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Afdeling:

  

 Burgemeester en Wethouders  Leiderdorp, 23 december 2015  

Onderwerp:  Raadsbesluit zienswijze Regionaal 

Beleidsplan, Korpsplan en 

financieringssystematiek VRHM 

   

 *Z007868B674* 

 

De raad van de gemeente Leiderdorp; 

gelezen het voorstel Z/15/-21724/45726; 

gezien het advies van het politiek forum van 1 februari 2016; 

gelet op het bepaalde in artikel 14 Wet Veiligheidsregio’s; 

 

b e s l u i t: 

 

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. 



Pagina 2 van 2 Versie 1 

Registratienr.: Z/15/021724/45739   Agendapunt  

 2015  Raadsbesluit   

 

3. Gaat niet akkoord met de voorgestelde financieringssystematiek. De raad 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 duidelijkheid dient te komen over de gevolgen van de omlegging van de 

financieringsstroom van de GHOR. 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van  

de raad van Leiderdorp op 8 februari 2016, 

 

de griffier,       de voorzitter, 

 

 

mevrouw J.C. Zantingh      mevrouw L.M. Driessen-Jansen 

 

 

 

 

 


