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Begroting 2019 en Jaarstukken 2017
vastgesteld

Geachte Gemeenteraad,

Hierbij ontvangt u de Begroting 2019 en de Jaarstukken 2017 van Veiligheidsregio
Zaanstreek-Waterland (VrZW). Het Algemeen Bestuur VrZW stelde beide documenten 29
juni definitief vast.

Begroting 2019
Op 6 april ji. stelde het Algemeen Bestuur de Ontwerpbegroting 2019 voorlopig vast.
Daarna is de ontwerpbegroting voor zienswijze aan de gemeenteraad aangeboden. De
afgelopen periode is de ontwerpbegroting in de gemeenteraden besproken. Op verzoek
heeft VrZW hierbij toelichting gegeven en vragen beantwoord.

Van alle gemeenteraden is een positieve zienswijze ontvangen. De ontvangen zienswijzen
geven geen aanleiding de begroting te wijzigen. De zienswijzen van de gemeenteraden zijn
in het document ‘Begroting 2019 VrZW_reactietabel ontvangen zienswijzen’ opgenomen en
van een reactie voorzien. Ter informatie ontvangt u dit document als bijlage bij deze brief.

Jaarstukken 2017
In de vergadering van 6 april ji. stelde het Algemeen Bestuur ook de voorlopige
Jaarstukken 2017 vast. Deze zijn vervolgens ter kennisname aan de gemeenteraden
aangeboden. De gemeenteraden hebben de voorlopige jaarstukken in de meeste gevallen
betrokken bij de begrotingsbespreking.

Resultaatbestemming
Het Algemeen Bestuur VrZW heeft besloten:

1. een bedrag van € 34.000 toe te voegen aan de bestemmingsreserve LMO
(Landelijke Meidkamerorganisatie). De in tekening gebrachte kosten zijn lager dan
het afgesproken bedrag voor 2017. Deze kosten worden naar verwachting in 2018
alsnog in rekening gebracht.
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2. een bedrag van € 718.365 wordt terug gegeven aan de gemeenten. De verdeling
van dit bedrag vindt plaats naar rato van de gemeentelijke bijdrage 2017 (zie
onderstaande tabel).

Tabel: Ten meenten
Teruggave

resultaat 2017
Gemeentelijke naar rato

Gemeente bijdrage 2017 begroting
Beemster 763 072 22 737

Edam-Volendam 2 397 637 71 442

Landsrneer 727 388 21 674

Oostzaan 634 063 18 893

Purmerend 5719881 170435

Waterland 1 387 528 41 341
Wormenland 1 2 336 36 437

Zaanstad 11256268 335402

Totaal 24.108.674 718.365

Actualisatie risico’s
Bij het opstellen van de Jaarstukken 2017 heeft een actualisatie van risico’s
plaatsgevonden (NARIS methodiek). Door deze actualisatie kan de benodigde
weerstandscapaciteit worden verlaagd naar€ 574.244 (was €761.119). Tevens heeft het
Algemeen Bestuur besloten om vanaf 2018 uit te gaan van een ratio van voldoende’
(tussen 1,0 en 1,4) in plaats van ruim voldoende’. Per saldo kan de algemene reserve
daarom worden verlaagd met een bedrag van € 375.000.

Het Algemeen Bestuur heeft besloten de algemene reserve in 2018 te laten vrijvallen met
een bedrag van €375.000 en deze terug te geven aan de gemeenten conform de rato van
de gemeentelijke bijdrage 2017.

Ik ga er vanuit u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,
namens het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

J. Hamming H. Raasing
Voorzitter Secretaris
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