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Tijdens de behandeling van de zienswijze over de begroting van de Veiligheidsregio Holland 
Midden zijn een aantal vragen gesteld aan het college waar geen eenduidig antwoord op 
gekomen is. Wij beseffen ons dat die vragen redelijk technisch van aard waren dus daarom 
dienen we ze via deze weg nogmaals in.

Wij willen graag weten van de Burgemeester of deze zicht heeft op welke stappen de VRHM 
heeft ondernomen die hebben geleid tot de conclusie dat zij niet bij kan dragen aan de 
bezuinigingsopgave waar wij als gemeente voor staan. Wij zijn daarin specifiek benieuwd naar:
-          Wat de belangrijkste kwaliteitsfactoren zijn die met eventuele bezuinigingen onder druk 
           komen te staan; -en-
-          Hoe wij als raad de kwaliteit van de dienstverlening kunnen beoordelen in het licht van de 
           kosten die gemaakt worden.

Wij zien de antwoorden graag tegemoet.

Vraag 1) Heeft de burgemeester zicht op de overwegingen van de VRHM die ertoe hebben geleid 
dat de VRHM zegt niet te kunnen bijdragen aan (meer) bezuinigingen?

Antwoord:
Er is in zoverre zicht op de overwegingen van de VRHM, dat deze door het DB van de VRHM zijn 
verwoord in een brief aan de FKGR (december 2020) in antwoord op een brief (16 november 
2020) van het Financieel overleg van gemeenten in Hollands-Midden.

Het overleg FKGR heeft in deze brief een algemene oproep gedaan, dus ook aan de VRHM, om te 
bezien hoe de gemeenschappelijke regelingen een bijdrage zouden kunnen leveren om de 
ontstane tekorten bij gemeenten te reduceren.

Het DB van de VRHM heeft hier op gereageerd door aan te geven dat het bestuur van de VRHM 
zich bewust is van de financiële problemen van gemeenten. Vervolgens brengt het DB de FKGR 
in herinnering dat de algemene financieringsafspraak is, dat de kosten van de veiligheidsregio 



gedekt worden via het clusteronderdeel voor brandweerzorg en rampenbestrijding in het 
gemeentefonds (Cebeon-norm), minus een deel ter dekking van de gemeentelijke kosten voor 
openbare veiligheid. 
Om aan deze Cebeon-norm te kunnen voldoen heeft de VRHM in 2018 een bezuinigingsopdracht 
afgerond van € 6,2 miljoen (16,6%). Het DB van de VRHM geeft aan dat na realisatie van de 
bezuinigingsopdracht in 2019 onderzoek is gedaan, door de FGKR, naar de financiële situatie van 
de VRHM. De uitkomst was, dat de financiële situatie precair was om een structureel en reëel 
sluitende begroting en meerjarenbeeld te realiseren.

De VRHM geeft aan dat in de Programmabegroting VRHM 2021, de gemeentelijke bijdragen zijn 
vastgesteld op € 51,3 mln., € 2,2 mln. lager dan de actuele Cebeon-norm. 
Deze vastgestelde gemeentelijke bijdragen vormen het financieel plafond gedurende de 
beleidsplanperiode 2020 – 2023, zoals vastgesteld bij de bestuurlijke besluitvorming over het 
nieuwe regionaal beleidsplan in 2020.

Vervolgens geeft het DB van de VRHM in de brief aan, dat binnen het vastgestelde financieel 
plafond, de VRHM een aantal grote uitdagingen kent, als gevolg van autonome en exogene 
ontwikkelingen (t.w.: extra kosten meldkamer Brandweer Hollands Midden als gevolg van start 
Landelijke Meldkamer Samenwerking, extra kosten aansluiting bij (eigen) werkgeversorganisatie 
Veiligheidsregio’s, extra kosten als gevolg van vervroegde uitstroom 
beroepsbrandweerpersoneel en daling van baten als gevolg van financiering Externe Veiligheid 
als onderdeel van het gemeentefonds.) 

Aangegeven wordt dat de financiële positie van de VRHM niet dusdanig is, dat een structurele 
bijdrage kan worden geleverd aan de ombuigingsopgave van gemeenten, zonder dat dit ten 
koste gaat van het kwaliteitsniveau van de brandweerzorg en de crisisorganisatie. 

Dat brengt ons naar de volgende vraag:

Vraag 2) Wat zijn de belangrijkste kwaliteitsfactoren die met eventuele bezuinigingen onder druk 
komen te staan?

Antwoord:
Wellicht is deze vraag eerder deze week (woensdag 21 april van 18.30 uur tot 19.30 uur) door 
(één van de) vraagstellers gesteld in de ‘VRHM Informatiebijeenkomst ontwerp-Begroting 2022’.
Ook dit jaar is door de VRHM (dit keer een digitale) informatiebijeenkomst georganiseerd over 
de ontwerp-begroting 2022, speciaal voor gemeenteraadsleden. Hierin heeft de directeur 
veiligheidsregio / commandant brandweer, de heer H. Zuidijk, een toelichting gegeven, met 
vervolgens de gelegenheid tot het stellen van vragen.
Mocht deze vraag niet gesteld, of niet voldoende beantwoord zijn, geldt nog steeds het aanbod 
om een bijeenkomst te organiseren om deze vrij technische vraag aan de VRHM te stellen.

Vraag 3)  Hoe kunnen wij als raad de kwaliteit van de dienstverlening beoordelen in het licht van 
de kosten die gemaakt worden?



Antwoord:
Deze vraag is nauw verwant aan de vorige vraag. In principe geeft de VRHM in de begroting aan 
welke taken zij uitvoeren en het betreffende jaar gaan uitvoeren. Het kan zijn dat er taken zijn 
waarvan gemeenten zich afvragen of deze noodzakelijk zijn. Wellicht kan in de zienswijze 
worden gevraagd of de veiligheidsregio een specificatie kan maken van noodzakelijke en/of 
wettelijke taken en taken die zij als belangrijk beschouwen, maar gemeenten wellicht een 
andere afweging kunnen maken. Overigens staat in zowel de begroting, als achteraf in de 
jaarstukken een uiteenzetting van taken en in hoeverre er resultaten zijn geboekt. (In de 
begroting staan alinea’s getiteld: ‘hier slagen wij in als..’ en in de jaarstukken staat in kolommen 
een weergave: ‘Strategisch doel, Operationeel doel, Prestaties, Realisatie…’). 


