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Geacht Bestuur, 
 
Conform de Wet Gemeenschappelijke Regelingen en de Gemeenschappelijke Regeling 
Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) heeft u ons de ontwerp programmabegroting 2015 
toegestuurd. Met deze brief stellen wij u in kennis van onze zienswijze ten aanzien van de 
ontwerp programmabegroting 2015. 
 
Ten aanzien van het beleidsmatige deel van de ontwerp programmabegroting 2015 kunnen 
wij instemmen met de koers van de Veiligheidsregio Hollands Midden. Wel willen wij 
benadrukken dat wij groot belang hechten aan de positie van de vrijwilligers van de 
brandweer, die weliswaar in dienst zijn van de regionale brandweer, maar die toch vaak vooral 
lokale binding hebben. Het kan zijn dat veranderingen nodig zijn ten behoeve van de 
efficiency en om de brandweerzorg te kunnen blijven garanderen, het is daarbij wel heel 
belangrijk dat de brandweermensen, vrijwillige- en beroepsbrandweer betrokken worden bij de 
lijn die wordt uitgezet. Tijdige en zorgvuldige informatievoorziening is en blijft cruciaal, zowel 
naar gemeentebesturen als richting de brandweermensen. 
 
Met betrekking tot het financiële gedeelte van de programmabegroting hebben wij 
bedenkingen en zorgen, met name met betrekking tot het programma Brandweer. Hieronder 
wordt per programma heel kort uiteengezet wat de bedenkingen en zorgen behelzen. Dit geldt 
overigens ook voor enkele risico’s en er is wat ons betreft nog wat onduidelijkheid met 
betrekking tot de reserves. In de conclusie wordt tenslotte de essentie van deze zienswijze 
nog kort en helder verwoord.    
 
 
Brandweer 
In uw aanbiedingsbrief bij de ontwerp programmabegroting geeft u aan dat vanuit het 
bestuurlijk overleg financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen van gemeenten in 
de regio Hollands Midden, een taakstelling van 5.31% is voorgesteld voor 2015, ten opzichte 
van 2014. De uitzondering van de Brandweer Hollands Midden op deze taakstelling, zo luidde 
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het voorstel, zou niet langer opgeld doen. Volgens de VRHM is een verdere taakstelling, 
bovenop de CEBEON-norm niet acceptabel en niet verantwoord. Waarom dit niet acceptabel 
en / of verantwoord zou zijn, wordt niet duidelijk. Hiermee kunnen wij daarom niet uit de 
voeten en wij benadrukken dat wat ons betreft de kaderstelling ook voor de brandweer 
overeind blijft. 
 
GMK (gemeenschappelijke Meldkamer) 
De gemeentelijke bijdrage voor de GMK is in 2015 t.o.v. 2014 verhoogd met 1,41%: de 
bezuinigingstaakstelling van 5,31% is ook hier niet toegepast. Voor GMK geldt echter dat 
specifieke afspraken zijn gemaakt over de overdracht van middelen, hier is overeenstemming 
over. 
 
GHOR 
Voor de GHOR wordt wel voldaan aan de vastgestelde begrotingsuitgangspunten, maar er 
wordt niet feitelijk bezuinigd op  de uitvoeringskosten van de GHOR-taken, maar er is sprake 
van een BTW-voordeel.  Of de Belastingdienst hiermee akkoord gaat is niet zeker, wat een 
risico betekent. 
 
Veiligheidsbureau en Oranjekolom 
Deze programma’s voldoen aan de voorgestelde taakstelling. 
 
Risico’s 
Behalve het risico genoemd bij het programma GHOR zijn er nog risico’s vanwege de 
Werkkosten regeling, de gevolgen van de aanpassingen van de cao kunnen tot financiële 
tegenvallers leiden, evenals de samenvoeging van de meldkamers. 
 
Reserves 
De reserves (per 1 januari 2014 ruim 7 miljoen euro) overschrijden niet het maximum dat is 
gemeld in de nota reserves en voorzieningen. Wel is opvallend dat aan een deel van de 
reserves in de hele looptijd van de (meerjaren)begroting niks wordt onttrokken. De vraag is 
wat de reserves zijn waar al een concreet bestedingsplan voorligt en hoe het zit met de 
algemene reserves voor het afdekken van risico’s (waarvoor dus omvang en moment van 
onttrekking niet bekend zijn). 
 
 
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. 
 
 
 
 
 
Conclusie 
Naar onze mening: 

1. Moet zo spoedig als mogelijk worden voldaan aan de eerder gestelde financiële 
kaders. Er kan alleen akkoord worden gegaan met de ontwerp programmabegroting, 
op uitdrukkelijke voorwaarde dat de brandweer een goed en helder plan maakt hoe zij 
zo spoedig mogelijk komen tot de gewenste situatie; 
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2. Dient de CEBEON norm zoals die nu gehanteerd wordt, bij de begroting 2016 van de 
Veiligheidsregio opnieuw overwogen te worden; 

3. Is meer duidelijkheid vereist, daar waar het om de reserves gaat; 
4. Dienen de brandweermensen, vrijwillige- en beroepskrachten, betrokken te worden bij 

de lijn die wordt uitgezet, waarbij goede informatievoorziening cruciaal is. 
 
 
Wij zijn graag bereid met u over bovenstaande punten de discussie te voeren. 
 
 
 
 
Hoogachtend, 
de raad van Leiderdorp, 
 
 
 
 
 
de griffier, 
 
 
 
 
mw. J.C. Zantingh 
 
 
 
 
 
 
de voorzitter, 
 
 
 
L.M. Driessen-Jansen 
     
 
 
 
 


