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ONDERWERP

Raadsinformatiebrief vastgestelde jaarstukken 2017 Veiligheidsregio Zeeland

Geachte heer/mevrouw,

Inleiding
Het Algemeen Bestuur van de VRZ heeft in haar vergadering van 13 juli 2018 de jaarstukken 
over het boekjaar 2017 vastgesteld. Het vastgestelde jaarverslag en de jaarrekening 2017 
worden ter kennisname aan uw raad aangeboden.

Resultaat
Het resultaat na onttrekking reserves over 2017 is nihil. Conform de tweede 
begrotingswijziging is dit negatieve resultaat van € 748.046 onttrokken aan de bestemmings-
en algemene reserves. Het negatieve resultaat over het boekjaar 2017 is conform de tweede 
begrotingswijziging voor € 199.611 gedekt uit de bestemmingsreserves. Het restant van 
€ 548.435 is gedekt uit de algemene reserve. De Algemene Reserve bedraagt eind 2017 
€ 451.642.

Het negatieve resultaat kan voornamelijk verklaard worden doordat er in 2017 meer
vrijwilligerskosten zijn gemaakt. Dit nadeel bedraagt € 378.011. In 2018 zal een nader 
onderzoek plaatsvinden naar de declaraties om de achterliggende oorzaken te kunnen 
vaststellen en de kosten te kunnen beheersen. 
Daarnaast zorgen de sociale lasten over de uitbetaalde vakantiegeldverplichting voor een 
incidenteel nadeel van € 125.000 en zijn er gratificaties (€ 45.000) uitgedeeld die niet waren 
voorzien.



Blad 2 behorend bij 1027399 / 1033852

Risico’s
Naast de hiervoor genoemde oplopende vrijwilligerslasten noemt de VRZ in haar 
aanbiedingsbrief terecht als risico de door de accountant geconstateerde lage 
reservepositie. De accountant constateert dat de financiële positie van de VRZ op dit 
moment ontoereikend is om eventuele tegenvallers op te vangen. De financiële risico’s als 
gevolg van de oplopende kapitaallasten zijn ook al aan de orde gekomen bij de behandeling 
van de concept-programmabegroting 2018.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Vlissingen,
de secretaris, de burgemeester,

mr. drs. ing. M. van Vliet   drs. A.R.B. van den Tillaar


