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(Publieks)samenvatting
De gemeenteraad van Velsen wordt in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen over de
door de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) ingediende begrotingswijziging.
Met de ingediende 1e begrotingswijziging 2010, die geen gevolgen heeft voor de bijdrage van de
gemeente Velsen en overigens budgettair neutraal is, kan worden ingestemd

Voorgesteld besluit
In te stemmen met de 1e begrotingswijziging 2010 van de Veiligheidsregio Kennemerland
Inleiding
Het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling VRK dient de begrotingswijziging
uiterlijk zes weken, voordat zij aan het algemeen bestuur wordt aangeboden, toe te zenden aan de
raden van de deelnemende gemeenten
Thans ligt voor de 1e begrotingswijzing 2010 van de VRK, waarbij de sprake is van de volgende
mutaties::
1. De in de begrotingswijziging opgenomen mutaties hebben betrekking op subsidies en de
doorbetaling daarvan voor het programma OGZ die nog niet in de programmabegroting
waren opgenomen;
2. Concretisering van de voorlopige cijfers ten aanzien van de verwerking van de 2 e fase
regionalisering brandweer;
3. Aanpassing van zowel de uitgaven als de inkomsten conform de richtlijnen van de
zorgverzekeraars voor het onderdeel Ambulancezorg;
4. Een correctie van een onterecht opgenomen bijdrage GHOR.
Voornoemde wijzigingen zijn technisch van aard en hebben als zodanig geen financiële
consequenties voor de gemeentelijke bijdrage.
De raad kan bij het dagelijks bestuur van de VRK zijn zienswijze op deze wijziging van de begroting
naar voren brengen. Het dagelijks bestuur voegt de zienswijzen bij het voorstel over de wijziging aan
het algemeen bestuur en het algemeen bestuur neemt een besluit over de wijziging en stelt de
wijziging vast. Na vaststelling (eventueel met inachtneming van geuite zienswijzen) wordt deze
verstuurd naar Gedeputeerde Staten. Wanneer geuite zienswijzen niet tot een positief resultaat hebben
geleid, kan de raad een zienswijze indienen bij GS.
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De VRK is een gemeenschappelijke regeling waarbij de begrotingswijzigingen worden vastgesteld
door het Algemeen Bestuur bij meerderheid van stemmen. Door het uiten van de zienswijze van de
raad, conform het bepaalde in artikel 33 lid 7 van de gemeenschappelijke regeling VRK, is hierop
invloed uit te oefenen en kan eventueel het Algemeen Bestuur in zijn besluit rekening houden met
ondermeer de inbreng van de gemeenteraad van Velsen.

Financiële consequenties
De gemeentelijke bijdrage wordt door verwerking van de begrotingswijziging niet gemuteerd.

Velsen, 16 maart 2010
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