ADVIES
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

Datum B&W-vergadering
Onderwerp

:
:

6-5-2014
Openbaar
zienswijze begroting 2015 en jaarverantwoording 2013 VRZW

Portefeuillehouder(s) : P.C. Tange
Paraaf
:

Afdelingshoofd
Paraaf

Afdeling
Taakveld
Redacteur

: Gebied en wijkzaken
: Openbare Orde en Veiligheid
: A. de Neef

Datum
Reg. nr.

Betrokken afd./OR

:

: N. Brink
:
: 22-4-2014
:

Inspraak
: Nee
Bezwaar/beroep mogelijk : Nee
Conceptbesluit:
Burgemeester en wethouders besluiten:
- de raad voor te stellen bijgaande zienswijze vast te stellen door middel van een raadsvoorstel.
- de raad voor te stellen de zienswijze door middel van bijgaande brief ter kennis te brengen aan de
Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland.

Paraaf:
Akkoord

Bespreken

Het college heeft besloten

________

________

burgemeester

 conform advies

________

________

1e wethouder

 conform advies met tekstuele wijzigingen i.o.m. portefeuillehouder

________

________

2e wethouder

 met wijzigingen

________

________

3e wethouder

________

________

4e wethouder

________

________

secretaris

 het advies aan te houden

Bevoegdheid:

Gemeenteraad (voorblad griffie vereist)

College van Burgemeester en Wethouders

Burgemeester

Delegatie/mandaat
Voorhangprocedure:

Ja (voorblad griffie vereist)

Nee



Naar de raad (voorblad griffie vereist)

Aanleiding en probleemstelling (Analyse)
Op grond van artikel 28 en 32 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zaanstreek
Waterland moet de gemeenteraad een zienswijze geven alvorens de begroting van de
Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland definitief kan worden vastgesteld. Daarnaast wordt de
jaarverantwoording 2013 aangeboden.
Zienswijze begroting 2015
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om in te stemmen met de begroting voor 2015 van de
VRZW.
Jaarverantwoording 2013
De jaarverantwoording wordt afgesloten met een positief resultaat van € 448.732,--. Voorgesteld
wordt om € 294.214,-- te retourneren aan de gemeenten naar rato van inwoneraantal. Voor
Wormerland komt dit neer op een bedrag van € 14.365,--.
Conceptbesluit
Burgemeester en wethouders besluiten:
- de raad voor te stellen door middel van bijgaand raadsvoorstel de voorgestelde zienswijze
vast te stellen.
- de raad voor te stellen de zienswijze door middel van bijgaande brief ter kennis te brengen
aan de Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland.

Bevoegdheid
Gemeenteraad.
Beslag op middelen
De bijdrage voor 2015 bedraagt € 1.050.965,--.

