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Memo

28 april 2011
de leden van de gemeenteraad van de gemeente Den Helder
ing. G. Ingelse, Veiligheid, Vergunningen en Handhaving
Aanvullende brief van de Veiligheidsregio NHN, inzake de begroting 2012
Inleiding
Op 30 juni 2011 worden in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio NHN
(VR NHN) de begroting 2012 en meerjarenbegroting 2013-2015 van de VR NHN behandeld. In het
raadsadvies wordt de raad gevraagd om niet in te stemmen met de begroting 2012 en
meerjarenbegroting 2013-2015 en een zienswijze in te dienen om de voorgeschreven nullijn te
hanteren en een maximale bijdrage per inwoner te betalen van €10,98.
Op 27 april 2011 hebben de gemeenten een aanvullende brief van de Veiligheidsregio NHN gekregen
inzake de begroting 2012. Deze brief is gestuurd naar aanleiding van opmerkingen van het Algemeen
Bestuur (AB) van de Veiligheidsregio NHN dat de gevraagde besluitvorming niet duidelijk was.
Hernieuwd gevraagd besluit
Het tekstvoorstel van de uitwerking bezuinigingsvoorstellen begroting 2012 (1 begrotingswijziging
2012) is als volgt:
1. kennis nemen van de doelmatigheidsopgave voor de Veiligheidsregio van € 330.000;
2. voor begroting 2012 de taakstelling van 5% te realiseren met de genoemde
bezuinigingsmaatregelen;
3. te besluiten of de taakstelling van 4,7% als gevolg van het hanteren van de 0-lijn en de
daarmee gepaard gaande bezuinigingsmaatregelen dienen te worden gerealiseerd;
4. voor de begroting van 2013 en 2014 de bezuinigingsmaatregelen voorlopig vast te stellen op
7,5% en 10% taakstelling, afhankelijk van de ontwikkelingen van het gemeentefonds en de
BDUR (trap op, trap af - principe).
e

Wijziging advies / zienswijze
In het raadsvoorstel wordt door het college van B&W voorgesteld niet akkoord te gaan met de
begroting 2012. In het eerste voorstel van de begroting 2012 heeft de Veiligheidsregio NHN alleen
rekening gehouden met de taakstelling van 5% en niet met de nullijn voor 2012. Afwijking van de
nullijn zou bij de gemeente leiden tot aanvullende bezuinigingen op overige gemeentelijke uitgaven.
De aanvullende brief geeft nu duidelijkheid over de gehanteerde nullijn door de Veiligheidsregio NHN.
Nieuw advies
Het college van B&W adviseert de raad om nu wel in te stemmen met de begroting 2012 en een
zienswijze in te dienen om de taakstelling 5%, voorgeschreven nullijn en een maximale bijdrage per
inwoner van €10,98 in de (meerjaren)begroting van de Veiligheidsregio NHN te verwerken.

