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Ondenrerp:
Vaststellen zienswijze op de ontwerp begroting 2018 van de Veiligheidsregio ZaanstreekWaterland.

Samenvatting:
Op basis van artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 22 van de
gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland wordt de gemeenteraad
gevraagd zijn zienswijze te geven op de ontwerpbegroting 2018 van de Veiligheidsregio.
ln de voorliggende ontwerpbegroting zijn de financiële keuzes voor 2018 venverkt.
Aan de ontwerpbegroting 2018 is een kaderbrief van de VrZW voorafgegaan.
Daarnaast is nu de voorlopige jaarrekening 2016 ter kennisname aan de raden van de
deelnemende gemeenten gestuurd.
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Middenbeemster, 25 april 2017
Aan de gemeenteraad van Beemster,

Inleiding en probleemstelling:
Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (VrZW) heeft op
7 april2017 ingestemd met het in procedure brengen van de ontwerpbegroting 2018YrAIV.
ln het verlengde hiervan worden de gemeenteraden uitgenodigd om conform het daartoe
bepaalde in de gemeenschappelijke regeling van de VrZW, uiterlijk 7 juni 2017 a.s. een
zienswijze in te dienen bij de secretaris van het Dagelijks Bestuur.
Het Algemeen Bestuur VrZW zal de door de gemeenteraden ingebrachte zienswijzen
vervolgens betrekken bijde definitieve besluitvorming rond de voorliggende begroting in haar
vergadering van 30 juni 2017. De ontwerpbegroting treft u bij dit voorstel aan.
Aan de ontwerpbegroting 2018 is een kaderbrief van de VrZW voorafgegaan. Dit document
maakt deel uit van de stukken van dit voorstel. Daarnaast heeft het Algemeen Bestuur YrZVtt
de voorlopige jaarstukken 201 6 VrZVt'l op 7 april vastgesteld en aan de raden ter kennisname
toegestuurd.

Oplossi ngsrichti ngen :
De VrZW heeft over de periode 2014-2017 een taakstelling van 10o/o moeten realiseren op
het totale budget. Deze gefaseerde taakstelling is inmiddels over de jaren 2014lot en met
2016 gerealiseerd. De invulling van de taakstelling vindt voor het laatst plaats in 2017,
waarna het vervolgens structureel doorwerkt naar volgende jaren.
Ten aanzien van belangrijke beleidsinhoudelijke ontwikkelingen wordt dit jaar binnen de
VrZW gesproken over de verdere ontwikkeling van de organisatie. Hierbijwordt ook de
verdieping op een aantalthema's van de benchmark en een flexibilisering van het
kantoorconcept meegenomen. Doelstelling is een toekomstbestendige organisatie door het
opnieuw richten en waar nodig inrichten van de bedrijfsvoering. Hierbijzal nog steviger
worden gestuurd op resultaten. Naar aanleiding van de gekozen richting in 2017, vraagt het
implementeren daarvan de aandacht in 2018.

ln 2018 hebben ook landelijke en interregionale ontwikkelingen hun doorwerking binnen de
VrZW. Vanaf 1 juli 2018 worden de meldkamers van veiligheidsregio's Noord-Holland Noord,
Zaanstreek-Waterland en Kennemerland en de Koninklijke Marechaussee op Schiphol
samengevoegd in Haarlem. Daarnaast streven de brandweerorganisaties binnen
NoordWest4 (Brandweer Kennemerland, Brandweer Amsterdam-Amstelland, Brandweer
Noord-Holland Noord en Brandweer Zaanstreek-Waterland) naar één gezamenlijk
opleidingsinstituut in 2019. Het jaar 2018 staat in het teken van het opstellen van een
inrichtingsplan voor het nieuwe opleidingsinstituut.
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Tot slot wordt de VrZW in de eerste helft van 2018 gevisiteerd. Veiligheidsregio's voeren
visitaties uit om het leren en ontwikkelen van veiligheidsregio's te bevorderen (conform Wet
veiligheidsregio's, artikel 56).
Meetbare doelstellingen
N.v.t.

Financiële consequenties:
De bijdrage van Beemster in 2018 bedraagt €.776.273.
Het positieve resultaat over 2016 bedraagt na resultaatbestemming € 403.320 (voor
resultaatbestemming € 806.866). Het aandeel dat terug vloeit naar de gemeente Beemster
bedraagt €.12.173.

Gommunicatie:
De zienswijze zal per brief worden ingediend
Monitori ng/evaluatie:
Via de jaarverantwoording van de YrAIV

Voorstel:
lnstemmen de voorliggende ontwerpbegroting 2018 en dit als zienswijze inbrengen
De jaarstukken 2016 voor kennisgeving aannemen.
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De raad van de gemeente Beemster,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 april2017,

BESLU!TEN:
1

2

3

In te stemmen met de ontwerpbegroting 2018 Veiligheidsregio Zaanstreek - Waterland

en dit als zienswijze inbrengen.
Het college opdracht te geven deze zienswijze kenbaar te maken aan het Dagelijks
Bestuur van de YrZVtt.
Kennis te nemen van de jaarstukken 2016 van de Veiligheidsregio ZaanstreekWaterland.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad d.d. 16 mei 2017

A.J.M. van Beek
voorzitter

M. Timmerman

griffier

blz.4 van

5

Reg istratienu mmer: 1 3677 91
Ondenruerp: vaststellen zienswijze op ontwerp begroting 2018 VrZW

Team Juridische en Veiligheidszaken
Veiligheids regio Zaanstreek - Waterland
Mevrouw H. Raasing
Postbus 150
15OO ED ZAANDAM
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I Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland.

Geacht bestuur,
Bij brief van 1 1 april 2017 heeft u conform het bepaalde in artikel 22 van de
gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland, de gemeenteraad de
ontwerpbegroting 2018 voor een zienswijze toegezonden.
Wij delen u mede, dat de gemeenteraad op 16 mei 2017 heeft ingestemd met de
ontwerpbegroting 201 8.

Wijvertrouwen u hiermede voldoende te hebben geÏnformeerd

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Beemster.

A.J.M. van Beek
burgemeester

H.C.P. van Duivenvoorde
secretaris
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