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Onderwerp 2e begrotingswijziging / 2e berap

Geacht college,
Op 14 december 2009 wordt aan het Algemeen Bestuur van de VRK de 2e
begrotingswijziging 2009 van de Veiligheidsregio Kennemerland aangeboden.
In verband met de voorschriften in deze moet deze begrotingswijziging nog in 2009
worden vastgesteld.
De wijziging vloeit voort uit de 2e bestuursrapportage, die op 30 november door het
Dagelijks Bestuur is VRK is vastgesteld. De voorgestelde begrotingswijziging heeft
geen gevolgen voor de gemeentelijke bijdragen aan de Veiligheidregio
Kennemerland.
Gebruikelijk is er voor de gemeenteraden de mogelijkheid een zienswijze te geven
op een begrotingswijziging binnen de VRK. Gezien de korte termijn waarop nu de
wijziging door het Algemeen Bestuur moet worden vastgesteld, is daartoe in dit
geval echter niet goed de gelegenheid.
Gezien het voor uw gemeente budgettaire neutrale karakter van de wijziging gaan
we ervan uit dat uw gemeenteraad met de wijziging akkoord kan gaan.
Wel geven wij u hierbij graag een toelichting op de wijzing.
De middelen uit de BDVR (Gebundelde Doeluitkering Veiligheidsregio's) die in
het kader van de Schiphol-problematiek aan de regio Kennemerland zijn toegekend
worden nu in de VRK-begroting opgenomen. Dit voor zover deze nog niet waren
verwerkt in de primaire begroting. Dit betreft een aanvulling op het totaal budget
van de VRK met 3,794 miljoen euro voor regionale versterking (1,206 miljoen euro
was reeds verwerkt in de primaire begroting).

o:
os
O:

Tevens wordt met deze begrotingswijziging het BDVR bedrag van 2,5 miljoen euro
verwerkt dat aan de VRK ter beschikking is gesteld voor de versterking van de
interregionale samenwerking.
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In de 2e begrotingwij ziging worden tot slot de extra subsidie inkomsten van JGZ
tot een totaal bedrag van 0,515 miljoen euro verwerkt. Dit betreft extra subsidie ten
behoeve van "Kinderen die opvallen", Loket Vroeghulp en Bemoeizorg tot een
totaalbedrag van € 150.000. Andere extra inkomsten betreffen inkomsten uit de
subsidieregeling zorgopleidingen tot een bedrag van € 240.000 en extra inkomsten
uit de HPV-inhaalcampagne voor een bedrag van € 125.000.
In onderstaand overzicht staan de wijzigingen nog eens schematisch weergegeven.
TOTAAL OVERZICHT PRIMAIRE BEGROTING EN BEGROTINGSWIJZIGING 2 2009 VAN DE VRK
(Bedragen maal 1.000)

OMSCHRIJVING
PROGRAMMA BRANDWEERZORG
PROGRAMMA OPENBARE GEZONDHEIDZORG
PROGRAMMA ALARMERING EN MULTIDISCIPLINAIRE OPSCHALING

EERSTE BEGROTINGS TWEEDE 3EQRÖTINGS
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Wij zenden hierbij ook de 2e bestuursrapportage aan u toe. Daarbij merken wij op
dat er nog een korte aanvullende notitie zal volgen met betrekking tot enkele
versterkingsprojecten (crisiscommunicatie, acute informatievoorziening bevolking
en gemeentelijke processen).
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd
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HoogachtentC
Dajglijks Bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland i.o
namens deze,

ing. A.F.M. Schippers MPA
secretaris

