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Alkmaar en Omstreken 

 
 
 
Geacht Dagelijks Bestuur, 
 
Onder voorbehoud van instemming door de raad op 11 december a.s. laat ons college u 
weten dat de raad geen zienswijze indient ten aanzien van de concept jaarstukken 2013 en 
de conceptbegroting 2015, zoals u deze heeft aangeboden in bovenvermelde brief. 
Dit houdt in dat, onder voorbehoud van een positief besluit door de raad op 11 december, de 
raad instemt met de inhoud van beide documenten. 
 
Daarbij wil de raad graag het volgende opmerken. 
De informatiewaarde van beide documenten is laag. Gezien de omvang en activiteiten van 
de VVI is dit op veel punten ook terecht. De paragraaf weerstandsvermogen die in de 
conceptbegroting is opgenomen is echter ook summier. Het zou goed zijn voor de 
deelnemende gemeenten in de VVI als er een duidelijke risicoparagraaf ligt van de risico’s 
die de VVI ziet bij de HVC. Zo kunnen de gemeenten dit naar rato van hun aandeel in de VVI 
overnemen in hun eigen paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. 
 
Tot slot 
Hebt u nog vragen? Neemt u dan contact op met Astrid van Mierlo, beleidsmedewerker van 
het onderdeel Maatschappelijke Ontwikkeling via telefoonnummer (072) 888 00 00. Wilt u bij 
correspondentie het kenmerk 14UIT06957 vermelden? 
 
 
Met vriendelijke groet, 
college van Bergen, 
 
 
 
drs. W.J.M. Bierman     drs. H. Hafkamp 
Secretaris      burgermeester 

 


