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Nr.     3. Bestuur\6356  

B&W-besluit   02-02-2016 

Raadscommissie  18-02-2016  

Raad    03-03-2016 

Agendanummer    

 

Onderwerp:  

Regionaal Beleidsplan VRHM, Korpsbeleidsplan en Bestuurlijke uitgangspunten 

kostenniveau brandweer HM en financieringssystematiek 

 

 

Wij stellen voor:  

1. In te stemmen met de het concept Regionaal Beleidsplan Veiligheidsregio Hollands  

    Midden 2016-2019 ‘Gericht verder!’ 

2. In te stemmen met het Korpsbeleidsplan 2016-2018 Brandweer Hollands Midden. 

3. In te stemmen zowel met de bestuurlijke uitgangspunten kostenniveau Brandweer  

     Hollands Midden als de financieringssystematiek gemeentelijke bijdragen vanaf  

     2019.  

 

 

Bestaand kader:  

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.   

 

Doelstelling:  

Regionaal Beleidsplan: de Veiligheidsregio Hollands Midden duurzamer maken, 

houden en gericht versterken. 

 

Korpsbeleidsplan: naast de implementatie van de plannen uit de Kadernota Meer-

Anders-Minder, nieuwe doelen stellen voor een modern brandweerkorps. 

 

Kostenniveau brandweer HM en financieringssystematiek vanaf 2019: heldere 

afspraken maken binnen de Veiligheidsregio Hollands Midden over het niveau van de 

kosten en de gemeentelijke financiering voor brandweerzorg in Hollands Midden 

vanaf 2019. 

 

 

 

 

Inleiding: 

In dit voorstel worden drie met elkaar samenhangende stukken aan u voorgelegd. 

Namelijk het ontwerpbeleidsplan van de Veiligheidsregio Hollands Midden, het 
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Korpsbeleidsplan van de Brandweer Hollands Midden en een voorstel voor een nieuwe 

vaststelling van het kostenniveau van Brandweer Hollands Midden. Het voorstel is 

inhoudelijk afgestemd met de afdeling Financiën.  

 

De Veiligheidsregio Hollands Midden heeft het concept-Regionaal Beleidsplan 

Veiligheidsregio Hollands Midden 2016-2019 Gericht verder! opgesteld. Het 

regionaal beleidsplan geeft richting aan de ontwikkeling van de multidisciplinaire 

crisisbeheersing binnen de 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.  

 

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

jaar is gewerkt aan het opbouwen van deze nieuwe brandweerorganisatie. De basis 

bij Brandweer Hollands Midden is op orde. Nu worden nieuwe doelen gesteld 

onderweg naar een modern brandweerkorps. Hiervoor is een Korpsbeleidsplan 

opgesteld voor de periode 2016-2018, met de titel We zijn onderweg. Vaststelling 

van het Korpsbeleidsplan in het Algemeen Bestuur vindt plaats nadat de 

gemeenteraden dit hebben vastgesteld (art. 3a Wet Veiligheidsregio’s). 

 

Binnen de Veiligheidsregio Hollands Midden zijn tot en met 2018 bestuurlijke 

afspraken gemaakt over de routekaart Cebeon en de Cebeon-norm. Conform 

afspraak heeft het Algemeen Bestuur de gehanteerde financieringssystematiek 

geëvalueerd en voorstellen ontwikkeld voor de volgende beleidsperiode voor een 

nieuwe vaststelling van het kostenniveau van Brandweer Hollands Midden. Het 

Algemeen Bestuur legt deze voorstellen nu ter zienswijze voor aan de raden van de 

deelnemende gemeenten.  

 

Argumenten: 

1.  De raad kan middels het indienen van zienswijze invloed uitoefenen op de inhoud 

van het Regionaal Beleidsplan 

In het concept Regionaal Beleidsplan staat het beleid op hoofdlijnen voor de 

komende 4 jaar en is gebaseerd op het regionale risicoprofiel dat in september 

2015 in uw raad is behandeld. Door in te stemmen met het plan krijgt de 

veiligheidsregio het mandaat om het plan verder te gaan uitwerken. Jaarlijks 

worden werkplannen vastgesteld waarin het beleidsplan zowel beleidsmatig als 

financieel wordt vertaald. De uitvoering van het beleidsplan gebeurt met de 

middelen die ter beschikking zijn gesteld in de programmabegroting.  

 

2.  Door uitvoering van het Korpsbeleidsplan 2016-2018 ontstaat een modern 

brandweerkorps 

De in het Korpsbeleidsplan benoemde doelen worden uitgewerkt in 26 concrete 

plannen. In deze plannen wordt uitvoering gegeven aan de bezuinigingsvoorstellen 

uit het programma Meer-Anders-Minder en worden risico’s en maatregelen beter 
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in balans gebracht. Ook wordt de organisatie van de brandweer – o.a. door de 

speerpunten risicogericht werken en het stimuleren van zelfredzaamheid – beter 

afgestemd op de behoefte van de samenleving. Tot slot wordt geïnvesteerd in 

medewerkers door persoonsgerichte vakbekwaamheidsprogramma’s. Hierdoor is 

het brandweerpersoneel beter voorbereid op haar taak in een veranderende 

omgeving. Zo ontstaat een modern brandweerkorps dat goed is voorbereid op de 

risico’s in de omgeving. 

  

Financiële dekking: 

Hillegom moet in 2017 €8.800,=, in 2018 €8.400,= en in 2019 €23.500,= meer 

betalen. De hogere bijdrage wordt vanaf 2017 meegenomen in de 

Meerjarenbegroting 2017-2020.  

 

Participatie: 

Over dit stuk heeft afstemming plaatsgevonden met de afdeling Financien.  

 

Urgentie: 

Gevraagd wordt om uiterlijk 15 maart een reactie op de stukken te geven.  

 

Kanttekeningen: 

N.v.t 

 

namens het college van burgemeester en wethouders, 

 

ing. G.P. van Lierop A. van Erk 

secretaris burgemeester 

 

 

Bijlagen:  

-Aanbiedingsbrief beleidsnota’s aan gemeenten 

-Regionaal Beleidsplan VRHM 2016-2019 

-Beslisnotitie Regionaal beleidsplan VRHM 2016-2019 

-Korpsbeleidsplan 2016-2018 

-Beslisnotitie korpsbeleidsplan 2016-2018 

-Beslisnotitie Nieuwe bestuurlijke uitgangspunten Cebeon 

-Notitie evaluatie financieringssystematiek Hollands Midden 

-Reacties gemeenten incl. wijze van verwerking Regionaal Beleidsplan 

Informatie bij: Sigrid Kunnen, S.Kunnen@hillegom.nl, tel.nr. 0252-537283. 
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Onderwerp: 

Regionaal Beleidsplan VRHM, Korpsbeleidsplan en Bestuurlijke uitgangspunten 

kostenniveau brandweer HM en financieringssystematiek 

 

 

De Raad van de gemeente Hillegom, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, 

gelet op het bepaalde in artikel  108 van de Gemeentewet,  

 

besluit:  

1. In te stemmen met de het concept Regionaal Beleidsplan Veiligheidsregio 

Hollands Midden 2016-2019 ‘Gericht verder!’ 

2. In te stemmen met het Korpsbeleidsplan 2016-2018 Brandweer Hollands 

Midden. 

3. In te stemmen zowel met de bestuurlijke uitgangspunten kostenniveau 

Brandweer Hollands Midden als de financieringssystematiek gemeentelijke 

bijdragen vanaf 2019. 

 

 

 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 3 maart 2016 

 

drs. P.M. Hulspas-Jordaan A. van Erk 

griffier voorzitter 
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