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(Publieks)samenvatting
De gemeenteraad van Velsen wordt in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen op de
door de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) ingediende 2e bestuursrapportage 2011 en 4e
begrotingswijziging 2011.
Het college stelt de raad voor in te stemmen met de ingediende de 2e bestuursrapportage alsmede met
de 4e begrotingswijziging 2011. De begrotingswijziging heeft geen invloed op de bijdrage van de
gemeente Velsen.
Voorgesteld besluit
Als zienswijze instemmend te reageren op de 2e bestuursrapportage en de 4e begrotingswijziging
2011 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Kennemerland en het bestuur van de
Gemeenschappelijke Regeling overeenkomstig te berichten.
Inleiding
Het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling VRK dient de bestuursrapportage en de
begrotingswijziging uiterlijk zes weken, voordat zij aan het algemeen bestuur wordt aangeboden, toe
te zenden aan de raden van de deelnemende gemeenten.
Nu liggen voor de 2e bestuursrapportage en de 4e begrotingswijzing 2011 van de VRK.
Beoogd maatschappelijk resultaat
N.v.t.
Kader
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 42 lid 2 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.
Ingevolge artikel 43 van de gemeenschappelijke regeling zijn de in art 42 genoemde termijnen niet
van toepassing indien de begrotingswijziging geen invloed heeft op de gemeentelijk bijdrage. Bij de
voorliggende begrotingswijziging is dit van toepassing.
Argumenten
ad 2e bestuursrapportage 2011
Het bestuur constateert in deze rapportage dat de bedrijfsvoering goed op orde lijkt te komen. Aan dit
doel is in de afgelopen periode hard gewerkt.
De rapportage gaat uit van een positief jaarresultaat van € 1.096.000,-. De oorzaak is voornamelijk
gelegen in incidentele ontwikkelingen. Daarnaast is sprake van een aantal zaken die nog kunnen
leiden tot (neerwaartse) bijstelling van dit resultaat. Eerst bij de jaarrekening 2011 zal hierover meer
duidelijkheid kunnen worden verschaft. De eerste bestuursrapportage ging overigens nog uit van een

positief jaarresultaat van € 519.000,-.
Vooruitlopend op de besluitvorming/vaststelling van deze jaarrekening heeft het algemeen bestuur
reeds ingestemd met het beschikbaar stellen van € 40.000,- ten laste van het jaarresultaat voor het
uitvoeren van een wetenschappelijk onderzoek naar de gevolgen van de Poldercrash. Dit onderzoek,
dat uitgevoerd zal worden door Impact in samenwerking met de GGD, zal informatie geven over de
consequenties voor het psychosociale functioneren van de getroffen slachtoffers. Het algemeen
bestuur is van mening dat de GGD hiermee vanuit haar deskundigheid een relevante bijdrage kan
leveren aan de volksgezondheid.
Ad 4e begrotingswijziging 2011.
In deze wijziging zijn een viertal relatief kleine mutaties verwerkt, met dekking binnen de
begroting/reserves, tot een totaal bedrag van € 194.000,-.
Concreet zijn de volgende mutaties aan de orde:
1. Dekking van de onderschrijding van markttaken uit de reserve markttaken.;
2. Inzet van de interregionale versterkingsgelden ten behoeve van ICT-WABO en de
interregionale brandweercompagnie;
3. Inzet BDUR middelen ten behoeve van de uitvoering van het Besluit Risico’s Zware
Ongevallen (BRZO);
4. Een aanvulling op de nominale ontwikkeling uit de 1e bestuursrapportage die ten laste wordt
gebracht van de Financiële Middelen (BDUR).
Voornoemde wijzigingen hebben geen financiële consequenties voor het rekeningresultaat en 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.
Maatschappelijk draagvlak
n.v.t.
Financiële consequenties
De gemeentelijke bijdrage wordt door verwerking van de begrotingswijziging niet gemuteerd.
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