
B&W-besluit:

1. Het college besluit de gemeenteraad overeenkomstig raadsvoorstel met bijbehorend concept
raadsbesluit voor te stellen te besluiten om als zijn gevoelen uit te spreken in te stemmen met de
ontwerp jaarrekening 2007 en de ontwerp begroting 2009 van de VRK onder voorwaarde dat een
oplossing gevonden wordt voor de opmerkingen genoemd in de nota.

2. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit

3. Het raadsstuk wordt voorgelegd aan de gemeenteraad, nadat de commissie Bestuur hierover een
advies heeft uitgebracht
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Onderwerp
Ontwerp jaarrekening 2007 en ontwerp begroting 2009 VRK i.o.

B & W-vergadering van 20 mei 2008

Bestuurlijke context
De Veiligheidsregio Kennemerland i.o. is een bestuurlijke en organisatorische integratie van de
Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Kennemerland (GGD) en de Regionale Brandweer
Kennemerland (RBK). De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) bepaalt waaraan
gemeenschappelijke regelingen moeten voldoen, onder andere met betrekking tot de procedure voor de
ontwerpbegroting en rekening van het openbaar lichaam. Ingevolge artikel 35 Wgr zendt de VRK i.o. de
ontwerp jaarrekening 2007 en de ontwerp begroting 2009 aan de raden van de deelnemende gemeenten
zes weken voor vaststelling door het Algemeen Bestuur van de VRK i.o.. De gemeenteraad van
Haarlem kan als zijn gevoelen uitspreken ten aanzien van de ontwerp jaarrekening 2007 en de ontwerp
begroting 2009. De door het Algemeen Bestuur van de VRK i.o. vastgestelde ontwerpjaarrekening
wordt gezonden aan Gedeputeerde Staten van de provincie.

Ontwerp jaarrekening 2007
Het college adviseert de gemeenteraad te besluiten om als zijn gevoelen uit te spreken in te stemmen
met de ontwerp jaarrekening 2007, zoals door het Dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio
Kennemerland aangeboden.

Ontwerp begroting 2009
Het college adviseert de gemeenteraad te besluiten om als zijn gevoelen uit te spreken in te stemmen
met de ontwerp begroting 2009, zoals door het Dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio
Kennemerland aangeboden onder de voorwaarde dat een oplossing wordt gevonden voor navolgende
opmerkingen.

Uitgangspunten kostenontwikkeling
De uitgangspunten op het gebied van personele- en materiële lastenstijgingen in de concept begroting
2009 VRK komen niet overeen met de uitgangspunten van de gemeentebegroting Haarlem. De
gemeente Haarlem gaat in haar uitgangspuntenbrief bij de begroting 2009 uit van een gewogen
percentage bij bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen. Dit percentage is 1,6%. De begroting van
de VRK gaat uit van een stijgingspercentage voor personele kosten van 4,4% en van materiële kosten
van 1,5%. De bijdragen aan de VRK zoals opgenomen in de conceptbegroting VRK wijken daarmee af
van onze Haarlemse meerjarenbegroting.

Onderscheid privaat- en publiekrechtelijke bijdragen



De lokale brandweer van de Gemeente Haarlem gaat per 1 juli 2008 over naar de VRK. Hierover wordt
binnenkort een raadsbesluit genomen. De overeenkomst en de hoogte van de bijdrage van de Gemeente
Haarlem aan de VRK wordt hier in een bestuursafspraak vastgelegd. Het betreft een privaatrechtelijke
overeenkomst waarop apart zal worden verantwoord en afgerekend.

De regionale brandweerzorg en de alarmering en multidisciplinaire opschaling zijn vastgelegd in
publiekrechtelijke afspraken en worden afgerekend op basis van bedragen per inwoner.

Dit is een principieel verschil en Haarlem adviseert de begroting zodanig in te richten dat dit
onderscheid helder is.

Kadernota 2007
In de Kadernota 2007 is een eenmalige bijdrage van€ 200.000 voor 2008 beschikbaar gesteld voor de 
wettelijk verplichte aanvulling planvorming (zie blz. 24 kadernota 2007). Deze eenmalige bijdrage is
niet gecorrigeerd in de conceptbegroting van de VRK en in het raadsstuk over de regionalisering van de
brandweer. De commissie Bestuur is op 15 mei 2008 geadviseerd over de wijziging van de Haarlemse
bijdrage aan de lokale brandweer en de raad zal een gewijzigd raadsstuk ontvangen. De definitieve
begroting van de HDK zal op dit punt nog moeten wijzigen, waarbij het totaalbedrag lokale
brandweerzorg op blz. 10 van de conceptbegroting VRK bij Haarlem€ 200.000 lager zal moeten zijn. 

Daarnaast is in de Kadernota 2007 een bedrag beschikbaar gesteld voor achterstallig onderhoud aan het
gebouw van de Haarlemse brandweer en ambulancedienst aan de Zijlweg. Deze investering is niet
gemeld in het Investeringplan 2008-2013 van de gemeente Haarlem en in de conceptbegroting van de
VRK. Wellicht wordt de investering later aangemeld door de VRK.

Raadsparagraaf: de Wet gemeenschappelijke regelingen bepaalt dat de gemeenteraad als zijn
gevoelen uitspreekt ten aanzien van de ontwerp jaarrekening 2007 en de ontwerp begroting
2009 van de Veiligheidsregio Kennemerland i.o., alvorens het Algemeen Bestuur van de VRK
i.o. de ontwerp jaarrekening en de ontwerp begroting definitief vaststelt en verstrekt aan
Gedeputeerde Staten van de Provincie.



Onderwerp: Ontwerp jaarrekening 2007 en ontwerp begroting 2009 VRK i.o.

1 Inhoud van het voorstel
De Veiligheidsregio Kennemerland i.o. is een bestuurlijke en organisatorische
integratie van de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Kennemerland
(GGD) en de Regionale Brandweer Kennemerland (RBK). De Wet
gemeenschappelijke regelingen (Wgr) bepaalt waaraan gemeenschappelijke
regelingen moeten voldoen, onder andere met betrekking tot de procedure voor
de ontwerpbegroting en rekening van het openbaar lichaam. Ingevolge artikel
35 Wgr zendt de VRK i.o. de ontwerp jaarrekening 2007 en de ontwerp
begroting 2009 aan de raden van de deelnemende gemeenten zes weken voor
vaststelling door het Algemeen Bestuur van de VRK i.o.. De gemeenteraad van
Haarlem kan als zijn gevoelen uitspreken ten aanzien van de ontwerp
jaarrekening 2007 en de ontwerp begroting 2009. De door het Algemeen
Bestuur van Paswerk vastgestelde ontwerpjaarrekening wordt gezonden aan
Gedeputeerde Staten van de provincie.

2 Aanleiding + fase van besluitvorming
De Wet gemeenschappelijke regelingen bepaalt dat de gemeenteraad als zijn
gevoelen uitspreekt ten aanzien van de ontwerp jaarrekening 2007 en de
ontwerp begroting 2009 van de Veiligheidsregio Kennemerland i.o., alvorens
het Algemeen Bestuur van de VRK i.o. de ontwerp jaarrekening en de ontwerp
begroting definitief vaststelt en verstrekt aan Gedeputeerde Staten van de
Provincie.

3 Samenvatting is leeswijzer t.b.v. commissie en/of raad
Ontwerp jaarrekening 2007
Het college adviseert de gemeenteraad te besluiten om als zijn gevoelen uit te
spreken in te stemmen met de ontwerp jaarrekening 2007, zoals door het
Dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland aangeboden.

Ontwerp begroting 2009
Het college adviseert de gemeenteraad te besluiten om als zijn gevoelen uit te
spreken in te stemmen met de ontwerp begroting 2009, zoals door het
Dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland aangeboden onder de
voorwaarde dat een oplossing wordt gevonden voor navolgende opmerkingen.

Uitgangspunten kostenontwikkeling
De uitgangspunten op het gebied van personele- en materiële lastenstijgingen
in de concept-begroting VRK komen niet overeen met de uitgangspunten van
de gemeentebegroting Haarlem. De Gemeente Haarlem gaat in haar
uitgangspuntenbrief bij de begroting 2009 uit van een gewogen percentage bij
bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen. Dit percentage is 1,6%. De
begroting van de VRK gaat uit van een stijgingspercentage voor personele
kosten van 4,4% en van materiële kosten van 1,5%. De bijdragen aan de VRK
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zoals opgenomen in de conceptbegroting VRK wijken daarmee af van onze
Haarlemse meerjarenbegroting.

Onderscheid privaat- en publiekrechtelijke bijdragen
De lokale brandweer van de Gemeente Haarlem gaat per 1 juli 2008 over naar
de VRK. Hierover wordt binnenkort een raadsbesluit genomen. De
overeenkomst en de hoogte van de bijdrage van de Gemeente Haarlem aan de
VRK wordt hier in een bestuursafspraak vastgelegd. Het betreft een
privaatrechtelijke overeenkomst waarop apart zal worden verantwoord en
afgerekend.

De regionale brandweerzorg en de alarmering en multidisciplinaire opschaling
zijn vastgelegd in publiekrechtelijke afspraken en worden afgerekend op basis
van bedragen per inwoner.

Dit is een principieel verschil en Haarlem adviseert de begroting zodanig in te
richten dat dit onderscheid helder is.

Kadernota 2007
In de Kadernota 2007 is een eenmalige bijdrage van€ 200.000 voor 2008 
beschikbaar gesteld voor de wettelijk verplichte aanvulling planvorming (zie
blz. 24 kadernota 2007). Deze eenmalige bijdrage is niet gecorrigeerd in de
conceptbegroting van de VRK en in het raadsstuk over de regionalisering van
de brandweer. De commissie Bestuur is op 15 mei 2008 geadviseerd over de
wijziging van de Haarlemse bijdrage aan de lokale brandweer en de raad zal
een gewijzigd raadsstuk ontvangen. De definitieve begroting van de HDK zal
op dit punt nog moeten wijzigen, waarbij het totaalbedrag lokale
brandweerzorg op blz. 10 van de conceptbegroting VRK bij Haarlem€ 
200.000 lager zal moeten zijn.

Daarnaast is in de Kadernota 2007 een bedrag beschikbaar gesteld voor
achterstallig onderhoud aan het gebouw van de Haarlemse brandweer en
ambulancedienst aan de Zijlweg. Deze investering is niet gemeld in het
Investeringplan 2008-2013 van de gemeente Haarlem en in de
conceptbegroting van de VRK. Wellicht wordt de investering later aangemeld
door de VRK.

4 Financiële paragraaf
De Gemeente Haarlem zal samen met de VRK een oplossing zoeken voor de bij
drie genoemde opmerkingen.

5 Participatie / communicatie
Niet van toepassing

6 Planning
Commissiebehandeling: 29 mei
Raadsbehandeling: 5 juni
Vaststelling ontwerp jaarrekening en ontwerp begroting Algemeen bestuur
VRK: 26 juni



Wij stellen de raad voor:

1. om als zijn gevoelen uit te spreken in te stemmen met zowel de ontwerp
jaarrekening 2007 als met de ontwerp begroting 2009 van de Veiligheidsregio
Kennemerland i.o. onder voorwaarde dat een oplossing gevonden wordt voor de
opmerkingen genoemd in de nota.

De secretaris De burgemeester



Raadsbesluit

De raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Besluit:

1. Om als zijn gevoelen uit te spreken in te stemmen met zowel de ontwerp
jaarrekening 2007 als met de ontwerp begroting 2009 van de Veiligheidsregio
Kennemerland i.o. onder voorwaarde dat een oplossing gevonden wordt voor een
aantal opmerkingen genoemd in het raadsstuk.

Gedaan in de vergadering van ………….. (in te vullen door de griffie)

De griffier De voorzitter



Geacht college,

Hierbij bieden wij u, overeenkomstig het bepaalde in artikel 34 van de
gemeenschappelijke regeling HulpverleningsDienst Kennemerland (HDK), de
jaarrekening 2007 van de HDK aan. Het betreft hier de laatste jaarrekening van de
HDK daar deze organisatie per 1 januari 2008 in de Veiligheidsregio Kennemerland
i.o. (VRK i.o.) is opgegaan.
De ontwerpjaarrekening is op 8 mei jl. in een gezamenlijke bijeenkomst van de
portefeuillehoudersoverleggen Veiligheid en Gezondheid besproken. Op basis van
het advies van dit gezamenlijk overleg heeft ons Dagelijks Bestuur de
ontwerpjaarrekening vervolgens voorlopig vastgesteld.

Voor wat betreft de thans voorliggende jaarrekening merken wij het volgende op:

De jaarrekening voor het jaar 2007 is opgesteld overeenkomstig de voorschriften
van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). De accountant heeft
inmiddels een goedkeurende verklaring afgegeven.

Het definitieve resultaat van de jaarrekening is dat het jaar is afgesloten met een
negatief resultaat van afgerond€ 457.000,-. Dit resultaat is over de twee
onderdelen van de organisatie als volgt te verklaren (x € 1.000):
GGD 0
RBK N 457

---------- +
Nadelig exploitatieresultaat 2007 N 457

Het nadelig exploitatieresultaat wordt veroorzaakt door de projectkosten
regionalisering brandweer (€ 349.000) en de inhaalslag rampenbestrijding
(€ 108.000).

Aan
de colleges van burgemeester en wethouders
van de gemeenten Bennebroek, Beverwijk, Bloemendaal,
Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer,
Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort

Beleid & Ondersteuning
Retouradres Postbus 5514 2000 GM Haarlem

Datum
Ons kenmerk

Contactpersoon
Doorkiesnummer

Bijlage(n)
Onderwerp

14 mei 2008
EG/
mr. E. Groot/D. Broere
023-5159760/5115887
ontwerpjaarrekening (incl. accountantsverklaring)
aanbieding ontwerpjaarrekening HDK 2007



2

In 2007 bedroegen de projectkosten regionalisering€ 349.000. De kosten zijn 
meegenomen in de 1e begrotingswijziging 2007 die op 13 december 2007 door het
Algemeen Bestuur van de toenmalige HDK is vastgesteld. Daarbij is besloten het
bedrag te onttrekken aan de Algemene Reserve van de toenmalige HDK (thans
VRK).
Voor het project inhaalslag rampenbestrijding organisatie is door het ministerie van
BZK alleen een voorfinanciering ter beschikking gesteld. Dit bedrag zal in 2008
verrekend worden. In 2007 is ervoor gekozen om deze inhaalslag zoveel als
mogelijk - ook budgettair - binnen de organisaties van de diverse partners uit te
laten voeren. Het gaat om de gemeenten, de politie en de HDK. Alleen kosten die
aan externen vergoed moesten worden en die niet binnen de eigen begrotingen
opgevangen konden worden zijn ten laste van dit project gekomen. In zijn totaliteit
betreft het hier een kostenpost van bijna€ 108.000.
Voor een gedetailleerde toelichting wordt verwezen naar de bijgevoegde
jaarrekening 2007.

Daarnaast wijzen wij u op het feit dat de verschillen in het formatieoverzicht (zie
pagina 23 ontwerpjaarrekening) ten opzicht van de begrote formatie veroorzaakt
worden door de (tijdelijke)personele uitbreiding die in 2007 in het kader van het
project Territoriale Congruentie heeft plaatsgevonden. Deze uitbreiding was op het
moment van de vaststelling van de begroting 2007 nog niet voorzienbaar.

De accountant heeft op 29 april een goedkeurende verklaring afgegeven, waarvan
een kopie in de jaarrekening is opgenomen.

Wij stellen voor het nadelig saldo 2007 te onttrekken aan de Algemene Reserve
zoals weergegeven in paragraaf 3.1 Ad c. “Grondslagen voor de resultaatbepaling” 
(zie pagina 8 ontwerpjaarrekening).

Overigens gaan wij er van uit dat u de jaarrekening - indien u dit noodzakelijk
acht - aan de raad van uw gemeente zult voorleggen.

Alvorens de ontwerpjaarrekening 2007 ter definitieve vaststelling aan te bieden aan
het Algemeen Bestuur (26 juni as.) vernemen wij gaarne de reactie van uw
gemeentebestuur.

Wij verzoeken u uw reactie op de ontwerpjaarrekening 2007 van de HDK
vóór 26 juni as. aan ons kenbaar te maken.

Hoogachtend,
Het Dagelijks Bestuur van de
Veiligheidsregio Kennemerland,
Namens deze,
de loco-secretaris,

mw. dr. I. van der Zande
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Geacht college,

Hierbij bieden wij u, overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 32 en 33 van de
gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland (VRK), de
ontwerpbegroting 2009 van de VRK aan.
Het betreft hier de eerste begroting van de per 1 januari 2008 ingestelde VRK (vh.
HDK). De ontwerpbegroting is op 8 mei jl. in een gezamenlijke bijeenkomst van de
portefeuillehoudersoverleggen Veiligheid en Gezondheid besproken. Op basis van
het advies van dit gezamenlijk overleg heeft ons Dagelijks Bestuur de
ontwerpbegroting vervolgens voorlopig vastgesteld.

Vooraf merken wij op dat wij het jaar 2009 als overgangsjaar zien. De vorming van
de VRK met als belangrijke ontwikkelingen de vormgeving van het
brandweerkorps Kennemerland (regionalisering brandweer), de uitwerking van de
fusie van GGD Kennemerland met een deel van GGD Amstelland de Meerlanden
(Haarlemmermeer) en de inrichting van de VRK-organisatie vormen daartoe de
belangrijkste aanleiding. Het ontwikkelen van een goede P&C-cyclus is een
belangrijk aspect waaraan de VRK de komende periode prioriteit zal geven.

De begroting 2009 van de Veiligheidsregio Kennemerland is aangepast aan de
nieuwe organisatie en is opgebouwd uit de programma’s Openbare 
Gezondheidszorg, Brandweerzorg en Alarmering en Multidisciplinaire Opschaling.
De begroting is op hoofdlijnen en bevat de beschrijving van de ontwikkelingen voor
2009. Een aantal cijfers in deze begroting zijn vanwege niet afgeronde
besluitvorming nog niet definitief. In de begroting wordt aangegeven, wanneer dit
van toepassing is. Deze cijfers worden in een later stadium na afstemming met de
gemeenten definitief vastgesteld.

Zoals gebruikelijk is de voorliggende begroting gebaseerd op de uitgangspunten-
brief 2009 die op 10 maart jl. door ons bestuur is vastgesteld en onlangs ter

Aan
de colleges van burgemeester en wethouders
van de gemeenten Bennebroek, Beverwijk, Bloemendaal,
Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer,
Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort

Beleid & Ondersteuning
Retouradres Postbus 5514 2000 GM Haarlem

Datum
Ons kenmerk

Contactpersoon
Doorkiesnummer

Bijlage(n)
Onderwerp

13 mei 2008
EG/../VRK/BO 2008-
mr. E. Groot/P. Grootendorst
023-5159760/5115978
ontwerp-begroting
aanbieding ontwerpbegroting VRK 2009
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kennisname aan het college van uw gemeente is aangeboden. Conform de eerder
genoemde uitgangspunten is bij het opstellen van de ontwerpbegroting voor de
gemeenten in Kennemerland uitgegaan van een reguliere stijging van de
personeelslasten met 4,4% en van de materiele lasten met 1,5%. Daarbij gaan wij er
van uit dat de stijging binnen het Gemeentefonds zal worden gecompenseerd.

Inwonerbijdrage GGD:

Naast de autonome kostenstijging dient voor wat betreft de GGD nog rekening te
worden gehouden met een extra kostenstijging voor de gemeenten die tot 2001 deel
uitmaakten van GGD Midden-Kennemerland.
Uit inventarisatie van de gegevens van GGD Kennemerland is namelijk gebleken
dat nog niet alle fusieafspraken van 2001 (fusie GGD Zuid-Kennemerland en GGD
Midden-Kennemerland) zijn afgehandeld en gerealiseerd. Bij de fusie is
afgesproken (zie bijlage: passage raadsvoordracht gemeenten uit 2001) dat de
bijdrage per inwoner uiterlijk met ingang van de begroting 2004 voor alle
gemeenten gelijk getrokken moet zijn. Dit heeft echter nooit plaatsgevonden. In de
begroting 2008 is nog steeds een verschil van€ 0,66 aanwezig tussen de oude
regio’s Zuid- en Midden Kennemerland. Uit analyse blijkt dat van de in 3 fasen
gelijk te trekken bijdrage per inwoner alleen de 1e fase is gerealiseerd. De 2e en 3e

fase van in totaal€ 0,63 (prijspeil 2001) is niet doorgevoerd. In deze begroting 
wordt dit verschil in bijdrage conform de fusie afspraken alsnog gelijkgetrokken.
Door de indexering voor autonome kostenstijging vanaf 2003 tot heden is de€ 0,63 
opgelopen tot€ 0,66.

Daarnaast is binnen het traject van voorbereiding van de integratie van GGD
Kennemerland en GGD Amstelland de Meerlanden en het vergelijken van beide
GGD-organisaties duidelijk geworden dat er - ondanks vergelijkbare
dienstenpakketten en kosten - een verschil in inwonerbijdrage bestaat. Zo is de
inwonerbijdrage van GGD Haarlemmermeer (voorheen deel uitmakend van GGD
Amstelland de Meerlanden) hoger dan die van GGD Kennemerland.
Een eerste analyse van de oorzaken van dit verschil wijst in de richting van het
hanteren van verschillende begrotings- en kostenverdelingssystematieken van beide
GGD-organisaties. Wij zullen u binnen afzienbare tijd nader over onze bevindingen
op dit punt rapporteren.

Inwonerbijdrage Brandweer:

De ontwerpbegroting 2009 van de VRK laat voor wat betreft de brandweer nog een
verschil in inwonerbijdrage tussen Kennemerland en Haarlemmermeer zien.
Conform de afspraken met het ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties (BZK) zal het verschil in bijdrage de eerste 5 jaar volledig door
het ministerie van BZK worden gecompenseerd. De 5 jaren daarna zal de jaarlijkse
bijdrage van BZK steeds met 20% afnemen en de bijdrage van Haarlemmermeer
jaarlijks met 20% toenemen. Op deze wijze wordt er op termijn een harmonisatie
van de inwonerbijdrage voor de brandweer bewerkstelligd.
De financiële bijdragen van de gemeenten in het kader van de uitvoering van de
lokale brandweerzorg door de VRK en die voortvloeien uit de met elke gemeente
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overeengekomen bestuursafspraken zijn niet in de inwonerbijdrage meegenomen en
worden in de ontwerpbegroting afzonderlijk zichtbaar gemaakt (zie tabel pag. 10).

Het bovenstaande leidt ertoe dat de totale begroting (excl. lokale brandweerzorg)
van de Veiligheidsregio Kennemerland voor het jaar 2009 - als gevolg van de
uitgangspunten en de hierboven aangegeven correctie op de inwonerbijdrage GGD
van de voormalige GGD Midden-Kennemerland - stijgt naar € 21,22 per inwoner 
(in 2008: € 21,19 Zuid-Kennemerlandse gemeenten en€ 20,53 voor de Midden-
Kennemerlandse gemeenten).
Voor de gemeente Haarlemmermeer is voor 2009 een inwonerbijdrage van€ 22,42 
per inwoner (exclusief Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar) opgenomen.

De begroting is als volgt opgebouwd. Eerst treft u een algemene risicoparagraaf
aan, waarna achtereenvolgens het weerstandsvermogen, reserves en voorzieningen,
de bedrijfsvoering en de gehanteerde uitgangspunten worden toegelicht. Vervolgens
worden de programma’s Openbare Gezondheidszorg, Brandweerzorg en tenslotte 
Alarmering en Multidisciplinaire Opschaling beleidsmatig en financieel toegelicht.
Voor de opbouw van de (inwoner)bijdrage per programmaonderdeel verwijzen wij
u naar de financiële overzichten per programma.

Ook dit jaar zullen wij door de eisen gesteld aan de verantwoording het Algemeen
Bestuur voorstellen om - naar analogie van de gemeenten en conform het voorstel
van de accountant - het autorisatieniveau ook voor de VRK-begroting 2009 weer op
programmaniveau vast te stellen. Afwijkingen worden in de bestuursrapportages
gemeld.

Over de hierboven genoemde ontwikkelingen zult u natuurlijk tussentijds worden
geïnformeerd. Financiële aanpassingen zullen - zoals eerder gemeld - door middel
van een begrotingswijziging aan u worden voorgelegd.

Wij hebben - met inachtneming van het bovenstaande en gelet op de noodzakelijke
termijnen - besloten de nu voorliggende begroting voorlopig vast te stellen en
vernemen, alvorens deze ter definitieve vaststelling aan te bieden aan het Algemeen
Bestuur (26 juni as.) gaarne de reactie van uw gemeentebestuur vóór 26 juni as.

Hoogachtend,
Het Dagelijks Bestuur van de
Veiligheidsregio Kennemerland,
Namens deze,
de loco-secretaris,

mw. dr. I. van der Zande


























































































