
   

 

 

 

Het bestuurlijk overleg financiële kaderstelling 

gemeenschappelijke regelingen Hollands Midden 

p/a gemeente Leiden 

t.a.v. wethouder R. Strijk 

Postbus 9100 

2300 PC  Leiden 

 

Datum: 31 januari 2014 Telefoon:  088 – 246 51 14  Bijlage:  -  

Ons kenmerk: UIT-2014-036817 Fax:  088 – 246 50 01 

Uw kenmerk: - E-mail:  ernst.breider@brandweer.vrhm.nl 

Uw brief van: 1 november 2013 Onderwerp:  Reactie van het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio 

Hollands Midden op het financieel kader gemeenschappelijke 

regelingen 2015-2018 

  Contactpersoon:  E.H. Breider, Concerncontroller VRHM 

    Graag bij correspondentie kenmerk en onderwerp vermelden. 

 

 

 

Geachte heer Strijk, 

 

Vanuit het bestuurlijk overleg financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen van 

gemeenten in de regio Hollands Midden (Commissie Strijk) is aan de gemeenschappelijke 

regelingen een taakstelling voor 2015 ten opzichte van 2014 voorgesteld van 5,31%. Voor de 

jaren daarna zou ook rekening moeten worden gehouden met krimpende budgetten, mogelijk 

oplopend tot 14,28% in 2018. Tot voor kort was de Brandweer Hollands Midden uitgesloten van 

deze generieke kortingen op de gemeenschappelijke regelingen. Met bovenstaand voorstel is die 

uitzondering komen te vervallen. 

Uw verzoek aan ons is om af te wegen in hoeverre bovenstaande bezuinigingsmaatregelen 

acceptabel en maatschappelijk verantwoord zijn en in hoeverre wij aan deze taakstelling kunnen 

voldoen.  

 

Wij hebben volledig begrip voor de moeilijke financiële omstandigheden van gemeenten en 

begrijpen dat ook wij een bijdrage dienen te leveren. Binnen de Veiligheidsregio Hollands Midden 

is dan ook serieus gekeken naar mogelijke bezuinigingsmaatregelen. Samenvattend leidt dit tot 

het volgende resultaat. 

Voor de programma’s GHOR, Veiligheidsbureau en Oranje Kolom zal de bezuiniging voor 2015 

worden gerealiseerd.  

Voor het programma Gemeenschappelijke Meldkamer lijkt dit, met het oog op de geplande 

nationalisering van de meldkamer Hollands Midden niet meer opportuun.  

Ten aanzien van de voorgestelde taakstelling op het programma Brandweer zijn wij van mening 

dat, gelet op de reeds opgelegde taakstelling van 16,6% per uiterlijk 2018 (Cebeon-norm) en de 

nog in opbouw verkerende jonge organisatie van de regionale brandweer, een verdere 

taakstelling op dit moment niet acceptabel en maatschappelijke verantwoord is. Een verdere 
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taakstelling leidt tot een niveau van brandweerzorg dat, op basis van de huidige inzichten, niet 

verantwoord is.  

Bovenstaande punten zullen wij in deze brief nader toelichten en onderbouwen. 

 

Programma Brandweer Hollands Midden 

Bij de totstandkoming van de Brandweer Hollands Midden enkele jaren geleden is afgesproken 

dat in enkele jaren zou worden toegewerkt naar een situatie waarin de gemeentelijke bijdragen 

aan de regionale brandweer zou overeenkomen met het fictief referentiebudget dat de gemeenten 

voor deze taak ontvangen uit het gemeentefonds (de zogeheten Cebeon-norm). Op het moment 

waarop dit werd afgesproken zaten sommige gemeenten heel sterk, andere gemeenten veel 

minder boven die norm. Enkele gemeenten zaten er zelfs onder. In totaal betekende het 

toegroeien naar de nieuwe norm echter wel een bezuiniging van 16,6%. Voor een organisatie die 

in opbouw is en waarbij zo’n groot deel van de lasten bepaald wordt door normen omtrent 

aanrijtijden, en kwesties als kazerneconfiguratie e.d. is dat een enorme opgave. De begroting is 

immers niet zeer flexibel. Niettemin is de handschoen opgepakt en is een ‘routekaart’ ontwikkeld 

om stap voor stap naar de situatie van structureel lagere lasten te komen. Een versnelling is ons 

inziens daarbij niet goed mogelijk. Grafisch ziet e.e.a. er als volgt uit: 
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Doorvoering van extra bezuinigingstaakstellingen betekent dat Brandweer Hollands Midden wordt 

gevraagd de brandweerzorg te verrichten voor minder geld dan het referentiebudget dat 

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

referentiebudget (cluster Openbare Orde en Veiligheid in het gemeentefonds, taakgebied 

gemeentelijke brandweer en rampenbestrijding) is gebaseerd op onafhankelijk en zorgvuldig 

onderzoek (Periodiek Onderhoudsrapport gemeentefonds) en is het niveau waarop financiële 

middelen beschikbaar worden gesteld om de wettelijk verplichte brandweerzorg te kunnen 

organiseren. Minder geld voor brandweerzorg dan voor het taakgebied in het gemeentefonds 

beschikbaar is brengt het grote risico met zich mee. Ons bestuur is van mening dat het uitvoeren 

van de brandweerzorg dan niet meer verantwoord kan plaatsvinden, temeer daar ook op de enige 

andere inkomstenbron van de Veiligheidsregio, de rijksbijdrage BDUR, een korting van 6% is 

gelegd. 
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Het bovenstaande laat onverlet dat als uit het nu lopende onderzoek naar de maatregelen om per 

2018 te voldoen aan de Cebeon-norm mocht blijken dat een verantwoorde brandweerzorg 

mogelijk is tegen een gemeentelijke bijdrage die lager ligt dan de Cebeon-norm, dit zal worden 

meegenomen in de besluitvorming binnen het bestuur van de veiligheidsregio. Deze 

besluitvorming is voorzien voor eind 2014. 

 

Programma Gemeenschappelijke Meldkamer 

Op landelijk niveau is besloten om de regionale meldkamers samen te brengen in een Landelijke 

Meldkamerorganisatie onder aansturing van de minister voor Veiligheid en Justitie. Vooruitlopend 

daarop zal de meldkamer Hollands Midden naar alle waarschijnlijkheid in 2014 worden 

samengevoegd met de meldkamer Haaglanden in het gebouw “De Yp”. Bij de nationalisering van 

de meldkamer komen de lasten van de regionale meldkamer voor onze veiligheidsregio te 

vervallen. Om de kosten op nationaal niveau te kunnen betalen worden de budgetten van de 

onderscheiden kolommen op nationaal niveau afgeroomd. Naar alle waarschijnlijkheid zal dit, 

voor wat betreft de brandweerzorg, gebeuren door een korting op het gemeentefonds van, zoals 

het er nu naar uitziet, ca € 42 miljoen. Hoe dit voor onze regio uitpakt en wat de effecten per 

gemeente precies zullen zijn valt nu nog niet met zekerheid vast te stellen. In ieder geval heeft 

een korting op de budgetten, gezien deze ontwikkeling, geen zin. 

 

Programma GHOR 

Voor het programma GHOR is het bestuur VRHM in samenwerking met het bestuur van de 

RDOG HM voornemens om de relatie tussen de beide gemeenschappelijke regelingen te 

herzien en deze aan te passen aan het gewijzigde wettelijke kader. 

Teneinde de bezuinigingstaakstelling op de inwonerbijdrage te realiseren is de GHOR een 

onderzoek gestart naar de mogelijkheden van de nieuwe wetgeving gewijzigde Wet 

veiligheidsregio’s, Wet Publieke Gezondheid en Tijdelijke wet ambulance zorg (Twaz) om de 

Btw verplichtingen te beperken door overheveling van de inwonerbijdrage van de VRHM 

naar de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg (RDOG). 

Omdat het fiscaal en juridisch advies op de uitkomsten van het onderzoek aangeven dat 

omlegging van de financieringsstromen mogelijk is, stelt de GHOR voor om de 

bezuinigingsopdracht als taakstelling in de begroting 2015, conform 2014, op te nemen. 

Besluitvorming over de wijzigingen van beide gemeenschappelijke regelingen in de beide 

besturen en in de gemeenteraden in Hollands Midden is nog wel nodig. Besluitvorming wordt 

verwacht voor mei 2014. 

 

Programma’s Veiligheidsbureau en Oranje Kolom 

Het realiseren van een bezuinigingstaakstelling van 5,3% voor 2015 e.v. op het programma 

Veiligheidsbureau wordt mogelijk geacht door verdere versobering van de uitgaven voor 

bestuursvergaderingen. Het realiseren van een bezuinigingstaakstelling van 5,3% voor 2015 e.v. 

voor het programma Oranje Kolom wordt mogelijk geacht door het opzeggen van de convenanten 

met het Rode Kruis inzake Verwanteninformatie en Opvang & Verzorging. Het convenant inzake 

Verwanteninformatie wordt vervangen door de nieuwe, goedkopere, slachtofferinformatie 

systematiek (SIS). Voor het convenant Opvang & Verzorging wordt onderzocht welke nieuwe 

samenwerkingsafspraken passen bij de huidige maatschappelijke ontwikkelingen. 

Het Dagelijks Bestuur is wel van mening dat, gezien de beperkte omvang van de formatie van het 

Veiligheidsbureau en het Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing, invulling van extra 

bezuinigingstaakstellingen in 2016 - 2018 op de organisatiekosten en uitgaven niet verder 
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verantwoord is. Omdat daarmee de schaal waarop het Veiligheidsbureau en het Bureau 

Gemeentelijke Crisisbeheersing hun activiteiten kunnen vervullen te klein wordt om deze nog 

efficiënt en effectief uit te kunnen voeren. 

 

Maximeren van de algemene reserve 

Inclusief verwerking van het bestemmingsvoorstel jaarrekening 2012 heeft de Veiligheidsregio 

Hollands Midden haar algemene reserve op het niveau conform het Financieel kader 

gemeenschappelijke regelingen 2015-2016.  

 

Ten slotte 

Bovenstaande reactie van het Dagelijks Bestuur op de door het bestuurlijk overleg financiële 

kaderstelling gemeenschappelijke regelingen voorgesteld kader voor de periode 2015-2018 wordt 

ook verwerkt in de begrotingsuitgangspunten voor 2015-2018. Deze worden ter besluitvorming 

aangeboden aan het Algemeen Bestuur in de vergadering van 13 februari 2014. 

 

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, 

 

Hoogachtend, 

het dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden 

de secretaris,        de voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

H.E.N.A. Meijer         drs H.J.J. Lenferink 

 

 

 

 

 

 

c.c.  

- de colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten in de 

 gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden 


