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Geacht bestuur,

ln uw brief van bovengenoemde datum vraagt u het gemeentebestuur een eventuele zienswijze over de
concept begroting 2014 aan u kenbaar te maken en in te stemmen met de wijziging van de
gemeenschappelijke regeling. ln deze brief maken wij ons standpunt bekend.

Op 23 september 2013 heeft de gemeenteraad van Dalfsen de concept begroting 2014 besproken. De
gemeenteraad heeft besloten gebruik te maken van de geboden mogelijkheid om een zienswijze in te
dienen. De zienswijze heeft betrekking op drie onderwerpen:

1. Een maximale indexering toe te staan van het gewogen gemiddelde van de betrokken gemeentes.

2. Een voorbehoud te maken ten aanzien van de achterblijvende taken en bijbehorende formatie.

3. Juist in deze tijd aan te dringen op een spoedig uit te voeren (uiterlijk 2014) eerste integrale
risicoanalyse.

Wij vragen u bij de behandeling van de concept begroting 2014 deze punten aan te passen en op te
nemen in de definitieve begroting 2014.

De gemeenteraad heeft ons toestemming verleend om in te stemmen met de wijziging van de
gemeenschappelijke regeling van Veiligheidsregio IJsselland. Wij verzoeken u dringend om in het
treasurystatuut op te nemen dat het gebruik maken van derivaten slechts wordt toegestaan om kortlopende
renterisico's op te vangen.

inmiddels is met de regionaal commandant brandweer overeenstemming bereikt over de achterblijvende
taken en bijbehorende formatie.

Het door de gemeenteraad aangenomen amendement op de begroting hebben wij als bijlage bij deze brief
gevoegd.
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Informatie
Heeft u nog vragen over deze brief? Neemt u dan contact op met R. Hendriks door te bellen met (0529) 48
83 52 of een e-mail te sturen naar r.hendriks@dalfsen.n| (vermeld het zaaknummer dat bovenin de brief
genoemd wordt).

Met vrie elijkegroet,
name . o rgemeest en wethouders van Dalfsen,
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Bijlage: amendement gemeenteraad Dalfsen.
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AMENDEMENT
Raadsagenda: Betreffendehet raadsvoorstel:23-09-2013 Wijziging begroting 2014 en gemeenschappelijke

regeling Veíligheidsregio
_

Overeenkomstig artikel 38 van het Reglement van Orde dienen ondergetekenden het volgendewijzigingsvoorstel in:

Tekstaanpassingvan het voorgestelde besluit te weten:

1. Te besluiten geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de (gewijzigde)concept-begroting2014 voor de nieuwe organisatie van VeíligheidsregioLisselland.Een voorbehoud te maken tenaanzien van de achterblijvende taken en bijbehorende formatie.

2. Aan het college van burgemeester en wethouders toestemming verlenen om in te stemmen metde wijziging van de gemeenschappelijke regeling van Veíligheidsregio IJsselland.
te wijzigen in:

1. Te besluiten een zienswijze in te dienen ten aanzien van de (gewijzigde) concept~begroting2014voor de nieuwe organisatie van VeíligheidsregioIJsselland. De zienswijze gaat in op drieonderwerpen:
a. een maximale indexering toe te staan van het gewogen gemiddelde van de betrokken

gemeentes.
b. Een voorbehoud te maken ten aanzien van de achterblijvende taken en bijbehorendeformatie.
c. Juist in deze tijd aan te dringen op een spoedig uit te voeren (uiterlijk 2014) eersteintegrale risico-analyse.

2. Aan het college van burgemeester en wethouders toestemming verlenen om in te stemmen metde wijziging van de gemeenschappelijke regeling van Velligheidsregio lJsselland waarbij hetAlgemeen Bestuur van de Veíligheidsregio dringend wordt verzocht in het treasurystatuut op tenemen dat het gebruikmaken van derivaten slechts wordt toegestaan om kortlopenderenterisico's op te vangen.

Toelichting:
Dit is hèt moment om invloed uit te oefenen op de kaders van de GemeenschappelijkeRegelingVeíligheidsregio.De gemeente Dalfsen voert al jaren (noodgedwongen)de 'nul-li]'n' voor de eigenorganisatie en de aan de gemeente gelieerde organisaties. De indieners wi//en dat de begroting van deGR zich niet onafhankelijk van de financiële realiteit ontwikkelt.
Voorts zijn recentelijk grote verliezen geleden door gebruikmaking van (langlopende) derivaten. Deindieners wi/len een dergelijke situatie bij de GR voorkomen. ln het algemeen is het wenselijk dat GR hunfinanciële risico's kennen en passende maatregelen hierbij vaststellen.

r<„__g_j i ~
i /.f

K I, ...ff
//E I

ff" f.i4/.maagM """"""""""""

ivijišäïñp V “zw "Cifwiiivank ,„, '

manDA cu n

í

t ji
;.,

PvdA „«/
'M


