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Afdeling:   Concernzaken Concernbeleid  Leiderdorp, 20 mei 2014 

Onderwerp:  RVS Veiligheidsregio Hollands 

midden VRHM zienswijze 

ontwerpbegroting 2015 

 Aan de raad.  

 

 

Beslispunten 

 
1. In te stemmen met het verzenden van bijgevoegde concept-brief, om zo de zienswijze 

ten aanzien van de ontwerp-programmabegroting van de Veiligheidsregio Hollands 
Midden, aan de Veiligheidsregio kenbaar te maken, strekking van de zienswijze: 
instemmen met de ontwerp programmabegroting, onder de strikte voorwaarde dat de 
financiële kaderstelling in de toekomstige begrotingen concreet vorm krijgt; 

2. De burgemeester opdracht te geven om als lid van het Algemeen Bestuur van de 
Veiligheidsregio, de zienswijze van de gemeenteraad op 27 juni 2014 uit te dragen.  

 
  

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

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 gemeenteraden van de aan de GR deelnemende gemeenten moeten de 

mogelijkheid krijgen voor het indienen van een zienswijze ten aanzien van de 

begroting, voordat deze wordt vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Deze 

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. 
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De gemeenteraad van krijgt zo de mogelijkheid om tot betere sturing en controle te 

komen, ten aanzien van de Gemeenschappelijke Regelingen, in dit geval de GR 

VRHM. 

1.b Voorgeschiedenis 

 Beleidsmatig 

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 

Eigenlijk ligt ook de komende jaren, evenals voorgaande jaren, de nadruk op het 

versterken van de generieke crisisorganisatie: de reactiekracht op alle soorten incidenten 

wordt verbeterd. De VRHM werkt daarom volgens de structuur en de processen van het 

Crisisplan.  

Eerder zijn er door de VRHM begrotingsuitgangspunten geformuleerd voor het opstellen 

van de algemene begrotingsuitgangspunten. Op 13 februari 2014 is door het AB 

ingestemd met deze uitgangspunten. 

 

Het bestuur van de VRHM heeft ook in dit Regionaal Beleidsplan (Regionaal Beleidsplan 

2012-2015) vier beleidsprioriteiten vastgesteld. Uitvoering van de prioriteiten versterkt de 

generieke crisisorganisatie van de VRHM, waardoor ze uiteenlopende incidenten het hoofd 

kan bieden. Het gaat opnieuw om 

1. Versterking gemeentelijke kolom.  

2. Samenwerking met partners.  

3. Informatiemanagement.  

4. Crisiscommunicatie. 
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Financieel 

De ambtelijke werkgroep “financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen” heeft 

ook bij de GR VRHM geïnformeerd of zij het financieel kader (voorheen Strijk-norm) 

toepassen voor de begroting 2015. Het college van Leiderdorp heeft hier mee ingestemd. 

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 de kaderstelling voor de begroting van 2015 niet mogelijk 

is, blijft deze overeind. Het college heeft dit uitgangspunt eerder dit jaar bekrachtigd.  

 

 

1.c Samenhang beleidsvelden 

De VRHM, waarvan Leiderdorp onderdeel uitmaakt, behartigt de gemeenschappelijke 

belangen van de deelnemende gemeenten voor een scala aan onderwerpen binnen het 

domein veiligheid. Dit betreft: 

• het inventariseren van risico’s van branden, rampen en crises; 

• het adviseren van het bevoegd gezag over risico’s van branden, rampen en crises; 

•  het adviseren van het college van burgemeester en wethouders over de 

brandweerzorg; 

• het voorbereiden op de bestrijding van branden en het organiseren van de 

rampenbestrijding en de crisisbeheersing; 

• het instellen en in stand houden van een brandweer; 

•  het instellen en in stand houden van een Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en 

Rampen (GHOR); 

• het voorzien in de meldkamerfunctie; 

• het aanschaffen en beheren van gemeenschappelijk materieel; 

•  het inrichten en in stand houden van de informatievoorziening binnen de diensten 

van de veiligheidsregio en tussen deze diensten en andere diensten en organisaties 

die betrokken zijn bij de genoemde taken. 

Er wordt vanuit gemeente Leiderdorp intensief samengewerkt binnen district en regio, voor  

wat betreft de organisatie en de uitvoering ten aanzien van het veiligheidsbeleid, met name  

op het gebied van de crisisbeheersing. Voor wat betreft de bestuurlijke advisering wordt  

ook steeds intensiever de samenwerking gezocht. 
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2 Beoogd effect 

Doel van de zienswijze is zoals gezegd om tot betere sturing en controle te komen met 

betrekking tot de GR VRHM. Met de financiële kaderstelling vanuit de werkgroep, worden 

kaders meegegeven aan de gemeenschappelijke Regeling VRHM. Ondanks dat voor de 

begroting van 2015 door de VRHM niet meer gerealiseerd kan worden om te voldoen aan 

de kaderstelling, blijft deze overeind. Door dit richting de VRHM te communiceren, nu ook 

in samenspraak met andere gemeenten die toepassing van de kaderstelling 

onderschrijven, zal door de VRHM de taakstelling concreet vorm moeten worden gegeven. 

 
3 Argumenten 

Als gemeente willen we meer sturing op Gemeenschappelijke Regelingen. Door gebruik te 

maken van het recht om de zienswijze kenbaar te maken, wordt meer druk uitgeoefend op 

het bestuur van de VRHM, zeker als wordt gedaan aan coalitievorming. Het college heeft 

in dit verband ingestemd met de financiële kaderstelling voor GR-en. Voor deze begroting 

– met name het brandweerdeel - zal de kaderstelling niet meer kunnen worden verwerkt, 

maar het is wel zaak dit in komende begrotingen te verwerken. Strikt onder deze 

voorwaarde kan met deze ontwerpbegroting worden ingestemd. De zienswijze wordt 27 

juni in het AB besproken, samen met de andere zienswijzen: een krachtig moment om 

invloed uit te oefenen en te sturen. 

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

Voor de regionalisering van de brandweer waren de kosten voor de brandweerzorg in 

Leiderdorp lager dan de uitkering vanuit het Gemeentefonds. Het verschil tussen de 

feitelijke bijdrage en het referentiebudget voor de brandweertaak wordt momenteel 

geleidelijk gelijkgetrokken. Deze stijging van de kosten voor de brandweerzorg voor 

Leiderdorp is volgens de gemaakte afspraken tijdens de regionalisering van de brandweer 

in 2010. 
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5 Duurzaamheid 

N.v.t. 
 

6 Communicatie en participatie 

Met verzending van de brief wordt de zienswijze van gemeente Leiderdorp kenbaar 

gemaakt aan het Dagelijks Bestuur van de VRHM. Gezien de afspraken met 

regiogemeenten ten aanzien van de financiële kaderstelling zal naar verwachting vanuit 

meerdere gemeenten een soortgelijk geluid klinken. Het gewicht de strekking van de 

zienswijzen zal hierdoor toenemen. 

 
7 Kosten, baten en dekking 

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. 

 

 

8 Evaluatie 

N.v.t. 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 
 
 
Bijlagen:  

1. RVS Veiligheidsregio Hollands Midden zienswijze ontwerpbegroting 2015 VRHM 
2. RBS Veiligheidsregio Hollands Midden zienswijze ontwerpbegroting 2015 VRHM 
3. Oplegnotitie betreffende de ontwerp programmabegroting 2015 VRHM 
4. Brief - Veiligheidsregio Hollands midden VRHM zienswijze ontwerpbegroting 2015 


