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1. In te stemmen met de begroting 2015 
 
En daarbij de volgende opmerkingen te maken: 

 
2. Van het rekeningresultaat 2012 wordt € 1,725 miljoen in 2014 via verrekening met de 

begrotingsbijdrage uitgekeerd aan de gemeenten. Wij zijn van mening dat dit in 2013 zou 
moeten worden uitgekeerd.  
NB: deze opmerking slaat op de jaarrekening 2012 en niet op de begroting 2015. Wij laten het 
aan iedere gemeente over deze opmerking wel of niet op te nemen. 

 
3. De begroting geeft geen inzicht in de mutaties per reserve, maar alleen in het totaal aan 

reserves en per thema. De begroting zou inzicht moeten geven in de mutaties per reserve 
incl. een toelichting daarop. Wij verzoeken de Veiligheidsregio een dergelijk overzicht m.i.v. de 
begroting 2016 op te nemen. 

 
4. Volgens artikel 56 van de Wet Veiligheidsregio’s dient om de drie jaren een evaluatie van de 

kosten plaats te vinden. Wij verzoeken de Veiligheidsregio een dergelijke evaluatie te houden 
en daarin ook de kosten van huisvesting te betrekken. 

 
 
Naast dit advies over in de zienswijze op te nemen zaken, hebben wij de volgende zaken op ambtelijk 
niveau als vraag of verzoek uitgezet bij de Veiligheidsregio: 
 
 

5. Bij het onderdeel Veiligheidsbureau en Directie Middelen (blz 42) wordt een flexibele schil van 
21 FTE’n aangehouden op een formatie van 66 FTE’n. Dat lijkt op de formatie van dat 
onderdeel een groot aantal. Dit zou nader moeten worden toegelicht want anders roept het 
vragen op zoals of de formatie niet kleiner kan en er bezuinigingsmogelijkheden zijn. 

 
6. De baten en lasten van het Thema 1 Bestuur en organisatie (tabel blz. 49) stijgen fors ten 

opzichte van 2014 met € 2 tot € 2,5 miljoen. Dit zou moeten worden toegelicht. 
 

7. Op de blz’n 49 en 50 van de lasten en baten per product worden mutaties in reserves in totaal 
per thema en als totaal-generaal gepresenteerd. Kan alsnog, los van de begroting, een 
specificatie van de mutaties per reserve incl. toelichting worden aangeleverd. 

 
8. Er is bij gemeenten behoefte aan een discussie over de lange termijn regeling voor de 

huisvesting. In de toekomst zou het bijvoorbeeld kunnen voorkomen dat op het grondgebied 
van 1 gemeente vele kazernes komen i.v.m. gunstige aanrijtijden en dat er gemeenten zijn 
zonder kazernes op hun grondgebied. Dan zou het vreemd zijn dat die ene gemeente voor 
alle huisvestingskosten opdraait. 

 
De werkgroep Veiligheidsregio, 30 april 2014 


