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Geacht Bestuur, 
 
Half april 2016 ontvingen wij van u de ontwerp-programmabegroting 2017. In bijgaande brief 
ontvingen wij, conform de Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 48 van de 
Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden, genoemde ontwerp-
programmabegroting. Hierin werden wij uitgenodigd onze zienswijze in te dienen. Met deze 
brief geven wij uitvoering aan uw uitnodiging. 
 
Allereerst willen wij onze waardering uitspreken voor de heldere opbouw en gedegen 
beschrijvingen van de geformuleerde programmabegroting. Er is een drietal punten waar wij in 
onze zienswijze aandacht voor vragen: 
 

1. brandblusvoorziening 
In het stuk geeft u aan dat de brandblusvoorziening wellicht op termijn niet meer zal voldoen, 
wat overigens een landelijk vraagstuk is. U geeft aan dat er ook in Hollands Midden 
waterleidingbedrijven zijn, die voornemens zijn de diameter van het leidingwaternet te wijzigen. 
Ook heeft u toegezegd een projectplan op te stellen om de bluswatervoorziening bestendig te 
maken. Wij juichen dit toe en vernemen graag van u of er van onze kant inspanningen zijn die 
kunnen bijdragen aan oplossingen. Voorts willen we benadrukken dat wij een brede 
benadering van de opgave voorstaan. Aangezien het vraagstuk breed in Nederland leeft, is het 
belangrijk gebruik te maken van oplossingsrichtingen die elders voor handen zijn en waar dit 
wat oplevert, de handen ineen te slaan. 
 

2.   begrotingsruimte 
Een ander punt is de negatieve ontwikkeling van de BDuR (Brede Doeluitkering 
Rampenbestrijding). In 2017 treedt een structureel negatief gevolg op vanwege de herijking. In 
de begroting gaat u er van uit dat dit kan worden gedekt uit een surplus op besparingen als 
gevolg van het bezuinigingsprogramma Meer-Anders-Minder. Het gaat om een bedrag van   
€ 461.000,-.  
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3. vrijwilligers 
Een terugkerend punt regardeert de vrijwilligers. In de Ontwerp-programmabegroting 2017 
staat dat de brandweer verbinding wil hebben en houden met de lokale samenleving . De 
motivatie van vrijwilligers wordt ook als een belangrijk onderwerp gezien, zeker ook door ons. 
Wij willen daarom nogmaals aandacht vragen voor het gebruik van bepaalde instrumenten en 
vooral ook de uitwerking ervan in de praktijk. Iedereen is het erover eens dat inwoners en 
bedrijven recht hebben op de snelste brandweerzorg. In die zin is het Kazerne Volg Tabel- 
model (KVT) een mooi instrument. Toch, zeker als het gaat om secondewerk, waarbij wellicht 
ook arbitraire factoren deze seconden bepalen, is het belangrijk voldoende gewicht te geven 
aan het motivatie-aspect. 
 
Wij vertrouwen erop dat u de door ons aangedragen punten agendeert voor de vergadering 
van het Algemeen Bestuur, gepland voor 30 juni 2016 en deze meeneemt voor de vaststelling 
van de definitieve vaststelling van de programmabegroting 2017.   
 
Hoogachtend, 
de gemeenteraad van Leiderdorp, 
 
 
 
 
 
mevrouw J.C. Zantingh   L.M. Driessen-Jansen 
griffier      burgemeester 
 
 


