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Nr. BW-09-00982 

B&W 05-01-2010 

Rcie M&B 25-01-2010 

 Bestuur en management secretariaat 3. B&W / Raad\982 G. van Lierop Raadsvoorstel 

Voorstel voor de vergadering van de raad van: 11-02-2010 

    

Agendanummer:Agendanummer:Agendanummer:Agendanummer: 14 

 

Onderwerp: Onderwerp: Onderwerp: Onderwerp:     

Regionalisering brandweerzorg 

 

 

Wij stellen voor te besluiten: Wij stellen voor te besluiten: Wij stellen voor te besluiten: Wij stellen voor te besluiten:     

1. kennis te nemen van het ‘Inrichtingsplan op hoofdlijnen Brandweer 

Hollands Midden’, zoals vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de 

Regionale Brandweer en GHOR Hollands Midden op 18 december 2009; 

2. kennis te nemen van de ‘Eindrapportage ontvlechtingprotocol Brandweer 

Hollands Midden’, zoals vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de 

Regionale Brandweer en GHOR Hollands Midden op 18 december 2009; 

3. in te stemmen met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling 

Regionale Brandweer en GHOR Hollands Midden, als gevolg van de 

regionalisering van de brandweer en de invoering van de Wet 

Veiligheidsregio’s, zoals vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de 

Regionale Brandweer en GHOR Hollands Midden op 18 december 2009; 

4. in te stemmen met de gemeentelijke startbijdrage aan de nieuwe 

Brandweer Hollands Midden, zoals medio januari overeengekomen. 

5. het college op te dragen het brandweerpersoneel, het materiaal, het 

materieel en de werkvoorraad op een zorgvuldige wijze over te dragen aan 

de nieuwe Brandweer Hollands Midden; 

6. het Algemeen Bestuur van de Regionale Brandweer en GHOR Hollands 

Midden van dit besluit in kennis te stellen. 

7. op de dag van inwerkingtreding van de nieuwe GR de samenwerking met 

Lisse en Noordwijkerhout op het gebied van de brandweerzorg te 

beëindigen.  

 

 

Bestaand kader/doelstelling: Bestaand kader/doelstelling: Bestaand kader/doelstelling: Bestaand kader/doelstelling:     

Wet op de veiligheidsregio’s (vermoedelijke vaststelling in juli 2010 na behandeling in 

de 1e kamer) 

Doelstelling: verbeteren van de kwaliteit van de brandweerzorg, verkleinen van de 

kwetsbaarheid en behalen efficiencywinst. 
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Inleiding:Inleiding:Inleiding:Inleiding:    

In de vergadering van de raad van 9 april 2009 bent u akkoord gegaan met het 

regionaliseren van de brandweerzorg per 1 januari 2010. In de afgelopen periode is 

door de regio en 27 van de 28 gemeenten (Katwijk sluit niet aan) hard gewerkt aan 

het aanpassen van de bestaande GR (gemeenschappelijke regeling), het berekenen 

van de ontvlechtingskosten en startbijdragen en het inrichten van de nieuwe 

brandweerorganisatie. Mede vanwege het grote aantal gemeenten waarbij deze 

operatie moest worden uitgevoerd en de diversiteit van de administratie van 

gegevens heeft deze operatie langer geduurd dan voorzien en is de beoogde 

startdatum van 1 januari 2010 niet haalbaar gebleken. 

Op 18 december ’09 heeft het algemeen bestuur ingestemd met de voorliggende GR 

en de financiële uitwerking daarvan. 

Wij hebben vooralsnog niet ingestemd met de financiële gevolgen (in bijzonder de 

startbijdrage) en in de AB vergadering van 18 december een voorbehoud gemaakt.  

Inmiddels hebben wij  mondeling overeenstemming bereikt over een verlaging van de 

startbijdrage met € 20.000,-. Dit is nog niet in de stukken verwerkt. Voor de 

overzichtelijkheid gebruiken we in dit voorstel de bedragen zoals opgenomen in de 

documenten van de regio.   

Ter toetsing van de berekende bedragen hebben wij aan een extern adviseur een 

second opinion gevraagd. Deze geeft aan dat de berekende bijdrage correct is 

samengesteld en alleszins redelijk is.  

 

Daarnaast hebben wij bekeken welke alternatieven er nog mogelijk zijn behoudens 

aansluiten bij de regio. Voortzetten van de huidige samenwerking met Lisse en 

Noordwijkerhout door middel van de IBB (intergemeentelijke brandweer bollenstreek) 

is geen optie. Zowel Lisse als Noordwijkerhout opteren voor de regio. Zelfstandig 

verder gaan behoort ook niet tot de mogelijkheden. De argumenten op basis waarvan 

we eerder de samenwerking met Lisse en Nw’hout zijn gestart, zijn nog steeds valide. 

Op basis daarvan stellen wij u voor om toe te treden tot de brandweerregeling 

Hollands Midden en akkoord te gaan met de GR en de financiële gevolgen. Wij gaan 

er van uit dat we vóór de besluitvorming in de raadsvergadering van 11 februari van  

de regio een definitief voorstel hebben over de startbijdrage. 

 

Argumenten:Argumenten:Argumenten:Argumenten:    

1. Op deze wijze is de brandweerzorg voor onze inwoners nu en in de toekomst 

het beste geborgd. In het raadsvoorstel van april 2009 is een uitvoerige 

opsomming gegeven van de voordelen van de regionalisering van de 

brandweerzorg. Graag verwijzen wij daarnaar terug. Het voorstel van april 

2009 ligt bij de stukken ter inzage. 

2. De kosten van de brandweerzorg passen binnen onze vastgestelde begroting 

2010. De berekende startbijdrage 2010 past binnen het budget dat wij in de 

begroting voor brandweertaken hebben opgenomen. In de jaren daarop is 

taakstellend afgesproken dat de regionale brandweer een efficiencyvoordeel 

van 5%  moet realiseren in 2014. 
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Financiële dekking:Financiële dekking:Financiële dekking:Financiële dekking:    

In het voorstel van april hebben wij aangegeven dat de berekende bijdrage aan de 

regio €1.047.000,- zou gaan bedragen.  

Op basis van de vastgestelde berekeningsmethode is de startbijdrage 2010 voor 

Hillegom vooralsnog vastgesteld op € 1.278.290,-.   In de begroting 2010 hebben wij 

voor de totale brandweerzorg een bedrag groot € 1.391.000,- opgenomen. De 

berekende startbijdrage valt hierbinnen. Het geraamde voordeel in 2010 bedraagt 

dan €1.391.000,-  minus € 1.278.290,- = € 112.700,- 

 

Het verschil met het in april genoemde bedrag van €1.047.000,- en de nu becijferde 

bijdrage van € 1.278.290,- (groot €231.000,-) is als volgt verklaarbaar: 

- tussen de regio en de gemeenten is afgesproken alle taken en de daarvoor 

gereserveerde bedragen in de begrotingen een op een over te nemen. 

Daaronder vallen ook de adviestaken aan bouwplannen, vergunningverlening 

en bestemmingsplannen. De budgetten daarvoor staan in de begroting niet bij 

de post brandweer (oude programma 1 van de begroting), maar onder ’t oude 

programma 8 (RO en bouwzaken) van de begroting. Bij de eerste globale 

verkenning door de regio zijn die bedragen niet opgenomen (ca. € 225.000,-). 

- De kapitaallasten van toekomstige investeringen zijn toegevoegd (€20.000,-) 

- De gemeente Katwijk sluit niet aan bij de regio. Hierdoor ontstaat voor de 

overige gemeenten een voordeel (- €39.000,-). 

- Er heeft indexering plaatsgevonden. In totaal  €25.000,- 

- De inkomsten voor brandweerdiensten aan derden (bv. Opruimen oliesporen, 

schuimvoorraad Draka en Bentfield) zijn opgenomen in de startbijdrage (€ 

42.000,-). Hierover zijn we mondeling een aanpassing overeengekomen. 

- Het onderhoud van de brandkranen en de museale brandweervoertuigen blijft 

bij de gemeente (-€32.000,-) 

- Overige verschillen - € 10.000,- 

 

De startbijdrage kan geheel worden gedekt uit de begroting.  

 

Als gevolg van de overgang van het brandweerbureau IBB naar de regio ontstaan er 

voor ons desintegratiekosten. Het IBB viel organisatorisch onder ons. Van de 

gemeenten Lisse en Noordwijkerhout ontvangen wij een jaarlijkse bijdrage in de 

kosten van ondersteuning (facilitaire zaken, P&O, administratie etc.). Deze bijdragen 

vervallen. Ook onze eigen doorbelasting van ondersteunende diensten aan de 

brandweer vervalt. De directe kosten zoals huisvesting etc. worden overgenomen 

door de regio. Per saldo berekenen wij de achterblijvende desintegratiekosten op  

€ 239.000,-. 

Omdat wij destijds bij de vorming van het IBB onze ondersteunende diensten slechts 

marginaal hebben uitgebreid, zijn deze kosten dan ook nauwelijks terug te brengen. 

Bij ongewijzigd beleid moeten wij deze kosten doorbelasten op de overige afdelingen. 
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Dit jaar (2010) zullen wij mede in het kader van de financiële ontwikkelingen en de 

regiefunctie daar een oplossing voor zoeken. 

Op termijn (2014 ev.) verwachten wij van de regionale brandweer een 

efficiencyvoordeel te kunnen behalen van 5% (ca. € 64.000,-). 

 

Per saldo ontstaat voor ons als gevolg van de desintegratiekosten een nadeel van 

€239.000,- (desintegratiekosten) minus €112.700,- (geraamd voordeel 

brandweerkosten) van € 126.300,-. 

Voor de begroting 2010 heeft dit beperkte gevolgen, omdat de geplande start van de 

nieuwe GR valt halverwege het jaar (1 juli 2010). Voor de jaren 2014 en volgend 

houden we rekening met de besparing van 5% en bedraagt het nadeel € 126.300,- 

minus € 64.000,- = ca. € 62.000,-. 

Hierin is de mondeling overeengekomen verlaging van de startbijdrage van  

€ 20.000,- nog niet verwerkt. 

    

Urgentie:Urgentie:Urgentie:Urgentie:    

Besluit van de raden wordt gevraagd op korte termijn om daadwerkelijk met de 

vorming van de regionale brandweer te kunnen starten. Besluitvorming in de zittende 

raadsperiode is gewenst vanwege het voorafgaande. Het besluit overhevelen naar de 

nieuwe raadsperiode kan betekenen dat het proces nog verder vertraagd dan wel 

stagneert. 

 

Kanttekeningen:Kanttekeningen:Kanttekeningen:Kanttekeningen:    

De invloed van de gemeente op de brandweerzorg wordt minder. Besluiten over de 

begroting nemen we samen met 26 andere gemeenten. In de huidige situatie zijn we 

daarin autonoom.  

De samenwerking met Lisse en Noordwijkerhout binnen het IBB is vastgelegd in het 

convenant van 9 januari 2007. Deze samenwerking kan zonder verdere gevolgen 

worden opgezegd mits de drie gemeenten een eensluidend besluit nemen om de 

brandweerzorg over te dragen aan de regio. Wij verwachten dat dit gebeurt. De 

kosten van het IBB worden in dat geval conform de geldende afspraken in het 

convenant met elkaar verrekend. Dit heeft geen financiële gevolgen. 

 

namens het college van burgemeester en wethouders, 

 

ing. G.P. van Lierop  drs. A. Mans  

secretaris voorzitter 

 

 

 

Ter inzage gelegd: 

- Raadsvoorstel dd 09-04-2009 inzake Regionaliseren brandweerzorg (BW-09-00249) 

- Brief Regionale Brandweer Hollands Midden dd 29-12-2009 inzake Regionalisering Brandweer 

- Rapportage second opinion kosten regionalisering brandweer gemeente Hillegom dd 05-01-2010 


