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  Burgemeester en Wethouders  Leiderdorp, 29 april 2020 

     

Onderwerp: Concept-zienswijze ontwerp-

programmabegroting 2021 VRHM 

 Aan de raad.  

 

    

*Z02ABAF842F* 
Beslispunten 

ln te stemmen met het indienen van de zienswijze op de Ontwerp Programmabegroting 2021 
van de Veiligheidsregio Hollands Midden. 

 

1 SAMENVATTING  

Op 30 maart 2020 ontving uw raad, via de griffie, van het Bestuur van de gemeenschappelijke 
regeling Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) de ontwerp-programmabegroting 2021. 
Volgens de gemeenschappelijke regeling VRHM is het vaststellen en wijzigen van de begroting van 
de VRHM, een bevoegdheid van het algemeen bestuur. De gemeenteraden van de deelnemende 
gemeenten dienen in de gelegenheid te worden gesteld om hun zienswijze schriftelijk kenbaar 
maken aan het bestuur van de VRHM. De zienswijze dient voor 2 juni 2020 bij de veiligheidsregio 
binnen te zijn, om de begroting moet op 25 juni 202 vast te kunnen stellen in de vergadering van 
het Algemeen Bestuur van 25 juni 2020. Het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling 
dient de begroting binnen twee weken na de vaststelling, doch in ieder geval vóór 1 augustus, toe 
te zenden aan gedeputeerde staten. 
 

2 Inleiding 

De Veiligheidsregio Hollands Midden is opgericht door de gemeenten in Hollands Midden op 8 
oktober 2010. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de veiligheidsregio zijn 
vastgesteld in de Wet veiligheidsregio’s en in de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio 
Hollands Midden. Het gaat hierbij om de volgende taken die namens de achttien deelnemende 
gemeenten worden uitgevoerd: 

 meldkamerfunctie voor brandweer, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening 

 risicobeheersing 

 rampenbestrijding en crisisbeheersing 

 GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio) 

 coördinatie gemeentelijke crisisbeheersing (bevolkingszorg) 

 brandweerzorg 
 
Naast de wettelijke taken voert de veiligheidsregio ook een aantal niet-wettelijke taken uit. Zij 
adviseert gevraagd en ongevraagd over de risico’s in de regio. Dit gebeurt onder meer op het 
gebied van evenementenveiligheid en in het kader van het (nieuwe) omgevingsrecht. Hiermee 
wordt bereikt dat veiligheid adequaat en tijdig wordt meegenomen in bestuurlijke afwegingen 
over ruimtelijk gebruik en ruimtelijke ontwikkeling. 
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Op basis van bestuurlijke besluitvorming en in goede afstemming met de Regionale Ambulance 
Voorziening (RAV) voert de brandweer de niet-wettelijke taken uit van Brandweer First Responder 
en het afhijsen van patiënten. 
 
De Wet veiligheidsregio’s wordt in 2019 en 2020 landelijk geëvalueerd. Na ontvangst van de 
evaluatie, het kabinetsstandpunt en eventuele wetwijzigingen, wordt gekeken of de resultaten 
gevolgen moeten hebben voor de organisatie van de VRHM. 
 

3 Beoogd effect 

Zoals gezegd hebben de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten van de 
gemeenschappelijke regeling het recht om hun zienswijze ten aanzien van de programmabegroting 
schriftelijk kenbaar maken aan het bestuur van de VRHM. Het AB van de VRHM weegt de 
verschillende zienswijzen mee alvorens toe vaststelling over te gaan en voordat deze wordt 
toegezonden aan gedeputeerde staten.  
 
Met het geven van een zienswijze laten we het bestuur weten dat onze raad de ontwikkelingen 
volgt, kan instemmen met de begroting (inclusief het principe: ‘oud voor nieuw’) en benut de raad 
nogmaals de mogelijkheid om het belang van de vrijwillige medewerkers binnen de 
veiligheidsregio en (dus ook) onze lokale brandweervrijwilligers te onderstrepen.  
 

4 Argumenten 

De veiligheidsregio doet heel goed werk, waarmee logischerwijs veel geld gemoeid is. Als raad is 
het zaak zicht te houden op de effectiviteit en doelmatigheid van de taakuitvoering. Daarnaast is 
het belangrijk dat de veiligheidsregio oog houdt voor de vrijwillige medewerkers, niet in de laatste 
plaats omdat de lokale brandweren van de deelnemende gemeenten de basis hebben gevormd 
voor de huidige regionale brandweer (onderdeel van de VRHM). 
 

5 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

In de ontwerp-programmabegroting worden twee punten expliciet genoemd: de positie van de 
brandweervrijwilligers en de ontwikkelingen op de meldkamer. 
 
Ten aanzien van de positie van de brandweervrijwilligers is bij de uitwerking van de Wnra 
geconstateerd dat de rechtspositie van brandweervrijwilligers, in strijd is met Europese wet- en 
regelgeving en het gelijkheidsbeginsel in het algemeen. De reden is dat werkzaamheden en 
aanstellingseisen van beroepskrachten en vrijwilligers gelijk zijn. Zodoende zouden 
brandweervrijwilligers op grond van het gelijkheidsbeginsel door hun werkgevers (de 
veiligheidsregio’s)  feitelijk als deeltijdwerkers beschouwd moeten worden. 
 
In de programmabegroting wordt er op gewezen dat er dus een reëel risico bestaat dat 
brandweervrijwilligers als deeltijdmedewerkers moeten worden aangemerkt. Dit zou betekenen 
dat zij een arbeidscontract moeten hebben, pensioen opbouwen, et cetera. 
Een doorrekening hiervan laat zien dat (als de vrijwilligers moeten worden beschouwd als 
deeltijdwerkers) dit meerkosten oplevert van structureel € 1,4 mln. Als daar de effecten van het 
laten werken van de regelgeving bij worden opgeteld moet rekening worden gehouden met een 
totaalbedrag van structureel € 1,8 mln. 
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De veiligheidsregio ziet twee mogelijke oplossingsrichtingen: 
- gelijkwaardigheid in bezoldiging toepassen; 
- differentiatie tussen groepen brandweermensen. 
 
Het tweede aandachtspunt dat wordt genoemd  betreft de ontwikkelingen van de 
Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK) in Den Haag. Het gaat hierbij om de overdracht van  
het werkgeverschap ten aanzien van de centralisten van de brandweermeldkamer Hollands 
Midden. Dit werkgeverschap lag bij de politie, maar komt bij de Veiligheidsregio Haaglanden 
te liggen, net zoals dat geregeld is bij de centralisten van de brandweermeldkamer 
Haaglanden. 
 

6 Communicatie 

Indien de gemeenteraad zich kan vinden in bijgaande concept-zienswijze (bijlage 3), wordt deze 
richting het bestuur van de veiligheidsregio verzonden.  
 
 

7 Financiën 

Door het bestuur is bij het opstellen van het nieuwe Beleidsplan 2020 – 2023 als financieel kader 
meegegeven dat het past binnen de begrotingen van de Veiligheidsregio en GHOR. Bij 
noodzakelijke beleidsontwikkelingen geld het principe: ‘Nieuw voor oud’. Als door bijvoorbeeld 
autonome of exogene ontwikkelingen dit principe onverhoopt kan worden gevolgd, wordt het 
bestuur hierover tijdig geïnformeerd, zo is de afspraak. 
 
Ten behoeve van het bepalen van het financiële kader is er (onder voorzitterschap van Michiel 
Bunnik – Gouda) de Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen Hollands-Midden 
(FKGR) in het leven geroepen. In de systematiek van de FKGR ligt (vanaf 2020) besloten dat er geen 
nacalculatie op de toegekende indexering plaatsvindt. Echter, als de reële ontwikkeling van de 
loon- of materiële kosten binnen de regelingen te zeer afwijken van het indexpercentage 
(berekend o.b.v. de septembercirculaire) kan ervoor worden gekozen om af te wijken van het 
septembercirculaire-percentage.  
 
Vorig jaar is bij de behandeling van de begrotingsuitgangspunten discussie ontstaan tussen de 
Veiligheidsregio en de gemeenten. De kern van deze 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. Voorafgaand aan de 
bestuurlijke besluitvorming heeft toen 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 FKGR 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.  
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Op basis van de aanbevelingen van de werkgroep FGKR is in de bestuurlijke besluitvorming van de 
Programmabegrotingen 2019 en 2020  besloten in de gemeentelijke bijdragen vanaf 2021 rekening 
te houden met verhoging van de bijdragen als gevolg van de exogene ontwikkeling van het 
wegvallen van de Openbaar Meldsysteem (OMS)-inkomsten (€ 350.000). Daarnaast is in de 
Programmabegroting 2020 besloten tot een structurele compensatie van de reële 
loonkostenstijging 2017 en 2018 ter grootte van additioneel € 256.000 in 2021 (en € 844.000 in 
2020), conform voorstel FKGR en bestuurlijke delegatie VRHM. De kassiersfunctie voor het 
Veiligheidshuis zal vanaf 2021 worden beëindigd (€ 193.000). De bijdrage hiervoor zal vanaf 2021 
worden opgenomen in de gemeentelijke bijdragen aan de RDOG. 
 
Naast het opnemen van de bovengenoemde aanbevelingen in de begroting mag de VRHM de 
begroting voor 2021 indexeren. Het financiële kader (indexering en algemene taakstelling) voor 
2021 wordt gevormd door de Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen Hollands-
Midden (FKGR) voor begrotingen 2021, opgesteld door het financieel overleg van gemeenten in 
Hollands-Midden. 
 
De ontwerp-Programmabegroting 2021 wijkt niet af van de eerder vastgestelde 
begrotingsuitgangspunten. De gemeentelijke bijdragen die eerder zijn genoemd in de 
uitgangspunten stemmen volledig overeen met de ontwerpbegroting. 
 
 

8 Evaluatie 

- 
 
 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 
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