
Raadsvoorstel en ontwerpbesluit

Registratienummer: 1 430480

Datum voorstel:

Commissie

I mei 2018 Portefeuillehouder: Van Beek

29 mei 2018 Gemeenteraad 29 mei 2018

Samenvatting:
Het Algemeen Bestuur van de veiligheidsregio Zaanstreek - Waterland heeft op 6 april 2018
de ontwerpbegroting 2019 voorlopig vastgesteld. Op grond van artikel 22van de
Gemeenschappelijke regeling (begrotingsprocedure) krijgen de raden van de deelnemende
gemeenten acht weken om een zienswijze in te dienen. ln de vergadering van 29 juni zal het
Algemeen Bestuur de zienswijzen meenemen bij de definitieve vaststelling. U wordt
geadviseerd in te stemmen met de Ontwerpbegroting 2019.

Ondenrerp:
Jaarstukken 2017 en zienswijze begroting 2019 Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland



Registratienummer: 1 430480
Ondenrverp: Jaarstukken 2Q17 en zienswijze begroting 2019 VrZW

Middenbeemster, I mei 2018

Aan de gemeenteraad van Beemster,

lnleiding en probleemstelling:

Het Algemeen Bestuur van de veiligheidsregio Zaanstreek - Waterland heeft op 6 april 2018

de ontwerpbegroting 2019 voorlopig vastgesteld. Op grond van artikel 22van de
Gemeenschappelijke regeling (begrotingsprocedure) krijgen de raden van de deelnemende
gemeenten acht weken om een zienswijze in te dienen.

Oplossingsrichti ngen :

(zie hieronder).

Meetbare doelstelli ngen :

Niet van toepassing

Fi nanciële consequenties/risico's :

Ontwerpbeqrotino 2019
De begroting van de VrZW bedraagt in 2019 € 31 miljoen. Het budget wordt gevormd door de

bijdragen van het rijk in de Brede doeluitkering Rampen (BDUR) en de bijdragen van de
gemeenten.

De jaarbijdrage is €794.127 voor Beemster. De bijdrage gebouwen is voor Beemster

€ 10.771. Dit is een bijdrage wat de gemeenten betalen voor het gebruikersdeel van de
gebouwen/kazernes binnen hun gemeentegrens.

De begroting2019 en de meerjarenraming 2020-2022 zijn opgesteld conform de

uitgangspunten van de kaderbrief 2019.

Jaarrekeninq 2017
Jn 2017 is de lijn van strakke sturing op realisatie van doelstelling en besteding van budgetten

verder doorgezet. Het voordeling jaarresultaat bedraagt €752.195. Een bedrag van € 34.000
zal worden toegevoegd aan de bestemmingsreserve landelijke meldkamer organisatie (LMO).

Een bedrag van € 718.195 resteert om terug te betalen aan de gemeenten. De verdeling van

dit bedrag vindt plaats naar rato van de gemeentelijke bijdrage 2017 en zal voor Beemster

€22.730 zijn.
Deze jaarstukken worden de raden ter kennisname aangeboden.
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Registratienummer: 1 430480
Ondenruerp: Zienswijze begroting YrZW 2019

Gommunicatie:

Via bijgevoegde zienswijze brief

Monitori ng/evaluatie:

Via jaarverantwoording van Veilig heidsregio Zaanstreek - Waterland.

Voorstel:

ln te stemmen met voorliggende conceptbegroting VrZW 2019, bijgevoegde zienswijze vast

te stellen en het college opdracht te geven bijgaande brief met registratienummer 1430483
aan het bestuur van VrZW te versturen.

burgemeester en wethouders van Beemster,

A.J.M. van
burgemeester

Bijlagen:
- raadsbesluit
- aanbiedingsbrief Raad, ontwerpbegroting 2019, voorlopige jaarstukken 2017, infographic

begroting, 2017 in beeld
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Reg istratienummer: I 430480
Ondennrerp : Jaarstu kke n 20 17 en zienswijze beg roti n g 20 19 VrZW

De raad van de gemeente Beemster,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. I mei 2018,

BESLUIT:

1. ln te stemmen met de begroting Veiligheidsregio Zaanstreek - Waterland 2019.
2. Het college opdracht te geven de brief met registratienummer 1430483 aan het bestuur

van de YrZVtlte sturen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad d.d.29 mei2019

A.J.M. van Beek
voorzitter

M. Timmerman
griffier


