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Z-14-20856 Openbare Ruimte Sigrid Kunnen Raadsvoorstel  

Nr.     3. Bestuur\4910  

B&W-besluit   13-05-2014 

Uitwisseling    

Raad    19-06-2014 

Agendanummer   8 

 

Onderwerp:  

Ontwerpprogrammabegroting 2015 Veiligheidsregio Hollands Midden 

 

 

Wij stellen voor:  

1. Geen zienswijze in te dienen over de ontwerpprogrammabegroting 2015 van de 

Veiligheidsregio Hollands Midden. 

 

 

Bestaand kader:  

Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden 

 

 

Inleiding: 

Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 48 van de Gemeenschappelijke 

Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden (GR VRHM) wordt de ontwerpprogramma-

begroting aangeboden aan de gemeenteraden zodat zij gebruik kunnen maken van het 

recht een zienswijze op de begroting bij het Dagelijks Bestuur in te dienen. 

 

Door de gemeenten op de schaal van de veiligheidsregio Hollands Midden is het 

initiatief genomen om te komen tot gezamenlijke afspraken over de financiële 

kaderstelling van alle gemeenschappelijke regelingen binnen het gebied. Voor de 

uitwerking daarvan is een bestuurlijk overleg van gemeenten samengesteld 

(Commissie Strijk). Het voorstel van deze bestuurlijke commissie is een taakstelling 

voor alle regelingen voor de begroting 2015 van 5,31% ten opzichte van 2014.  

 

Voor de brandweer en de meldkamer heeft dit consequenties die de Veiligheidsregio 

en ook wij onverantwoord vinden. Wij onderschrijven het standpunt van de 

veiligheidsregio hierin.  De consequenties van de commissie Strijk zijn voor: 

- De brandweer een extra bezuiniging bovenop de reeds opgelegde bezuiniging 

van 16,6% per uiterlijk 2018 (Cebeon norm). Dit gaat ten koste van de 

brandweerzorg. De brandweer ligt op koers om deze norm te gaan halen. 

- De Meldkamer nog niet duidelijk, omdat het nog niet bekend is hoe de 

financiering straks gaat verlopen op het moment dat de regionale meldkamers 

samengebracht gaan worden in een Landelijke Meldkamerorganisatie. De 

meldkamer van Hollands Midden wordt in 2014 samengevoegd met de 
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meldkamer van Haaglanden in het gebouw “De Yp”. Verdere bezuiniging heeft op 

dit moment geen toegevoegde waarde. 

 

De bezuinigingen van de commissie Strijk voor de programma’s GHOR, Veiligheids-

bureau en Oranje Kolom kunnen wel gerealiseerd worden zonder consequenties. 

 

Wij stellen dan ook voor om geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 

2015 van de Veiligheidsregio en de Strijknorm niet te hanteren voor de programma’s 

brandweer en meldkamer. 

 

Argumenten: 

1.1  De VRHM stelt voor de Strijknorm (commissie Strijk) niet voor de programma’s 

brandweer en de Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK) te volgen. 

 Verdere bezuinigingen gaan ten koste gaan van de brandweerzorg. Dit is niet 

wenselijk. Bij de nationalisering van de meldkamer komen de lasten van de 

regionale meldkamer te vervallen voor de veiligheidsregio. Hoe de geldstromen 

dan wel gaan lopen is nog niet duidelijk. Verdere bezuiniging heeft daarom op 

dit moment geen toegevoegde waarde. We onderschrijven deze standpunten 

waardoor we geen zienswijze hoeven in te dienen. 

  

Financiële dekking: 

De bijdrage voor de gemeente Hillegom conform de begroting 2015 van de 

Veiligheidsregio is € 1.182.489. Deze bijdrage is opgenomen binnen de 

gemeentelijke meerjarenbegroting. 

 

Participatie: 

n.v.t. 

 

Urgentie: 

De Veiligheidsregio heeft verzocht voor 6 juni 2014 een eventuele zienswijze kenbaar 

te maken. Dit is gezien de vergaderagenda niet haalbaar. Mocht u wel een zienswijze 

willen indienen dan kan deze in de vergadering van het  Algemeen Bestuur op 26 juni 

2014 nog worden ingebracht. 

 

Kanttekeningen: 

n.v.t. 

 

namens het college van burgemeester en wethouders, 

ing. G.P. van Lierop J. Broekhuis 

secretaris burgemeester 

 

Ter inzage gelegd: 

- Brief Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) dd 17-04-2014 iz ontwerpprogrammabegroting 2015  

- Brief DB VRHM dd 31-01-2014 iz reactie op financieel kader GR 2015-2018 

Informatie bij: mw. S. Kunnen, s.kunnen@hillegom.nl, tel.nr. (0252) 537 283 
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Onderwerp: 

Ontwerpprogrammabegroting 2015 Veiligheidsregio Hollands Midden 

 

 

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. Geen zienswijze in te dienen over de ontwerpprogrammabegroting 2015 van de 

Veiligheidsregio Hollands Midden. 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 19 juni 2014. 

 

 

  

 

drs. P.M. Hulspas-Jordaan J. Broekhuis 

griffier voorzitter 

 

 
GEMEENTE HILLEGOM 

Hoofdstraat 115, 2181 EC Hillegom  T 14 0252 

Postbus 32, 2180 AA Hillegom F 0252 - 537 290 

 E info@hillegom.nl 

 I www.hillegom.nl 

 


