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Geachte burgemeester, 

 

Hierbij bieden wij u drie kaderstellende beleidsnota’s aan waarmee het Algemeen Bestuur van de 

Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) in haar vergadering van 26 november 2015 heeft 

ingestemd: 
1. Het Regionaal Beleidsplan VRHM 2016-2019 Gericht verder!; 

2. Het Korpsbeleidsplan 2016-2018 Brandweer Hollands Midden We zijn onderweg en;  

3. De bestuurlijke uitgangspunten kostenniveau Brandweer Hollands Midden en 

financieringssystematiek gemeentelijke bijdragen vanaf 2019. 

 

Definitieve vaststelling van deze drie kadernota’s vindt plaats in de vergadering van het Algemeen 

Bestuur VRHM op 31 maart 2016 na het doorlopen van onderstaand proces: 

- Voorafgaand aan de vaststelling van het regionaal beleidsplan overlegt de burgemeester 

van een gemeente in het gebied van de veiligheidsregio met de gemeenteraad over het 

ontwerpbeleidsplan (art. 14 Wvr). 

- De vaststelling van het korpsbeleidsplan vindt plaats nadat de gemeenteraden hiermee 

hebben ingestemd. 
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- De vaststelling van de bestuurlijke uitgangspunten kostenniveau Brandweer Hollands 

Midden en financieringssystematiek gemeentelijke bijdragen vindt plaats nadat uw 

gemeenteraad de mogelijkheid heeft gekregen om een zienswijze in te dienen. Dit gezien 

de wettelijke mogelijkheid van gemeenteraden om invloed uit te oefenen op de 

begrotingen van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden. De 

ingediende zienswijzen worden bij de definitieve besluitvorming betrokken.  

 

Beoogde datum vaststelling 

De vaststelling van de drie kadernota’s vindt plaats in de vergadering van het Algemeen Bestuur 

op 31 maart 2016. Om dit te realiseren, willen we u verzoeken de uitkomsten van de bespreking 

van het regionaal beleidsplan, het korpsbeleidsplan en de kostenniveau/financieringsystematiek 

met uw gemeenteraad vóór 15 maart 2016 aan ons door te geven. Dit in verband met de 

voorbereiding van de reactie van het Dagelijks Bestuur (vergadering 17 maart a.s.) en de tijdige 

verzending voor de vergadering van het Algemeen Bestuur (vergadering 31 maart a.s.). 

 

Ondersteuning VRHM 

Ter ondersteuning van de bespreking in de gemeenteraden organiseert VRHM twee 

informatiebijeenkomsten voor alle gemeenteraadsleden. Zij hebben hiervoor via uw griffier een 

separate uitnodiging ontvangen. De eerste informatiebijeenkomst is op 13 januari a.s. in Leiden 

(20.00 uur; Brandweerkazerne Leiden-Zuid, Rooseveltstraat 4a). De tweede 

informatiebijeenkomst vindt plaats op 18 januari 2016 in Alphen aan den Rijn (20.00 uur; 

Brandweerkazerne Alphen aan den Rijn, Havenstraat 5). De bestuurlijke portefeuillehouders (de 

heren Lenferink en Kats), de Veiligheidsdirectie VRHM, de plaatsvervangend commandant 

Brandweer Hollands Midden en de concerncontroller zijn tijdens de bijeenkomsten aanwezig. 

 

Tevens wordt op 28 januari 2016 een bijeenkomst georganiseerd over deze drie onderwerpen 

voor hoofden financiën en medewerkers openbare veiligheid van de deelnemende gemeenten 

GR VRHM, de leden van het Ambtelijke Governance Team VRHM en de leden van de ambtelijke 

werkgroep Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen Hollands Midden.  

 

Uw hoofd financiën en medewerker(s) openbare orde zijn reeds in het bezit van de betreffende 

stukken. Hierbij is ook inbegrepen een overzicht van de reacties van de gemeenteraden in het 

kader van het Regionaal Risicoprofiel en de wijze waarop deze reacties zijn verwerkt in het 

Regionaal Risicoprofiel en Regionaal Beleidsplan. 

 

We wensen u een vruchtbare bespreking met uw gemeenteraad en zien uit naar hun reactie. 

 

Hoogachtend, 

namens het bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden, 

 

 

 

H.E.N.A. Meijer 

Secretaris / 

Directeur Veiligheidsregio 
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Bijlage: Teksten voor raadsvoorstel                                       

 

1. Regionaal Beleidsplan VRHM 2016 – 2019  
Gericht verder! 

 

Publiekssamenvatting 

De Veiligheidsregio Hollands Midden heeft een concept-Regionaal Beleidsplan Veiligheidsregio 

Hollands Midden 2016-2019 Gericht verder! opgesteld. Het regionaal beleidsplan geeft gericht 

richting aan de ontwikkeling van de multidisciplinaire crisisbeheersing binnen VRHM en de koers, 

ontwikkeling en werkzaamheden van de veiligheidsregio voor de komende vier jaar. In het 

beleidsplan zijn drie beleidsprioriteiten benoemd; informatiegestuurd werken, risicogericht werken 

en omgevingsgericht (net)werken. Conform de Wet veiligheidsregio’s overlegt de burgemeester 

van een gemeente in het gebied van de veiligheidsregio met de gemeenteraad over het 

ontwerpbeleidsplan voorafgaand aan de vaststelling van het beleidsplan.   

 

Advies/voorstel aan de raad: 

- Bespreking van het concept-Regionaal Beleidsplan Veiligheidsregio Hollands Midden 

2016-2019 Gericht verder! zodat de uitkomsten ervan meegenomen kunnen worden bij 

de vaststelling van het regionaal beleidsplan in het Algemeen Bestuur op 31 maart a.s.  

 

Inleiding 

VRHM is ingesteld om de multidisciplinaire crisisbeheersing in de regio te versterken zodat 

burgers beter beschermd worden tegen de risico’s van rampen en crises. VRHM kent de 

veiligheidsrisico’s in de regio en bereidt zich hier, samen met de crisispartners, op voor waardoor 

de bestuurlijke en operationele crisisorganisatie slagvaardig kan opereren. VRHM heeft daarbij 

een (niet vrijblijvende) regiefunctie.  

 

De taken en bevoegdheden van VRHM zijn vastgelegd in de Wet veiligheidsregio’s. 

Overeenkomstig deze wet stelt het bestuur van de veiligheidsregio ten minste eenmaal in de vier 

jaar een beleidsplan vast waarin het beleid is vastgelegd ten aanzien van de taken van de 

veiligheidsregio.  

 

Inmiddels loopt de termijn van het eerste Regionaal Beleidsplan 2012-2015 af en is er een nieuw 

regionaal beleidsplan opgesteld op basis van de evaluatie van het Regionaal Beleidsplan 2012-

2015, de uitkomsten van het Regionaal Risicoprofiel 2016-2019 en landelijke beleidskaders en 

ontwikkelingen. 

  

Geconstateerd kan worden dat in de afgelopen vier jaar de basis van de crisisbeheersing op 

zodanig niveau is gebracht dat VRHM voorbereid is op de belangrijkste risico’s en het overgrote 

deel van de incidenten generiek, dat wil zeggen zonder specifieke aanvullende voorbereidingen, 

kan afhandelen.  

 

Beleidsprioriteiten Regionaal Beleidsplan VRHM 2016-2019 

De crisisorganisatie is op orde. Nu gaat het er om de organisatie duurzaam te maken en te 

houden: bestendigen en gericht versterken.  

 

Voor het Regionaal Beleidsplan Veiligheidsregio Hollands Midden 2016-2019 Gericht verder! Zijn 

drie beleidsprioriteiten opgesteld. Deze nieuwe beleidsprioriteiten vormen de kern van het nieuwe 
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Regionaal Beleidsplan 2016-2019 en zijn daarmee sturend in de ontwikkeling en werkzaamheden 

van de veiligheidsregio (en haar partners) in deze periode: 

 

1. Informatiegestuurd werken 

VRHM wil dat de beschikbare en juiste informatie op de juiste wijze op het juiste 

 moment bij de juiste personen beschikbaar is, zodat voorafgaand en ten tijde van een 

ramp of crisis adequaat wordt opgetreden. Hierbij wil VRHM dat informatievoorziening 

vaker een wezenlijke aanvulling aan het proces levert. 

Het gaat hierbij zowel om het versterken van het informatiemanagement in de warme fase 

als de introductie van het actuele informatiebeeld in de lauwe, niet opgeschaalde fase. 

 

2. Risicogericht werken (incl. doorvertaling Regionaal Risicoprofiel) 

VRHM wil meerwaarde leveren door het analyseren van risico’s en het adviseren aan het 

 bestuur bij het maken van keuzes. Dit levert winst op in de vorm van een verbeterd inzicht 

en overzicht qua risico’s, realisme in de besluitvorming en prioritering in de aanpak van 

het reduceren van de risico’s. 

De VRHM stelt samen met partners een actueel beeld van de risico’s in het 

verzorgingsgebied op die zich mogelijk kunnen ontwikkelen tot een ramp of crisis. Op 

basis van dit beeld kan de VRHM (het bestuur van) gemeenten (on)gevraagd voorzien 

van adviezen en een handelingsperspectief bieden. 

Naast deze werkwijze worden op basis van de uitkomsten van het Regionaal Risicoprofiel 

onderstaande risico’s nader uitgewerkt. De crisisorganisatie bereidt zich op basis van 

deze risico’s gericht voor op: 

- overstromingen 

- verstoring energievoorziening, telecommunicatie en ICT en ziektegolf  

- verstoring openbare orde 

- luchtvaartongevallen 

 

3. Omgevingsgericht (net)werken. 

VRHM wil aansluiten bij de behoeften in haar omgeving en de samenleving, de 

 netwerkpartners en de eigen crisisfunctionarissen adequaat kunnen bedienen met 

informatie en producten die ondersteunen bij de voorbereiding en uitvoering van 

rampenbestrijding en crisisbeheersing. Hieronder vallen de volgende thema’s: 

 - Samenwerken crisispartners 

 - Crisisbeheersing en (verminderd) zelfredzame burgers 

 - De gebruiker centraal 

 

Om bovenstaande doelen te realiseren zijn in het regionaal beleidsplan concrete plannen (VRHM 

vakinhoudelijk en bedrijfsvoering) benoemd voor de periode 2016-2019. 

 

Kader 

De Wet veiligheidsregio’s (Wvr) kent drie belangrijke planvormen die nauw met elkaar verbonden 

zijn, het risicoprofiel, beleidsplan en crisisplan. De Wvr schrijft voor dat het bestuur van de 

veiligheidsregio ten minste eenmaal in de vier jaar een beleidsplan vaststelt (art. 14 Wvr). Dit 

beleidsplan biedt een strategisch beleidskader voor een periode van vier jaar. Het geeft richting 

aan de inspanningen door de veiligheidsregio en beschrijft de te behalen prestaties. Het 

beleidsplan dient mede gebaseerd te zijn op een door het bestuur van de veiligheidsregio 

vastgesteld risicoprofiel (art. 15 Wvr). Het risicoprofiel beschrijft wat de veiligheidsregio kan 

overkomen en hoe erg dat is. Tot slot wordt in het crisisplan (art. 16 Wvr) de taken, 
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bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de hulpverleningsdiensten vastgelegd voor de 

bestrijding van rampen en crises.  

 

Op 26 november 2015 is het Regionaal Risicoprofiel VRHM vastgesteld door het Algemeen 

Bestuur VRHM. Dit beleidsplan is mede hierop gebaseerd (art. 15 Wvr). 

Op [nader in te vullen door MOV’er] heeft VRHM de gemeenteraad van [gemeente nader in te 

vullen door MOV’er] gevraagd haar wensen kenbaar te maken voor het beleidsplan van de 

Veiligheidsregio, op basis van het regionaal risicoprofiel. Op basis hiervan heeft de gemeenteraad  

aandacht gevraagd voor [noemen van de risico’s]. Deze zijn als volgt verwekt in het beleidsplan 

[zie tabel]. 

 

Voorafgaand aan de vaststelling van het beleidsplan overlegt de burgemeester van een 

gemeente in het gebied van de veiligheidsregio met de gemeenteraad over het 

ontwerpbeleidsplan (art. 14 Wvr). 

 

Consequenties 

De beleidsprioriteiten in het regionaal beleidsplan worden jaarlijks beleidsmatig en financieel 

vertaald in de werkplannen van VRHM. De uitvoering hiervan vindt plaats binnen de vastgestelde 

begroting van de veiligheidsregio en de betrokken hulpdiensten. Het bestuur wordt tussentijds 

geïnformeerd over de uitvoering van de beleidsplannen.  

 
  



 

 

6 

 

 

2. Korpsbeleidsplan 2016-2018 Brandweer Hollands Midden  
We zijn onderweg. 

 
Publiekssamenvatting 

Het Korpsbeleidsplan 2016-2018 geeft richting aan de ontwikkeling van Brandweer Hollands 

Midden onderweg naar een modern brandweerkorps. Op basis van de Kadernota Meer-Anders-

Minder (bezuinigingsopgave), het (brand)risicobeeld en de doelen voor de komende jaren worden 

in het Korpsbeleidsplan hiervoor concrete beleidsvoornemens uiteengezet. 

 

Advies/voorstel aan de raad: 

- In te stemmen met het Korpsbeleidsplan 2016-2018 Brandweer Hollands Midden, zodat 

de uitkomsten ervan meegenomen kunnen worden bij de vaststelling van het 

korpsbeleidsplan in het Algemeen Bestuur op 31 maart 2016. 

 

Inleiding 

Op 1 januari 2011 is Brandweer Hollands Midden opgericht. In de afgelopen vijf jaar is hard 

gewerkt aan het opbouwen van deze nieuwe brandweerorganisatie. Nu de basis op orde is, 

kunnen, naast de implementatie van de plannen uit de Kadernota Meer-Anders-Minder (MAM; 

Cebeon-bezuinigingen), nieuwe doelen worden gesteld onderweg naar een modern 

brandweerkorps. Hiervoor is een Korpsbeleidsplan opgesteld voor de periode 2016-2018, met de 

titel We zijn onderweg. Dit is tevens het eerste meerjarenbeleidsplan van Brandweer Hollands 

Midden. 

 

In de periode 2016-2018 wil Brandweer Hollands Midden, mede op basis van het 

(brand)risicobeeld en een aangescherpte missie en visie, het volgende bereiken (kort 

samengevat): 

1. Meer risicogericht werken 

Komende jaren gaat de brandweer meer accent leggen op het bevorderen van de 

veiligheid in plaats van dan het voorkomen van onveiligheid. De veiligheid bevorderen 

met heldere regels en handhaving, beïnvloeding van gedrag en het verhogen van het 

veiligheidsbewustzijn. Daarvoor moet de brandweer alle risico’s in de regio en binnen het 

korps goed kennen. Vervolgens kan gericht ingezet worden op de risico’s die er echt toe 

doen. 

 

2. Stimuleren zelfredzaamheid 

Van burgers wordt verwacht dat zij zelf meer verantwoordelijkheid nemen en een actieve 

bijdrage leveren aan maatschappelijke processen. Om daaraan tegemoet te komen 

ontwikkelt de brandweer nieuwe producten en diensten, met name op het gebied van 

brandveilig leven. Dat gebeurt in samenspraak met gemeenten en omgevingsdiensten. 

 

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

Binnen het bezuinigingsprogramma Meer-Anders-Minder (MAM) is gekeken welke 

materieelsterkte passend is bij de huidige risico’s binnen de brandweer. Nu gaat de 

brandweer aan de slag met de uitvoering daarvan. Met de uitfasering van materiaal dat 

niet langer noodzakelijk is, maar ook met de aanschaf van ontbrekend materiaal. De 

personeelsformatie wordt aangepast aan de nieuwe situatie. 
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4. Introduceren innovatieve werkwijzen 

Soms passen de traditionele werkwijzen niet meer bij problemen en uitdagingen van deze 

tijd. Ook komt het voor dat de grenzen bereikt zijn van wat de brandweer aan kan. In die 

gevallen gaat gewerkt worden met nieuwe technologieën, nieuwe diensten, nieuwe 

producten en nieuw materieel. Dit speelt bijvoorbeeld op het gebied van de 

bluswatervoorzieningen. Komende jaren gaat de brandweer daar samen met gemeenten 

en betrokken partners een (kosten)efficiënte invulling voor ontwikkelen. 

 

5. Optimaliseren van de dekking en specialismeverdeling 

Na een inventarisatie van de risico’s in het verzorgingsgebied, gaat de brandweer 

afwegen welke opkomsttijden realistisch en aanvaardbaar zijn. Samen met de buurregio’s 

worden de dekking aan de randen van de regio optimaliseren. Daarnaast worden vanuit 

meer kazernes specialistische taken uitoefenen, maar wel optimaal gespreid. Waar 

precies welk specialisme belegd wordt hangt onder meer af van de aanpassingen aan de 

materieelsterkte. Ook de voorgenomen samenvoeging van kazernes in Oegstgeest, 

Leiden en Leiderdorp is daar van invloed op. 

 

6. Introduceren van persoonsgerichte vakbekwaamheidsprogramma’s voor het 

repressieve personeel 

Het huidige oefenprogramma binnen de brandweer is zo ingericht dat iedereen per 

oefenmoment dezelfde zaken oefent. Dat wordt veranderd. Er komt een systeem om 

meer resultaatgericht te oefenen. Dan gaat het vooral om het oefenen van zaken die 

individueel of als team nog niet voldoende beheerst worden. Voordeel is dat er dan meer 

ruimte is op te oefenen op risico’s uit het eigen verzorgingsgebied. Uiteindelijk moet dit tot 

een vermindering van de oefenbelasting leiden. 

 

7. Slim samen werken binnen Brandweer Nederland 

Brandweer Nederland bundelt kennis en ontwikkelt nieuwe producten en diensten voor de 

regionale brandweerkorpsen. Zo wordt op basis van risico-inventarisatie en –evaluatie 

bekeken hoe bepaalde expertise en bijzonder materieel in Nederland het beste verspreid 

kan worden. Zoals bijvoorbeeld bij het landelijk specialisme technische hulpverlening 

(STH). Brandweer Hollands Midden werkt daaraan mee, omdat dit de brandweer sterker 

maakt en minder kwetsbaar. Ook met de Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO), die uit 

de startblokken komt, wordt constructief samengewerkt. 

 

8. Informatiegestuurd werken 

Van de brandweer wordt verwacht dat ze nauw samenwerkt met ketenpartners, en dat 

daarbij gebruik gemaakt wordt van betrouwbare en moderne informatiesystemen. En dus 

gaan de brandweer meer informatie-gestuurd werken. Doel is steeds de juiste informatie 

op het juiste moment bij de juiste persoon te brengen. Bijzondere aandacht gaat hierbij uit 

naar het versterken van de verantwoording over de prestaties van de brandweer aan de 

gemeentebesturen.  

 

9. Verbeteren planmatig werken 

De brandweer gaat aan de slag met een grote veranderagenda. Dit vraagt om een juiste 

volgorde en samenhang. Daarom wordt de planning- en control cyclus verbreed. Behalve 

inzicht in de financiën moet dat ook inzicht en overzicht geven over de voortgang van alle 

plannen, waaronder dit korpsbeleidsplan. 
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10. Investeren in medewerkers 

Alle veranderingen die op stapel staan vragen nieuwe werkwijzen, nieuwe 

samenwerkingsverbanden en nieuwe technologieën. De kennis en ervaring uit het 

verleden is niet altijd meer passend bij de nieuwe opgaven. Daarom gaat de brandweer 

haar medewerkers beter toerusten op dit nieuwe tijdperk.  

In 2014 is de visie op vrijwilligheid vastgesteld. De brandweervrijwilligers zijn nu en in de 

toekomst belangrijke bouwstenen voor de repressieve capaciteit van de brandweer. 

Daarom investeert de brandweer in hen en hun omgeving. Belangrijk uitgangspunt voor 

de komende jaren is dat centraal gebeurt wat moet, en lokaal gebeurt wat kan. 

 

Om bovenstaande doelen te realiseren zijn in het Korpsbeleidsplan 26 concrete plannen 

(brandweer vakinhoudelijk en bedrijfsvoering) benoemd voor de periode 2016-2018. 

 

Kader 

De bestuurlijk vastgestelde Kadernota Meer-Anders-Minder (MAM) (AB 13 november 2014) vormt 

een belangrijk kader voor het nieuwe Korpsbeleidsplan. Ook is er een duidelijke afstemming met 

het regionaal beleidsplan van de Veiligheidsregio Hollands Midden (multidisciplinaire 

crisisbeheersing). 

In de periode voor de zomervakantie is in de gemeenteraden een presentatie gegeven over de 

Kadernota Meer-Anders-Minder (MAM) en de richtingen in het nog op te stellen Korpsbeleidsplan. 

De input vanuit de gemeenteraden is meegenomen in het Korpsbeleidsplan.  

Het financiële kader voor het Korpsbeleidsplan is vastgesteld in de kadernota Meer-Anders-

Minder (MAM) en de achterliggende afspraak bij de start van Brandweer Hollands Midden om in 

2018 te voldoen aan de Cebeon-norm . Dit betekent dat in totaal € 6,2 miljoen (16,6%) moeten 

worden bezuinigen, waarvan in de periode van dit Korpsbeleidsplan nog € 1,8 miljoen (6,6%) 

moet worden gerealiseerd. De overige bezuinigen zijn reeds gerealiseerd in de periode 2011-

2015. 

Het Korpsbeleidsplan wordt gerealiseerd binnen de afgesproken financiële kaders tot en met 

2018. De bezuiniging wordt gerealiseerd conform de plannen uit de kadenota MAM. Via de 

reguliere planning- en controlcyclus wordt gerapporteerd aan het bestuur. De financiële bijdrage 

per gemeente in de periode 2016-2018 (conform routekaart Cebeon) is als volgt: 
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Naast de bezuinigingen op de gemeentelijke bijdragen, moet de brandweer vanaf 2017 ook 

rekening houden met een bezuiniging van € 0,5 miljoen per jaar op de Rijksbijdrage Brede 

DoelUitkering Rampenbestrijding (BDUR) (als gevolg van de herijking van het Gemeentefonds). 

Deze bezuiniging wordt gerealiseerd via het surplus van de opbrengst van de 

bezuinigingsmaatregelen uit de kadernota MAM.  

Het afgesproken financieel kader tot en met 2018 is de reden waarom dit Korpsbeleidsplan een 

periode kent van drie jaar (tot en met 2018) en niet vier jaar (t/m 2019; zoals bijvoorbeeld het 

regionaal beleidsplan van de Veiligheidsregio Hollands Midden). Voor het financieel kader na 

2018 worden nieuwe afspraken gemaakt.  

 

Consequenties 

De uitwerking van het Korpsbeleidsplan vindt jaarlijks plaats in het Korpswerkplan. De uitvoering 

hiervan vindt plaats binnen de vastgesteld begroting en de financiële kader zoals vastgelegd in de 

kadernota Meer-Anders-Minder (MAM). Het bestuur wordt tussentijd geïnformeerd over de 

uitvoering 
  

norm

Gemeente 2016 verschil 2017 verschil 2018

Alphen aan den Rijn 6.234.000 273.000 6.099.000 138.000 5.961.000

Krimpenerwaard 3.111.000 261.000 2.982.000 132.000 2.850.000

Bodegraven-Reeuwijk 1.797.000 147.000 1.724.000 74.000 1.650.000

Teylingen 1.844.000 111.000 1.789.000 56.000 1.733.000

Zuidplas 2.103.000 98.000 2.054.000 49.000 2.005.000

Lisse 1.214.000 97.000 1.166.000 49.000 1.117.000

Hillegom 1.114.000 70.000 1.079.000 35.000 1.044.000

Kaag en Braassem 1.344.000 49.000 1.320.000 25.000 1.295.000

Nieuwkoop 1.396.000 39.000 1.377.000 20.000 1.357.000

Noordwijkerhout 880.000 34.000 863.000 17.000 846.000

Leiden 9.479.000 31.000 9.464.000 16.000 9.448.000

Gouda 4.425.000 30.000 4.411.000 16.000 4.395.000

Noordwijk 1.513.000 20.000 1.503.000 10.000 1.493.000

Katwijk 3.132.000 0 3.132.000 0 3.132.000

Zoeterwoude 671.000 -8.000 675.000 -4.000 679.000

Voorschoten 1.198.000 -13.000 1.204.000 -7.000 1.211.000

Oegstgeest 1.155.000 -14.000 1.162.000 -7.000 1.169.000

Waddinxveen 1.281.000 -14.000 1.288.000 -7.000 1.295.000

Leiderdorp 1.443.000 -18.000 1.451.000 -10.000 1.461.000

Totaal Hollands Midden 45.334.000 1.193.000 44.743.000 602.000 44.141.000

de routekaart Cebeon
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3. Bestuurlijke uitgangspunten kostenniveau Brandweer Hollands 
Midden en financierings-systematiek gemeentelijke bijdragen vanaf 
2019 

 

Bij het besluit tot regionaliseren van de brandweer in Hollands Midden (29 januari 2009) heeft het 

(Algemeen) Bestuur met de regionaal commandant afgesproken om “een beleid te ontwikkelen 

waarmee de kosten voor brandweerzorg in Hollands Midden op termijn kunnen worden 

gerealiseerd voor het referentiebudget dat gemeenten via het Gemeentefonds ontvangen als 

fictief budget voor de brandweertaak”.  

 

Het beleid wordt in het spraakgebruik aangehaald als de ‘routekaart Cebeon’ en het 

referentiebudget als de ‘Cebeon-norm
1
’. 

 

Bij het besluit tot regionalisering is 2009 als referentiejaar voor het gewenst referentiebudget 

(kostenniveau) gehanteerd. Het totaal van de gemeentelijke brandweerbegrotingen, het 

startbudget voor de nieuwe regionale brandweerorganisatie, bedroeg in 2009 16,6% meer dan dit 

referentiebudget (Cebeon-norm), zijnde een bedrag van € 6,2 mln. Dit bedrag kreeg de nieuwe 

organisatie als bezuinigingsopdracht mee. 

 

De bestuurlijke afspraken betreffende de routekaart Cebeon en de Cebeon-norm zijn gemaakt tot 

en met 2018. Conform afspraak heeft het bestuur, mede ook naar aanleiding van het groot 

onderhoud van het (sub)clusteronderdeel Brandweer en Rampenbestrijding in het gemeentefonds 

per 2016 en de herijking van de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) per 2017, de 

gehanteerde financieringssystematiek ge-evalueert en voorstellen ontwikkelt voor de volgende 

beleidsperiode betreffende een nieuwe vaststelling van het kostenniveau van Brandweer Hollands 

Midden. 

 

Het Bestuur wil deze ter zienswijze voorleggen aan de raden van de deelnemende gemeenten. 

Formele vaststelling vindt plaats in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 31 maart 2016. 

 

Voorstellen volgende beleidsperiode(n) 

 

1. Kostenniveau en financieringssystematiek Brandweer Hollands Midden.  

 

Het Bestuur wil aan het principe vasthouden om het niveau van de kosten en de gemeentelijke 

financiering voor brandweerzorg in Hollands Midden te realiseren voor het referentiebudget dat 

gemeenten via het Gemeentefonds ontvangen als fictief budget voor de brandweertaak.  

 

Het referentiebudget wordt door middel van het groot onderhoud aan het gemeentefonds 

periodiek herzien op basis van landelijk onderzoek naar actuele (gemeentelijke) begrotingen. De 

verdeling van het gemeentefonds is kostengeoriënteerd en naar de mening van het bestuur 

daarmee een objectieve maatstaf om ook het niveau van de kosten voor brandweerzorg in 

Hollands Midden op te baseren. 

 

                                                      
1
 De routekaart en norm zijn vernoemd naar het onderzoeksbureau Cebeon (Centrum Beleidsadviserend Onderzoek), dat 

in opdracht van het ministerie van BZK onderzoek verricht naar het (sub)clusteronderdeel Brandweer en 
Rampenbestrijding in het gemeentefonds en de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR). 
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2. Aanpassingen in het absoluut niveau (referentiebudget) en de bijdrage van elke gemeente 

wordt één maal in de vierjaar (gelijk de beleidsplan periode) toegepast, gebaseerd op de 

septembercirculaire gemeentefonds T-2 van de beleidsplan periode.  

 

 

Voorbeeld:  

circulaire 2017 gemeentefonds  september 2017   

begrotingsuitgangspunten 2019  februari 2018 

begroting 2019    juni 2018 

beleidsplan 2019-2023   november 2018 

 

3. Indien het referentiebudget en de bijdrage van elke gemeente in een nieuwe beleidsplan 

periode afwijkt van de voorgaande periode, wordt dit aan het begin van een nieuwe 

beleidsplan periode direct aangepast. 

 

Omdat de bijdrage van een gemeente voor een nieuwe beleidsplan periode wordt gebaseerd op 

de septembercirculaire gemeentefonds T-2, heeft de gemeente tijd om zich hierop intern voor te 

bereiden. 

 

4. Het absoluut niveau wordt gedurende de beleidsplan periode gefixeerd, maar de jaarlijkse 

indexering is wel van toepassing conform de methodiek Werkgroep financiële kaderstelling 

gemeenschappelijke regelingen
2
. 

 

5. Indien het referentiebudget in een nieuwe beleidsplan periode hoger is dan de voorgaande 

periode wordt het surplus alleen toegekend indien dit nodig is voor nieuw beleid (incl. 

innovatie) en financiering autonome ontwikkelingen. 

 

6. Indien het referentiebudget in een nieuwe beleidsplan periode lager is dan de voorgaande 

periode wordt bij de vaststelling van de begrotingsuitgangspunten de eventuele 

consequenties (o.a. voor het dekkingsplan) bestuurlijk ter besluitvorming voorgelegd. In het 

beleidsplan zal worden aangeven op welke taken de bezuinigingsmaatregelen betrekking 

zullen hebben. 

 

7. Gezien de effecten van het groot onderhoud Gemeentefonds per 2016 en herijking BDuR per 

2017 wordt het eerst volgende beleidsplan van Brandweer Hollands Midden gebaseerd op de 

periode 2016-2018 (3 jaar). De volgende op de periode 2019-2023 (5 jaar), daarna voor 

achtereenvolgende perioden van 4 jaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
2
 De indexering wordt gebaseerd op de publicatie van de nominale ontwikkeling (gebaseerd op het BBP uit de MEV) in de 

Septembercirculaire (t-2) van het nieuwe begrotingsjaar. De indexering wordt op basis van de vastgestelde index BBP 
voor begroting jaar (t) op basis van de Septembercirculaire (t-1) na gecalculeerd en verwerkt in de indexering voor 
begroting (t+1). 
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Kostenniveau en financieringssystematiek 2009 – 2018 

 

Vertrekpunt routekaart Cebeon per gemeente in 2009 (excl. Katwijk
3
): 

 

 
 

Kostenniveau en financieringssystematiek vanaf 2019 

 

2
e
 Fase groot onderhoud gemeentefonds 2016 en herijking BDuR 2017 

De tweede fase groot onderhoud gemeentefonds omvatte o.a. het taakgebied Brandweer & 

Rampenbestrijding (B&R), onderdeel van Openbare Orde en Veiligheid. De nieuwe verdeling van 

de algemene uitkering in het gemeentefonds wordt ingevoerd in 2016. Uit het onderzoek is 

gebleken dat landelijk de uitgaven van gemeenten hoger liggen dan waarmee in de algemene 

uitkering rekening wordt gehouden. Vooral de kleinere, minder verstedelijkte gemeenten geven 

meer uit dan het ijkpunt. De omvang van het subcluster B&R is verhoogd en de verdeling is ten 

gunste van vooral de kleinere gemeenten aangepast. De omvang van het subcluster stijgt 

landelijk met € 73 miljoen (voor Hollands Midden met € 3,0 mln.). Het subcluster B&R is 

onderzocht in samenhang met de BDuR. Door de verdergaande regionalisering is sprake van een 

toegenomen verwevenheid van beide geldstromen. Ook voor de BDuR leidt het onderzoek tot 

een nieuwe landelijke verdeling, maar per 2017.  

 

Analyse uitkomsten groot onderhoud (sub)clusteronderdeel Brandweer en Rampenbestrijding 

gemeentefonds (per 2016) en herijking BDuR (per 2017) voor Hollands Midden: 

 De ‘oude’ Cebeon-norm (2009-2018) bedraagt € 20.000 minder dan de geactualiseerde 

uitkomst van het Gemeentefonds in de meerjarenraming voor 2019
4
. 

                                                      
3
 De brandweer van gemeente Katwijk is per 2014 geregionaliseerd. Katwijk is op Cebeon-niveau ingestapt. 

4
 Notitie Cebeon, 28 september 2015, ‘Evaluatie financieringssystematiek Hollands Midden’. 

Referentie

Gemeente Bijdrage budget absoluut procentueel

Krimpenerwaard 3.745.000 2.577.000 1.168.000 45,3%

Lisse 1.409.000 1.010.000 399.000 39,5%

Teylingen 2.152.000 1.567.000 585.000 37,3%

Hillegom 1.292.000 944.000 348.000 36,9%

Alphen aan den Rijn 6.899.000 5.390.000 1.509.000 28,0%

Noordwijkerhout 974.000 765.000 209.000 27,4%

Zuidplas 2.291.000 1.812.000 479.000 26,4%

Kaag en Braassem 1.470.000 1.171.000 299.000 25,5%

Bodegraven-Reeuwijk 1.752.000 1.492.000 260.000 17,4%

Nieuwkoop 1.405.000 1.227.000 178.000 14,5%

Gouda 4.450.000 3.974.000 476.000 12,0%

Noordwijk 1.450.000 1.350.000 100.000 7,4%

Leiden 9.033.000 8.543.000 490.000 5,7%

Waddinxveen 1.194.000 1.171.000 23.000 2,0%

Zoeterwoude 616.000 614.000 2.000 0,4%

Voorschoten 1.042.000 1.095.000 -53.000 -4,8%

Oegstgeest 925.000 1.057.000 -132.000 -12,5%

Leiderdorp 1.137.000 1.322.000 -185.000 -13,9%

Totaal Hollands Midden 43.236.000 37.081.000 6.155.000 16,6%

verschil
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 Als gevolg van tussentijdse ontwikkelingen en herijking van het gemeentefonds zijn 

verschillen ontstaan in het gemeentelijke aandeel in het fictief budget op basis van de ‘oude’ 

Cebeon-norm en het geactualiseerd beeld per gemeente: 

 

 
 

*) Bijdrage 2018 is het geïndexeerd referentiebudget 2009 (‘oude’ Cebeon-norm) 

 

 Het effect van de herijking van de BDuR bedraagt € 461.000 negatief voor de veiligheidsregio 

Hollands Midden. 

 

 

Subcluster brandweer en rampenbestrijding Hollands Midden in 2019

conform Septembercirculaire 2015 Gemeentefonds

Bijdrage Ref Budget

Gemeente 2018 *) 2019 Absoluut Procentueel

Zoeterwoude 679.000 587.000 92.000 13,5%

Gouda 4.395.000 4.080.000 315.000 7,2%

Leiden 9.448.000 8.863.000 585.000 6,2%

Alphen aan den Rijn 5.961.000 5.748.000 213.000 3,6%

Voorschoten 1.211.000 1.194.000 17.000 1,4%

Katwijk 3.132.000 3.103.000 29.000 0,9%

Waddinxveen 1.295.000 1.298.000 -3.000 -0,2%

Leiderdorp 1.461.000 1.476.000 -15.000 -1,0%

Teylingen 1.733.000 1.754.000 -21.000 -1,2%

Hillegom 1.044.000 1.067.000 -23.000 -2,2%

Nieuwkoop 1.357.000 1.398.000 -41.000 -3,0%

Oegstgeest 1.169.000 1.209.000 -40.000 -3,4%

Krimpenerwaard 2.850.000 2.960.000 -110.000 -3,9%

Zuidplas 2.005.000 2.122.000 -117.000 -5,8%

Noordwijkerhout 846.000 931.000 -85.000 -10,0%

Noordwijk 1.493.000 1.649.000 -156.000 -10,4%

Lisse 1.117.000 1.261.000 -144.000 -12,9%

Bodegraven-Reeuwijk 1.650.000 1.937.000 -287.000 -17,4%

Kaag en Braassem 1.295.000 1.524.000 -229.000 -17,7%

Totaal Hollands Midden 44.141.000 44.161.000 -20.000 0,0%

Verschil


