
 
 
 
Rapportage second opinion kosten regionalisering Brandweer gemeente Hillegom 
 
Op uw verzoek heeft Atos Consulting in de persoon van Aad Wessel een second opinion 
uitgevoerd naar de financiële aspecten van de regionalisering van de Brandweer. De rapportage is 
opgedeeld in drie delen: de kosten van de geregionaliseerde brandweer, die van het IBB en 
overheadkosten van de gemeente zelf. 
 
De kosten van de geregionaliseerde brandweer 
De kosten zoals berekend in de notitie Gevolgen startbijdrage begroting 2010 komen voor de 
nieuwe situatie (na regionalisering) uit op € 1.272.397. In dit bedrag zijn alle lasten en baten van 
de nieuwe situatie opgenomen, inclusief de kwaliteitsverbetering (€ 19.000) en de afspraken van 
het overleg van 16 december 2009 (€ 20.000). 
In de notitie is aangegeven dat er op basis van de oude situatie een bedrag van € 1.391.084 in de 
begroting is opgenomen.  
Per saldo is het benodigde bedrag in de nieuwe situatie circa € 118.000 lager. De kosten na 
regionalisering lijken daarmee alleszins redelijk.  
 
Het IBB 
De gemeente Hillegom vervult door middel van het IBB een centrumfunctie voor de 
brandweerzorg voor de gemeenten Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout. Na regionalisering houdt 
het IBB op te bestaan. Bij de voorbereiding van de regionalisering is de liquidatie van het IBB 
buiten beschouwing gelaten. Voor wat betreft de directe kosten van het IBB is dat geen probleem, 
maar voor de indirecte kosten wel.  
 
De gemeente heeft in overleg met de twee andere gemeenten gekozen voor de systematiek om de 
overheadkosten bij het IBB in rekening te brengen in de vorm van een opslag van 40% op de 
directe personeelslasten. Er is geen relatie gelegd tussen de doorbelasting en de werkelijke kosten 
van de overhead. De doorbelaste overhead bedraagt daarmee circa € 312.000. Van dit bedrag 
komt circa € 110.000 voor rekening van Hillegom zelf. Het restant van € 202.000 wordt betaald 
door de twee andere gemeenten. Na regionalisering vervalt deze bijdrage omdat het IBB ophoudt 
te bestaan. Er zijn geen afspraken gemaakt over eventuele verrekeningen van kosten na liquidatie 
van het IBB. 
 
De gemeente Hillegom mist na regionalisering circa € 202.000 aan inkomsten. De directe kosten 
van het IBB vallen weg, het resterende deel zit versleuteld in de overhead van de gemeente en is 
nauwelijks beïnvloedbaar. Het directe deel betreft de facilitaire kosten (volgens een schatting van 
Facilitaire zaken circa € 48.000) en kosten van P&O (circa € 25.0001). Per saldo is er een nadeel 
van € 129.000.  

                                                   
1 De schatting is door Atos Consulting gemaakt op basis van de uitkomsten van het onderzoek naar de 
financiële consequenties van de Buitendienst. 
 



De overheadkosten 

Het aandeel van de gemeente Hillegom in de overhead van het IBB is circa € 110.000, daarnaast 
is er voor circa € 22.000 aan doorberekende overhead op het product brandweer. De overhead is 
in totaal dus € 132.000. Van de overheadkosten vallen na regionalisering de kosten van inhuur bij 
P&O weg (22.000). De resterende overheadkosten zijn maar zeer beperkt beïnvloedbaar.  
 
Conclusie 
De kosten na regionalisering van de brandweer vallen circa € 118.000 lager uit dan waarmee in 
de begroting 2010 rekening is gehouden. 
Er ontstaat een nadeel voor de gemeente Hillegom omdat het IBB ophoudt te bestaan en de 
betalingen van de twee andere gemeenten voor de doorbelaste overhead wegvallen. De 
doorbelaste overhead bedraagt (IBB en product) € 334.000. Van dit bedrag vallen de directe 
kosten (circa € 95.000) vrij. Het indirecte deel is slechts beperkt beïnvloedbaar.  
 
Resumerend is het resultaat: 
Positief   + € 118.000 
Negatief  -  € 334.000 
Valt vrij  + €   95.000 
Negatief    € 121.000 
 
Het nadelig resultaat komt ten laste van de gemeente Hillegom. Het nadeel is een direct resultaat 
van de gekozen systematiek waarbij een opslag van 40% wordt gehanteerd. De twee andere 
gemeenten daar nu op aanspreken is niet reëel.  
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