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Geadviseerd besluit 

1. Geen zienswijzen indienen op de ontwerpbegroting 2016 van de VGGM en conceptrisicoprofiel. 

 

Toelichting op beslispunten 

Op grond van de Wet Gemeenschappelijke regelingen krijgen gemeenteraden de gelegenheid 

zienswijzen in te dienen op de ontwerpbegroting, de meerjarenraming en het conceptrisicoprofiel. 

De ontwerpbegroting heeft een beleidsarm karakter, evenals de voorgaande jaren. 

 

Beoogd effect 

Na het indienen van eventuele zienswijzen kunnen de ontwerpbegroting  en conceptrisicoprofiel 

worden vastgesteld. 

 

Kader 

De Wet gemeenteschappelijke regelingen geeft de gemeenteraad de bevoegdheid om zienswijzen 

te geven. 

 

Argumenten 

Er zijn voor het jaar 2016 geen beleidsintensiveringen voorzien, dit is al vanaf 2012 het geval. De 

toename van de inwonersbijdrage blijft beperkt. In de commissie van 11 maart heeft de brandweer 

een presentatie gehouden over het concept risicoprofiel. Hieruit kwamen geen bijzonderheden naar 

voren die aanleiding zouden kunnen geven tot het indienen van zienswijzen.  

 

Kanttekeningen 

Voor wat betreft de DRO, er verdwijnen een tankautospuit een redvoertuig en een 

hulpverleningsvoertuig, er komt een reserve tankautospuit bij. Dit is een te verantwoorden 

verandering. De DRO heeft blijkens het advies van de financiële commissie voor de gemeente 

marginale gevolgen. 

 

Draagvlak 

n.v.t. 
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Aanpak/Uitvoering 

Geen zienswijzen indienen 

 

Communicatie 

n.v.t. 

 

Financiële consequenties 

Het betreft een beleidsarme begroting, er zijn daarom geen financiële consequenties te 

verwachten. 

 

Juridische consequenties 

Op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen kan de raad zienswijzen kenbaar maken. Deze 

kunnen worden meegenomen bij het uiteindelijk vaststellen van de stukken. 

 

WMO-aspecten 

n.v.t. 

 

Duurzaamheid 

n.v.t. 

 

Effect op vermindering regeldruk 

n.v.t. 

 

Alternatieven  

Het indienen van zienswijzen en deze mee laten nemen in de uiteindelijke besluitvorming. 

 


