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OPLEGGER AB 
 
 
Agendapunt: Klik om agendapunt in te voeren – door directiesecretariaat. 
 
 

Onderwerp Voorziening FLO – jaarrekeningtraject 2019 
Datum 7-5-2020 
Portefeuillehouder Dhr. Wiersma 
Sector Bedrijfsvoering 
Bijlage(n) 1. Presentatie AB 22 april 2020 

2. Memo financieel ambtenaren 23 april 2020 
Ter besluitvorming/ter bespreking/ter informatie Ter besluitvorming 

 
 

Gevraagd besluit 

Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd:  
 

1. te besluiten om de FLO-kosten van € 15,2 miljoen als voorziening te verwerken in de 
jaarrekening 2019 VRG ten laste van de algemene reserve; 

2. in te stemmen om met VRG, gemeenten en de toezichthouder, Provincie Groningen, 
uitvoering te geven aan het vervolgtraject om de negatieve algemene reserve ultimo 2019 op 
te lossen en nadere afspraken te maken over de FLO-kosten. 
 

 
 

Toelichting voorstel 

 
Op 22 april jl. is door de penningmeester aan het Algemeen Bestuur de stand van zaken rondom de 
ontstane vertraging in het jaarrekeningtraject 2019 VRG en de FLO-kosten gepresenteerd (bijlage 1). 
Het Algemeen Bestuur heeft op dat moment geen besluit genomen en VRG verzocht eerst 
afstemming te zoeken met haar gemeenten. 
 
Op 23 april hebben de financieel ambtenaren van de gemeenten via een online videomeeting een 
toelichting gehad op een van tevoren rondgestuurd memo (bijlage 2). In deze meeting zijn de 
deelnemers bijgepraat door VRG en de accountant en er was gelegenheid tot het stellen van vragen. 
Een drietal ambtenaren waren niet aanwezig bij de videomeeting, met deze ambtenaren is later 
telefonisch contact geweest. Aan allen is een gespreksverslag gestuurd met daarin antwoord op 
gestelde vragen. Het verzoek van de financieel ambtenaren was om een tekstvoorstel voor de 
risicoparagraaf van de jaarrekening van de gemeenten te verstrekken. In samenwerking met onze 
accountant is deze opgesteld en op 28 april verstrekt. 
 
Daarnaast heeft VRG de gemeenten gevraagd hun zienswijze op onderstaande punten terug te 
koppelen aan VRG: 
 

- VRG vormt een FLO-voorziening van € 15,2 miljoen in de jaarrekening 2019; 
- Uw gemeente verwoordt het financiële risico van het vormen van deze voorziening in de 

risicoparagraaf van uw jaarrekening 2019.  
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Van 8 gemeenten is tot op heden reactie ontvangen (30-4-2020). Zie onderstaande tabel. 
 

Gemeente 

Akkoord vorming voorziening FLO-
kosten € 15,2 miljoen in jaarrekening 
2019 VRG 

Volgen advies VRG/accountant m.b.t. 
opnemen in risicoparagraaf 
jaarrekening 2019 gemeente 

Delfzijl Ja Ja 

Appingedam     

Loppersum     

Oldambt Ja Ja 

Pekela     

Stadskanaal Ja Ja 

Veendam     

Het Hogeland Ja 
Ja, mits niet gehele bedrag in 2020 
verhaald wordt. 

Westerkwartier Ja Ja 

Groningen 
Nog niet met accountant af kunnen 
stemmen.  

Nog niet met accountant af kunnen 
stemmen. 

Westerwolde  Ja 
Ja, gemeenteraad moet uiteindelijk 
akkoord gaan. 

Midden-Groningen  
Nog niet intern en met accountant af 
kunnen stemmen. 

Nog niet intern en met accountant af 
kunnen stemmen. 

 
Conclusie: 
Zes gemeenten geven aan akkoord te gaan met de voorgestelde richting, VRG vormt een voorziening 
in de jaarrekening 2019, en zij nemen tevens het advies over om het financiële risico te verwoorden in 
de risicoparagraaf van hun jaarrekening 2019. Twee gemeenten hebben het nog niet intern en/of met 
de accountant kunnen afstemmen. Vier gemeenten hebben nog geen terugkoppeling gegeven aan 
VRG. 
 
Vervolgtraject: 
Na het afronden van de jaarrekening 2019 VRG zal z.s.m. een vervolgtraject worden opgestart om 
gezamenlijk met onze deelnemende gemeenten en in overleg met toezichthouder Provincie 
Groningen vorm te geven aan het oplossen van het ontstane negatieve vermogen.  
De eindbalans van de jaarrekening 2019 is het startpunt voor de actualisatie 2020 en beleidsbegroting 
2021-2024. Naast de eindbalans 2019 hebben de nadere afspraken over de FLO-kosten impact op de 
actualisatie 2020 / beleidsbegroting 2021-2024. Deze producten zullen na besluitvorming hierover 
aan u worden aangeboden en daarna ter zienswijze aan de gemeenteraden worden doorgeleid. Dit 
betekent vertraging op het initiële tijdspad voor deze financiële producten. 
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Afstemming/consequenties 

 Afgestemd Consequenties 
Juridisch ☐  
Financieel ☒ De financiële consequenties van het vormen van een voorziening in de 

jaarrekening 2019 VRG en het daardoor ontstane negatieve 
vermogen, worden in een gezamenlijk vervolgtraject nader 
uitgewerkt. 

Personeel ☐ N.v.t. 
IM/ICT ☐ N.v.t 
Communicatie ☐ N.v.t. 
Inkoop ☐ N.v.t. 
Overig ☐ N.v.t. 

 


