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O P L E G N O T I T I E   B E S L U I T V O R M E N  D 

 
 
Onderwerp 1 e Bestuursrapportage 2017 

 
Voorstel ter behandeling in de vergadering van de Bestuurscommissie Veiligheid 

Status  Openbaar       Niet openbaar 

Portefeuillehouder Tjeerd van Bekkum 

Auteur Erwin Plantinga 

Bijlagen 1. Concept tekst bestuursrapportage  

Vergaderdatum 13 juli 2017 

Agendapunt 4 

Betrokken afdeling/ 
medewerkers (functioneel) 

De bestuursrapportage is een co-productie van alle kolommen 

OR/GO  OR instemming   OR advies      OR informatie      
 GO 

 

Conceptbesluit 

1. Het dagelijks bestuur te adviseren de inhoudelijke verantwoording van het programma Brandweer 
conform bijgevoegd concept op te nemen in de eerste bestuursrapportage van 2017. 

2. Het dagelijks bestuur te adviseren de inhoudelijke verantwoording van het programma 
Crisisbeheersing conform bijgevoegd concept op te nemen in de eerste bestuursrapportage van 
2017. 

 
Inleiding 

Het dagelijks bestuur legt tweemaal per jaar tussentijds verantwoording af aan de leden van het 
algemeen bestuur. Liggen we nog op koers om de afgesproken resultaten te behalen? En geven we 
daarvoor meer of minder geld uit dan vooraf gepland?  
 
Het eerste verantwoordingsmoment staat voor de deur. Daarvoor is een concept bestuursrapportage 
opgesteld.  
 
Het programma Crisisbeheersing bestaat voornamelijk uit een stand van zaken als het gaat om de in de 
begroting opgenomen streefwaardes. Het programma Brandweer verwacht een positief resultaat van € 
200.000, grotendeels veroorzaakt door een meevaller in de resultaten van de Meldkamer Noord-
Nederland en niet ingevulde formatie. Verder beschrijft het programma de belangrijkste ontwikkelingen en 
risico’s en de stand van zaken van de belangrijkste projecten en activiteiten. 
 
Behandeling agendacommissie 
De bestuursrapportage is in de agendacommissie Veiligheid besproken. Hier is het besluit gevallen om de 
bestuursrapportage te agenderen voor de vergadering van de bestuurscommissie Veiligheid op 13 juli. 
Wel is gevraagd om de bestuursrapportage op een paar punten aan te passen.  
 
Zo is er het verzoek om een indicator voor het doel ‘Veilig verloop van evenementen’ in het programma 
Crisisbeheersing aan te passen. Hier stond ‘Met gemeenten die een evenementenadvies niet overnemen, 
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wordt in gesprek gegaan met gemeenten’. De agendacommissie zag deze indicator liever gewijzigd in: 
‘Met gemeenten die een evenementenadvies niet overnemen, wordt in overleg getreden met gemeenten’. 
 
Ook is de tabel op pagina 2 aangepast. Hier stond een samenvatting van de tweede begrotingswijziging. 
De agendacommissie verzocht een kolom toe te voegen om inzichtelijk te maken over welke 
onderwerpen al besluitvorming heeft plaats gevonden. 
 
Beide wijzigingen zijn opgenomen in de bijgevoegde versie. 
 

 
Beoogd effect 

Het algemeen bestuur in positie brengen om tussentijds bij te sturen 

 
Argumenten 

1.1 en 2.1 De bestuursrapportage biedt een tussentijds moment voor het algemeen bestuur om haar 
controlerende rol uit te voeren 
Om het algemeen bestuur te helpen ook gedurende het jaar haar controlerende rol uit te kunnen 
oefenen, vertellen we formeel twee keer per jaar wat de stand van zaken is als het gaat om de in de 
begroting opgenomen doelen.  

 
Kanttekeningen/risico’s 

Geen 

 
Financiële consequenties 

De eerste bestuursrapportage gaat ervan uit dat het resultaat, na verwerken van de tweede 
begrotingswijziging, uit komt rondom nul. Wel zien we dat dit per programma verschilt. Zo verwacht de 
brandweer geld over te houden, en komt de GGD tekort. Per saldo heft dat tegen elkaar op. In de 
bestuursrapportage wordt een begrotingswijziging opgenomen waarmee deze verschillen worden recht 
getrokken. 

 
Vervolgaanpak/uitvoering 

Het bestuurlijk proces ziet er als volgt uit: 
 
Al geweest: 
Auditcommissie – 19 juni, gehele bestuursrapportage  
Agendacommissie veiligheid – 22 juni, programma’s Brandweer en Crisisbeheersing  
Agendacommissie gezondheid – 22 juni, programma Gezondheid  
Dagelijks Bestuur – 28 juni gehele bestuursrapportage 
Bestuurscommissie gezondheid – 6 juli, programma Gezondheid  
 
Nog volgend: 
Bestuurscommissie veiligheid – 13 juli, programma’s Brandweer en Crisisbeheersing  
Algemeen bestuur – 13 juli, gehele bestuursrapportage 

 
Communicatie 



Geen 

 
 
 
Besluit : 
 

 

 niet vastgesteld 
 

 ongewijzigd vastgesteld 
 

 gewijzigd vastgesteld als volgt:       
 

Paraaf 
secretaris:  

Kopie naar auteur 
 


