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2. Besluit
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Het jaarbericht 2010 en de voorgestelde resultaatbestemmingen vast te stellen.

3. Toelichting op het besluit
In de bijlage bij het jaarbericht GR VRHM 2010 was de controleverklaring jaarrekening 2010 door de
accountant nog niet toegevoegd. Deze is op 17 juni ontvangen en alsnog opgenomen in het
jaarbericht en als bijlage bij deze (aanvullende) beslisnotitie gevoegd. Het gewaarmerkte jaarbericht
2010 incl. accountantsverklaring is te vinden op de website www.vrhm.nl en opgenomen in het archief
van VRHM. Deze versie wijkt materieel niet af van het reeds verstuurde jaarbericht 2010.
Conform het advies van de beroepsorganisatie NBA ter vermijding van fraude met handtekeningen
van accountants wordt bij deze openbaarmaking van de controleverklaring gebruik gemaakt van de
controleverklaring die niet is voorzien van een persoonlijke handtekening. Een exemplaar voorzien
van de originele handtekening is opgenomen in het archief van VRHM.
Oordeel van de accountant betreffende de jaarrekening 2010:
“Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio
Hollands Midden een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten
over 2010 als van de activa en passiva per 31 december 2010 in overeenstemming met het Besluit
begroting en verantwoording provincies en gemeente.
Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de
balans mutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en met de
relevante wet- en regelgeving waaronder verordeningen van de gemeenschappelijke regeling
Veiligheidsregio Hollands Midden.”

4. Bijlagen
1. Controleverklaring jaarrekening 2010

5. Historie besluitvorming
Veiligheidsdirectie 9 mei 2011.
Dagelijks Bestuur 26 mei 2011: Ingestemd met het jaarbericht 2010 en de voorgestelde
resultaatbestemmingen.
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