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Samenvatting:
Op grond van de gemeenschappelijke regeling krijgt de gemeenteraad acht weken om een

zienswijze in te dienen. De begroting van de Veiligheidsregio (VrZW) bedraagt in2020 € 31,5
miljoen. Het bedrag voor Beemster bedraagt € 807.175. ln deze begroting zijn de ambtelijke

en bestuurlijke opmerkingen veruverkt en derhalve wordt geadviseerd om in te stemmen met

de voorliggende ontwerp begroting202A van de VrZW.

Tevens worden de jaarstukken 2018 ter kennisname toegestuurd.
Financieel sluit de jaarrekening 2018 met een voordelig resultaat van € 1.177.099. Hiervan

stelt het Algemeen Bestuur om € 400.000 te bestemmen ter dekking ingevolgde de invoering

van de WNRA en de rest terug te geleiden richting de gemeenten. Voor de gemeente

Beemster betekent dit een teruggave van € 24.596. Mocht blijken dat de invoering van de

WNRA niet doorgaat of de venruachte kostenverhoging toch niet plaatsvindt, zal de

bestemmingsreserve via besluitvorming bij de eerstvolgende bestuursrapportage tussentijds

kunnen vrijvallen.

Onderwerp:
Zienswijze beg roti ng 2020 Veilig heidsreg io Zaanstreek-Waterland
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Middenbeemster, 30 april 201 9

Aan de gemeenteraad van Beemster,

lnleiding en probleemstelling:

Het Algemeen Bestuur van de veiligheidsregio Zaanstreek - Waterland heeft op 5 april 2019
de ontwerpbegroting 2020 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 24 juni zal het
Algemeen Bestuur de zienswijzen meenemen bij de definitieve vaststelling.

Oplossingsrichtingen:
ln deze begroting zijn de ambtelijke en bestuurlijke opmerkingen verwerkt en derhalve wordt
geadviseerd om in te stemmen met de voorliggende ontwerp begroting 2O2O van de YrZW .

Meetbare doelstellingen:

Financiële consequenties/risico's:
Ontwerpbegroting 2020
De begroting van de VrZW bedraagt in 2020 € 31,5 miljoen. Het budget van VrZW wordt
gevormd door de bijdrage van het Rijk in de Brede doeluitkering Rampen (BDUR) en de
bijdragen van de gemeenten.

De gemeenten hebben voorafgaand aan de begroting aangegeven onder financiële druk te
staan en de bijdrage aan de VrZW te verlagen. Ondanks het korte termijn was de VrZW toch
in staat een verlaging door te voeren, namelijk door een wijziging in de systematiek van

kapitaallasten. Wel heeft het Algemeen Bestuur de VrZW een taakstelling van €1 miljoen
gegeven om uit te werken. Dit zal uitgewerkt worden in de kaderbriel2021, die eind 2019
wordt gepresenteerd. Na de genoemde incidentele verlaging wordt de jaarbijdrage in 2020
voor de gemeente Beemster € 807.175.

Jaarrekening 2018
Financieel sluit de jaarrekening 2018 met een voordelig resultaat van € 1.177.099. Dit vooral
door lagere kapitaallasten, lagere salarislasten en ontwikkelingen gemeenteschappelijke
meldkamer. Het Algemeen Bestuur stelt bij de voorlopige vaststelling van de jaarstukken voor
om €777.099 van het positief resultaat terug te betalen aan de aangesloten gemeenten. Dit

betekent voor de gemeente Beemster een teruggave van €24.596.

Daarnaast stelt het Algemeen Bestuur voor om een bedrag van € 400.000 te bestemmen ter
dekking van verwachte aanloopkosten en een deel van de exploitatiekosten in het 1e jaar als
gevolg van invoering van de WNRA (Wet Normalisatie Rechtspositie Ambtenaren).
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De invoering van deze wet is voor de Veiligheidsregio's met een jaar uitgesteld naar 2021

uitgesteld, vanwege de complexiteit en de mogelijke financiële impact ervan. Op basis van de
huidige inzichten worden structureel hogere kosten voor inschakeling van vrijwilligers
verwacht van ca. € 900.000 tot € 1.200.000 per jaar. Mocht blijken dat de invoering van de

WNRA niet doorgaat of de veruvachte kostenverhoging toch niet plaatsvindt, zal de

bestemmingsreserve middels besluitvorming bijde eerstvolgende bestuursrapportage
tussentijds kunnen vrijvallen.

Communicatie:

Er zal een schriftelijke zienswijze worden gegeven.

Monitori ng/eval uatie :

Via jaarverantwoord ing VrZW

Voorstel:
lnstemmen met de voorliggende ontwerpbegroting 202Q van de VrZW en het college
opdracht te geven de bij dit voorstel behorende zienswijze aan de Veiligheidsregio
Zaanstreek-Waterland te sturen.

bu eester wetho rs van Beemster,

Ufti Dv>
burgemeester

Biilaqen:
- raadsbesluit
- concept zienswijze
- aanbiedingsbrief begroting 2020
- ontwerpbegroting 2020YrZW
- infographic begroting 2020
- aanbiedingsbrief voorlopige jaarstukken 2018 YrZW
- voorlopige jaarstukken 2018 VrZW
- Jaar in Beeld 2018VrZW.

A.J.M n Beek H C.P. van Duivenvoorde
secretaris
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De raad van de gemeente Beemster,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 30 april 2019,

BESLUIT:

ln te stemmen met de voorliggende ontwerpbegroting 2020 van de VrZW en het college

opdracht te geven de bij dit voorstel behorende zienswijze aan de Veiligheidsregio
Zaanstreek-Waterland te sturen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad d.d.28 mei 2019

A.J.M. van Beek
voorzitter

M. Timmerman
griffier
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concept zienswijze

Geacht bestuur,

Bij brief van 9 april2019 heeft u de gemeenteraad van Beemster, conform het bepaalde in

artikel 22van de gemeenschappelijke regeling, uw ontwerpbegroting 2020 voor een
zienswijze toegezonden.

Uit de begroting blijkt dat de bijdrage van de gemeente Beemster lager is dan het gestelde in
de Kaderbrief 2020 door een incidentele verlaging en gesteld is op € 807 .175. ln 2019 was dit
een bijdrage van €794.127. Tevens is gesteld dat de taakstelling van €1 miljoen zoals
vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 5 april 2019, wordt uitgewerkt in de kaderbrief van
2Q21 die eind 2019 wordt gepresenteerd.

Dit onderwerp is behandeld in de raadsvergadering van 28 mei 2019.
De gemeenteraad stemt in met deze ontwerp begroting.

Wijvertrouwen u hiermede voldoende te hebben geÏnformeerd




