Gemeente Langedijk

Raadsvergadering

:

Agendanummer

:

Portefeuillehouder

: drs. J.F.N. Cornelisse

Afdeling

: Veiligheid, Vergunningen en Handhaving

Opsteller

: Tim Harte/Gerrit Stam

Voorstel aan de raad

Onderwerp

:

Jaarrekening 2014 Veiligheidsregio NHN

Programma

:

Veiligheid

Gevraagde beslissing:
1.

kennisnemen van de vaststelling van de jaarstukken 2014 van de Veiligheidsregio Noord-Holland
Noord in het algemeen bestuur van 3 juli 2015;
2. de volgende zienswijze vaststellen:
In te stemmen voor het resultaat 2014 ten aanzien van:
a. het positieve saldo programma ambulancezorg (€ 278.000,--) te storten in de algemene
reserve ambulancezorg;
b. het negatieve saldo van de overige programma’s VR (- € 424.000,--) te onttrekken aan de
algemene reserve veiligheidsregio;
c. de bestemmingsreserve ‘kwaliteitsverbetering en regionalisering brandweer’ (€ 77.000,--) vrij
laten vallen ten gunste van de algemene reserve veiligheidsregio;
3. de Veiligheidsregio NHN verzoeken met een onderbouwing te komen voor het gewenste niveau
van de algemene reserve veiligheidsregio.

Aanleiding/vraagstelling:
Op maandag 20 april 2015 heeft de Veiligheidsregio NHN de jaarrekening 2014 en begroting 2016
aan de gemeenteraad aangeboden. 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. Door het overschrijden van de aanlevertermijn is de termijn korter.
De zienswijze van de gemeenteraad dient uiterlijk 26 juni 2015 te zijn ontvangen door de
Veiligheidsregio NHN om deze aan te bieden aan het algemeen bestuur.

Mogelijke oplossingen/alternatieven:
Niet van toepassing.

Financiële aspecten:
Voor de financiële verantwoording wordt verwezen naar het document jaarstukken 2014 , hoofdstuk 3
jaarrekening.

Voor 2014 kent het programma ambulancezorg (de 11 'contractgemeenten' van de voormalige
gemeenschappelijke regeling RAD NHN, waar de gemeente Langedijk geen deel van uitmaakt) een
positief resultaat van € 278.000,--. Voorgesteld wordt dit resultaat te storten in de algemene reserve
ambulancezorg. De overige programma’s kennen tezamen een negatief resultaat van € 424.000,--.
Voorgesteld wordt dit resultaat te onttrekken uit de algemene reserve veiligheidsregio.
In eerdere jaren is een bestemmingsreserve gevormd voor kwaliteitsverbetering en regionalisering
brandweer. Ultimo 2014 bedraagt deze reserve € 77.000,--. Omdat de regionalisering is afgerond,
wordt voorgesteld om deze reserve vrij te laten vallen ten gunste van de algemene reserve
veiligheidsregio. Samen met de voorgestelde resultaatbestemming 2014 komt het saldo van de
algemene reserve veiligheidsregio op € 23.000,--. Als gevolg van de lage algemene reserve is het
weerstandsvermogen afgenomen en is de kans groot dat de toekomstige financiële tegenvallers niet
kunnen worden opgevangen. Het resultaat van de ambulancezorg is € 278.000,-- positief. De reserve
ambulancezorg is na akkoord op de voorgestelde resultaatsbestemming € 278.000,-- positief.

Bijdrage Langedijk 2014

Begroot
€ 439.500,--

Werkelijk
€ 410.097,--

Accountantsverklaring
De accountant heeft zijn onderzoek naar de jaarrekening afgerond. De accountantsverklaring is
goedkeurend voor zowel de getrouwheid als de rechtmatigheid.
Beleidsverantwoording
Voor de beleidsverantwoording wordt verwezen naar het document jaarstukken 2014, hoofdstuk 2
jaarverslag (blz. 9 tot en met 51).

Overleg/inspraak/zienswijzen:
De gemeenteraad van Langedijk heeft de jaarstukken 2014 van de Veiligheidsregio NHN beoordeeld
aan toetsingscriteria van gemeenschappelijke regelingen.
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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:
Niet van toepassing.

Stukken die voor de raad ter inzage liggen:





Bijlage 1: toelichting jaarstukken 2014;
Bijlage 2: jaarstukken 2014 Veiligheidsregio NHN;
Bijlage 3: Veiligheidsregio in-zicht 2014;
Bijlage 4: LDK Veiligheidsregio in-zicht 2014.

Zuid-Scharwoude, 28 april 2015
Burgemeester en wethouders van Langedijk,

E. (Erik) Annaert
gemeentesecretaris/directeur

drs. J.F.N. (Hans) Cornelisse
burgemeester
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Gemeente Langedijk

De raad van de gemeente Langedijk;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 april 2015, nummer ;
gelet op artikel 26 van gemeenschappelijke regeling van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord;

besluit:

1.
2.

kennisnemen van de vaststelling van de jaarstukken 2014 van de Veiligheidsregio Noord-Holland
Noord in het algemeen bestuur van 3 juli 2015;
de volgende zienswijze vaststellen:
In te stemmen voor het resultaat 2014 ten aanzien van:
a. het positieve saldo programma ambulancezorg (€ 278.000,--) te storten in de algemene
reserve ambulancezorg;
b. het negatieve saldo van de overige programma’s VR (- € 424.000,--) te onttrekken aan de
algemene reserve veiligheidsregio;
c. de bestemmingsreserve ‘kwaliteitsverbetering en regionalisering brandweer’ (€ 77.000,--) vrij
laten vallen ten gunste van de algemene reserve veiligheidsregio;
3. de Veiligheidsregio NHN verzoeken met een onderbouwing te komen voor het gewenste
niveau van de algemene reserve veiligheidsregio.

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

drs. J.F.N. Cornelisse
De griffier,

drs. G.C.I. Kager

