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Het rijk zal in het kader van de voorgenomen bezuinigingen de uitkeringen uit het
gemeentefonds drastisch verminderen en wederom taken aan de gemeenten
afstoten zonder daarvoor voldoende financiële compensatie te geven. Wij weten nog
niet hoe de bezuinigingen zullen uitpakken. Ongeacht welk kabinet er uiteindelijk ook
zal komen, de uitwerkingen zullen een forse aanslag betekenen op de budgetten van
de gemeenten. De raden staan voor zware opgaven.
Het is bepaald niet de bedoeling van onze raad de gemeenschappelijke regelingen
van bezuinigingen vrij te stellen.

De raad van de gemeente BevenA/ijk heeft in de vergadering van 28 september 2010
naar aanleiding van de eerste bestuursrapportage 2010 van de Veiligheidsregio
Kennemerland het ais bijlage toegevoegde besluit ex artikel 147 van de
Gemeentewet genomen.

Wij zijn ons ervan bewust dat dit besluit in het kader van de wet
Gemeenschappelijke Regelingen, richting de VRK, het meest vergaande besluit is.

Het ontbinden en of wijzigen van de VRK is thans geen optie. Wij verzoeken daarom
de gemeenteraden, hun vertegenwoordigers in het bestuur van de VRK te
verzoeken c.q. op te dragen, een beleid te voeren dat er op is gericht de
gemeentelijke lasten van de VRK niet te verhogen.



Wij zijn van mening dat alleen de raden nog kunnen voorkomen dat de toekomstige
tekorten van de VRK ten laste van de deelnemende gemeenten zullen komen.

Hoogachtend,
De raad van de gemeente Beven/vijk,,
de griffier, de voorzitter.

orenbos-de Hen
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Raadsvoorstel

Registratienummer : 2010/53058
Afdeling : Stadszaken
OndenA/erp : Toezending eerste bestuursrapportage 2010 en informatiebrief

Veiligheidsregio Kennemerland

Inleiding
In de eerste bestuursrapportage 2010 Veiiigheidsregio Kennemerland (hierna: VRK)
wordt een beeld geschetst van de financiële stand van zaken binnen de VRK. De
bestuursrapportage is op 5 juli 2010 door het algemeen bestuur van de VRK
vastgesteld.

De bestuursrapportage geeft nog geen antwoord op alle vragen die leven over de
financiële huishouding van de VRK. De noodzakelijke analyses zijn ingewikkeld
gebleken en de beschikbare capaciteit binnen de VRK voor het doen van de analyses
is beperkt. Dat betekent dat de bestuursrapportage zeker geen volledig beeld geeft van
het te venA/achten resultaat over 2010. Zowel de aard van de tekorten, als ook
mogelijkheden om andere afspraken te maken over te leveren producten, vragen om
meer voorbereiding. Pas hierna zijn bestuurlijke besluiten te nemen om inkomsten en
uitgaven met elkaar in evenwicht te brengen.

In het Plan van Aanpak dat bij deze bestuursrapportage is gevoegd wordt meer
concreet ingegaan op de activiteiten die in 2010 vorm krijgen om het risico van
overschrijdingen te beheersen.

Bij de bestuursrapportage is de uitwerking van de aanbevelingen uit het rapport van
Ernst&Young gevoegd. Daarbij is aangegeven wat de stand van zaken is van deze
aanbevelingen. Deze aanbevelingen richten zich op een goede (financiële)
bedrijfsvoering in meer algemene zin.

Voor verdere informatie over de bekend geworden nieuwe financiële ontwikkelingen
binnen de VRK wordt ven/vezen naar de in uw bezit zijnde collegenota 2010/46332.

ReBatie met collegeprogramma
Er is geen relatie met het collegeprogramma 2006-2010.

Reiatie met gemeentebegroting / budgetregels
De bijdrage aan de VRK wordt jaarlijks opgenomen in de gemeentebegroting binnen de
budgetten Volksgezondheid (programma 9: product 13087) en Brandweer (programma
2: product 11023).

Eerdere besluiten / bestaand beleid / nieuw beieïd
Op 10 juni 2009 heeft het college (2009/27530) en op 24 juni 2009 heeft de
gemeenteraad (2009/27566) ingestemd met de ontwerpbegroting 2010 van de VRK.
Nadien hebben college en gemeenteraad op respectievelijk 30 maart en 29 april 2010
ingestemd met de eerste begrotingswijziging 2010 VRK (2010/13558 en 2010/13555).
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Motiveriing voorgesteld besluit
De VRK spreekt in de rapportage over € 2 miljoen aan bezuinigingsmaatregelen die
nodig zijn om de begroting sluitend te houden. Het dagelijks bestuur stelt € 2,5 miljoen
aan maatregeien voor. De bestuursrapportage noemt een achttal ontwikkelingen en
een zevental risico's die voor de financiële positie van belang zijn (bIz. 8 t/m 12).
Daarbij moet worden aangetekend dat de nadelige financiële effecten in 2010 vooral
met incidentele voordelen, met een totaalbedrag van €1,13 miljoen, worden
gecompenseerd. Ruim € 9 ton werkt dus door naar de begroting 2011 die later in het
jaar aan de orde komt.

Van belang voor de gemeentelijke bijdrage in 2010 is de loonontwikkeling. Het
principeakkoord dat onlangs tussen vakbonden en werkgevers is gesloten, geeft voor
2010 een opwaarts effect op de loonkosten van 2,3%. Voor 0,7% kan dit worden
gecompenseerd door een te hoge loonkostencompensatie in 2009. Per saldo is het
loonniveau in 2010 dus 1,6% te laag. Voor €490.000 zal dit in de gemeentelijke
bijdragen moeten worden doorberekend. Dit is in overeenstemming met het
afgesproken begrotingskader, waarin de verrekening van de loon- en
prijsontwikkelingen is geregeld.

Voor Beven/vijk is het effect berekend op € 31.000, waarvan € 25.000 brandweer-
gerelateerd en € 6.000 GGD-gerelateerd. Ofschoon er bij de bestuursrapportage geen
begrotingswijziging gevoegd is, is in de gemeentebegroting van 2010 alvast op de
verhoogde bijdrage geanticipeerd door deze op te nemen in de tweede (gemeentelijke)
bestuursrapportage 2010.

Consequenties voorgesteld besluit
Middels de bestuursrapportage wordt u geïnformeerd over relevante ontwikkelingen
binnen de VRK.

Verdere procedure
Het Algemeen Bestuur van de VRK zal op de hoogte worden gesteld van de zienswijze
van de gemeenteraad inzake de 1^ bestuursrapportage 2010 VRK .

Voorgesteld bestuit en commissieadvies
Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerpbesluit.

president

Beverwijk, 16 september 2010
emeester en wethouders vanburg

dé/gemeentesecretaris.

L. Schölvinck

0251 256256
fax 0251 2^444
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^ AGENDA NR. 0 3

Registratienummer : 2010/53058
Afdeling : Stadszaken
Ondenwerp : Toezending eerste bestuursrapportage 2010 en informatiebrief

Veiligheidsregio Kennemerland

De raad van de gemeente Beverwijk;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 16
september 2010, nummer 2010/53058;

gehoord de commissie Algemeen Bestuur, Veiligheid en
Middelen d.d. 9 september 2010;

gelet op artikel 147 van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

1. kennis te nemen van de eerste bestuursrapportage 2010 en informatiebrief van de
Veiligheidsregio Kennemerland;

2. als zijn zienswijze uit te spreken:

a. grote zorgen te hebben over het besluit van de VRK tot een negatief eigen
vermogen;

b. te betreuren dat de directie van de VRK wordt uitgebreid;

c. dat bezuinigingen niet ten koste mogen gaan van primaire processen;

d. geen andere aanvullende middelen beschikbaar te stellen dan eerder
afgesproken.

Beverwijk, ^ 8 SEP. 2010
de raad voornoemd,
de griffier, de voorzitter.


