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2. Toelichting
Zienswijzen van gemeenten op Programmabegroting 2012
Bij het aanbieden van de programmabegroting 2012 aan de gemeenteraden hebben de
gemeenteraden de mogelijkheid hun zienswijze op dit document aan het bestuur van de VRHM
kenbaar te maken. De onderstaande reacties zijn per 15 juni 2011 binnengekomen:
Gemeente
Alphen aan den Rijn
Gouda
Katwijk
Leiderdorp
Lisse
Schoonhoven
Teylingen
Vlist
Waddinxeen

Ingestemd met begroting
ja, door College
ja, door College
ja, door College
ja, door Commissie B+M
ja, door College met
aanvulling
ja, door College
ja, door College met
aanvulling
ja, door College
onbekend

Raadsvergadering
onbekend
20-6-2011
onbekend
onbekend
27-6-2011
30-6-2011
23-6-2011
28-6-2011
29-6-2011

De gemeenten Lisse en Teylingen hebben verzocht om beleid te formuleren om de structurele lasten
te financieren zonder de inzet van incidentele middelen zoals de bestemmingsreserves.
Dit verzoek wordt meegenomen in het te ontwikkelen beleid op basis van het bestuursbesluit van het
AB van 29 januari 2009, namelijk dat “in het eerste jaar van de nieuwe brandweerorganisatie wordt
een beleid ontwikkeld waarmee de kosten voor brandweerzorg in Hollands Midden op termijn kan
worden gerealiseerd voor het referentiebudget dat gemeenten via het Gemeentefonds ontvangen als
fictief budget voor de brandweertaak”.
Tevens wordt conform de Financiële verordening van de VR voor 31 december 2012 een Nota
reserves aan het AB aangeboden.
Ambtelijk overleg Programmabegroting 2012
Op 1 juni jl. is een bijeenkomst georganiseerd met Hoofden Financiën en MOV-ers van de
deelnemende gemeenten over de programmabegroting 2012. In de bijlage is het verslag van deze
bijeenkomst opgenomen.

3. Bijlagen
1. Verslag ambtelijk overleg Programmabegroting 2012, 1 juni 2011.
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