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Betreft Restbudget convenanten

Door bijna alle regio's zijn bij mij financiële knelpunten aangedragen. Hiermee
maken de regio's aanspraak op een bijdrage uit het resterend deel van het
convenantbudget. Hiermee informeer ik u over het restbudget en de wijze waarop
ik dit wil aanwenden.
Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel veiligheidsregio's in de Tweede Kamer
is een motie aangenomen, waarmee de regering wordt verzocht "prioriteit te geven
aan het oplossen van knelpunten in de regio's waar de kwaliteitseisen met minder
vergaande vormen van regionalisering worden bereikt, zodat recht wordt gedaan
aan de investeringen van deze regio's".
Met de motie wordt beoogd de regio's, met wie geen convenant Is afgesloten, maar
die voldoende Inspanningen hebben geleverd om te komen tot de met de Wet
veiligheidsregio's beoogde kwaliteitsverbetering, eveneens in financiële zin
tegemoet te komen. Ik ben bereid uitvoering te geven aan dit verzoek en stel
hiervoor maximaal het resterend deel van het convenantbudget, dat 3,6 miljoen
euro bedraagt, beschikbaar.
Om te beoordelen of de niet-convenantregio's in aanmerking komen voor een
bijdrage, zal ik gebruik maken van het beeld van de regio's, dat de Inspectie
Openbare Orde en Veiligheid (lOOV) mij eind oktober zal geven. Indien hieruit blijkt
dat een regio voldoende vorderingen heeft gemaakt, zal ik de regio een bijdrage
verstrekken uit het restbudget. Deze bedraagt, afhankelijk van de jaariijkse BDURbijdrage die een regio ontvangt, gemiddeld 0,6 miljoen euro en is daarmee in
omvang iets lager dan het gemiddelde bedrag van één tranche die de
convenantregio's ontvangen. Indien een regio niet in aanmerking komt voor een
bijdrage, zal ik het niet uitgekeerde bedrag beschikbaar houden ten behoeve van
de kwaliteitsverbetering.
Indien een regio niet voldoet aan de voorwaarde voor het uitkeren van de tweede
tranche van mijn convenantbijdrage, i.e. het uiteriijk 31 december 2009 hebben
van de onvoorwaardelijke instemming van alle gemeenteraden op het
onomkeerbare besluit tot volledige regionalisering van de brandweer, zal de tweede
tranche niet worden uitgekeerd. De niet uitgekeerde tweede tranches zullen worden
toegevoegd aan het restbudget. Er is momenteel geen zekerheid over het aantal
regio's dat aan de voorwaarde voor het uitkeren van de tweede tranche zal gaan
voldoen en daarmee ook nog niet over het bedrag waarmee het restbudget
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mogelijk wordt aangevuld. Om nog dit jaar een besluit te kunnen nemen over de
oatum
aanwending van het budget, dat na uitvoering van de motie Anker resteert, wil ik u 12 oktober 2009
vragen mij, zo mogelijk uiterlijk 1 november 2009 te laten weten of uw regio aan
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de voorwaarde voor het uitkeren van de tweede tranche zal gaan voldoen,
uiteraard alleen voor zover dit in uw regio nog niet het geval is.
De door de regio's ingediende knelpunten zijn zeer divers, zowel qua onderwerp,
als voor wat betreft de hoogte van de bedragen en de onderbouwing daarvan. De
totale omvang van de ingediende knelpunten bedraagt ruim 13 miljoen euro. Het
restbudget zal, ook na mogelijke aanvulling, in ieder geval ontoereikend zijn om
alle knelpunten te honoreren. Daarnaast is het niet altijd te beoordelen in hoeverre
de oplossing van het knelpunt bijdraagt aan de kwaliteitsverbetering die ik met het
wetsvoorstel beoog.
Gelet op bovenstaande zie ik af van het toekennen van een bijdrage op grond van
de aangedragen knelpunten en geef ik de voorkeur aan een bijdrage, die alle
regio's ten goede komen. Daarom heb Ik het Veiligheidsberaad gevraagd
voorstellen bij mij in te dienen van projecten die ten dienste staan van de
kwaliteitsverbetering bij alle (of in ieder geval meerdere) regio's. Bij de afweging
van deze voorstellen zal ik ook de aanbevelingen betrekken die de commissie
Berghuijs zal doen inzake C2000.

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES,

Mevrouw dr. G.'ter Horst
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