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Aanbieding definitieve jaarstukken 2016 en programmabegroting blad 2 van 2 
2018/eerste wijziging programmabegroting 2017 

Inleiding 
Tijdens de vergadering op 3 jul i j l . heeft het algemeen bestuur VRU de jaarstukken 2016 
en de programmabegroting 2018/eerste wijziging begroting 2017 vastgesteld. De 
ingediende zienswijzen van gemeenten op de jaarstukken en de begroting zijn eveneens 
toegevoegd. Er zijn enkele wijzigingen ten opzichte van de ontwerpstukken 
doorgevoerd. 

Samenvatting 
Jaarstukken 2016 
Naast de hierboven genoemde wijziging in de paragraaf over verbonden partijen heeft 
in de balans een verschuiving plaatsgevonden. Bij de materiële vaste activa is de post 
Activa in uitvoering toegevoegd. Het gaat om € 761K. Het bedrag stond eerst onder 
overlopende activa. 

Programmabegroting 2018/lste wijziging programmabegroting 2017 
In de programmabegroting 2 0 1 8 / l s t e wijziging programmabegroting 2017 zijn de 
volgende wijzigingen ten opzichte van de Ontwerpprogrammabegroting 2018 
doorgevoerd. 

- de lasten zijn vanaf 2018 exclusief overhead; 
- gemeentelijke bijdragen en de rijksuitkering zijn als baten op de programma's 

opgenomen; 
- omslagrente is opgenomen. 

Het betreft verschuivingen van baten en lasten. Het heeft geen invloed op de hoogte 
van de gemeentelijke bijdrage. 

Daarnaast zijn er bijlagen toegevoegd zoals, tarievenmodel het tarief voor de 
concessievergoeding 2018 voor het openbaar meldsysteem en meerjarige verloop van 
de egalisatiereserve kapitaallasten. De gemeentelijke bijdrage aan de meldkamer 
ambulance (MKA) is toegevoegd aan het overzicht meerjarige gemeentelijke bijdrage. In 
bijlage 7 is een overzicht van het meerjarige verloop van de egalisatiereserve 
kapitaallasten opgenomen. Als laatste is IFV toegevoegd als verbonden partij. 


