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Geacht Bestuur, 
 
Wij hebben kennis genomen van de jaarrekening 2014, de begroting 2016 en de 
begeleidende brief van 20 april 2015 waarin u vraagt eventuele zienswijzen ten aanzien van 
deze stukken voor 26 juni 2015 te richten aan het Dagelijks Bestuur van de VRNHN. 
 
Op grond van de artikelen 34 en 35 van de gemeenschappelijke regeling wensen wij van de 
mogelijkheid gebruik te maken zienswijzen naar voren te brengen ten aanzien van zowel de 
jaarrekening 2014 als de begroting 2016. 
 
Zienswijze jaarrekening 2014 
1.         Kennis te nemen van de Jaarstukken VRNHN 2014,  
2.         Niet instemmen met de resultaatsbestemming en de VRNHN opdracht geven om  
 een aparte bestemmingsreserve voor het programma Veiligheidshuis op te nemen.  
 
Zienswijze Begroting 2016 
In te stemmen met de begroting VRNHN 2016 onder voorwaarde dat: 
*De VRNHN de extra bezuiniging op loon- en prijscompensatie conform de reeds gemaakte 
regionale afspraken dient uit te voeren, 
* De VRNHN de gemeenten meeneemt in de haalbaarheid van het invullen van de 
bezuinigingen, 
* De VRNHN een voorstel doet over het vormen van een acceptabele algemene reserve.  

 
De raad heeft op 25 juni 2015 met deze reactie ingestemd. 
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Tot slot 
Hebt u nog vragen? Neemt u dan contact op met Lydia Schaefers, medewerker 
rampenbestrijding van het onderdeel Maatschappelijke Ontwikkeling via telefoonnummer 
(072) 888 00 00. Wilt u bij correspondentie het kenmerk 15uit03664 vermelden? 
 
Met vriendelijke groet, 
college van Bergen, 
  

H.G.T. Brouwer drs. H. Hafkamp 
secretaris burgemeester 
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