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Geachte heer, mevrouw ,
Op 1 mei hebben wij van u de jaarrekening 2012, de ontwerp-programmabegroting 2014 en
de 3e begrotingswijziging 2013 ontvangen, waarbij u ons heeft verzocht uiterlijk 25 juni onze
zienswijze bekend te maken. Wij hebben besloten een positieve zienswijze af te geven over
de genoemde financiële stukken.
Jaarrekening 2012
Wij stemmen in met de jaarrekening 2012 en de bestemming van het resultaat. Wij
constateren uit de jaarrekening dat uw financiële positie een redelijk basis vormt om de
regionalisering van de brandweer verder vorm te geven. Wij plaatsen twee kanttekeningen
bij de jaarrekening. Wij missen een overzicht van de invulling van uw taakstelling in 2012. Wij
verzoeken u hier in de begroting en jaarrekening voortaan een overzicht op te nemen van de
stand van zaken. Daarnaast valt ons op dat u een voorziening debiteuren heeft gevormd
omdat een aantal gemeenten hun rekening niet wenst te betalen. Het vormen van deze
voorziening betekent impliciet dat de andere gemeenten mee opdraaien voor deze last. Dit
vraagt ons inziens om opheldering waarom niet tot betaling wordt overgegaan.
3e begrotingswijziging 2013
Wij geven een positieve zienswijze af over uw 3e begrotingswijziging 2013. Onze
complimenten voor de gedegen uitwerking van de begroting. Ook de taakstelling is in deze
begrotingswijziging helder inzichtelijk gemaakt.
Begroting 2014
Wij geven een positieve zienswijze af over de begroting 2014. Evenals de herziene begroting
2013 heeft de begroting een flinke kwaliteitsslag gemaakt ten opzichte van voorgaande
jaren. Wel missen wij een overzicht met betrekking tot de invulling en realisatie van de
openstaande taakstellingen.
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