Gemeente Langedijk

Raadsvergadering

: 9 september 2014

Agendanummer

: 10

Portefeuillehouder

: drs. J.F.N. Cornelisse

Afdeling

: Veiligheid, Vergunningen en Handhaving

Opsteller

: E. (Eveline) Plomp/ K. (Kenny) Trouerbach

Voorstel aan de raad

Onderwerp

:

Jaarstukken 2013 veiligheidsregio NHN
(66)

Programma

:

Veiligheid

Gevraagde beslissing:
1.

kennis te nemen van de vaststelling van de jaarstukken 2013 (excl. de resultaatbestemming) van
de veiligheidsregio Noord-Holland Noord in het Algemeen Bestuur van 4 juli 2014 en als
zienswijze vast te stellen;

2. de volgende zienswijze vast te stellen: in te stemmen voor het resultaat 2013 ten aanzien van:
a. onttrekking aan de reserve aanvaardbare kosten ambulancezorg € 182.000,00;
b. toevoeging aan de algemene reserve veiligheidsregio NHN € 185.000,00;
c. de kosten van overgenomen materieel en huisvesting van gemeenten onder de
activeringsgrens van € 15.000,00 totaal € 511.000,00 doorberekenen aan de leverende
gemeenten;
d. tijdelijk afwijken van de richtlijn maximale omvang algemene reserve (2,5% van de begrote
lasten) om de bezuinigingstaakstelling 2014 incidenteel uit de algemene reserve te dekken.

Aanleiding/vraagstelling:
Op grond van artikel 26 van de gemeenschappelijke regeling legt het dagelijks bestuur van de
veiligheidsregio NHN elk begrotingsjaar verantwoording af over het gevoerde bestuur onder
overlegging van de jaarstukken inclusief de accountantsverklaring en het accountantsrapport. De
gemeenteraden hebben voor de jaarstukken 12 weken de tijd om hun zienswijze naar voren te
brengen. Dit conflicteert echter met de wettelijke termijn van indiening van de stukken. De
vastgestelde jaarstukken moeten voor 15 juli 2014 ingediend worden bij de provincie Noord-Holland,
het CBS (i.v.m. indiening IV3) en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (i.v.m.
indiening SISA en WNT). Vooral het niet tijdig indienen van de stukken bij het CBS zal consequenties
hebben voor de uitbetaling van de algemene uitkering uit het gemeentefonds aan de gemeenten.

Gelet op het zwaarwegende belang van vaststelling van de jaarrekening voor 15 juli 2014 is besloten
om de vaststelling van de jaarstukken te agenderen voor de vergadering van het algemeen bestuur op
4 juli 2014. De resultaatsbestemming wordt geagendeerd voor de vergadering van het Algemeen
Bestuur van 3 oktober 2014. Dit geeft de gemeenteraden 12 weken de tijd om hun zienswijze naar
voren te brengen.
Mogelijke oplossingen/alternatieven:
n.v.t.
Financiële aspecten:
Voor de financiële verantwoording wordt verwezen naar het document jaarstukken 2013, Hoofdstuk 3
Jaarrekening.
Begroting
2013

Begroting
2013 (na
wijziging)*

Jaarrekening
2013

(x € 1.000,-)

(x € 1.000,-)

(x € 1.000,-)

Ambulancezorg

0

-281 N

-182 N

Brandweer
GHOR
Meldkamer
Veiligheidsbureau

0
0
0
0
0

-8
-1
-162
-7
-178

-360
-30
-51
115
-326

Totaal

0

-459 N

N
N
N
N
N

N
N
N
V
N

-508 N

* De kolom ‘Begroting 2013 na wijziging ‘betreft de begroting zoals vastgesteld in Burap 2 door het algemeen bestuur op 22
november 2013 en is inclusief het besluit van het algemeen bestuur van 5 juli 2013 waarbij ingestemd is met de kosten en
dekking voorbereidingsfase regionalisering.

Het negatieve resultaat veiligheidsregio NHN exclusief ambulancezorg is € 326.000,00 en wordt
hoofdzakelijk veroorzaakt doordat een deel van de overgenomen huisvesting en materieel van de
gemeenten onder de activeringsgrens ligt. Deze aanschaf komt ten laste van de exploitatie voor een
totaal bedrag van € 511.000,00 en maakt onderdeel uit van het jaarrekeningresultaat.
De veiligheidsregio NHN stelt voor de kosten van overgenomen materieel en huisvesting van
gemeenten onder de activeringsgrens van € 15.000,00 totaal € 511.000,00 door te berekenen aan de
leverende gemeenten. Voor Langedijk betekent dit een doorberekening van € 1.913,00 in boekjaar
2014. Het voorstel is hiermee in te stemmen en de begroting 2013 hierop aan te passen.

Bijdrage Langedijk aan
Veiligheidsregio NHN

Begroting
2013 (na
wijziging)*

Jaarrekening
2013

€ 297.000

€

288.532

Saldo
2013

€

8.468 V

Beleidsverantwoording
Voor de beleidsverantwoording wordt verwezen naar het document jaarstukken 2013, Hoofdstuk 2
Jaarverslag. (blz. 9 tot en met 41).
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Overleg/inspraak/zienswijzen:
De gemeenteraad van Langedijk heeft de jaarstukken 2013 van de veiligheidsregio NHN beoordeeld
aan toetsingscriteria van gemeenschappelijke regelingen.

Rapportage/verantwoording/evaluatie:
De stukken van het Algemeen Bestuur van de veiligheidsregio NHN evenals de ambtelijke advisering
worden conform de afspraken van de gemeenschappelijke regelingen aangeboden aan de
gemeenteraad.

Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit:
n.v.t.
Stukken die voor de raad ter inzage liggen:
Brief: Jaarstukken 2013 veiligheidsregio NHN
Documenten: veiligheidsregio inzicht 2013
accountantsverslag.

en

Jaarstukken

2013,

accountantscontrole

Zuid-Scharwoude, 29 juli 2014
Burgemeester en wethouders van Langedijk,

E. (Erik) Annaert
gemeentesecretaris/directeur

drs. J.F.N. (Hans) Cornelisse
burgemeester
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en

Gemeente Langedijk

De raad van de gemeente Langedijk;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 juli 2014, nummer 66;
gelet op artikel 26 van gemeenschappelijke regeling van de veiligheidsregio Noord-Holland Noord;

besluit:
1. kennis te nemen van de vaststelling van de jaarstukken 2013 (excl. de resultaatbestemming)
van de veiligheidsregio Noord-Holland Noord in het Algemeen Bestuur van 4 juli 2014
en als zienswijze voor te stellen;
2. de volgende zienswijze vast te stellen: in te stemmen voor het resultaat 2013 ten aanzien van:
a. onttrekking aan de reserve aanvaardbare kosten ambulancezorg € 182.000,00;
b. toevoeging aan de algemene reserve veiligheidsregio NHN € 185.000,00;
c. de kosten van overgenomen materieel en huisvesting van gemeenten onder de
activeringsgrens van € 15.000,00 totaal € 511.000,00 doorberekenen aan de
leverende gemeenten;
d. tijdelijk afwijken van de richtlijn maximale omvang algemene reserve (2,5% van de
begrote lasten) om de bezuinigingstaakstelling 2014 incidenteel uit de algemene
reserve te dekken.

Aldus vastgesteld door de raad van de
gemeente Langedijk in zijn openbare
vergadering van 9 september 2014
De voorzitter,

drs. J.F.N. Cornelisse

De griffier,

J. van den Bogaerde

