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Registratienr.: Z/15/021724/45726    Agendapunt  

 2015 raadsvoorstel     

Afdeling:   Burgemeester en Wethouders  Leiderdorp, 23 december 2015  

Onderwerp:  RVS zienswijze Regionaal 

Beleidsplan, Korpsbeleidsplan 

en financieringssystematiek 

VRHM 

 Aan de raad.  

 

 

*Z0078628793* 
 

Beslispunten 

1)  Kennis nemen van het Regionaal Beleidsplan 2016-2019, het Korpsbeleidsplan 2016-
2018 en de uitgangspunten van de financieringssystematiek van de Veiligheidsregio 
Hollands Midden; 

2)  Zienswijze formuleren ten aanzien van bovenstaande en hiervan het bestuur van de 
VRHM in kennis stellen. 
 
Inhoud van de zienswijze: 
 

De gemeenteraad van Leiderdorp: 
1. kan zich vinden in het geformuleerde Regionaal Beleidsplan VRHM 2016-2019, 

waarbij een sterke koppeling wordt voorgestaan tussen Beleidsplan en Begroting; 
 

2. kan zich vinden in de doelen zoals omschreven in het Korpsbeleidsplan 2016-2018, 
van Brandweer Hollands Midden. Een kanttekening wordt geplaatst is de geringe 
aandacht voor de samenwerking met de opdrachtgevers van de brandweer, te 
weten de gemeenten. 

 
3. gaat niet akkoord met de voorgestelde financieringssystematiek. Zij is van mening 

dat: 
 het mogelijk moet zijn om na 2018 met een financieringssystematiek te komen 

die gebaseerd is op afspraken en daadwerkelijke prestaties;  
 eventueel nieuw beleid van de Veiligheidsregio expliciet en vooraf moet worden 

voorgelegd aan de deelnemende gemeenten, alvorens het wordt voorgelegd 
aan het AB (met kosten transparant in beeld gebracht). Gemeenten bepalen 
vervolgens over het eventueel verhogen van het budget; 

 de indexering, maar ook de taakstelling en het niveau van de reserves moet 
worden vastgesteld zoals door de ‘Werkgroep Financiële Kaderstelling’ wordt 
voorgesteld;  

 er aansluiting moet zijn bij de programmabegroting. 
 er dient duidelijkheid te komen over de gevolgen van de omlegging van de 

financieringsstroom van de GHOR. 
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1 Inleiding 

1.a In het kort 

Het voorstel heeft betrekking op drie voorgenomen besluiten, te nemen door het 

Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio. Het regardeert: 

1) het Beleidsplan van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands 

Midden (GR VRHM); 

2) Het Korpsbeleidsplan 2016-2018; 

3) Uitgangspunten financieringssystematiek (Cebeon). 

1.b Voorgeschiedenis 

1) Het eerste Regionaal Beleidsplan 2012-2015 van de Veiligheidsregio Hollands 

Midden (VRHM) richtte zich op het versterken van de generieke crisisorganisatie 

wat heeft geleid tot een versterking van de crisisbeheersing. De basis van de 

crisisbeheersing is op zodanig niveau gebracht dat VRHM voorbereid is op de 

belangrijkste risico’s en op het overgrote deel van de generieke incidenten. 

2) Het Korpsbeleidsplan 2016-2018 geeft richting aan de ontwikkeling van 

Brandweer Hollands Midden. Op basis van de Kadernota Meer-Anders-Minder, het 

(brand)risicobeeld en de doelen voor de komende jaren zijn in het Korpsbeleidsplan 

concrete beleidsvoornemens geformuleerd. 

3) Destijds, in 2008 / 2009 zijn bestuurlijke afspraken gemaakt over de 

financieringssystematiek (de routekaart Cebeon) die lopen tot en met 2018. 

Door de VRHM zijn opnieuw uitgangspunten geformuleerd voor het kostenniveau 

van Brandweer Hollands Midden en de financieringssystematiek voor de 

gemeentelijke bijdragen vanaf 2019. Gemeente Leiderdorp heeft indertijd benadrukt 

dat de financieringssystematiek transparant moet zijn en dat deelnemende 

gemeenten goed moeten worden meegenomen.  

1.c Samenhang beleidsvelden 

In de Veiligheidsregio Hollands Midden bereiden politie, brandweer, GHOR en 

gemeenten zich samen met partners voor op risico's, rampen en crises. 

 

2 Beoogd effect 

De aan de gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten worden door het 

bestuur van de VRHM uitgenodigd een zienswijze te geven op voorliggende stukken. Met 

dit voorstel wordt beoogd de zienswijze vanuit de gemeenteraad van Leiderdorp kenbaar 

te maken aan het bestuur van de VRHM. 
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3 Argumenten 

Het is een wettelijke plicht om regionaal een Beleidsplan op te stellen en het is ook toe te 

juichen dat deelnemende gemeenten vooraf goed worden geïnformeerd en de 

mogelijkheid krijgen een zienswijze te formuleren. 

Voor Leiderdorp is van belang dat er een bedachtzame en bestendige wijze van 

financiering tot stand komt. Dit is in het belang van zowel de veiligheidsregio als van de 

deelnemende gemeenten. Verder is transparantie een belangrijke voorwaarde. 

In dit verband wordt toegejuicht dat deelnemende gemeenten actief worden uitgenodigd 

een zienswijze te formuleren ten aanzien van de financieringssystematiek.  

 

Enerzijds is verdedigbaar dat wordt voorgesteld dat uit te gaan van een deel van de 

algemene uitkering, te weten dat gerelateerd is aan brandweer en calamiteitenbestrijding, 

omdat dit vanuit Den Haag wordt bepaald en een gegeven is voor gemeenten. 

Het is verdedigbaar omdat er een logica in zit en omdat het op zichzelf doorzichtig is. 

Anderzijds zijn deelnemende gemeenten eigenaar van de Gemeenschappelijke Regeling 

en daarmee opdrachtgever. Gemeenten moeten gezamenlijk – uiteraard binnen de 

juridische kaders – bepalen wat de opdracht is voor de Gemeenschappelijke Regeling 

VRHM en wat de randvoorwaarden zijn.  

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

De gemeenten willen dat de veiligheid gewaarborgd is, dat de Veiligheidsregio de goede 

dingen doet en gemeenten willen daar ook op toe zien. Uiteraard is er ook de taak om tot 

een goede wijze van financieren te komen. Gemeenten – die per definitie met schaarste te 

maken hebben – moeten kunnen sturen op wat er gebeurt en de kosten controleren die 

gemoeid zijn met de uitvoering. Lastig is dat er veel (19) deelnemende gemeenten zijn en 

verschillende soorten van financiering, verschillend uitpakken voor de deelnemende 

gemeenten. Uiteindelijk moet er een financieringssystematiek worden gehanteerd. 
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5 Duurzaamheid 

n.v.t. 
 

6 Communicatie en participatie 

N.v.t. 
 

7 Kosten, baten en dekking 

Aangezien gemeente Leiderdorp nog de komende jaren een groter bedrag ontvangt via de 

algemene uitkering, het bedrag dat is gerelateerd aan brandweer en 

calamiteitenbestrijding, zal er ook de komende jaren richting de VRHM geld bij moeten.  

Als wordt gekozen voor voorgestelde systematiek, geldt voor Leiderdorp dat de bijdrage 

aan de VRHM conform de Cebeon-norm stijgt. Voor 2019, ten opzichte van 2018, zou dit 

gaan om een bedrag van € 15.000. De dekking voor de verhoogde gemeentelijke 

bijdragen 2017 t/m 2019 is nog niet voorzien in de gemeentelijke begroting, deze zal 

worden meegenomen in de Kadernota 2017. 

De financiële ontwikkeling t/m 2019 (prognose) is weergegeven in onderstaande tabel.  

 

VRHM 2016 2017 2018 2019 

Gemeentelijke bijdrage Leiderdorp, 
conform Cebeon-ingroeimodel * 

        
1.443.000  

        
1.451.000  

        
1.461.000  

        
1.476.000  

Gemeentelijke bijdrage Leiderdorp, 
conform bestuurlijke afspraken 
(Begroting 2016 VRHM) 

        
1.432.512  

        
1.441.500  

        
1.450.647  

        
1.476.000  

Beschikbare middelen begroting 
Leiderdorp ** 

        
1.426.749  

        
1.429.012  

        
1.429.012  

        
1.429.012  

Extra dekking aan te vragen in 
Kadernota Leiderdorp 2017  

 Tekort in 
2016 kan 
worden 
opgevangen 
binnen de 
beschikbare 
middelen  

            
12.488  

            
21.635  

            
46.988  

     
*) De Cebeon-norm over de jaren 2016 t/m 2018 betreft het geïndexeerde bedrag van 2009, op basis  
van bestaande bestuurlijke afspraken. Met ingang van 2019 dienen nieuwe afspraken gemaakt te 
worden. 
Het AB zal nog een besluit moeten nemen of vanaf 2019 de gemeentelijke bijdrage gelijk is aan het 
bedrag dat de gemeente in het Gemeentefonds voor brandweerzorg ontvangt. 

 **) De beschikbare middelen binnen de gemeente Leiderdorp, zijn de bedragen uit de begroting 2016,  
deze bedragen dienen naar de toekomst nog geïndexeerd te worden. 
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8 Evaluatie 

Voor wat betreft de financieringssystematiek, het derde onderdeel van voorliggende 

stukken, is een evaluatie uitgevoerd, waarvan de uitkomst in de bijlagen is te vinden. 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
Bijlagen: 1) concept zienswijze raad aan bestuur VRHM over Regionaal Beleidsplan 2016-

2019; het Korpsbeleidsplan 2016-2018 en de  financieringssystematiek 
(uitgangspunten CEBEON). 

 2) beslisnotitie VRHM - VRHM-beleid Regionaal Beleidsplan, 2016 – 2019 
3) Beslisnotitie VRHM - Korpsbeleidsplan 2016-2018 Brandweer Hollands Midden 
4) Uitgangspunten financieringssystematiek Brandweer HM vanaf 2019 
5) Notitie Evaluatie financieringssystematiek VRHM 


