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Jaarstukken 2018
Jaarverslag en jaarrekening 2018

Geachte raden,
Hierbij bieden wij u de jaarstukken 2018 aan; deze zijn het sluitstuk van de planning & controlcyclus
2018. Ze bestaan uit de jaarrekening en het jaarverslag. Volgens de aangepaste Wet
gemeenschappelijke regelingen worden de jaarstukken u ter zienswijze aangeboden.
Jaarrekening
De jaarrekening sluit met een positief resultaat van € 696.593 (BURAP 2018 € 385.400) en dit resultaat is
tot stand gekomen door voornamelijk incidentele voor en nadelen, met uitzondering van de bijdrage aan
de reddingsvloot (€ 35.000) en de kosten voor de participatiewet in 2018 (€ 25.000). Beide onderdelen
zijn in de programmabegroting 2020 financieel structureel vertaald.
Weerstandsvermogen en risicoprofiel
De paragraaf weerstandsvermogen geeft inzicht in het risicoprofiel van de veiligheidsregio, afgezet tegen
het beschikbare weerstandsvermogen. Wanneer het voorstel tot resultaatbestemming wordt
aangenomen voldoet het weerstandsvermogen aan het minimale vanuit de gemeenten vereiste niveau
van € 780.500.
Als we de weerstandscapaciteit in relatie tot het risicoprofiel bekijken, kunnen we concluderen dat op dit
moment de algemene reserve de risico’s kan opvangen. Derhalve zijn we van mening dat de ratio
weerstandsvermogen van 1 leidend is. Dit resulteert in een terugbetaling aan de gemeenten van
€ 473.344. Hiermee wordt voldaan aan de in 2017 door de gemeenten opgestelde “financiële spelregels”
voor alle gemeenschappelijke regelingen.
Voorstel resultaatbestemming
Het jaar 2018 is afgesloten met een positief resultaat van € 696.593 en algemeen bestuur stelt de
volgende resultaatverdeling voor:
1. Een bedrag van € 696.593 toe te voegen aan de Algemene Reserve.

Bestuurlijke samenvatting
Zowel de programmabegroting alsook de jaarstukken zijn lijvige documenten. We zoeken naar
mogelijkheden om ze iets meer compact te maken, maar ontkomen er niet aan om tal van verplichte
(m.n. financiële) onderdelen op te nemen, c.q. te beschrijven.

Van de PGB 2020 alsook de jaarstukken 2018 is een bestuurlijke samenvatting gemaakt, die u
eveneens aantreft als bijlage. Hiermee hopen we tegemoet te komen aan de bestuurlijke wens en om de
leesbaarheid van de jaarstukken te vergroten.
Voor uw informatie vermelden we dat het bestuur de jaarstukken 2018 vaststelt en niet alleen de
samenvatting. Dit is immers een wettelijk vereiste.
Procedure
Ingevolge de Gemeenschappelijke Regeling veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek geven wij u tot 24 mei
2019 de gelegenheid uw zienswijze over de ontwerp jaarstukken 2018 naar voren te brengen.
Met de zienswijze wordt bedoeld dat u uw opmerkingen en eventueel bezwaren kenbaar kunt maken.
Definitieve vaststelling van de jaarstukken 2018 door het algemeen bestuur, met medeweging van uw
zienswijzen, is geagendeerd voor 3 juli a.s.. Dit is afwijkend van wat in de Gemeenschappelijke Regeling
is vastgesteld (uiterlijk 1 juli), we kunnen echter nog steeds voldoen aande verplichting van aanlevering
aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Namens het algemeen bestuur van de veiligheidsregio,

J.A. van der Zwan
secretaris

P.I. Broertjes
voorzitter

