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Informatie ontvangen over de financiële situatie van de VRK
Zowel de fractie van Velsen Lokaal als het college heeft een verzoek
ingediend voor agendering van dit onderwerp.
De redenen voor Velsen Lokaal hiervoor zijn:
1)Tijdens de Raadsvergadering van 5 juni jl. heeft de gemeenteraad
van Velsen het “Ontwerpjaarverslag 2013 en Begroting 2015
Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Kennemerland”
vastgesteld. Dit jaarverslag was slechts gedeeltelijk goedgekeurd door
de accountant en in het begeleidende verslag werden veel adviezen
gedaan die op zichzelf al tot vragen vanuit de gemeente Velsen
richting de VRK zouden kunnen leiden.
2)Daarnaast zijn persberichten te lezen omtrent de extra bezuiniging
die de gemeente Haarlem wil doorvoeren op de VRK. De gemeente
Haarlemmerliede heeft een duidelijk standpunt ingenomen m.b.t. deze
voorgenomen bezuiniging. De vraag is of de gemeente Velsen ook
een duidelijk standpunt zou moeten innemen.
3)In het licht van bovenstaande behoeft de verhoging van de bijdrage
van de gemeente Velsen aan de VRK per 2015 van € 62.000,- ook
enige toelichting.
Het doel van deze sessie is om raadsleden te informeren over de
bedrijfsvoering van de VRK. Er wordt aandacht gegeven aan
bedrijfsvoering (algemene stand van zaken en accountantsverklaring)
en aan bezuinigingen. Ook wordt er ingegaan op de genomen
efficiencymaatregelen. Daarnaast zal er ook een beeld geschetst
worden van het risicoprofiel van de gemeente Velsen.
►Toelichting door Velsen Lokaal op het agendaverzoek
►Toelichting door de portefeuillehouder.
►Fracties maken opmerkingen en/of stellen vragen.
►Portefeuillehouder reageert op de vragen c.q. opmerkingen.
►Voorzitter vat eventuele afspraken samen.
►Portefeuillehouder
►Beleidsambtenaar
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