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Ter kennisneming.
Voorstel
Ingevolge het bepaalde in de gemeenschappelijke regeling Regionale Brandweer
Betreft
en Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen Hollands Midden
behoort het vaststellen en wijzigen van de begroting tot de taak en bevoegdheid
van het Algemeen Bestuur. Op begrotingswijzigingen is de bepaling ten aanzien
van de zienswijze door de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten van
toepassing. Dit houdt in dat gemeenteraden binnen zes weken na toezending bij
het Dagelijks Bestuur hun zienswijze naar voren kunnen brengen.
Per brief d.d. 24 april kenmerk AK/290518, zijn de raden van de regiogemeenten
Hollands Midden benaderd met het verzoek om tot uiterlijk 10 juni hun zienswijze
over twee begrotingswijzigingen kenbaar te maken. Het betreft;
a. De eerste wijziging vanuit de vergadering van het Algemeen Bestuur
van 26 maart 2009
b. De tweede wijziging die wordt ingebracht in de vergadering van het Algemeen
Bestuur van 25 juni 2009
Hierna volgt een overzicht van de reacties vanuit een aantal gemeenten, zoals die
ontvangen zijn.

Betreft

Gemeente

Korte inhoud

a. Fax

Zoeterwoude

De gemeenteraad van Zoeterwoude stemt in met de
eerste en tweede begrotingswijziging

b. Brief

Schoonhoven

De gemeenteraad constateert dat de lasten uit de
eerste begrotingswijziging gedekt worden uit een
reserve vanuit de jaarrekening 2008.

c. Brief

Kaag en Braassem

College van B&W stemt in met de begrotingswijzigingen, behoudens goedkeuring van de raad

d. Brief

Nieuwkoop

De gemeenteraad ondersteunt de begrotingswijzigingen en beziet dit in het perspectief van de
regionalisering

e. E-mail

Nederlek

De gemeenteraad van Nederlek heeft de begrotingswijzigingen voor kennisgeving aangenomen

f. Brief

Katwijk

College van B&W hebben besloten de begrotingswijzigingen voor kennisgeving aan te nemen.

g. Brief

Noorwijkerhout

College van B&W ziet geen aanleiding tot het maken
van opmerkingen

Kopieën van de stukken zijn beschikbaar via de ambtelijk secretaris.
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