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Voorstel:
Geen zienswijze in te dienen op de conceptprogrammabegroting 2015 van Veiligheidsregio IJsselland.

Inleiding:
De financiering van de veiligheidsregio’s is, conform het uitgangspunt van de Wet
gemeenschappelijke regelingen, primair een verantwoordelijkheid van de aangesloten gemeenten, en
wordt hier dan ook grotendeels door betaald. Op basis van artikel 33 van de gemeenschappelijke
regeling Veiligheidsregio IJsselland worden de gemeenten in de gelegenheid gesteld hun zienswijze
kenbaar te maken op de jaarlijkse begroting. De gemeenten behouden hiermee hun invloed om aan
het regionale beleid invulling te geven.
Op basis van dit artikel heeft het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio aan alle gemeenteraden de
concept-Programmabegroting 2015 toegezonden, met het verzoek hierop vóór 4 juni 2014 een
eventuele zienswijze kenbaar te maken.
Argumenten:
1.1 Er zijn geen wijzigingen ten opzichte van vastgestelde programmabegroting 2014.
De begroting 2015 is financieel gezien een kopie van de vastgestelde programmabegroting 2014 voor
de nieuwe organisatie door de oprichting van Brandweer IJsselland. In het voorjaar 2014 zijn bij de
start van de nieuwe brandweerorganisatie nog onvoldoende ervaringscijfers beschikbaar, ook zijn er
geen signalen dat de geraamde kaders voor 2014 aanpassing behoeven.
De beleidsteksten in de begroting zijn gelegd naast de strategische doelstellingen van het
meerjarenbeleidsplan 2015-2018, dat op dit moment wordt opgesteld en dat in de komende maanden
wordt voorgelegd en gepresenteerd aan de gemeenteraden. Naast het meerjarenbeleidsplan wordt
hierbij ook de hier voorliggende begroting 2015 en het Risicoprofiel gepresenteerd.
Op 12 mei zal de Veiligheidsregio deze documenten in Dalfsen tijdens de
commissievergadering komen toelichten. Tijdens deze bijeenkomst bestaat uiteraard ook nog
de mogelijkheid om inhoudelijk te reageren op de begroting en mocht daartoe aanleiding zijn,
eventueel alsnog een zienswijze kenbaar te maken.
1.2 De programmabegroting is beoordeeld door een groep gemeentelijke financiële adviseurs.
Sinds de start van de vorming van de nieuwe Veiligheidsregio worden alle financiële stukken
(begrotingen, begrotingswijzigingen etc.) gezamenlijk beoordeeld door een groep financiële mensen
van verschillende gemeenten. Ook de gemeente Dalfsen is vertegenwoordigd in deze groep. Ten
aanzien van de voorliggende begroting zijn er geen bijzonderheden aan het licht gekomen.
Kanttekeningen
Er zijn geen kanttekeningen. De begroting geeft geen aanleiding tot vragen.
Alternatieven:
Het alternatief is wél een zienswijze in te dienen, echter zien wij binnen de voorliggende begroting
geen aanleiding daartoe.
Financiële dekking:
Past binnen de begroting.
Er worden geen extra middelen aan de gemeente gevraagd voor nieuw beleid.
Communicatie:
n.v.t.
Vervolg:
Een eventuele zienswijze wordt betrokken bij het voorstel aan het algemeen bestuur over de
programmabegroting 2015. Dit wordt besproken in de vergadering van 5 juni 2014. Daarna wordt de
programmabegroting in de vergadering van 25 juni ter vaststelling aan het algemeen bestuur
voorgelegd. Het algemeen bestuur dient de begroting vóór 1 juli 2014 vast te stellen.

Bijlagen:
1. Brief aan de gemeenteraden;
2. Programmabegroting 2015 Veiligheidsregio IJsselland.

Burgemeester en wethouders van Dalfsen,
de burgemeester,
drs. H.C.P. Noten

de secretaris-directeur,
drs. H. Zwart

Raadsbesluit
De raad van de gemeente Dalfsen;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 29 april 2014, nummer 196;
overwegende dat de financiering van de veiligheidsregio’s, conform het uitgangspunt van de Wet
gemeenschappelijke regelingen, primair een verantwoordelijkheid is van de aangesloten gemeenten;
gelet op het feit dat op basis van artikel 33 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio
IJsselland de gemeenten in de gelegenheid worden gesteld hun zienswijze kenbaar te maken op de
jaarlijkse begroting;
gezien het feit dat het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio IJsselland aan alle gemeenteraden de
conceptprogrammabegroting 2015 heeft toegezonden, met het verzoek hierop vóór 4 juni 2014 een
eventuele zienswijze kenbaar te maken;

besluit:

Geen zienswijze in te dienen tegen de conceptprogrammabegroting 2015 van Veiligheidsregio
IJsselland.
Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 26 mei 2014.

De raad voornoemd,
de voorzitter,
drs. H.C.P. Noten

de griffier,
drs. J. Leegwater

