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



Inleiding: 
Conform artikel 7 van de financiële verordening heeft Veiligheidsregio IJsselland de concept 
najaarsrapportage aan alle gemeenteraden toegestuurd. Deze najaarsrapportage betreft de tweede 
bestuursrapportage over de maanden januari tot en met augustus 2015 en geeft een doorkijk voor de 
rest van het jaar. Aan deze najaarsrapportage zit een begrotingswijziging gekoppeld. Conform de wet 
gemeenschappelijke regelingen krijgen gemeenten bij een begrotingswijziging de mogelijkheid om 
een zienswijze in te dienen. 

Argumenten:
De najaarsrapportage is tot stand gekomen in samenspraak met de financiële adviseurs van de 
gemeenten, waaronder die van gemeente Dalfsen. Onze financieel adviseur ziet geen reden voor een 
zienswijze. 

De bestuursrapportage bevat per programma (Veiligheid, Brandweer, Meldkamer, Gemeenten, GHOR 
en Bestuur) de stand van zaken van de activiteiten en de aangepaste begrotingen. Beleidsmatig loopt 
de uitvoering van de begroting 2015 op schema en zijn er op dit moment geen opvallende afwijkingen. 

Financieel gezien is het beeld dat er in 2015 organisatiebreed ruim 1,68 miljoen euro (inclusief het 
saldo van de voorjaarsrapportage ten grootte van 1,35 miljoen euro) overblijft. Het saldo van de 
najaarsrapportage is €325.000. De belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de voorjaarsrapportage 
zijn: 

- minder personeel gerelateerde kosten; 
- minder kosten opleiden & oefenen; 
- geen beroep budget onvoorzien; 
- meer vergoeding van detachering eigen personeel. 

Het overschot kan pas definitief bestemd worden bij de vaststelling van de jaarrekening 2015, maar de 
Veiligheidsregio heeft het voornemen om: 

- een bedrag van €100.000 beschikbaar te stellen voor het project ‘doorontwikkeling 
bevolkingszorg’. Dit betreft een eenmalig bedrag, onder andere voor 
ondersteuningscapaciteit;

- een bedrag van €225.000 terug te geven aan de gemeenten. Voor de gemeente Dalfsen 
betekent dit een incidentele teruggaaf over 2015 van €39.000. 

Kanttekeningen
Er zijn geen kanttekeningen. 

Alternatieven:
Geen. 

Duurzaamheid:
n.v.t. 

Financiële dekking:
Past binnen de begroting van Programma 2: Openbare orde en veiligheid. Er worden geen extra 
middelen gevraagd voor nieuw beleid. 

Communicatie:
n.v.t. 

Vervolg:
Het algemeen bestuur van Veiligheidsregio IJsselland stelt op 16 december a.s. de najaarsrapportage 
vast. Een eventuele zienswijze kan worden ingestuurd vóór 7 december. Gezien de datum van de 
raadsbehandeling in Dalfsen op 14 december hebben wij met de Veiligheidsregio de afspraak dat we 
uiterlijk 15 december nog kunnen reageren.  



Bijlagen:
1. Brief aan de gemeenteraden inzake de Najaarsrapportage 2015
2. Najaarsrapportage Veiligheidsregio IJsselland 2015. 

Burgemeester en wethouders van Dalfsen,

de burgemeester, de gemeentesecretaris-alg.directeur,
drs. H.C.P. Noten drs. J.H.J. Berends



Raadsbesluit

De raad van de gemeente Dalfsen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 10 november 2015, nummer 414;

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 de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio IJsselland de 
gemeenten in de gelegenheid worden gesteld hun zienswijze kenbaar te maken op de 
Najaarsrapportage 2015; 

gezien het feit dat gemeente Dalfsen met Veiligheidsregio IJsselland de afspraak heeft eventueel  
uiterlijk 15 december nog te kunnen reageren.  

b e s l u i t :

Geen zienswijze in te dienen op de Najaarsrapportage 2015 Veiligheidsregio IJsselland. 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 14 december 
2015.

De raad voornoemd,

de voorzitter,             de griffier,  
drs. H.C.P. Noten             drs. J. Leegwater


