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VRHM 
 
 
 
Geachte bestuur, 
 
Conform de Wet Gemeenschappelijke Regelingen en de Gemeenschappelijke Regeling 
Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) hebben wij de ontwerp programmabegroting 2016 
en meerjarenramingen 2017-2019 toegestuurd gekregen. Middels deze brief formuleren wij 
onze zienswijze ten aanzien van deze stukken. 
 
Voor wat betreft het beleidsmatige deel van de ontwerp programmabegroting 2016 stemmen 
wij in met de gekozen richting.  
 
In een eerder stadium, naar aanleiding van de bouw van de nieuwe kazerne in Leiden en de 
gevolgen hiervan voor Leiderdorp, zijn toezeggingen gedaan ten aanzien van het betrekken 
van de vrijwilligers. Toch willen wij ook dit jaar in onze zienswijze weer aandacht vragen voor 
de positie van de vrijwilligers van de brandweer, omdat deze zich inzetten voor de regio, maar 
ook vanuit lokaal opzicht van onschatbare waarde zijn. We blijven daarom hameren op het 
belang van de vrijwillige brandweermensen, en blijven wij benadrukken dat zij tijdig en op een 
goede manier betrokken moeten worden bij de ontwikkelingen in de brandweerorganisatie: 
Praat mét de vrijwillige brandweermensen. Tijdige en zorgvuldige informatievoorziening blijft, 
zoals we al eerder hebben benadrukt, cruciaal. Dat betreft zowel de communicatie met en 
naar gemeentebesturen als richting en mét de brandweermensen. 
 
Ook met betrekking tot het financiële gedeelte van de programmabegroting hebben wij 
opmerkingen.  
 
De programmabegroting is ingestoken op de situatie per afzonderlijk programma. De 
taakstelling van 0,34% wordt voor het programma Veiligheidsbureau en Oranje kolom als niet 
uitvoerbaar gezien. Dit zou zijn vanwege de beperkte omvang van deze 
organisatieonderdelen.  
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Echter, de taakstelling van 0,34% komt voor alle programma’s samen neer op een bedrag van 
afgerond € 150.000,-. Wij vinden het opmerkelijk dat de VRHM aangeeft niet aan de 
taakstelling te kunnen voldoen van 0,34%, maar over 2014 wel een bedrag van € 1.570.278 
restitueert aan de deelnemende gemeenten. Wij willen daarom meegeven dat het raadzaam 
is om naar het totaal te kijken van de programma’s van de VRHM, in plaats van alleen naar de 
afzonderlijke programma’s te kijken. Vanuit een wat meer integrale benadering, is de 
taakstelling naar onze mening helemaal niet zo onhaalbaar. 
 
Voor eventuele tegenvallers zijn er voldoende reserves. De algemene reserve is, ondanks dat 
deze binnen het afgesproken maximum blijft, nog steeds aan de hoge kant. Mochten er toch 
financiële tegenvallers zijn, zijn het uiteindelijk tóch de deelnemende gemeenten die hiervoor 
zullen opdraaien.  
 
Meer in zijn algemeenheid dringen wij aan op een sobere en doelmatige taakopvatting van de 
Veiligheidsregio, waarbij transparantie hoog in het vaandel staat. Voor gemeenten moet goed 
inzichtelijk zijn welke route wordt uitgestippeld – zowel programmatisch als financieel – zodat 
goede sturing mogelijk is. 
 
 
Conclusie 
 
1. Ondanks allerhande initiatieven om voldoende repressief vrijwillig personeel te krijgen en 

te behouden, vinden wij dat de regionale brandweer vooral mét de vrijwilligers moet 
praten. De betekenis die de regionale brandweer op papier toekent aan het vrijwillige 
personeel, moet ook in houding en daden tot uitdrukking worden gebracht. 

 
2. De VRHM moet zo spoedig als mogelijk voldoen aan de gestelde financiële kaders en dus 

ook de taakstelling van 0.34%. Dit kan ook, als meer wordt uitgegaan van het totaal van 
de programma’s van de VRHM, in plaats van de afzonderlijke programma’s. 

 
3. De VRHM dient zich, met betrekking tot de reservevorming, te beperken tot noodzakelijke 

reserves en daarbij de grootst mogelijke transparantie betrachten. 
 

4. De taakopvatting van de VRHM dient sober en doelmatig te zijn. Het programmaplan 
Meer-Anders-Minder van de Brandweer Hollands Midden, dient eind 2018 te zijn afgerond, 
waarbij optimale transparantie moet worden betracht bij de uitvoering, zodat goede sturing 
mogelijk is. 

 
 
Hoogachtend, 
de gemeenteraad van Leiderdorp, 
 
 
 
mevrouw J.C. Zantingh                          L.M. Driessen-Jansen 
griffier                               burgemeester 
 
 
 


