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Geachte raadsleden, 
 
Op 18 april 2019 kwam bij ons de ontwerp-programmabegroting 2020 en de meerjarenramingen 
2021-2023 van de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) binnen.  
De financiële uitwerking van de ontwerp-Programmabegroting 2020 is gebaseerd op de 
door de bestuurlijke delegaties van de Werkgroep Financiële kaderstelling gemeenschappelijke 
regelingen en Bestuur VRHM gezamenlijk voorgestelde financiële kaderstelling voor VRHM voor 2020 
en 2021-2023. 
 
Het kader 
De Gemeenschappelijke Regeling schrijft voor dat het vaststellen en wijzigen van de begroting van de 
VRHM, een bevoegdheid van het Algemeen Bestuur is van de VRHM. Volgens dezelfde regeling 
kunnen gemeenteraden van de deelnemende gemeenten hun zienswijze schriftelijk kenbaar maken 
aan het bestuur van de VRHM. Aangegeven is, dat de zienswijze met betrekking tot de ontwerp-
programmabegroting van de deelnemende gemeenten, uiterlijk 13 juni 2019 aan het DB kenbaar 
dient te worden gemaakt. Behandeling zal op 27 juni 2019 in de vergadering van het Algemeen 
Bestuur plaatsvinden. 
 
Voorgaande jaren werd de ontwerpbegroting gebaseerd op de door het Algemeen Bestuur 
vastgestelde bestuurlijke uitgangspunten, wat meestal in februari gebeurde. Er is echter een 
discussie ontstaan over de financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen in Hollands-
Midden. Het Algemeen Bestuur besloot daarom te wachten met de vaststelling van de 
begrotingsuitgangspunten 2020 VRHM tot er nader bestuurlijk overleg had plaatsgevonden. 
 



 

 

De kern van de discussie was het standpunt van de Veiligheidsregio dat de indexering op basis van 
het Financieel Kader Gemeenschappelijke Regelingen niet voldoende was om een sluitende 
begroting te realiseren.  
 
Bestuurlijk overleg en conclusies 
Op 8 april 2019 heeft een overleg plaatsgehad tussen een delegatie van de werkgroep Financieel 
Kader Gemeenschappelijke Regelingen (FGKR) en het Dagelijks Bestuur van de VRHM. In dit overleg is 
de conclusie getrokken dat de toegepaste indexering van personele lasten voor de VRHM achter is 
gebleven ten opzichte van de reële loonkostenontwikkeling over de jaren 2017 en 2018. 
 
Ook heeft de werkgroep de conclusie getrokken dat dit gegeven heeft geleid tot een structureel 
tekort bij de VRHM, een tekort dat tot dusver deels kon worden opgevangen door incidentele 
onderschrijdingen, maar dat voor de jaren 2020 en verder niet meer door onderschrijdingen kan 
worden opgevangen.  
 
Met betrekking tot de omvang van dit structurele indexeringstekort zijn verschillende 
benaderingswijzen denkbaar, die op hun beurt weer leiden tot verschillende uitkomsten. Uiteindelijk 
is de conclusie getrokken, dat de indexeringsproblematiek uit de jaren 2017 en 2018 leidt tot een 
structureel tekort van € 1,1 mln.  
 
Tevens heeft de werkgroep geconstateerd, dat de VRHM voor het jaar 2020 een negatief 
begrotingssaldo heeft van € 843.862,-. 
 
Om de VRHM een structureel solide basis te bieden en om de indexering over de jaren 2017 en 2018 
te repareren, is overeengekomen, onder voorbehoud van bestuurlijke besluitvorming, dat het 
negatief saldo van € 843.862 voor het jaar 2020 zal worden aangezuiverd tot € 0, met een 
overeenkomstige verhoging van de gemeentelijke bijdrage tot gevolg. 
 
Voor de jaren 2021 en verder zal de gemeentelijke bijdrage verhoogd worden met € 1,1 mln. 
structureel. 
 
De werkgroep vindt dat deze twee afspraken als separaat besluit moeten worden opgenomen in het 
voorstel behorende bij de begroting 2020 van de VRHM. 
 
De bovenstaande conclusies en afspraken staan los van het eerder genomen besluit met betrekking 
tot de indexeringssystematiek, zoals door de werkgroep FKGR eind 2018 is voorgelegd en zoals 
vervolgens ook is bekrachtigd. De indexering van de VRHM voor 2020 zal conform dit laatste besluit 
worden berekend, i.e. 2,52%. 
 
De bovenstaande conclusies en afspraken staan eveneens los van andere voorstellen met betrekking 
tot bluswatervoorziening en digitale transformatie.  
 
De Veiligheidsregio is in haar ontwerp-Programmabegroting uitgegaan van bovenstaande uitkomsten 
van het overleg tussen de werkgroep FKGR en het DB van de VRHM. 



 

 

 
Gevolgen voor Leiderdorp 
Voor Leiderdorp heeft dit grote nadelige financiële consequenties: 
 
Gemeentelijke 
bijdrage 2019 

1.563.009  Gemeentelijke 
bijdrage 2019 

1.563.009 

Gemeentelijke 
bijdrage 2020 

1.643.286  Gemeentelijke 
bijdrage 2021 

1.663.477 

Toename 
bijdrage 2020 
t.o.v.  2019 

    80.277  Toename 
bijdrage 2021 
t.o.v.  2019 

   100.468 

Verhoging 
bijdrage als 
gevolg index 
2,52% 

    39.388  Verhoging 
bijdrage als 
gevolg index 
2,52% 

    39.388 

Toename 
exclusief 
index 2,52% 

     40.889  Toename 
exclusief index 
2,52% 

     61.080 

 
 
Deze toenemende kosten nopen tot een nog kritischere houding ten aanzien van de Veiligheidsregio.  
 
 
De concept programmabegroting 2020 
De afgelopen jaren is vanuit gemeente Leiderdorp steeds gepleit voor een begroting, opgebouwd ten 
behoeve van het geformuleerde beleid. Het uitgangspunt dient te zijn dat de financiën het beleid 
volgen en niet andersom. In de begroting 2017 werd het totaal van het programma Brandweer nog 
verdeeld naar producten in de zin van de organisatieonderdelen. In 2018 is een begin gemaakt met 
de specificatie van de door VRHM daadwerkelijk te leveren producten. In de leeswijzer van de 
(ontwerp-)programmabegroting 2020 staat te lezen dat de beleidsbegroting bestaat uit een 
hoofdstuk over de nieuwe organisatie en beleidsontwikkelingen, een hoofdstuk voor de 
begrotingsuitgangspunten 2020 en het Programmaplan en de Paragrafen. Het overzicht Overhead 
biedt meer inzicht in de overheadkosten van de organisatie.  
 
Dit stond echter ook al te lezen in de programmabegroting van 2019. Zo is ook de alinea ‘Wat gaan 
we concreet doen in 2020?’ op pagina 14 van de programmabegroting 2020, voor 99% hetzelfde als 
die van vorig jaar. Zo wordt aangegeven dat in 2018 op uitdrukkelijk bestuurlijk verzoek – ook 
meermaals aangegeven in zienswijzen vanuit Leiderdorp - een begin is gemaakt met de specificatie 
van de door de VRHM daadwerkelijk te leveren producten. Ondanks deze toezeggingen in de 
programmabegrotingen van 2019 en die van 2020, zijn de programma’s nog weinig concreet en is er 
geen verbetering ten opzichte van de vorige programmabegroting. 
 
Conclusie 
De conclusies die zijn getrokken door de werkgroep zijn verontrustend te noemen. De conclusie dat 
de toegepaste indexering van personele lasten voor de VRHM achter is gebleven ten opzichte van de 
reële loonkostenontwikkeling over de jaren 2017 en 2018, kan een juiste zijn, maar laat geen goede 
indruk achter. Zowel in de programmabegroting 2019 als in voorliggende wordt als strategisch doel 
geformuleerd: 
 
“Het opzetten en implementeren van een transparante integrale planning & control cyclus met 
verbrede sturing op de realisatie van onze plannen en planningen” 
 
de prestaties (Wat gaan we ervoor doen?) die erbij horen zijn onder meer: 



 

 

 
“Het verbeteren van transparantie van zowel verantwoordings- als stuurinformatie door het creëren 
van inzicht in de prestaties en kwaliteit als output, gekoppeld aan de daarvoor benodigde middelen 
als input” 
 
In de jaarstukken van 2017 is wel aangegeven dat de VRHM te maken heeft met het effect van de 
substantiële verhoging van de pensioenpremie ABP en dat de toegekende indexatie in 2017 zwaar 
onvoldoende is om dit effect, inclusief de gevolgen van het Cao-akkoord op te kunnen vangen… Maar 
hier was geen bedrag aan gekoppeld, terwijl het nu blijkt te gaan om een structureel tekort van 1,1 
miljoen. Ook is in de begroting voor 2019 Cao-effecten / pensioenpremies opgenomen met een PM 
post, terwijl het om veruit de grootste post ging. 
Het lijkt me goed om de Veiligheidsregio uitleg te vragen over hoe het kan dat  de omvang van het 
effect van de loonkostenstijging, nu pas duidelijk is (gemaakt). 
 
Ook de uitleg dat een structureel tekort bij de VRHM tot dusver deels werd opgevangen door 
incidentele onderschrijdingen, stemt niet gerust. Er zijn dus plannen die wel in eerdere begrotingen 
stonden, niet uitgevoerd. Het ligt voor de hand uitleg te vragen over de plannen die niet zijn 
uitgevoerd, maar wel waren begroot. Is dit ten koste gegaan van de kwaliteit van de veiligheidszorg 
die de VRHM levert? Of is er te optimistisch begroot? 
 
Dat – onder voorbehoud van bestuurlijke besluitvorming - het negatief saldo van € 843.862,- voor 
het jaar 2020 zal worden aangezuiverd tot € 0,- is een mooi voorstel, maar welke garanties kan de 
VRHM bieden, dat er over bijvoorbeeld drie jaar niet weer opgeplust moet worden door de 
gemeenten? 
 
Tenslotte lijkt het goed nog eens een lans te breken voor de ambitie die door de VRHM zelf in de 
ontwerp-programmabegroting is verwoord: het verbeteren van transparantie van zowel 
verantwoordings- als stuurinformatie door meer inzicht te bieden. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Daan Koopmans  
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