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Ter kennisneming.
Voorstel
Artikel 28 lid 3 van de Gemeenschappelijke regeling Regionale Brandweer en
Betreft
Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen Hollands Midden stelt
het volgende:
De raden van de deelnemende gemeenten kunnen binnen zes weken na
toezending bij het dagelijks bestuur hun zienswijze over de ontwerpbegroting naar
voren brengen. Het dagelijks bestuur voegt de commentaren, waarin deze
zienswijzen zijn vervat, bij de ontwerpbegroting, zoals deze aan het algemeen
bestuur wordt aangeboden.
Conform bovenstaand artikel ontvangt u hierbij een overzicht van de reacties
vanuit een aantal gemeenten, zoals die ontvangen zijn.

Betreft

Gemeente

Korte inhoud

a. Brief

Zoeterwoude

a. De Raad tekent bezwaar aan tegen een kostenstijging die hoger is dan de indexering van de
gemeente Zoeterwoude en accepteert ook geen
verdere lastenstijging.
b. De raad tekent bezwaar aan tegen het opnemen
van een bijdrage van € 0,22 voor het RIEC.

b. Brief

Schoonhoven

a. De Raad merkt ten aanzien van de Programmabegroting op dat de gevraagde bijdrage past in
de begroting. Daarnaast merkt zij op dat de stijging
die zij verwachtte niet plaats gevonden heeft en dat
niet op te maken valt hoe dat komt.
b. Wat betreft de meerjarenbegroting moet de nullijn
het plafond worden voor de materiële kosten.
De loonkostenstijging behoeft bijstelling. Een
algemeen toegepaste verhoging van 2,5% wordt
niet geaccepteerd. Nieuw beleid kan alleen ingevoerd
worden als dit in de plaats komt van staand beleid.

c. Brief

Nieuwkoop

De Raad ondersteunt de ontwerp begroting en beziet
deze in het perspectief van de regionalisering.

d. Brief

Lisse

Het College van B&W geeft aan dat de Raad geen
zienswijze kan leveren voor 10 juni, aangezien de
Raadsvergadering later plaatsvindt.
De zienswijze vanuit het College richt zich op de
gevraagde bijdrage RIEC. Het College vindt
criminaliteitsbestrijding geen primaire taak voor
kleinere gemeenten als Lisse. Instemming hierover is
afhankelijk van motivatie door het AB Veiligheidsregio.
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Betreft

Gemeente

Korte inhoud

e. Brief

Katwijk

Het College van B&W heeft besloten de programmabegroting voor kennisgeving aan te nemen met
uitzondering van RIEC. Hier moet meer duidelijkheid
verschaft worden over te leveren en te verkrijgen
informatie.

f. Brief

Noordwijkerhout

Het College van B&W heeft een opmerking over het
oprichten van het RIEC. Instemming is er voor een
“pilotperiode”. Na die periode moet opnieuw bekeken
worden of het RIEC dient te worden voortgezet.

Kopieën van de stukken zijn beschikbaar via de ambtelijk secretaris.

2

