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verzonden op:

Geacht bestuur,
Op 13 april 2018 heeft u de jaarstukken 2017 en de begroting 2019 van de Veiligheidsregio
Noord-Holland Noord aangeboden. Ook heeft u gevraagd om een zienswijze op de
begrotingswijziging in het kader van CTER. Deze stukken zijn op 6 juni 2018 in de
gemeenteraad van Langedijk behandeld. De raad heeft besloten een zienswijze te geven op
de aangeboden stukken. Hieronder vindt u de zienswijze van de raad op de stukken.
Het besluit met de zienswijze luidt ten aanzien van de jaarstukken 2017, de begroting 2019 en
de begrotingswijziging in het kader van CTER:
1. De volgende zienswijzen in te dienen op de Begroting 2019:
Er is in de begroting 2019 een verhoging opgenomen van € 2.498.000 ten opzichte van de
begroting 2018.
Deze verhoging is als volgt onder te verdelen:
a. € 658.000: verhoging i.v.m. wijziging toerekeningsystematiek indexatie 2018
(dubbele nacalculatie 2016), dit is in afwijking op de besluitvorming van juli 2017
over begroting 2018.
b. € 403.000: verhoging in verband met nacalculatie 2017, dit is in afwijking tot de
bestuurlijk vastgestelde indexatiebrief.
c. € 1.437.000: Indexatie 2019, conform bestuurlijk vastgestelde indexatiebrief.
De verhoging in verband met punten a en b moeten volgens de besluitvorming en de
bestuurlijk vastgestelde indexatiebrief worden toegepast. De verhoging in verband met
punt c is juist.
2. Het standpunt van het college over de jaarrekening 2017 over te nemen:
De nacalculatie 2017 en verder wijkt af van de bestuurlijk vastgestelde indexatiebrief. De
nacalculatie zoals vastgesteld in de bestuurlijk vastgestelde indexatiebrief moet worden
gevolgd. Dit houdt in dat de jaarrekening sluit met een tekort van € 260.000. Dit kan
worden opgevangen door een uitname uit de algemene reserve. Deze is met een bedrag
van € 1.502.000 voldoende om dit te dekken. Voor het meerjarig tekort wordt geadviseerd
om de VRNHN een taakstelling op te leggen. Dit houdt in dat voor de begroting 2019, die
nu sluitend is, een taakstelling wordt opgelegd.
3. Geen zienswijzen in te dienen op de begrotingswijziging Contra Terrorisme, Extremisme
en Radicalisering.
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4. Deze zienswijzen en dit standpunt door middel van bijgevoegde brief aan het dagelijks
bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord kenbaar te maken
Voor de volledigheid sturen wij het raadsvoorstel en –besluit mee, waarnaar wij kortheidshalve
verwijzen.
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