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Behandelformulier  Vergadering Algemeen bestuur 

  Datum vergadering 8 april 2022 

  Agendapunt 4-A 

  Indiener Directie VRH 

  Steller Ernie Gabel /        

Arno Nieuwpoort 

Onderwerp Financieel Jaarbericht 2021 

Doel 
Vaststellen financiële verantwoording. 

Aanleiding 
De VRH dient jaarlijks – via het financieel jaarbericht – verantwoording af 
te leggen over het gevoerde financiële beheer. In dit jaarbericht is tevens 
de goedkeurende verklaring van de accountant opgenomen. Het verslag 
van de accountant is voorts ter kennisname bijgevoegd.  

Samenvatting Financieel resultaat voordelig € 1,3  mln. 
Het gerealiseerde resultaat over het jaar 2021 bedraagt voordelig € 1,3  mln. 
(zie ook pagina 5 in het jaarbericht). De uitkomst is in lijn met de 
bestuurlijke marap.  
 
In bijgaande brief (zie agendapunt 4-C) waarmee het jaarbericht – samen 

met de overige financiële documenten – wordt aangeboden aan de raden 
wordt dit resultaat toegelicht. Het financieel resultaat wordt hierbij ook in 
beleidsmatig perspectief geplaatst.  
 

Resultaatbestemming € 1,3 mln. 
Het AB wordt bij het vaststellen van de jaarrekening gevraagd een besluit te 
nemen over de bestemming van het voordelig resultaat. Het voorstel is (zie 

ook pagina 12):   
 

Terug te betalen aan de gemeenten   € 934.000 

Onvoorzien niet in rekening te brengen € 182.000 

Toe te voegen aan de algemene reserve* € 150.000 

 
*De toevoeging aan de algemene reserve heeft te maken met de risico-
inschatting. Om het toegenomen risico van cyberdreiging/digitale dreiging 

af te dekken is het voorstel de algemene reserve te verhogen. Daarmee zou 
de ratio weerstandsvermogen precies 1 (=voldoende) zijn.   

Gevraagde beslispunten/ 
voorstellen 

Voorgesteld wordt:  

- Het financieel jaarbericht vast te stellen;  

- Te besluiten over de voorgestelde resultaatbestemming;  

- Te besluiten het jaarbericht – na vaststelling door het algemeen 

bestuur – samen met het accountantsverslag ter kennisname 

aan de raden aan te bieden. 

Financiële consequenties Zie bestemmingsvoorstel.  
 

Personele consequenties 

  

Geen 

Overige consequenties Geen 
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Samenhang met andere 

voorstellen/ eerdere 
besluitvorming 

Geen 

Communicatie Na bestuurlijke vaststelling in het AB-VRH. 

Gevolgde procedure/ 
gepleegde afstemming 

Met wie/welk 
gremium?  

Directie Overleg 
 
Controllers gemeenten 
 
DB-VRH 

Wanneer? 
 

16 maart 2022 
 
21-03-2022 
 
25 maart 2022 

Uitkomst?  
 

Akkoord. 
 
Ter info. 
 
Akkoord. In 
oplegnotitie 
opkomsttijd brandweer 

nader toelichten.  

Te volgen procedure/ te 
plegen afstemming 

Met wie/ welk 
gremium? 

Gemeenteraden  
                   

Financiële  
adviescommissie    
             
Provincie    

Wanneer? 
 

Voor 14-04-2022 
 

Nntb (afh. Voordracht 
leden uit raden) 
 
Voor 01-08-2022 

Doel 
 

Informeren 
 

Informeren 
 

Informeren 

OR Moet dit stuk naar 
de OR? 

☒ Ja ☐ Nee 

Met welk doel? 
Ter kennisname na 

vaststelling 

Wanneer? 
Typ tekst 

 

Fatale datum 
Voor 14 april 2022 vanwege informeren gemeenteraden 

Besluit   ☐ Conform gevraagd 

besluit 

☐ Na aanpassing 

akkoord 

 

Evt. opmerkingen tijdens 
vergadering  

Typ tekst 
 

 

 


