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Bestuursvoorstel 
 

Onderwerp 
 

4e begrotingswijziging 2019 (onderdeel van de 2e 
bestuursrapportage 2019)  
 

Status 
 

Besluitvormend  

Gevraagd besluit 
 

Het Algemeen Bestuur (AB) wordt gevraagd om, met 
inachtneming van de ontvangen zienswijzen van de 
gemeenteraden, in te stemmen met de 4e Begrotingswijziging 
2019. Expliciet wordt het AB gevraagd in te stemmen met: 

 het verwachte positieve resultaat ten opzichte van de 

3e begrotingswijziging 2019 (€ 586.175) voorlopig toe 

te voegen aan de Algemene reserve. Bij de 

jaarrekening 2019 wordt afhankelijk van het definitieve 

resultaat een bestedingsvoorstel gedaan. 

 

Intrekken van eerdere 
besluitvorming 

Niet van toepassing 

Bijlagen 
 

1. 4e begrotingswijziging 2019  

2. Overzicht zienswijzen gemeenteraden. 

 

1. Samenvatting 

Proces 
De 4e begrotingswijziging 2019, die voortvloeit uit de 2e bestuursrapportage 2019, is samen met 
de 2e bestuursrapportage 2019 behandeld in het AB van 24 oktober 2019. De 4e 
begrotingswijziging 2019 is hierna, conform de gemeenschappelijke regeling, aangeboden aan de 
raden voor een zienswijzen voordat deze definitief vastgesteld wordt door het AB in december 
2019. 
 
Voor een aantal gemeenteraden was het niet mogelijk om voor de behandeling van de 4e 
begrotingswijziging 2019 in het AB van 19 december 2019 een zienswijze te formuleren. Het AB 
wordt desondanks gevraagd om de 4e begrotingswijziging 2019 vast te stellen. Wanneer 
nagekomen zienswijzen van raden aanleiding geven tot het herzien van de besluitvorming ten 
aanzien van de 4e begrotingswijziging 2019 wordt dit nog voor het einde van 2019 schriftelijk 
voorgelegd aan het AB. Besluitvorming in 2019 over de 4e begrotingswijziging 2019 is 
noodzakelijk omdat anders een ‘verklaring met beperking’ bij de jaarrekening zeer waarschijnlijk 
is. 
 
Inhoud 
In de 4e begrotingswijziging  2019 zal naar verwachting eind 2019 een voordelig resultaat van 
€ 586.175 ontstaan ten opzichte van de gewijzigde begroting.  
 
Dit is het resultaat na het aframen van de voor het boekjaar 2019 opgenomen taakstellingen. Het 
afgeraamde bedrag bedraagt € 382.105. Uiterlijk eind 2019 zal een plan van aanpak worden 
voorgelegd voor het oplossen van de structurele taakstelling. 
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Bij de berekening van het resultaat in de 1e bestuursrapportage werd rekening gehouden met 
een verwacht structureel tekort van € 470.000 op de post vergoedingen vrijwilligers. Op basis 
van de realisatie over het 1e t/m het 3e kwartaal wordt verwacht dat dit tekort in 2019 aanzienlijk 
lager uit zal vallen (€ 375.000). Deze prognose kan nog anders uitvallen in verband met het 
aantal en de omvang van incidenten. In de jaarrekening 2019 zal het resultaat op deze 
loonkostenpost pas definitief zijn.  
  
Voorgesteld wordt om het geprognosticeerde voordelige resultaat van € 586.175 voorlopig toe 
te voegen aan de algemene reserve. De geraamde onttrekking aan de algemene reserve van  
€ 87.103 in de 3e begrotingswijziging 2019 slaat om in een toevoeging aan de algemene reserve 
van € 499.072. Afhankelijk van de uiteindelijke omvang van het resultaat 2019 wordt bij de 
jaarrekening een bestedingsvoorstel gedaan.  
Het structurele effect van de 2e bestuursrapportage laat een oplopend nadeel zien. Dit oplopend 
nadeel bedraagt € 373.211 en wordt voornamelijk veroorzaakt door het verschil tussen de VZG-
norm voor loonstijgingen en de werkelijke cao afspraken.  
 
Er is rekening gehouden met een structurele verhoging van 4,9 % in de periode 2019-2020 op 
basis van de VZG-richtlijn. In de cao is een verhoging van 6,25% afgesproken. Omdat de 
verhoging gefaseerd wordt ingevoerd, ontstaan er in 2019 en 2020 geen budgettaire problemen. 
Vanaf 2021 wel. Het tekort ten opzichte van de begroting dat vanaf 2021 ontstaat bedraagt ca. 
1,35% dat overeenkomt met ca. € 300.000. Vanaf 2019 ontstaan er ook extra kosten omdat alle 
medewerkers in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de ziektekosten. De extra 
kosten bedragen € 28.000 structureel, samen € 328.000. Er zijn geen afspraken gemaakt met de 
deelnemende gemeenten over nacalculatie van de VZG-richtlijn. De extra kosten zijn daarom als 
taakstelling opgenomen. 
 

2. Wettelijk kader en of eerdere besluitvorming 

In artikel 7 van de financiële verordening van VRZ is opgenomen dat het Dagelijks Bestuur de 
leden van het Algemeen Bestuur informeert door middel van tussentijdse rapportages over de 
realisatie ten opzichte van de programmabegroting. Op basis van deze rapportages wordt 
voorgesteld de begroting te wijzigen. 
 

3. Financiën 

Financiële consequenties (Incidenteel/structureel, 
investering, exploitatielasten en kapitaallasten): 

Incidenteel: 
Op basis van de 2e bestuursrapportage 
2019 wordt eind 2019 ten opzichte van 
de 3de begrotingswijziging een 
voordelig resultaat van  € 586.175 
verwacht. Voorgesteld wordt dit 
resultaat voorlopig toe te voegen aan 
de Algemene Reserve. De geraamde 
onttrekking aan de algemene reserve 
van € 87.103 slaat om in een 
toevoeging aan de algemene reserve 
van € 499.072. 
Afhankelijk van de uiteindelijke omvang 
van het resultaat 2019 wordt bij de 
jaarrekening een bestedingsvoorstel 
gedaan.  
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Structureel: 
Het structurele effect van de 2e 

bestuursrapportage laat een oplopend 
nadeel zien. Dit oplopend nadeel 
bedraagt € 373.211 en wordt 
voornamelijk veroorzaakt door het 
verschil tussen de VZG-norm voor 
loonstijgingen en de werkelijke cao 
afspraken, € 328.000. 
 

Dekking uit: 
 

Structureel: 
Dit structurele nadeel zal worden 
meegenomen in de taakstelling en het 
plan van aanpak hiervoor. 
 

4. Consequenties 

Operationele consequenties: 
 

Geen operationele consequenties 

Consequenties voor gemeenten:  
 

Geen consequenties voor gemeenten 

5. Communicatie 

Er vindt geen communicatie plaats. 
 

 

Adviezen 

Ondernemingsraad (OR) 
 

Dit onderwerp wordt na besluitvorming in het Algemeen 
Bestuur ter informatie aan de OR aangeboden. 
 

Veiligheidsdirectie (VD) 
 

Niet van toepassing 

Adviescommissies Financiën 
(ACF)  
 

De ACF heeft geadviseerd om het verwachte structurele nadeel 
op accountantskosten gezien de te voeren discussie met de 
accountant voorlopig als incidenteel aan te merken. Dit is 
verwerkt. 
 

Bestuurlijk Adviseursoverleg 
(BAO) 
 

Geen inhoudelijke opmerkingen. 

 

Besluit Algemeen Bestuur: 
 

Registratienummer: 

 
 

Paraaf secretaris van het Algemeen Bestuur: 
 
 

Datum: 

 
 


