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Jaarverslag 2010 Veiligheidsregio Kennemerland (VRK)
Begroting 2012 VRK
Ombuigingen 2012 VRK (Menukaarten)
1.
Kennis te nemen van het ontwerpjaarverslag 2010, inclusief het
voorstel van de resultaatbestemming, van de Gemeenschappelijke
Regeling Veiligheidsregio Kennemerland i.o.;
2.
Kennis te nemen van de begroting 2012 van de
Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Kennemerland i.o.;
3.
Ten aanzien van de ombuigingen, die nog in de begroting 2012
moeten worden verwerkt, de volgende punten als zienswijze in te
dienen bij de Veiligheidsregio Kennemerland i.o.:
a.
Het niveau van de veiligheid en gezondheid mag niet onder de
wettelijke normen komen (maatschappelijke doelstelling);
b.
In 2012 wordt een ombuiging ingevuld van € 2.900.000,=;
c.
Het bedrag ad € 2.655.000,= wordt ingevuld door de voor 2012
gepresenteerde ‘groene’ menukaarten uit te voeren, aangevuld met
€ 245.000,= uit de menukaarten die in de matrix als PM zijn geraamd;
d.
Naast de € 2.900.000,= worden extra structurele ombuigingen
gerealiseerd in 2013 en 2014 en ingevuld met voorstellen uit het
restant van de inventarisatie van de ‘groene’ menukaarten;
e.
In het overzicht, “Matrix behorende bij vastgestelde
menukaarten”, wordt de titel van de kolom ‘2014 en verder’ gewijzigd
in ‘2014’;
4.
Met de personele gevolgen van de ombuigingen, zoals bedoeld

onder beslispunt 3., moet het algemeen bestuur, zoals een goed
werkgever betaamt, op ordentelijke en zorgvuldig wijze omgaan;
5.
Het algemeen bestuur dient de aanbevelingen van de
accountant, zoals verwoord in het Verslag van Bevindingen 2010,
over te nemen, te implementeren en over de voortgang / resultaten
(tussentijds en bij de jaarrekening 2011) de gemeenteraden te
informeren;
6.
De gemeentelijke taakstelling verbonden partijen voor de VRK
ad € 278.000, moet gerealiseerd worden met behulp van de onder 3d
genoemde extra bezuinigingen (2013-2014), nadat de onder 3b
benoemde bezuinigingen in het kader van de “Bedrijfsvoering op
Orde” ad € 2.900.000 zijn gerealiseerd.
Mededelingen - De SP en de ChristenUnie stemmen tegen.
- De heer Weerwind zegt toe dat de Raad periodiek een
terugkoppeling krijgt.
De vergadering wordt om 20.27 uur gesloten.
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