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AGENDAPUNTNR 
(in te vullen door bureau 
griffier) 

 

Onderwerp Zienswijzen indienen over Jaarrekening 2014 Begroting 
2016 bij de algemene besturen van de 
Gemeenschappelijke Regelingen waaraan Bergen 
deelneemt: 
Veiligheidsregio Noord-Holland-noord 
 

 De raad van de gemeente Bergen in vergadering bijeen op 25 
juni 2015 
 

Inhoud Ondergetekende(n) stelt / stellen het volgende amendement 
voor: 
 
besluit  

De gevraagde beslissing te wijzigen naar de volgende 
zienswijze: 

Niet akkoord te gaan met de begroting 2016. 

1. De bezuinigingstaakstelling van € 7.400.000,00 op te 
nemen in de begroting 2016 en deze te verhogen met 
de prijs en loon indexering van € 309.000.00, 

2. Aan te geven dat een aangepaste, gedegen en goed 
gemotiveerde meerjarenbeleidsnotitie de grondlegger 
moet zijn voor de begroting 2016. 

3. Te verzoeken dat een externe commissie onderzoek 
doet naar de financiën met als resultaat een 
transparant op ervaringscijfers gebaseerde begroting 
waarin ook duidelijk wordt gemaakt hoe de 
projectkosten van de regionalisering wordt 
terugverdiend.  



Toelichting Constaterende, dat: 
 

• Voor de begroting 2016 is gekozen voor dezelfde 
methodiek als die van de begroting 2015 (zero-
based budgetting),  

• De projectkosten regionalisering ad € 5.730.000 
niet zijn opgenomen in de begroting, 

• De taakstelling bezuinigingen niet geheel is 
ingevuld, 

• De taakstelling loon- en prijsindexatie niet als extra 
bezuiniging is opgenomen,  

• De Meerjarenbeleidsnotitie nog niet is aangepast. 
 
 
 
overwegend dat: 
 

• De projectkosten regionalisering als krediet 
beschikbaar zijn gesteld aan de VR. De 
projectkosten met ingang van het begrotingsjaar 
2015 in 5 jaar dienen te worden  verrekend met de 
Veiligheidsregio uit de incidentele onderuitputting 
van de begroting. Het gaat om een bedrag van  € 
1.100.000 per jaar. In de begroting niet 
gemotiveerd is op welke wijze het bedrag van  € 
1.100.000 wordt terugverdiend/gereserveerd. Wel 
wordt aangegeven dat in 2019 de definitieve 
afrekening plaatsvindt.  

• De taakstelling bezuiniging € 7.400.000 is. Dat 
gefaseerde invoering hier niets aan afdoet, 
derhalve in de begroting 2016 de 
bezuinigingstaakstelling van € 7.400.000 dient te 
worden opgenomen in plaats van € 5.900.000. 

• De indexering loon en prijscompensatie als 
taakstelling is opgenomen in de begroting. Hetgeen 
onterecht is, omdat het geen onderdeel is van deze 
taakstelling. Dit betekent dat de taakstelling 
verhoogd moet worden met de kosten van de 
indexeringstaakstelling, voor 2016 is dit € 309.000 

 
 

Naam en ondertekening  
Jan Snijder D66 
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