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Agendapunt 1
Onderwerp Opening en mededelingen:
Aan de agenda wordt toegevoegd als punt 3 een motie “vreemd aan
de orde van de dag” van de ChristenUnie inzake stand van zaken
financiën inclusief weerstandsvermogen tijdig voor takendiscussie.
Agendapunt 2
Onderwerp Begroting 2011, 2e bestuursrapportage en financiële analyses
Veiligheidsregio Kennemerland
Besluit
1. De portefeuillehouder op te dragen, zich er optimaal voor in te
zetten dat:
•
De VRK ruim voor de Voorjaarsnota 2011 een overzicht levert
Conform
van de verschillende te ontwikkelen menukaarten met de
daarbij behorende kosten, waarbij gevoegd is een hernieuwde
berekening van de benodigde overhead per menukaartvariant
voor het jaar 2012;
•
De verbetering bedrijfsvoering onverminderd doorgaat en dat
de VRK driemaandelijkse voortgangsrapportages aanlevert
over de implementatie van het plan van aanpak van Ernst &
Young en andere relevante ontwikkelingen, waaronder de
ontwikkeling van het weerstandsvermogen, alsmede de beide
bestuursrapportages 2011 van de VRK;
•
De VRK in het najaar 2011 een onderzoek start naar een
efficiëntere organisatiestructuur en effectievere
bestuursstructuur, af te ronden begin 2012;
•
De VRK naast de hiervoor gevraagde rapportages vóór de
behandeling van de Velsense Voorjaarsnota 2011 inzicht geeft

Opmerking

in de door de gemeente betaalde bijdrage in relatie tot de
oorspronkelijk verwachte bijdrage alsmede de rijksuitkeringen;
2. Zijn grote bezorgdheid uit te spreken over de voorgelegde concept
begroting 2011 van de Veiligheidsregio Kennemerland waarbij de
bijdrage voor Velsen begroot is op:
€ 4.478.000 voor bijdrage in de lokale brandweer taken;
€ 500.000 voor bijdrage in de regionale brandweertaken;
€ 1.005.000 voor bijdrage in de GGD taken;
3. Kennis te nemen van de 2e bestuursrapportage 2010;
4. De financiële analyses voor kennisgeving aan te nemen;
5a. In te stemmen met de incidentele extra bijdrage van € 256.000,voor 2010 ter dekking van de gevolgen zoals die naar voren
komen uit de 2e bestuursrapportage van de VRK en deze te
dekken via een onttrekking uit de Algemene Reserve;
5b. In te stemmen met de incidentele extra gemeentelijke bijdrage van
€ 390.000,- vanwege de begroting 2011 VRK, en deze te dekken
via een onttrekking uit de Algemene Reserve;
6. Kennis te nemen van het voornemen van de VRK om te komen tot
de volgende bezuinigingen waarbij:
- in 2011 sprake zal zijn van een positief exploitatieresultaat van
€ 500.000,-;
- in 2012 een invulling gegeven zal worden aan een structurele
taakstelling van € 1.700.000,-;
- in 2013 een invulling gegeven zal worden aan een structurele
taakstelling van € 1.200.000,- zodat in totaal een structurele taakstelling zal worden bereikt van €
2.900.000,-, waarbij de raad er van uitgaat dat hierbij sprake is
van minimale bezuinigingen.
De portefeuillehouder, de heer Weerwind, zegt toe dat de Raad in
april/mei 2011 de menukaarten van de VRK ter bespreking voorgelegd
krijgt.

Agendapunt
Onderwerp

3
Motie 26 van 2010 van de ChristenUnie
De Raad van Velsen maakt zijn zorgen bekend betreffende de
Aangenomen ontwikkelingen van het saldo van de Algemene Reserve en het
(raadsbreed) Weerstandsvermogen en draagt het college op:
•
om tijdig voor de takendiscussie de raad een actueel overzicht
te geven van de financiële stand van zaken (inclusief
weerstandsvermogen) met inbegrip van alle nog te voorziene
tegenvallers.
•
Om met concrete voorstellen te komen om het
weerstandsvermogen weer op gewenst niveau te krijgen.
De vergadering wordt om 23.26 uur gesloten.

