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Onderwerp:
Ontwerpprogrammabegroting 2011Gemeenschappelijke regeling Regionale

RAADSVOORSTEL

Brandweer en GHOR Hollands Midden

Wij stellen voor te besluiten:
Geen zienswijze in te dienen omdat u kunt instemmen met de ontwerp
programmabegroting 2011.
Bestaand kader/doelstelling:
Gemeenschappelijke regeling Regionale Brandweer en GHOR Hollands Midden.

Inleiding:
De gemeenteraden van de gemeenten die deelnemen in de gemeenschappelijke
regeling Regionale Brandweer en GHOR Hollands Midden is gevraagd hun zienswijze
kenbaar te maken ten aanzien van de ontwerpprogrammabegroting.
Beleidsmatig
Het bestaand beleid, zoals verwoord in de Perspectiefnota 2010, wordt gehandhaafd.
Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen.
De begroting van het GMK (Gemeenschappelijke Meldkamer) heeft te maken met
aanzienlijke structurele tekorten. Worden nu opgelost met incidentele maatregelen.
Binnenkort volgt een voorstel tot structurele oplossing.
Het programma Oranje Kolom voorziet nog niet in een dekking voor een
coördinerend secretaris. Voorgesteld wordt de kosten te dekken uit de verhoging van
de rijksbijdrage. De regio gaat bekijken of dit mogelijk is.
Financieel
Vanuit de regio Hollands Midden wordt 5% efficiency korting doorgevoerd in de
begroting. De door de gemeenten gewenste bezuinigingen zijn niet opgenomen. De
indexering voor 2011 is voorgesteld op 0%. Dit wordt door Hollands Midden gezien
als bezuinigen. De verhoging van de CAO wordt binnen de begroting opgevangen.

*Z0099CCBC8C*

De startbijdrage is niet correct opgenomen in de nu voorliggende begroting. De
inwonerbijdrage voor het GMK was per ongeluk dubbel in rekening gebracht. Dit
wordt nog door de regio gecorrigeerd.
Argumenten:

1. De regio moet met dekking komen voor de coördinerend secretaris voor na 2011.
Beleidsmatig zijn er geen wijzigingen ten opzichte van 2010. Binnen het programma
Oranje Kolom/Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing is nog niet voorzien in een
dekking voor de coördinerend secretaris voor na 2011. Om de inwonerbijdrage
volgend jaar niet weer te laten stijgen stellen we voor de kosten te dekken uit de
verhoging van de rijksbijdrage.
Financiële dekking:
N.v.t.
Urgentie:
Conform de aanbiedingsbrief van Regionale Brandweer kan de raad voor 14 juni 2010
haar reactie schriftelijk kenbaar maken.
Kanttekeningen:
Kanttekeningen:
N.v.t.
namens het college van burgemeester en wethouders,
ing. G.P. van Lierop

drs. A. Mans

secretaris

voorzitter
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