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Het
1.
2.
3.

college van burgemeester S wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:
In te stemmen met de voorliggende ontwerp programmabegroting 2014;
In te stemmen met de meerjarenbegroting 2015-2017;
Geen zienswijze in te dienen.
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Toelichting
Probleemstelling
De gemeenschappelijke regelingen dienen voor 15 juli de begroting 2014 in te dienen bij
de Provincie. Deelnemende gemeenten worden in de gelegenheid gesteld om binnen
een periode van 6 weken haar zienswijzen op de ontwerp begroting 2014 kenbaar te
maken.
Inleiding
Op 19 april 2013 is de ontwerp programmabegroting 2014 en de meerjarenbegroting
2015-2017 van de Veiligheidsregio Hollands Midden ontvangen. Het Algemeen Bestuur
heeft de vaststelling van de programmabegroting 2014 geagendeerd voor de openbare
vergadering van 27 juni 2013.
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Gemeenten wordt gevraagd om uiterlijk 7 juni 2013 haar eventuele zienswijze schriftelijk
kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur.
Kader I Eerdere besluiten
Ingevolge het bepaalde in de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands
Midden behoort het vaststellen en wijzigen van de begroting tot de taak en bevoegdheid
van het Algemeen Bestuur. De gemeenschappelijke regeling voorziet er in dat het
Dagelijks Bestuur de ontwerp programmabegroting aanbiedt aan de gemeenteraden.
De beleidskaders en de uitgangspunten voor het op- en samenstellen van de
gemeentelijke Programmabegroting 2014-2017 zijn bepaald in de Uitgangspunten notitie
2014-2017.
Beoogd effect
Met de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze worden gemeenten voor het
vaststellen van de begroting 2014 en de meerjarenbegroting 2015-2017 in de
gelegenheid gesteld om hun op en aanmerkingen onder de aandacht te brengen van het
Dagelijks Bestuur.
Voorgestelde besluiten I Argumenten:
»
In te stemmen met de voorliggende ontwerp programmabegroting 2014;
»
In te stemmen met de meerjarenbegroting 2015-2017;
«
Geen zienswijze in te dienen.
Kanttekeningen:
Het instemmen met de voorliggende begroting heeft een kleiner beslag op de beperkte
financiële middelen van de gemeente tot gevolg.
Risico's I Beheersmaatregelen
De Veiligheidsregio Hollands Midden is voor wat betreft het programma brandweer
uitgezonderd van de algemene taakstelling, omdat hiervoor een afzonderlijk traject is
afgesproken. In het Algemeen Bestuur van 29 januari 2009 is besloten dat "in het eerste
jaar van de nieuwe brandweerorganisatie een beleid wordt ontwikkeld waarmee de
brandweerzorg in Hollands Midden op termijn kan worden gerealiseerd voor het
referentiebudget dat gemeenten via het Gemeentefonds ontvangen als fictief budget voor
de brandweertaak ". Het college van Nieuwkoop stond niet achter het gedeelde standpunt
om de Veiligheidsregio af te zonderen van de algemene taakstelling (11.02917).
De bezuinigingstaakstelling van 10 "/o op de gemeentelijke bijdragen is in de
ontwerpbegroting 2014 en in de meerjarenraming 2015 t/m 2017 structureel
verdisconteerd.
Financiële I Personele I Juridische consequenties
De inwonerbijdrage voor 2013 bedraagt C 1.575.700,-. Voor 2014 is deze voorlopig
vastgesteld op C 1.462.400,--. Dat betekent een verlaging met C 113.300,-- ten opzichte
van 2013 wat overeenkomt met 7,2 7o.
0
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De verdeling is daarbij als volgt:
Specificatie
bijdrage

gemeentelijk

Programma Brandweer

2013

2014

Verschil

Procentueel

1.474.007

1.365.450

- 108.557

Programma GMK

49.542

48.696

-846

-1,71^0

Programma GHOR
Programma Veiligheidsburea u
Programma Ora nje Kolom

26.122
13.187
12.842

23.421
11.824

-2.701
- 1.363
* 168
113.300

- 10,34 7o
- 10,34 Zo

Totaal

1.575.700

13.010
1.462.400

- ľ.36%
o

0

4"

1,31

0/0

Uit het bovenstaande ka n het volgende geconcludeerd worden
»
De gemeentelijke bijdra ge pa st in onze begroting;
«
In het meerjarenperspectief is er sprake va n een dalende lijn in de
inwonerbijdrage;
Achterliggende stukken die ter inzage liggen
«
a
A nbiedingsbrief;
»

Ontwerp Progra mma begroting 2014 en Meerjarenbegroting 2015-2017.

Advies meningsv ormende raad
Niet van toepassing, dit voorstel ga a t rechtstreeks na a r de besluitvormende
raadsvergadering van 30 mei 2013.
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