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B&W-besluit   25-04-2016 

Raadscommissie  12-05-2016  

Raad    26-05-2016 

Agendanummer    

 

Onderwerp:  

Jaarstukken 2015 en ontwerp-programmabegroting 2017-2020 Veiligheidsregio 

Hollands Midden 

 

 

Wij stellen voor:  

1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2015; 

2. in te stemmen met de ontwerp-programmabegroting 2017-2020 Veiligheidsregio 

 Hollands Midden; 

3. geen zienswijze in te dienen. 

 

 

Bestaand kader:  

Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen is in artikel 34b opgenomen dat 

de algemene financiële en beleidsmatige kaders aan de raden van de deelnemende 

gemeenten zendt.  

 

Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 48 van de 

Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden wordt de ontwerp- 

programmabegroting aan de gemeenteraden aangeboden zodat zij gebruik kunnen 

maken van het recht een zienswijze op de begroting bij het Dagelijks Bestuur in te 

dienen.  

 

Doelstelling:  

De gemeenteraad heeft op deze manier invloed op het programma van de 

Veiligheidsregio Hollands Midden. 

 

 

Inleiding: 

Op 18 februari 2016 is het Regionaal Beleidsplan VRHM, het Korpsbeleidsplan en de 

Bestuurlijke uitgangspunten kostenniveau brandweer HM en financieringssystematiek 

besproken in de commissie. De heer Baardscheer van de Regionale Brandweer heeft 

toen een toelichting gegeven. 

 

Jaarstukken 2015 

Het jaar 2015 is afgesloten met een positief saldo van €2.467.080 
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Het Dagelijks Bestuur (DB) heeft op 14 april 2016 ingestemd met de 

resultaatbestemming 2015 en besloten deze ter vaststelling voor te leggen aan het 

Algemeen Bestuur (AB) in de vergadering van 30 juni 2016: 

- Storting in de reserve Gemeenschappelijke Meldkamer           €   109.482 

- Vrijval van de reserve Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing €   109.454 

- Restitutie aan gemeenten                                                        €2.467.052 

 

Ontwerp-programmabegroting 2017-2020 

In de ontwerp-programmabegroting 2017 wordt uitvoering gegeven aan de 

uitgangspunten voor de opstelling van de begroting. De begroting kent na de 

wijziging van de financieringsstroom Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en 

Rampen (GHOR) vier programma’s: Brandweer, Gemeenschappelijke Meldkamer, 

Veiligheidsbureau en de Oranje Kolom.  

 

Wijziging financieringsstroom GHOR 

Tot de wijziging van de financieringsstroom GHOR is in 2013 besloten. Toen is 

besloten om de uitvoering van de geneeskundige hulpverlening te integreren binnen 

de Regionale Dienst Openbare Gezondheid Hollands Midden (RDOG) en deze 

rechtstreeks en geheel te financieren door middel van een inwonerbijdrage van de 

gemeenten en niet meer via de begroting van de veiligheidsregio. 

 

Regionaal Beleidsplan VRHM 2016-2019 

De crisisorganisatie is op orde en moet nu verder duurzaam gemaakt worden en te 

blijven. We behouden wat we hebben opgebouwd en versterken waar gewenst.  

Het Regionaal Beleidsplan 2016-2019 heeft drie beleidsprioriteiten: Informatie 

gestuurd werken, risicogericht werken (incl. doorvertaling Regionaal Risicoprofiel) en 

omgevingsgericht (net)werken.  

 

Korpsbeleidsplan Brandweer Hollands Midden 2016-2018 

De basis van de brandweerorganisatie is op orde, de implementatie uit de Kadernota 

Meer-Anders-Minder (MAM, Cebeon -bezuinigingen) loopt, dus worden nieuwe doelen 

gesteld op weg naar een modern brandweerkorps (Korpsbeleidsplan We zijn onderweg). 

In het korpsbeleidsplan wil Brandweer Hollands Midden het volgende bereiken: 

- Meer risicogericht werken 

- Stimuleren zelfredzaamheid 

- Afstemmen van materieel- en personeelssterkte op de risico’s 

- Introduceren innovatieve werkwijzen 

- Optimaliseren van de dekking en specialismeverdeling 

- Introduceren van persoonsgerichte vakbekwaamheidsprogramma’s voor het 

repressieve personeel 

- Slim samenwerken binnen Brandweer Nederland 

- Informatie gestuurd werken 

- Verbeteren planmatig werken 

- Investeren in medewerkers. 
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Heroriëntatie Landelijke Meldkamerorganisatie 

Op 27 mei 2014 is de meldkamer van Hollands Midden samengevoegd met de 

meldkamer van Haaglanden. De samengevoegde meldkamer is gehuisvest in het 

gebouw ‘De Yp’ in Den Haag (Ypenburg). Deze samenvoeging maakte deel uit van de 

Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO): het samenvoegen van 22 meldkamers naar 

10 in heel Nederland. Voor het slagen van de nieuwe LMO is het cruciaal dat er een 

vernieuwingsslag wordt gemaakt op het terrein van de ICT. Dit traject ligt bij het 

ministerie van Veiligheid en Justitie.  

Eind 2015 heeft het ministerie van V&J een zogeheten Gateway review (een 

vertrouwelijke toetsing op hoog risico projecten en programma’s bij de 

(Rijks)overheid) laten uitvoeren. Hieruit is naar voren gekomen dat de betrokken 

organisaties het niet zo georganiseerd hebben dat de opdracht om te komen tot een 

LMO binnen de huidige afspraken gerealiseerd kan worden. Daarom is er een 

heroriëntatie nodig. Het doel blijft overeind: één landelijke meldkamerorganisatie op 

maximaal 10 locaties in het land. De transitiestrategie wordt bijgesteld naar een meer 

realistische aanpak. De hoofdlijnen van heroriëntatie zijn: prioriteit bij 

samenvoegingen en landelijke ICT, sturing en coördinatie en financiën.  

 

Argumenten: 

1.   De raad kan middels het indienen van zienswijze zijn mening geven op de 

ontwerp-programmabegroting 2017-2020. 

Voorgesteld wordt geen zienswijze in te dienen. De activiteiten kunnen conform 

de ontwerp begroting worden uitgevoerd.  

 

Financiële dekking: 

De gemeenten in Hollands Midden krijgen € 2.467.052 restitutie. Het positieve 

resultaat  wordt verwerkt in de Berap 2016. 

De nieuwe inwonerbijdrage nemen wij jaarlijks mee in onze Meerjarenbegroting.  

 

Participatie: n.v.t. 

 

Urgentie: 

De raad kan gebruikmaken van de zienswijzeprocedure tot uiterlijk 15 juni 2016. 

 

Kanttekeningen: n.v.t. 

 

namens het college van burgemeester en wethouders, 

 

ing. G.P. van Lierop A. van Erk 

secretaris burgemeester 

 

 

Bijlagen: 

- Brief VRHM dd 14-04-2016 iz jaarstukken 2015 

Informatie bij: Sigrid Kunnen, S.Kunnen@hillegom.nl, tel.nr. 0252-537283. 
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Onderwerp: 

Jaarstukken 2015 en ontwerp-programmabegroting 2017-2020 Veiligheidsregio 

Hollands Midden 

 

 

De Raad van de gemeente Hillegom, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, 

gelet op het bepaalde in artikel 43b en 48 van de Wet gemeenschappelijke regelingen 

 

besluit:  

1.  Kennis te nemen van de jaarstukken 2015; 

2.  in te stemmen met de ontwerp-programmabegroting 2017-2020 

Veiligheidsregio Hollands Midden; 

3.  geen zienswijze in te dienen. 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 26 mei 2016 

 

 

 

drs. P.M. Hulspas-Jordaan A. van Erk 

griffier voorzitter 

 

 


