021 versus de inhoudelijke begroting 201. Anderzijds gezien het negatieve
resultaat op het programma brandweerzorg. Hoewel dit tekort geen verassing is zien wij op dit
programma spanning tussen de begroting en de jaarrekening. We horen graag welke maatregelen u
gaat treffen om de hieraan gekoppelde bedrijfsvoering op orde te krijgen om te voorkomen dat u in de
toekomst opnieuw in de problemen komt. Wij zijn van mening dat we hier nadrukkelijk naar moeten
vragen aangezien de VRLN nog steeds niet volledig in control is en we willen voorkomen dat er straks
opnieuw een tekort is op het weerstandsvermogen.

De griffier,

De burgemeester,

J. Vervuurt

M.J.D. Donders – de Leest
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