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Geachte heer, mevrouw,
Tijdens de raadsvergadering van xx mei jl. heeft de raad van de gemeente Gooise Meren de jaarstukken
2018 en de ontwerpbegroting 2020 van de Veiligheidsregio vastgesteld. Hierbij is tevens vastgesteld
om aan u voor te stellen om vanaf jaarrekening 2019 een bandbreedte van de weerstandscapaciteit
tussen 1 en 1,4 te hanteren in plaats van de huidige brandbreedte van 1. Alsmede om de
weerstandscapaciteit niet voor één jaar te bepalen, maar het gemiddelde van de komende 4 jaar te
nemen.
Ons inziens zou dit ertoe kunnen bijdragen om fluctuaties te voorkomen bij iedere jaarrekening (lees:
ene jaar geld terug en andere jaar weer bijbetalen). Deze range betekent in de literatuur dat de
weerstandscapaciteit voldoende is. Door de weerstandscapaciteit niet voor één jaar te bepalen, maar
het gemiddelde van de komende 4 jaar te nemen zorgt er ook voor dat grote fluctuaties uitblijven.
Ter informatie treft u bijgaand het raadsvoorstel “Jaarstukken 2018 en de programmabegroting 2020
van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek” en de besluitenlijst van de raad van xx mei jl. aan.
Wij nemen aan u langs deze weg voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Gooise Meren,

D.J. van Huizen
Gemeentesecretaris

drs. H.M.W. ter Heegde
Burgemeester

Bijlage(n):
raadsvoorstel “Jaarstukken 2018 en de programmabegroting 2020 van de veiligheidsregio Gooi en
Vechtstreek”
besluitenlijst van de raad Gooise Meren van xx mei jl.
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