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In de DB vergadering van 16 april jongstleden is verzocht voor de vergadering van
het Dagelijks Bestuur van 28 mei aanstaande een nadere notitie op te stellen ten
aanzien van de meest actuele stand van zaken op drie thema’s, te weten:
1. stand van zaken besluitvorming en effecten regionalisering Brandweer Hollands
Midden;
2. de actuele informatie rond de rijksbijdrage voor de jaren vanaf 2010;
3. informatie over het Cao-overleg in het licht van de voorgenomen loonindex 2010.
In deze notitie wordt achtereenvolgens op de drie thema’s ingegaan.
Besluitvorming en effecten regionalisering Brandweer Hollands Midden
Het besluit van het Algemeen Bestuur van 29 januari 2009 tot regionalisering van de
brandweer in Hollands Midden is voorgelegd aan de deelnemende gemeenteraden.
Hierop zijn inmiddels 24 positieve besluiten ontvangen. Op dit moment wordt nog het
standpunt afgewacht van de gemeenteraden van Leiderdorp, Noordwijk en
Voorschoten. De gemeenteraad van Katwijk heeft om haar moverende redenen
besloten niet deel te nemen aan de Brandweer Hollands Midden.
Ontwikkelingen:
1. de Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel Wet op de
veiligheidsregio’s;
2. binnenkort vindt nader overleg plaats met het ministerie van BZK over de
invulling van de convenantvoorwaarden en de gelden in deze;
3. de kwartiermaker is met een kerngroep begonnen om (in)richtingsvraagstukken
van de geregionaliseerde brandweer ter bestuurlijke besluitvorming voor te
bereiden
4. aan de gemeenten/korpsen zal binnenkort een ontvlechtingdocument worden
aangeboden ter voorbereiding van de overdracht van activa, schulden en
personeel.
5. de gemeenschappelijke regeling dient getoetst te aan de vereisten uit het
wetsvoorstel en de inrichting van de Veiligheidsregio Hollands Midden;
Rijksbijdrage voor de jaren vanaf 2010
Op grond van het wetsvoorstel veiligheidsregio's wordt nadere regelgeving
voorbereid waarin bepalingen worden opgenomen ten aanzien van de kwaliteit en
de organisatie van rampenbestrijding en de kwaliteit van het brandweer- en
GHOR-personeel, i.c. de ontwerp besluiten veiligheidsregio's en personeel
Veiligheidsregio’s. Artikel 2 van de Financiële verhoudingswet bepaalt dat van nieuw
beleid moet worden aangegeven wat de financiële consequenties zijn en op welke
wijze deze worden gefinancierd. Van beide ontwerp besluiten zijn door middel van
onderzoek de financiële gevolgen in beeld gebracht. Conclusie van het onderzoek:
In het bestuursakkoord tussen het Rijk en de VNG is overeengekomen dat het
Besluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen (BDUR)
structureel wordt verhoogd ten behoeve van de kwaliteitsverbetering van de
rampenbestrijding. Binnen deze ophoging kan de dekking worden gevonden voor
de financiële gevolgen van beide besluiten, met inbegrip van de financiële
gevolgen ten aanzien van de brandweer.
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Uitgegaan kan worden van de meerjarige (BDUR) bedragen die zijn gepresenteerd
in de programmabegroting 2010.
Cao-overleg in het licht van de voorgenomen loonindex 2010
De uitwisseling van de inzetbrieven markeert de recente start van het Cao-overleg
voor de CAO-gemeenten tussen het College van Arbeidszaken (CvA) en de
vakbonden ABVAKABO FNV, CNV Publieke Zaak en CMHF.
Het huidige arbeidsvoorwaardenakkoord loopt af op 1 juni 2009.
Het CvA heeft als uitgangspunten voor het overleg vooral behoud van
werkgelegenheid, inzetbaarheid van werknemers en een toekomstbestendige
pensioenregeling. Behoud van het niveau van bestaande arbeidsvoorwaarden is,
mede in het licht van een sterk stijgende ABP-premie, het hoogst haalbare, aldus het
CvA.
De inzet van de vakbonden is in wezen een uitwerking van het onlangs tot stand
gekomen sociaal akkoord op maat gemaakt voor de sector gemeenten. Zij zien hun
inzet dan ook als een pakket van maatregelen, gericht op de belangrijkste doelen
van het akkoord solidariteit, maatschappelijke stabiliteit en herstel van vertrouwen.
Binnen het kader van het sociaal akkoord zetten zij in op o.a. koopkrachtbehoud.
De huidige ontwikkelingen laten een tendens zien waarin de inflatie beperkt blijft als
de loonontwikkelingen hiermee in de pas blijven lopen maar dat er wel druk op de
pensioenpremies ontstaat. Vooralsnog geen aanleiding tot het bijstellen van de
gehanteerde indexering in de programmabegroting 2010.
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