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Onderwerp:  

Ontwerp programmabegroting 2013 GR Veiligheidsregio Hollands Midden 

 

 

Wij stellen voor:  

Geen zienswijze in te dienen en in te stemmen met de ontwerp programmabegroting 

2013 Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden. 

 

 

Bestaand kader/doelstelling:  

Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden 

 

 

Inleiding: 

Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 48 van de 

Gemeenschappelijke Regeling veiligheidsregio Hollands Midden wordt de ontwerp 

programmabegroting aangeboden aan de gemeenteraden zodat zij gebruik kunnen 

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

dienen.  

 

Argumenten: 

Beleidsmatig 

Vooralsnog wordt in de beleidsplanperiode 2012-2015 gewerkt vanuit het bestaand 

beleid al zullen doelmatigheidstaakstellingen van het rijk en de route naar Cebeon in 

financiële zin een onmiskenbaar effect hebben op de exploitatie. De lasten en baten 

zijn in dit kader aangepast voor 2013 en volgende jaren. 

 

Financieel 

 De bijdrage aan de VRHM wordt omgebouwd van een inwonerbijdrage naar een 

bijdrage gebaseerd op de Cebeonnorm (fictief budget brandweerzorg in het 

Gemeentefonds). De VRHM bezuinigt hiermee in totaal € 4 miljoen op een begroting 

van € 45 miljoen. De  uitwerking van de route naar Cebeon vindt gefaseerd plaats, 

m.i.v. begrotingsjaar 2013, realisatie in 2017/2018.  

 De indexering is 1,96% conform het advies van de regionale werkgroep Financiële 

kaderstelling gemeenschappelijke regelingen.  
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 Conform de begroting 2013 van VRHM wordt de bijdrage van Hillegom € 1.337.100. 

In de gemeentelijke meerjarenbegroting 2012 is voor 2013  een bijdrage van          

€ 1.345.539 opgenomen.   

 

Financiële dekking: 

n.v.t. 

 

Urgentie: 

Wij hebben de Programmabegroting op 2 mei jongstleden ontvangen. Wij hebben de 

Veiligheidsregio schriftelijk laten weten direct na de raad van 21 juni onze eventuele 

zienswijze in te dienen. 

 

Kanttekeningen: 

Door de invoering van de Wet veiligheidsregio’s is compensatie van de btw door het 

BTW-compensatiefonds (BCF) slechts gedeeltelijk mogelijk. De gemeenten worden 

gecompenseerd door de VRHM uit de brede doeluitkering veiligheidsregio’s (BDVR). 

Naar verwachting zal de BDVR dalen. 

 

 

namens het college van burgemeester en wethouders, 

 

ing. G.P. van Lierop J. Broekhuis 

secretaris burgemeester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ter inzage gelegd: 

- Programmabegroting 2013 en meerjarenramingen 2014 t/m 2016  GR Veiligheidsregio HM dd 19-04-2012 

Informatie bij: mw. K. Hoek, k.hoek@hillegom.nl, tel.nr. (0252) 537 313 
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