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Onderwerp:

Zienswijze ontwerpbegroting 2020 Veiligheidsregio Zaanstreek - Waterland

Geacht bestuur,
Bij brief van 6 april 2019 stuurde u de ontwerpbegroting 2020 voor een zienswijze toe. Eveneens bij brief
van 6 april 2019 stuurde u ons de jaarstukken 2018 ter kennisname toe. Deze stukken zijn behandeld in
onze vergaderingen van 16 mei en 23 mei 2019.
Op grond van artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen geven wij hieronder onze zienswijze
op de ontwerpbegroting 2020 van Veiligheidsregio Zaanstreek – Waterland.
Zienswijze raad gemeente Waterland op de ontwerpbegroting
 De gemeente Waterland verzoekt de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland om zoals afgelopen
jaren te zoeken naar manieren om te besparen, waarbij het zoeken naar nieuwe innovatieve
manieren van werken wordt aangemoedigd. Wij steunen het besluit van het Algemeen Bestuur
om een aanvullende taakstelling van € 1 miljoen uit te werken;
 De gemeente Waterland vindt ten aanzien van de jaarrekening 2018 dat het bedrag van €400.000
ter dekking van invoering van de WNRA (Wet Normalisatie Rechtspositie Ambtenaren) niet
duidelijk is toegelicht. Daarom verzoeken wij u om het bedrag niet op te nemen in een
bestemmingsreserve. Tevens vindt er op landelijk niveau overleg plaats over de status van de
vrijwilligers binnen de Wnra. Zolang hier nog geen duidelijkheid over is, zouden we dit eerder
beschouwen als financieel risico (binnen de risicoparagraaf) in plaats van hiervoor een reserve
voor op te nemen.
Conclusie
Wij stemmen in, onder vermelding van genoemde zienswijzen, met de ontwerpbegroting 2020 van
Veiligheidsregio Zaanstreek – Waterland in.

Tot slot
Wij verzoeken u onze zienswijze op de ontwerpbegroting door te zenden aan het Algemeen Bestuur zodat
onze zienswijze wordt meegewogen bij de behandeling in de vergadering van 28 juni aanstaande.
De raad voornoemd,

Drs. E.G.H. Dijk
Griffier

L.M.B.C. Kroon
burgemeester
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