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De leden van het regionaal college
van de politieregio Kennemerland

8 mei 2008
afschrift toezending jaarverslag en jaarrekening 2007, suppletoire begroting 2008 en kadernota 2009-2012 naar de ge-

meenteraad
Bijlagen 2 brieven

Geachte leden van het regionaal college,

Bijgaand treft u een afschrift van de brieven die zijn verzonden naar de gemeenteraad
van uw gemeente. Deze brieven betroffen het jaarverslag en de jaarrekening 2007, de
suppletoire begroting 2008 en de kadernota 2009-2012 van de politieregio Kennemer-
land.

Naar de inhoud daarvan moge ik u kortheidshalve verwijzen.

Met vriendelijke groet,
de korpsbeheerder,

mr. B.B Schneiders
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De raadsleden van de gemeenten
in de politieregio Kennemerland

Geachte raadsleden,

Het Regionaal College heeft op 10 april 2008 de kadernota 2009-2012 van de politieregio
Kennemerland vastgesteld. Conform artikel 28 lid 2 van de Politiewet bied ik u hierbij deze nota
aan ter kennisname.
De kadernota wordt jaarlijks opgesteld en kijkt telkens een periode van vier jaar vooruit.

De basis voor de kadernota wordt gevormd door:
• De uitwerking van de landelijke afspraken met de minister van BZK voor de regio

Kennemerland;
• De planningsbrief van het Openbaar Ministerie voor het korps over het jaar 2009;
• Het ketenbreed veiligheidsbeeld 2009;
• De meerjaren-formatie en het financieel meerjarenbeeld. De meerjarige formatie en be-

groting zijn ontleend aan de suppletoire begroting 2008 (deze heeft u eerder ontvangen).

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

mr. B.B. Schneiders
korpsbeheerder politieregio Kennemerland
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Geachte raadsleden,

Het Regionaal College heeft op 20 maart 2008 het jaarverslag 2007, de jaarrekening 2007
alsmede de suppletoire begroting voor 2008 van de politieregio Kennemerland vastgesteld.
Deze stukken zijn op 1 april jl. aangeboden aan de minster van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties. Conform artikel 28 lid 2 en artikel 31 lid 2 van de Politiewet bied ik u hierbij
deze stukken aan ter kennisneming.

Uit het jaarverslag van de politieregio Kennemerland 2007 blijkt dat het totale aantal aangiften
opnieuw is gedaald. Verder wordt voor het eerst in het jaarverslag een onderscheid gemaakt
tussen opgenomen aangiften en ontvangen aangiften via internet.

De suppletoire begroting voor 2008 is gebaseerd op het bijgestelde rijksbeleid, zoals is opgeno-
men in de najaarscirculaire 2007 en de decembercirculaire 2007.

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

mr. B.B. Schneiders
korpsbeheerder politieregio Kennemerland


