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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 VrZW bedraagt in 2022 € 33,3 miljoen.
Het bedrag voor de gefuseerde gemeente Purmerend bedraagt € 7.172.155. In deze
begrotingen zijn de ambtelijke en bestuurlijke opmerkingen reeds verwerkt en derhalve wordt
geadviseerd om in te stemmen met de voorliggende ontwerpbegroting 2022.
Tevens worden de jaarstukken 2020 ter kennisname toegestuurd.
Deze jaarrekening over boekjaar 2020 sluit met een voordelig saldo van € 1.288.039. Het
Algemeen Bestuur stelt bij de voorlopige vaststelling van de jaarstukken voor om het positief
resultaat van € 1.288.039 terug te betalen aan de gemeenten. Dit betekent voor de gemeente
Beemster een bedrag van € 40.768.
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Middenbeemster, 20 april 2021
Aan de gemeenteraad van Beemster,

Inleiding en probleemstelling:
Het Algemeen Bestuur van de veiligheidsregio Zaanstreek - Waterland heeft op 1 april 2021
de ontwerpbegroting 2022 voorlopig vastgesteld. Op grond van artikel 22 van de
Gemeenschappelijke regeling (begrotingsprocedure) krijgen de raden van de deelnemende
gemeenten acht weken om een zienswijze in te dienen. In de vergadering van 1 juli zal het
Algemeen Bestuur de zienswijzen meenemen bij de definitieve vaststelling. U wordt
geadviseerd in te stemmen met de ontwerpbegroting 2022.
Financiële consequenties/risico’s:
Ontwerpbegroting 2022
De begroting van de VrZW bedraagt in 2022 € 33,3 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.
Bij het vaststellen van de Kaderbrief 2021 is door het Algemeen Bestuur tevens een
structurele bezuinigingstaakstelling voor de jaren 2020 en 2021 vastgesteld. De actueel in
2021 te realiseren taakstelling bedraagt € 777.000 waarvan een deel al in 2020 gerealiseerd
is. Naast de te realiseren bezuiniging heeft het bestuur besloten een extra budget van
€ 200.000 toe te kennen als gevolg van hogere kosten voor vrijwilligers. De netto
bezuinigingstaakstelling bedraagt vanaf 2021 derhalve € 577.000. De taakstelling en
aanvullend budget zijn volledig verwerkt in de begroting 2022.
De bedragen zijn substantieel hoger dan andere jaren. Dit komt omdat door de komende
fusie de bedragen van de gemeente Beemster zijn overgeheveld naar de gemeente
Purmerend.
De jaarbijdrage in 2022 voor de nieuwe gemeente Purmerend wordt € 7.172.155. De bijdrage
gebouwen is voor Purmerend € 102.554. Het laatste bedrag is voor het gebruikersdeel van
de gebouwen/kazernes.
Jaarrekening 2020
Deze jaarrekening over boekjaar 2020 sluit met een voordelig saldo van € 1.288.039. Voordat
dit resultaat bepaald wordt is er al een dotatie aan de nieuw gevormde bestemmingsreserve
COVID-19 gedaan, aangezien het algemeen Bestuur op 27 november 2020 met de vorming
ervan instemde.
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Aanvullend wordt in onderstaande besluiten wel voorgesteld de bestemming van de COVID19 bestemmingsreserve te verruimen. Aangezien de aanwezige algemene- en
bestemmingsreserves op niveau zijn, wordt voorgesteld het positieve resultaat aan de
gemeenten uit te keren.
Het Algemeen Bestuur stelt bij de voorlopige vaststelling van de jaarstukken voor om het
positief resultaat van € 1.288.039 terug te betalen aan de gemeenten. Dit betekent voor de
gemeente Beemster een bedrag van € 40.768 waardoor de definitieve bijdrage 2020 voor de
gemeente Beemster uitkomt op € 766.407.
Communicatie:
Via bijgevoegde brief.
Monitoring/evaluatie:
Via jaarverantwoording VrZW
Voorstel:
In te stemmen met voorliggende conceptbegroting VrZW 2022, bijgevoegde zienswijze vast
te stellen en het college opdracht te geven bijgaande brief met registratienummer 1545621
aan het bestuur van VrZW te versturen.

burgemeester en wethouders van Beemster,

H.C. Heerschop
burgemeester

H.J.C. Welage
gemeentesecretaris

Bijlagen:
- Raadsbesluit
- Concept zienswijze.
- Aanbiedingsbrief begroting 2022
- Begroting 2022
- Begroting 2020 infographic
- Aanbiedingsbrief jaarstukken 2020
- Jaarstukken 2020
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De raad van de gemeente Beemster,
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 april 2021,

BESLUIT:

Het college opdracht te geven bijgaande brief met registratienummer 1545409 als zienswijze
op de begroting 2022 aan het bestuur van Veiligheidsregio Zaanstreek - Waterland te
versturen met eventuele inbegrip van opmerkingen die tijdens de commissie- en
raadsvergadering worden ingebracht.
.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad d.d. 19 mei 2021.

H.C. Heerschop
voorzitter

M. Timmerman
griffier

