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N.v.t.

Datum:

N.v.t.

2. Besluit
Het Regionaal College besluit:
1. Het Korpsjaarverslag 2010, inclusief Jaarrekening 2010, vast te stellen.

3. Toelichting op het besluit
De politie Hollands Midden dient voor 1 april 2011 het door het Regionaal College vastgestelde
Korpsjaarverslag 2010, inclusief Jaarrekening, toe te zenden aan het ministerie van Veiligheid en
Justitie (V&J). Dit jaar is ervoor gekozen om, naast het geven van inzicht in de ontwikkeling van de
veiligheid en de behaalde resultaten, ook de maatschappelijke effecten én de mening van
medewerkers, burgers en partners over ons korps een plek te geven in het Korpsjaarverslag. Deze
informatie is door middel van een 14-tal interviews verzameld en weergegeven. De indeling en inhoud
van het Korpsjaarverslag volgt het Korpsjaarplan 2010. Qua vorm en inhoud is er een beperkt aantal
voorschriften vanuit het ministerie van V&J. Hieraan wordt met dit Korpsjaarverslag voldaan.
De Jaarrekening 2010 toont een positief resultaat van € 2,5 miljoen, voornamelijk veroorzaakt door
incidentele mee- en tegenvallers, welke in de jaarrekening nader worden toegelicht.
De op de jaarrekening betrekking hebbende controleverklaring van de accountant, vertoont – in
tegenstelling tot vorig jaar – geen beperking meer ten aanzien van de financiële rechtmatigheid. Het
accountantsverslag van de accountant is eveneens ter informatie bijgevoegd.

4. Kader
Artikel 31 van de Politiewet 1993 stelt dat het regionale college jaarlijks de jaarrekening en het
jaarverslag voor het regionale politiekorps vaststelt.

5. Consequenties
-

6. Aandachtspunten / risico’s
-

7. Implementatie en communicatie
Het Korpsjaarverslag 2010 wordt, na vaststelling door het Regionaal College, verzonden aan het
bestuur en de partners van de politie Hollands Midden. Daarnaast wordt het plan gepubliceerd op de
website van de politie.
In aanvulling op dit Korpsjaarverslag worden burgers via digitale nieuwsbrieven (op gemeenteniveau)
geïnformeerd over de veiligheidsontwikkeling, behaalde resultaten en belangrijke gebeurtenissen in
hun gemeente. Deze nieuwsbrieven zijn beschikbaar voor burgers én voor (geabonneerde)
bestuurders. Het veiligheidsbeeld per gemeente (zgn. Informatierapportage) wordt sinds januari 2010
maandelijks beschikbaar gesteld aan bestuurders en OOV-ambtenaren.
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8. Bijlagen
1. Korpsjaarverslag 2010
2. Jaarrekening 2010
3. Accountantsverslag 2010

9. Historie besluitvorming
- Regionale driehoek 7 februari 2011.
- DB Regionaal College 3 maart 2011.
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