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1. Uit de begroting blijkt dat de vertraging van de nieuwbouw van de Kazerne aan de Schipholweg in 

2019 en 2020 436.500 euro per jaar kost. Dat wordt uit de reserves gedekt. Elders in het stuk 

wordt over realisatie in 2021 gesproken. Welke dekking is er als de kazerne er ook niet in 2021 of 

2022 komt? Welke consequenties zou verdere vertraging hebben voor de stand van de reserves?
2. Uit de kengetallen blijkt dat het percentage van uitruk bij prio 1 gevallen binnen 9 minuten 

behoorlijk afneemt tussen 2015-2017 (van 62% naar 54%). 
a) Wat zijn de oorzaken? Wat is de rol van de meldkamer hierin?
b) Welke beheersmaatregelen worden er getroffen?
c) Komt hierdoor de voorspelde tijdswinst van een nieuwe kazerne in Leiden t.o.v. huidige 

Leiderdorpse kazerne in ander daglicht te staan?
3. Vanaf 2019 wordt de structurele bijdrage verhoogd, en vanaf 2021 wordt dit structurele bedrag 

nog wat groter. In de afgelopen periode is de begroting binnen de Cebeon norm gekomen. In de 

begroting wordt gesteld dat de die referentienorm nog steeds gehaald wordt, ondanks de 

structurele verhoging. Hoe is dat te verklaren? Stijgt de norm dan zodanig mee?
4. In de begroting wordt onderscheid gemaakt tussen een aantal onvermijdelijke beleidseffecten die 

zijn opgenomen in de verhoging van de bijdrage per gemeente, en overige exogene 

ontwikkelingen die zijn opgenomen in de risicoparagraaf. Betekent dit dat een voorschot 

genomen wordt op een mogelijke extra verhoging van de bijdrage in de komende 

beleidplanperiode 2020-2023?

Antwoorden
1. Vertraging van de nieuwbouw van de kazerne aan de Schipholweg betekent dat de beoogde 
besparing nog niet kan worden gerealiseerd. Mocht dit ook niet in 2021 of 2022 lukken, en dit niet binnen 
de begroting van de VRHM kan worden opgevangen, betekent dit een verhoging van de inwonerbijdragen. 
De vertraging voor 2019 en 2020 wordt al onttrokken aan de Algemene Reserve die dus voor de jaren 
daarna geen oplossing meer biedt.

2.     Deze (operationele) vraag is doorgestuurd aan een collega van de brandweer die momenteel  op 
vakantie is.

3.     Klopt, het aandeel in het Gemeentefonds voor het subcluster Brandweer en Rampenbestrijding stijgt. 
Voor Leiderdorp Cebeon-norm 2018: € 1.491.731, voor 2019 € 1.631.135. Dit betekent dat de 



(vergelijkende) bedrage (voor brandweerzorg) in 2019 en 2020 € 78.879 onder de Cebeon-norm blijft en 
voor 2021 en 2022 € 67.313.

4.     Klopt (ook). Indien deze risico’s zich gaan materialiseren, leidt dit tot een verhoging van de 
gemeentelijke bijdragen voor de nieuwe beleidsplanperiode 2020-2023. Een zeer reëel risico is de 
discussie dat de huidige indexering ruim onvoldoende is om de cao-effecten en effecten van stijging van 
de pensioenpremies te dekken en dat deze moet worden aangepast.


