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Inleiding
Op 8 juli jl. heeft het algemeen bestuur VRU de jaarstukken 2018 en de begroting 
2020/geactualiseerde begroting 2019 vastgesteld.
De definitieve stukken zijn op enkele punten gewijzigd ten opzichte van de versie die 
eerder ter consultatie is voorgelegd aan de deelnemende gemeenten.

Samenvatting
Hieronder wordt ingegaan op de bovengenoemde wijzigingen.

Jaarstukken 2018
De goedgekeurde accountantsverklaring is toegevoegd aan de jaarrekening 2018. 
Verder zijn er geen (technische) wijzigingen.

Spelreaels ontwikkel- en eoalisatiereserve
Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen is een aanpassing doorgevoerd in de 
spelregels. Aanvankelijk was de reserve bestemd voor incidentele kosten m.b.t. 
onderwerpen uit het beleidsplan of investeringen dien een efficiencyvoordeel opieveren. 
Dit doel is verruimd waardoor het mogelijk is om andere incidentele financiele effecten 
als gevolg van exogene ontwikkelingen op te vangen. De reserve draagt hierdoor bij aan 
financiele stabiliteit in de begroting.

Begroting 2020/aeactualiseerde begroting 2019
In de begroting 2019 was een incidentele bijdrage van €0,98 miljoen opgenomen voor 
het uitvoeren van een experiment met mobiele eenheden om de paraatheid van de 
brandweer te verbeteren. Uit onderzoek is gebleken dat de genoemde vorm het 
probleem op het gebied van paraatheid niet gaat opiossen.
De incidentele bijdrage is bij de actualisatie van de begroting in mindering gebracht op 
de gemeentelijke bijdrage.
Daarnaast is een aantal saldo-neutrale wijzigingen van technische aard doorgevoerd op 
basis van de meest recente prognose. De wijzigingen hebben geen invioed op de hoogte 
van de gemeentelijke bijdrage.


