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Geachte raadsleden, 

De ontwerpprogrammabegroting 2012 is u eind april toegezonden inclusief de 
meerjarenramingen 2013-2015. Met deze oplegnotitie wordt aangegeven of zfch belangrijke 
koerswijzigingen zullen voordoen en er wordt een beeld geschetst van eventuele finandele 6n 
beleidsmatige risico's. Alle gemeenteraden worden nu in de gelegenhefd gesteld om een 
Ä S r mak6n- °P 23 JUni - - t 9A. ge 9

meenSu e : dd°em 

1. Koerswijzigingen. 

Op 9 februari 2010 heeft de Eerste Kamer de Wet veiligheidsregio's (Wvr) met alaemene 
stemmen aangenomen. De Wvr gaat uit van 25 veiligheidsregic?s in Nederland waarvan dP 

regio Hollands Midden er één is. De wet stelt eisen aan de s S m e r ^ ^ ^ 
dsciplines in de veihghe.dsregio en dwingt de samenwerkingspartners tot Z ^ a ^ l ^ S w en 
slagkracht in de samenwerking. Het regionale veiligheidsbestuur is v ï a ^ r t e Ï Ï 
B ^ n d w ^ r f rZOr9^°,R' ra^Penbesthjding en'crisisbeheersing DTwvMn?et eert de 
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Programmabegrotinq 
De VRHM dient de jaarstukken op te stellen volgens het Besluit Begroting en Verantwoording 
provincies en gemeenten (Besluit BBV). De programmabegroting 2012 kent een beleids- en 
een financiële begroting en bevat een bijlagendeel. 

De beleidsbegroting bestaat uit vijf programmaplannen en de (verplichte) paragrafen. Het 
programmaplan is opgebouwd uit de beleidstaken die in het kader van de VRHM de 
veiligheidsketen weerspiegelen. Op basis van de financiële verordening, vastgesteld door het 
Algemeen Bestuur op 10 februari 2011, worden de activiteiten begroot en verantwoord naar 
lasten en baten in vijf programma's. Deze programma's zijn Brandweer, Gemeenschappelijke 
Meldkamer (GMK), GHOR, Veiligheidsbureau en Oranje Kolom. 

Ten aanzien van de programmabegroting stelt het AB per programma vast: 
• Het kader waarbinnen het beleid wordt uitgevoerd; 
• De doelstelling en het beoogd resultaat; 
• De voorgenomen activiteiten om de doelstelling te kunnen bereiken; 
• De baten en de lasten. 

De financiële begroting omvat een (meerjarig) overzicht van baten en lasten voorzien van een 
toelichting, een en ander naar analogie van de programma's volgens de beleidsbegroting. 

Hoofdstuk 1 van de financiële begroting omvat achtereenvolgens een uiteenzetting van: 
• De programmabegroting 2011 als referentiekader; 
• De toepassing van loon- en prijsbijstelling; 
• Het meerjarig overzicht van baten en laten; 
• De waarderingsgrondslagen en de gronden waarop de meerjarenramingen zijn gebaseerd. 

Hoofdstuk 2 van de financiële begroting omvat een uitwerking van met name: 
• De algemene financiële positie; 
• De voorgenomen investeringen en financiering daarvan; 
• De stand en het verloop van reserves, voorzieningen en beklemde middelen; 
• Inzicht in de omvang van de rijksbijdrage. 

De programmabegroting 2012 vindt logischerwijs de basis in de het wettelijk vast te stellen 
regionale beleidsplan. Dit beleidsplan vormt het beslissingskader voor de begroting en het 
meerjarenkader voor de verschillende programma's. Opstelling van de begroting 2012 dient te 
worden gezien als voortzetting van bestaand beleid. Eerder is geconstateerd dat het moeilijk 
is om bestaande processen te verbeteren als de middelen daarvoor beperkt zijn. Dit noopt tot 
het maken van keuzes. Vertrekpunten hierbij zijn: 

• de laatst vastgestelde beleids- en financiële kaders opgenomen in de 
programmabegroting 2011; 

• de structurele doorwerking van maatregelen uit het bestuursvoorstel inzake de 
allocatie van de verhoogde rijksbijdrage voor 2012 e.v. (AB van 11 november 2010 en 
31 maart 2011); 

• begrotingsevenwicht, tijdige inzending evenals concretiseren van stelposten wegens 
bezuinigingsmaatregelen of taakstellingen volgens het toezichtregime van 
Gedeputeerde Staten; 

• de laatst afgegeven circulaire rijksbijdragenbeschikking. 



Feitelijk is er sprake van voortzetting van de huidige koers. Met de beperkte beschikbare 
middelen worden de taken, met behulp van de bestaande vijf programma's Brandweer, 
Gemeenschappelijke Meldkamer, GHOR, Veiligheidsbureau en Oranje Kolom, zo goed 
mogelijk ter hand genomen. 

2. Financiële en beleidsrisico's 
In de meerjarenbegroting wijkt € 15.170 negatief af voor Leiderdorp, welke in de 
eerstvolgende begroting zal worden meegenomen. 

Met betrekking tot de risico's, kan een onderscheid worden gemaakt in programmaover-
schrijdende risico's en risico's gelieerd aan de programma's. Hieronder kort een uiteenzetting. 

Programmaoverstijgende risico's 
Het zijn van een veiligheidsregio/hulpverleningsdienst 
Het zijn van een veiligheidsregio/hulpverleningsdienst veronderstelt dat in geval van zeer 
grootschalige inzet, de VRHM geconfronteerd kan worden met meer dan substantiële kosten, 
begeleiding en nazorg. Het risico is dat het weerstandsvermogen niet toereikend is en dat een 
beroep op gemeentelijke middelen zal moeten worden gedaan. 

BDUR: subsidiekorting 
Het kabinet is voornemens een nieuwe doelmatigheidstaakstelling vanaf 2012 op te leggen, 
wat zou kunnen leiden tot neerwaartse bijstelling van de rijksbijdrage. De omvang is in te 
schatten op structureel € 280.000 vanaf 2015. Het risico is dat bij de opdracht van een 
sluitende begroting opnieuw keuzes moeten worden gemaakt in de komende begrotingen. 

ARHI-procedure K5 
Het college van Gedeputeerde Staten van Zuid Holland heeft naar aanleiding van de 
conclusies van de commissie-Leemhuis de gemeenten in de Krimpenerwaard betrokken in 
een procedure voor gemeentelijke herindeling, met mogelijk een samenvoeging met Krimpen 
aan den IJssel en een overgang naar de veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond. 

Risico's per programma 
Programma Brandweer 
Opheffing Landelijke Faciliteit Rampenbestrijding (LFR) 
De Landelijke Faciliteit Rampenbestrijding (LFR) is per oktober 2010 overgegaan naar het 
NIFV. Verantwoordelijkheden worden meer teruggelegd bij de veiligheidsregio's. 

Herinrichting brandweercompagnieën 
Het landelijk terugdringen van het aantal compagnieën en het niet langer vergoeden van 
vervanging van het materieel ten behoeve van rampenbestrijding door het ministerie, hangt 
boven de markt. 
Voor Leiderdorp bestaat nog een extra risico als besloten wordt dat de brandweerkazerne op 
een andere plaats wordt neergezet en wij hierdoor de inkomsten inzake verhuur van 
€ 130.000 mislopen. 

BDUR: de beheerskosten van C2000 
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De verdeling van de kosten van C2000 over de disciplines is nog steeds een 
aandachtsgebied. In het jaarverslag 2010 is op dit punt aangegeven dat de landelijk gedeelde 
zorg in Hollands Midden geen aanleiding bleek om versneld tot vervanging over te gaan. 

Wet- en regelgeving (ARBO) 
De verandering in wet- en regelgeving op het gebied van ARBO vraagt meer op het gebied 
van ARBO-advies en nieuwe middelen alsmede een professionalisering van het onderhoud. 

Continuering beleid Externe Veiligheid 
In 2009 is voor de regionale brandweer de ontwikkeling en de inrichting van een professionele 
organisatie voor het beleid Externe Veiligheid van groot belang. De provincie Zuid-Holland, de 
VRHM en de milieudiensten in het werkgebied hebben overeenstemming bereikt over de 
verdeling van de beschikbare middelen. Daarin is de financiële dekking van 1 formatieplaats 
tot een bijdrage van € 88.000 gedekt voor de jaren 2011 tot en met 2014. Voor de jaren vanaf 
2015 is de dekking voor het continueren van EV-beleid nog niet gegarandeerd. 

Tweede loopbaanbeleid 
Bij de vaststelling van de nieuwe CAO hebben de gemeenten een aantal verplichtingen op 
zich genomen: o.a. het overgangsrecht met alle financiële consequenties en de verplichtingen 
ten aanzien van het faciliteren van die tweede loopbaan, inclusief loopbaanoriëntatie en 
scholingskosten. 

Werkkostenregeling 
Landelijk is men bezig met de zogenoemde werkkostenregeling, die uiterlijk in 2014 moet zijn 
ingevoerd. Dit veronderstelt fiscale labeling van vergoedingen. Mogelijk heeft deze een 
verhogend effect heeft op de loonsom. Op dit moment kan de omvang niet worden ingeschat. 

Bezwaarprocedure medewerker 
Ten aanzien van de FLO-maatwerkregeling wordt vermeld dat twee medewerkers formeel in 
bezwaar zijn gegaan. Na beslissing van het DB heeft één medewerker beroep ingesteld bij de 
rechtbank en heeft na afwijzing hoger beroep aangetekend. 

Risico's bij vakbekwaam worden en vakbekwaam blijven 
Het opleiden en oefenen van brandweerpersoneel draagt een zeker risico met zich mee. Dit 
geldt voor het geven respectievelijk ontvangen van instructies, het werken met groepen 
mensen en het hanteren van hulpmiddelen en gereedschappen. Maar ook het werken op 
hoogte en het oefenen met rook, vuur en hitte brengen een zeker risico met zich mee in geval 
van praktijkopleidingen, realistische oefeningen en trainingen. Ondanks alle getroffen 
voorzorgsmaatregelen is het bij het voorbereiden in geval van rampen en crises altijd 
denkbaar dat een ongeval plaatsvindt. 

Afname aantal verplichte abonnementen openbaarbrandmeldsysteem (OMS) 
Momenteel wordt er door minister Donner (BZK) een nieuw Bouwbesluit voorbereid. De 
verwachting is dat in dit gewijzigde Bouwbesluit alleen de verplichte abonnementen OMS 
gehandhaafd blijven voor gebouwen met gebruikers die zichzelf moeilijk snel in veiligheid 
kunnen brengen, bijvoorbeeld ziekenhuizen, kinderdagverblijven en verzorgingstehuizen. 
Omdat de brandweer hierdoor wordt geconfronteerd met teruglopende inkomsten voor het 
OMS wordt voorgesteld het surplus van de BTW-compensatie aan te wenden ter dekking van 
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de wegvallende inkomsten. Dit voorstel is verwerkt in de voorliggende begroting. Het surplus 
is ontstaan doordat de BTW-compensatie hoger is dan de niet meer door te schuiven BTW. 

Programma Gemeenschappelijke Meldkamer 
Samenwerking met Meldkamer Haaglanden 
Met de Meldkamer Haaglanden wordt de komende tijd gewerkt aan de vormgeving van een 
samenwerkingsovereenkomst. Een verdere samenwerking kan voor de toekomst personele 
consequenties hebben. Het valt niet uit te sluiten dat een scenario ook leidt tot frictiekosten in 
loon- of huisvestingskosten. 

Multidisciplinaire Intake (MDI) 
Een proef met een papieren versie van het MDI-systeem bij de MKA kan in theorie nog leiden 
tot wijzigingen bij de aanschaf van het systeem. Een MDI-systematiek voor brandweer en 
politie hulpvragen is (nog) niet beschikbaar in het Nederlands. 

BTW-heffing achtergebleven centralisten 
Een tiental personeelsleden heeft gekozen voor het behoud van hun aanstelling bij de VRHM 
in plaats van overgang naar Politie Hollands Midden. Uit informeel overleg met de 
belastingdienst door de politie zou omzetbelasting verschuldigd zijn (max. € 400.000). 

Programma GHOR 
Operationele voorbereiding: Zorgcontinuïteit en afspraken met zorginstellingen en 
zorgaanbieders 
De GHOR dient ten behoeve van de zorgcontinuïteit alle volgens de wet verplichte gegevens 
te verkrijgen, vast te leggen, toegankelijk te maken en te houden en hierover afspraken met 
de ketenpartners te maken. Dit zou een extra benodigde capaciteit van 1,3 fte betekenen. 

Advisering risicobeheersing: Advisering vergunningverlening evenementen 
Op basis van de eisen van de inspecties moet de GHOR tevens ongevraagd adviseren en de 
effectiviteit van de verstrekte adviezen borgen. De GHOR heeft vanaf 2012 capaciteit voor 
100 adviezen per jaar. De GHOR verwacht dat het aantal te verstrekken adviezen sterk 
toeneemt en loopt hierdoor een risico niet te kunnen voldoen aan de eisen van de inspecties. 

Programma's Veiligheidsbureau en Oranje Kolom 
Indien de (nieuwe) kwaliteitsnormen voorde rampenbestrijding en crisisbeheersing niet 
gehaald worden voldoet de Veiligheidsregio Hollands Midden niet aan de wettelijke kaders. 
Risico's bij het realiseren van de beoogde kwaliteitslag voor zowel het Veiligheidsbureau als 
het BGC liggen op het terrein van de beschikbare capaciteit en middelen. 
Voor implementatie en uitvoering van de kwaliteitsslag binnen de gemeentelijke processen zal 
stevig moeten worden geïnvesteerd. 

Hoogachtend^ 
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