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Agendapunt 05 

Betrokken afdeling/ 
medewerkers (functioneel) 

Directie en Bedrijfsvoering 

OR/GO  OR instemming   OR advies      OR informatie      
 GO 

 

Conceptbesluit 

1. De voorliggende concept tekst begroting 2018 voor het onderdeel Organisatie voor kennisgeving aan 
te nemen en eventuele suggesties aan het dagelijks bestuur mee geven voor de opstelling van de 
concept begroting op 30 maart 2017.   

 
Inleiding 

Op 13 januari 2016 heeft het algemeen bestuur ingestemd met de nieuwe inrichting van de begroting 
(Begroting 2.0). Hiermee is in de begroting naast Gezondheid, Brandweer en Crisisbeheersing een vierde 
programma toegevoegd, Organisatie. 
 
Voor ligt nu de inhoud van dat vierde programma, Organisatie. U wordt gevraagd kennis te nemen van de 
inhoud van dat programma en eventuele suggesties mee te geven aan het dagelijks bestuur. Samen met 
de reacties van de commissies Gezondheid en Veiligheid op de overige drie inhoudelijke 
programmavoorstellen wordt hiermee de inhoudelijke conceptbegroting op 30 maart door het dagelijks 
bestuur opgesteld en verzonden voor zienswijzen. 
 

 
Beoogd effect 

Een gedeelde invulling van het programma Organisatie ten behoeve van de conceptbegroting 2018-2021. 

 
Argumenten 

1.1 Met het kennis nemen van de concept programmatekst voor het programma Organisatie en het 
meegeven van eventuele suggesties aan het DB geeft het AB inhoud aan haar eigenaarschap op het 
gebied van organisatie van de VRF.  

 
Kanttekeningen/risico’s 



 

 
Financiële consequenties 

Geen 

 
Vervolgaanpak/uitvoering 

Op 20 maart wordt in het algemeen bestuur de kadernota na zienswijzen vastgesteld. Op basis van deze 
vastgestelde kadernota en de inhoudelijke programmateksten stelt het dagelijks bestuur op 30 maart een 
conceptbegroting vast en legt deze voor ter zienswijze aan gemeenten. Op 31 mei 2017 komen de 
zienswijzen retour, waarna vaststelling van de begroting 2018-2021 is voorzien tijdens het algemeen 
bestuur op 14 juli 2017. 

 
Communicatie 

Geen. 

 
 
 
Besluit : 
 

 

 niet vastgesteld 
 

 ongewijzigd vastgesteld 
 

 gewijzigd vastgesteld als volgt:       
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