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Korte inhoud voorstel

Het college stelt de raad voor in te stemmen met het ontwerpjaarverslag VRK 2008. in het
jaarverslag wordt op programmaniveau verantwoording afgelegd. Dit houdt concreet in dat op de
programma onderdelen Openbare Gezondheidszorg, Brandweerzorg en Alarmering &
Multidisciplinaire Opschaling een toelichting wordt gegeven. In de bestuursrapportages 2008 nr. 1
en nr. 2 zijn bestuur en gemeenten tussentijds over de voortgang van de realisatie van genoemde
programma’s geïnformeerd. Met deze jaarrekening (jaarverslag) wordt het totaal over 2008
beleidsmatig en financieel verantwoord.
1.

Aanleiding
Overeenkomstig artikel 34 van Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio
Kennemerland i.o. (VRK) biedt het Dagelijks Bestuur van de VRK u het jaarverslag 2008 van
de VRK aan.
Het ontwerpjaarverslag is op 11 mei 2009 door het Dagelijks Bestuur voorlopig vastgesteld.
De jaarrekening voor het jaar 2008 is opgesteld overeenkomstig de voorschriften van het
Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).
De accountant heeft op 22 mei 2009 een goedkeurende verklaring afgegeven, waarvan een
kopie in de jaarrekening is opgenomen.

2.

Probleem-en doelstelling/oplossingen/effecten
Bij het jaarverslag treft u een oplegnotitie ‘Oplegnotitie jaarverslag 2008’ aan waarin wordt
ingegaan op de belangrijkste structurele effecten en risico’s die voor de toekomst van belang
zijn. Deze onderwerpen zullen worden/zijn betrokken bij de eerste bestuursrapportage 2009
zoals die was voorzien voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van de VRK van 29
juni 2009.

3.

Financiële aspecten/risico’s
Het exploitatieresultaat over 2008 bedraagt € 530.000 negatief. Op basis van eerdere
bestuurlijke besluitvorming en bij het jaarverslag gevoegde voorstellen, wordt dit resultaat
omgebogen tot een positief saldo van € 725.000.
Wij stellen voor het deel van het resultaat dat voortkomt uit het overschot op de door het
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ministerie van BZK beschikbaar gestelde regionale versterkingsgelden ad €636.000 te
reserveren voor de noodzakelijke verdere versterking van de crisis-beheersingsorganisatie.
Het resterende saldo ad € 89.000 wordt na vaststelling van het jaarverslag, conform het
vigerend beleid, toegevoegd aan de algemene reserve van de VRK.
4.

Voorstel
Wij stellen u voor in te stemmen met het ontwerpjaarverslag VRK 2008, inclusief de
jaarrekening en de accountantsverklaring.

5.

Uitvoering
Uw raad is in de brief van de VRK d.d. 20 mei 2009, gericht aan het college en de raad,
verzocht om vóór 29 juni 2009 uw zienswijze aan het Dagelijks Bestuur van de VRK kenbaar
te maken, zodat definitieve vaststelling van het jaarverslag door het Algemeen Bestuur van
de VRK op 29 juni 2009 zou kunnen plaatsvinden.
Aangezien het ontwerpjaarverslag op 24/25 mei 2009 door de gemeente Bloemendaal is
ontvangen en op 25 mei 2009 is geregistreerd, kon, gelet op het vergaderschema van de
commissie- en raadsvergaderingen, het ontwerpjaar-verslag niet eerder aan u worden
aangeboden dan in uw vergadering van 17 september 2009. Om behandeling in de
raadsvergadering van 25 juni 2009 mogelijk te hebben kunnen maken, had het
ontwerpjaarverslag in de b&w vergadering van 19 mei 2009 behandeld moeten zijn.
Artikel 34 lid 3 van de Gemeenschappelijke Regeling VRK (GR) bepaalt dat de raden
gedurende twee maanden na ontvangst van de betreffende rekening hun opmerkingen
schriftelijk ter kennis kunnen brengen van het algemeen bestuur.
Artikel 35, lid 4 van de GR bepaalt dat het algemeen bestuur de rekening en de eventuele
opmerkingen van de raden onderzoekt en vervolgens het ontwerpjaar-verslag voor 15 juli
daarop volgend vaststelt.
Artikel 34 lid 4 van de GR bepaalt dat het algemeen bestuur de vaststelling van de rekening
terstond ter kennis brengt aan de raden en aan gedeputeerde staten doch in ieder geval voor
15 juli daarop volgend.
De burgemeester heeft gelet het hierboven vermelde het algemeen bestuur van de VRK op
29 juni 2009 medegedeeld dat i.v.m. de late aanlevering niet kon worden voldaan aan het
verzoek om voor 29 juni 2009 de zienswijze van de raad kenbaar te maken en voorts dat het
ontwerp jaarverslag voor de raad van 17 september 2009 wordt geagendeerd.

Burgemeester en wethouders van Bloemendaal,

R.Th.M. Nederveen

, burgemeester.

A.Ph. van der Wees

, secretaris.

Advies Commissie
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De commissie adviseert het ontwerp jaarverslag VRK als hamerpunt te agenderen voor de raad van 17
september 2009.

De raad van de gemeente Bloemendaal;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 23 juni 2009 en het advies van de
commissie samenleving dd 2 september 2009;

b e s l u i t:

in te stemmen met het ontwerpjaarverslag VRK 2008, inclusief de jaarrekening en de
accountantsverklaring.

Aldus besloten in de openbare vergadering
van de raad van de gemeente Bloemendaal,
gehouden op 17 september 2009.

, voorzitter

, griffier

