
  

  

Aan de Raad der gemeente Haarlem 

 

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. 

 

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. 

 
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 

het Haarlemse personele- en materiële lastenstijgingspercentage te hanteren en een 

oplossing te vinden voor onderstaande opmerkingen. 
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Ontwerp jaarrekening 2007 en ontwerp begroting 2009 VRK i.o. 
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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.  

 

Financiële paragraaf  

Voorgesteld wordt het Haarlemse personele- en materiële lastenstijgingspercentage 

te hanteren en een oplossing te vinden voor de onder drie genoemde opmerkingen. 

 

Participatie / communicatie 
Niet van toepassing 

 

Planning 
Commissiebehandeling: 29 mei 

Raadsbehandeling: 5 juni 

Vaststelling ontwerp jaarrekening en ontwerp begroting Algemeen bestuur VRK: 

26 juni 

 

Wij stellen de raad voor: 

 

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 het Haarlemse personele- en materiële 

lastenstijgingspercentage te hanteren en een oplossing te vinden voor de  
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opmerkingen genoemd in het raadsstuk onder 3. 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

de secretaris, de burgemeester, 

drs. W.J. Sleddering mr. B.B. Schneiders 
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De Raad der gemeente Haarlem, 

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders,  

 

Besluit: 

 

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 de voorwaarde het Haarlemse personele- en materiële 

lastenstijgingspercentage te hanteren en een oplossing te vinden voor de 

opmerkingen genoemd in het raadsstuk onder 3. 

Gedaan in de vergadering van 5 juni 2008. 

 

 

De griffier,      De voorzitter,  
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