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VERGADERING GEMEENTERAAD 2015 
 
VOORSTEL 

 
Registratienummer: 1194837  
Bijlage(n) 1 
Onderwerp begroting 2016 Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 
 

Middenbeemster, 28 april 2015  
 
Aan de raad 
 
Inleiding en probleemstelling 
Het Dagelijks Bestuur van de veiligheidsregio Zaanstreek – Waterland heeft op 26 maart 
2015 ingestemd met het in procedure brengen van de conceptbegroting VrZW 2016. In het 
verlengde hiervan worden de gemeenteraden uitgenodigd om conform het daartoe bepaalde 
in de gemeenschappelijke regeling van de veiligheidsregio Zaanstreek – Waterland, uiterlijk 
5 juni a.s. een zienswijze in te dienen bij de secretaris van het Dagelijks Bestuur. Het 
Dagelijks Bestuur VrZW zal de door de gemeenteraden ingebrachte zienswijzen vervolgens 
betrekken bij de definitieve besluitvorming rond de voorliggende begroting in haar 
vergadering van 26 juni 2015. De conceptbegroting treft u bijgaand aan. 
 
U wordt geadviseerd de volgende opmerkingen in uw zienswijze op te nemen: 
1. De begroting correspondeert met de afgesproken financiële kaders inclusief 

bezuinigingsopdracht. De bijdrage van Beemster bedraagt € 733.143.  
2. In te stemmen met het volgen van de trend dat risicobeheersing, het voorkomen en 

beperken van risico’s, steeds belangrijker wordt en ook steeds meer ingezet wordt op 
zelfredzaamheid van inwoners en de eigen verantwoordelijkheid van inwoners en 
bedrijven. 

3. Te adviseren de begroting verder door te ontwikkelen naar een volwaardige 
prestatiebegroting. 

 
Oplossingsrichting 
Niet van toepassing.  
 
Meetbare doelstelling 
Niet van toepassing. 
 
Financiële consequenties 
De instapbijdrage voor Beemster is voor 2015 bijgesteld door: 
- een lagere bijdrage PV op te nemen (tot en met 2017) 
- opvoeren compensatie frictiekosten 2015 en 2016 en 
- opvoeren indexering voor de jaren 2015 en 2016 (niet geraamd). 
 
De autonome kostenstijging (loon- en prijscompensatie) voor 2015 en 2016 verklaren 
grotendeels de hogere bijdrage en negatieve bijstelling.  
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Daarnaast vindt er in 2017 een mutatie plaats van structureel  € 12.499 door aanpassing 
naar een nieuw ingroeimodel verdeelmaatstaven (hanteren objectieve maatstaven). Vanaf 
2018 is er geen rekening meer gehouden met een indexering. Om tegen lopende prijzen te 
indexeren voor 2018 en 2019 is er rekening gehouden met 1,88 %. Dit levert het volgende 
beeld op vanaf 2016: 
- 2016   € 22.350 
- 2017   € 19.844 
- 2018   € 32.680 
- 2019   € 45.757  
 
Overige consequenties 
Niet van toepassing.  
 
Monitoring evaluatie 
Via jaarverantwoording van Veiligheidsregio Zaanstreek - Waterland. 
 
Voorgesteld besluit 
In te stemmen met de voorliggende ontwerp begroting 2016 en de zienswijze, zoals 
verwoord in bijgevoegde brief, daarop vast te stellen. 
 
Communicatie/Participatie 
Via zienswijze brief.  
 
 


