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Geachte raadsleden, 
 
De tweede helft van april dit jaar, is u de ontwerp programmabegroting 2015 van de 
Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) toegezonden. Met deze oplegnotitie wordt 
aangegeven of zich belangrijke koerswijzigingen zullen voordoen en er wordt een beeld 
geschetst van de financiële situatie en beleidsmatige risico’s. Alle gemeenteraden van de 
deelnemende gemeenten zijn in de gelegenheid gesteld om een zienswijze kenbaar te 
maken. 
 
1 Inleiding 
Zoals bepaald in de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) 
is het vaststellen en ook het wijzigen van de begroting van de Gemeenschappelijke Regeling 
een bevoegdheid toebedeeld aan het Algemeen Bestuur van de VRHM. Het Algemeen 
Bestuur moet volgens de wet de begroting 2015 uiterlijk 1 juli 2014 vaststellen. 
 
De zienswijzen van de gemeenteraden dienen op 6 juni 2014 ingediend te zijn bij het 
Dagelijks Bestuur van de VRHM. De zienswijzen van alle deelnemende gemeenten van de 
VRHM worden tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur op 27 juni 2014 ingebracht. 
In gemeente Leiderdorp is afgesproken dat het college een conceptzienswijze aan de 
gemeenteraad voorlegt. De gemeenteraad van Leiderdorp krijgt zo de mogelijkheid om tot 
betere sturing en controle te komen, ten aanzien van de Gemeenschappelijke Regelingen, in 
dit geval de GR VRHM. 
 
2 Opbouw en focus van de ontwerp-programmabegroting 2015 
Ook dit jaar is de programmabegroting opgebouwd uit een beleidsmatig deel en een financieel 
deel. Op het gebied van de beleidsvoering zijn er opnieuw geen koerswijzigingen aan te 
geven. De beleidsbegroting bestaat uit een hoofdstuk voor de beleids- en 
begrotingsuitgangspunten, een hoofdstuk over programma-overstijgende onderwerpen, vijf 
programmaplannen en de (verplichte) paragrafen. Het programmaplan is opgebouwd uit de 
beleidstaken die in het kader van de VRHM de veiligheidsketen weerspiegelen. De 
voorgenomen activiteiten worden begroot en verantwoord naar lasten en baten in de vijf 
programma’s: 

1. Programma Brandweer 
2. Programma Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK) 
3. Programma Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) 
4. Programma Veiligheidsbureau 
5. Programma Oranje Kolom - Rampenbestrijding en Crisisbeheersing 
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Eerder zijn er door de VRHM begrotingsuitgangspunten geformuleerd voor het opstellen van 
de ontwerp programmabegroting. Op 13 februari 2014 is door het AB ingestemd met deze 
uitgangspunten. 

 
3 Financieel 
De ambtelijke werkgroep “financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen” heeft ook 
bij de GR VRHM geïnformeerd of zij het financieel kader toepassen voor de begroting 2015 
(voorheen bekend als de Strijk-norm). Het college van Leiderdorp heeft ingestemd met het 
toepassen van dit kader. De VRHM heeft gemotiveerd aangegeven het kader niet te kunnen 
toepassen. Het realiseren van de taakstelling van 5,31% is in 2015 niet mogelijk. De 
argumentatie van de VRHM is echter mager. 
Ondanks dat het realiseren van het financiële kader voor de begroting van 2015 niet mogelijk 
is, blijft deze kaderstelling overeind. Het college heeft dit uitgangspunt op 8 april van dit jaar 
nog bekrachtigd. Door dit richting de VRHM te communiceren, nu ook in samenspraak met 
andere gemeenten die toepassing van de financiële kaderstelling onderschrijven, zal door de 
VRHM de taakstelling concreet vorm moeten worden gegeven, in elk geval in de toekomstige 
begrotingen. 
 
Vanuit SP71 Financieel is per programma geadviseerd. Hieronder de input van het 
servicepunt: 
 
Brandweer 
De brandweer heeft afgesproken te voldoen aan de zogenaamde CEBEON norm. Dit houdt 
concreet in een bezuiniging van 5% in de periode 2010-2012, een bezuiniging van wederom 
5% in de periode 2013-2015 en tenslotte een bezuiniging in de periode 2016-2017/2018 van 
6,6%. Deze bezuiniging staat in principe los van de jaarlijkse indexering die voor 2015 1,41% 
bedraagt en los van de taakstelling van 5,31%. 
 
Bovenstaande moet los worden gezien worden van het feit dat gemeente Leiderdorp bij de 
start van de Veiligheidsregio relatief minder voor hun brandweerzorg betaalden en andere 
gemeenten meer. Dit zal in 2018 rechtgetrokken zijn en houdt in dat Leiderdorp (evenals 
Oegstgeest en Zoeterwoude in onze regio) de komende jaren relatief meer betalen. 
 
De brandweer geeft in de uitgangspunten aan te kunnen voldoen aan de CEBEON norm, 
gebruik te maken van de indexering en niet te kunnen voldoen aan de (additionele) 
taakstelling van 5,31%.  In de programma-begroting wordt aangegeven dat ten aanzien van 
de CEBEON norm het doorvoeren van de taakstelling van de werkgroep financiële 
taakstelling zou betekenen “dat Hollands Midden wordt gevraagd de brandweerzorg voor 
minder geld dan het referentiebudget dat gemeenten via het gemeentefonds ontvangen als 
fictief budget voor de brandweerzorg uit te voeren”.  
Deze constatering heeft echter alleen betrekking op het referentiebudget zoals dat in 2009 in 
het gemeentefonds zat en waarop de CEBEON norm is gebaseerd. Sinds 2009 is de 
algemene uitkering immers afgenomen en dus ook het fictieve budget dat gemeenten 
ontvangen voor brandweerzorg. De CEBEON norm veronderstelt een hoger fictief budget voor 
brandweerzorg dan dat gemeenten op dit moment feitelijk ontvangen in het kader van de 
algemene uitkering. In 2014/2015 vindt een herijking van de verdeelmaatstaven van het 
gemeentefonds plaats. Hierdoor zal ook het fictieve budget voor brandweerzorg veranderen 
wat effect kan hebben op de algemene uitkering 2016.  
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Begroting 2015:  
Conclusie: op basis van een globale cijferanalyse voldoet de brandweer aan de in het AB 
besloten begrotingsuitgangspunten 2015. Vanuit financieel oogpunt moet worden 
geconstateerd dat de uitgangspunten niet voldoen aan de financiële kaders van de werkgroep 
Financiële kaderstelling Gemeenschappelijke regelingen.  
 
GMK 
De gemeentelijke bijdrage voor de GMK is in 2015 t.o.v. 2014 verhoogd met 1,41%; m.a.w. de 
bezuinigingstaakstelling van 5,31% is niet toegepast. Dit is gedaan i.v.m. het zgn. 
Transitieakkoord. Hierin zijn specifieke afspraken gemaakt over de overdracht van middelen. 
Bovenstaande is in overeenstemming met de  besluitvorming daarover. 
Ter aanvulling: in 2013 is de reserve Transitieakkoord meldkamer ingesteld waarin een 
bedrag van € 400.000,- is gestort. Naast deze reserve is er een reserve tijdelijke capaciteit 
GMK waar 1 januari 2014 een bedrag van € 241.071,- in zit en een reserve GMK waar € 
86.791,- in zit ter dekking van eventuele exploitatietekorten.  
 
GHOR 
De GHOR heeft een bezuinigingstaakstelling van 5,31% toegepast van 2014 naar 2015 op 
haar gemeentelijke bijdragen. Ook heeft de GHOR haar bijdrage geïndexeerd met 1,41%. 
Beide is conform de begrotingsuitgangspunten.  
Aanvulling:  

- de bezuiniging van uitgaven op de GHOR wordt gerealiseerd door het creëren van een 

BTW-voordeel: doordat de GHOR-taken niet meer via een 

dienstverleningsovereenkomst tussen Veiligheidsregio en RDOG worden uitgevoerd, 

maar rechtstreeks door de RDOG hoeft over de uitvoeringskosten geen BTW meer te 

worden betaald. De benodigde dekking voor de GHOR-taken verschuift door de 

deelnemersbijdrage van de gemeenten aan de VRHM te verlagen, en de 

deelnemersbijdrage aan de RDOG te verhogen met hetzelfde bedrag (min het BTW-

voordeel).  Dit voordeel wordt deels ingezet om de taakstelling van de commissie Strijk 

(5,31%) op de GHOR-taken in te vullen. Voor het overige deel komt het DB volgens de 

begroting 2015 nog met een voorstel. 

Conclusie: er wordt dus niet feitelijk bezuinigd op  de uitvoeringskosten van de GHOR-taken, 
maar hierover wordt voortaan geen BTW meer afgedragen. Hoewel externe adviezen de 
haalbaarheid van deze verschuiving bevestigen, moet deze nog formeel worden goedgekeurd 
worden door de Belastingdienst. Hierin schuilt nog een onzekerheid. 

- De verschuiving van financieringsstromen tussen VRHM en RDOG betekent dat het 

Programma Brandweer voor een groter deel wordt gedekt vanuit de Brede Doeluitkering 

vanuit het Rijk (BDUR). De ontwikkeling van deze uitkering is onzeker. In de begroting 

2015 staat dat de VRHM, indien de BDUR uitkering daalt, de VRHM het extra nadeel 

door het overgedragen deel van de GHOR-taken (structureel) gecorrigeerd wordt op de 

CEBEON norm. Dit kost gemeenten dan dus structureel geld. Ook staat er dat een 

mogelijk voordeel op de BDUR aangewend wordt voor een versnelde verlaging tot de 

CEBEON norm. Dit is echter in relatie tot het voorgaande niet correct. Het voordeel 

wordt dan namelijk incidenteel aangewend om op de CEBEON norm uit te komen terwijl 

het los moet staan van de CEBEON norm en het voordeel een extra besparing voor 
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gemeenten zou moeten opleveren (zich uitend in bijvoorbeeld een iets lagere 

inwonerbijdrage). 

Begroting 2015: 
Conclusie:  in 2014 staat in de begroting een bedrag van € 665.000,- opgenomen als 
gemeentelijke bijdrage. In 2015 van €638.845 . Dit is conform de vastgestelde 
begrotingsuitgangspunten (taakstelling 5,31% en indexatie 1,41%). 
 
Veiligheidsbureau / Oranjekolom 
De gemeentelijke bijdrage voor het veiligheidsbureau is van 2014 naar 2015 fors gedaald (van 
€ 336.000,- in 2014 naar € 277.578,- in 2015). De gemeentelijke bijdrage voor de oranjekolom 
daarentegen is behoorlijk gestegen (van € 370.000,- in 2015 naar € 399.797,- in 2015). Deze 
verschillen worden veroorzaakt  door de overheveling van de kassiersfunctie voor het 
convenant Rode Kruis van het veiligheidsbureau naar de oranjekolom. Als de kosten voor het 
veiligheidsbureau en de oranjekolom worden samengevoegd (2014: € 706.000,- en 2015: € 
677.375,-) is zowel de indexering van 1,41% als de bezuinigingstaakstelling van 5,31% 
toegepast. Dit is conform de begrotingsuitgangspunten en derhalve akkoord. 
 
 
Risico’s 
Onderstaand zijn een aantal risico’s expliciet benoemd. Een volledig overzicht staat in de 
begroting gemeld (vanaf blz 55). 
 
Implementatie Werkkosten regeling (WKR): 
De implementatie van de WKR m.i.v. 2015 heeft nadelige gevolgen voor de brandweer. 
Brandweer Nederland is hierover in overleg met het ministerie van financiën. De niet 
ingeschatte financiële gevolgen van het mogelijke nadeel zijn niet meegenomen in de 
begroting 2015.  
 
Cao: 
De gevolgen van aanpassingen van de cao zijn niet meegenomen in de begroting 2015. Dit 
kan tot financiële tegenvallers leiden.  
 
Frictie en desintegratiekosten samenvoeging meldkamers: 
De huisvesting van de gezamenlijke meldkamer in ‘De Yp’ leidt tot frictiekosten en 
desintegratiekosten. T.a.v. de desintegratiekosten moet gedacht worden aan het 
noodgedwongen versneld afschrijven van investeringen gedaan in de meldkamer in Leiden. 
De waarschijnlijk forse financiële consequenties worden momenteel door de VR in beeld 
gebracht en zijn niet meegenomen bij de begroting 2015.  
Op dit moment is er overigens wel een bestemmingsreserve ingesteld (naam: 
Transitieakkoord Meldkamer) waarin een bedrag gestort is in 2013 van €400.000 ter dekking 
van dat deel van de kosten dat achterblijft na samenvoeging van de meldkamers . De reserve 
is gevoed uit een éénmalige BDUR-uitkering 2012.   
 
Reserves en bestemmingsreserves: 
De algemene reserve blijft binnen de grens van €1,5mln (maximum cf nota reserves 2012-
2015), ook in het meerjarenperspectief. 
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Verder heeft de veiligheidsregio 20 bestemmingsreserves. In totaal zit daar een bedrag in per 
1 januari 2014 van ruim €7 mln. Deze reserves overschrijden niet het maximum dat voor 
bepaalde reserves is gemeld in de nota reserves en voorzieningen. Een aantal reserves kent 
geen maximum en daar is het derhalve niet van toepassing. Opvallend is dat aan een deel 
van de reserves in de hele looptijd van de (meerjaren)begroting niks wordt onttrokken. De 
oorzaak is niet duidelijk.  
Advies: Aangeven wat reserves te zijn waar al een concreet bestedingsplan voorligt (moment 
en omvang onttrekking zijn bekend) en algemene reserves voor het afdekken van risico’s 
(omvang en moment onttrekking zijn niet bekend). 
 
 

Concluderend 
Het ligt, zo constateert ook SP71 Financieel, niet voor de hand akkoord te gaan met de 
begroting 2015. Met het niet akkoord gaan is het probleem echter niet opgelost. Niet akkoord 
gaan met de brandweer begroting zal weinig bijdragen aan een goede en sluitende begroting 
(op termijn). Bovendien is in een eerder overleg ingestemd met de beleidsuitgangspunten, op 
voorwaarden dat nog in het najaar kan worden geschoven, bínnen de begroting. 
Het is zaak dat vanuit de veiligheidsregio wordt aangegeven wat kan worden gedaan om op 
korte termijn wél te voldoen aan de kaderstelling en op welke termijn. Het advies is dan ook 
dát te communiceren richting de VRHM. 
 
4 zienswijze 
Zowel in het AB als vanuit de gemeenteraad moet worden beklemtoond dat zo spoedig als 
mogelijk wordt voldaan aan de eerder gestelde financiële kaders. Er kan alleen akkoord 
worden gegaan, op voorwaarde dat de brandweer een gedetailleerd plan maakt hoe z.s.m. te 
komen tot de gewenste situatie. 
Verder ligt er het advies vanuit SP71 Financieel, om de CEBEON norm zoals die nu 
gehanteerd wordt, bij de begroting 2016 van de Veiligheidsregio opnieuw te heroverwegen. 
Tot slot is duidelijk geboden, daar waar het om de reserves gaat. 
Hetgeen in de paragraaf hierboven is onderstreept, vormt de kern van de concept zienswijze 
en is zo verwoord, als in bijgevoegde conceptbrief. Middels bedoelde brief  kan de zienswijze 
van de gemeenteraad van Leiderdorp kenbaar worden gemaakt aan het bestuur van de 
VRHM.  
Voor wat betreft de meerjarenbegroting, is in Leiderdorp een bedrag opgenomen waarbinnen 
de bijdrage aan de gemeenschappelijker regeling VRHM past, in elk geval tot en met 2017. 
 
 
Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders, 
 
 
 
H. Romeijn 
secretaris 

L.M. Driessen-Jansen 
burgemeester 

 
 
 


