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Gelieve bij correspondentie kenmerk en onderwerp vermelden

Geachte mevrouw Langelaar,
Naar aanleiding van uw brief d.d. 18 november j.l. (kenmerk: 17781/woo9542) waarin u namens
het college een reactie geeft op de stukken over de regionalisering van de brandweer, kunnen wij
u als volgt berichten.
Gewijzigde gemeenschappelijke regeling veiligheidsregio Hollands Midden
Op uw vragen of de inbreng van de burgemeester van de getroffen gemeente in het regionaal
beleidsteam wordt gegarandeerd en of de voorzitter van de veiligheidsregio achteraf
verantwoording aflegt aan de raad van de getroffen gemeenten, kunnen wij u mededelingen dat
de bepalingen over de rol van de voorzitter bij bovenlokale rampen en crises in de gewijzigde
gemeenschappelijke regeling (artikel 25 en 26) zijn overgenomen uit het wetsvoorstel Wet
veiligheidsregio's. Het vierde lid van artikel 25 garandeert de inbreng van de burgemeesters in het
regionaal beleidsteam, tenzij de vereiste spoed zich daartegen verzet. Artikel 26 regelt de
verantwoordingsplicht van de voorzitter aan de betrokken gemeenteraden.
De begrotingsprocedure uit de gewijzigde gemeenschappelijke regeling wordt voorgeschreven in
de Wet Gemeenschappelijke regelingen. Ten aanzien van het jaarbericht is hierover niets
opgenomen. In de huidige gemeenschappelijke regeling is daarom niets over de verstrekking van
het jaarbericht aan de deelnemende gemeenteraden geregeld. De huidige praktijk is dat namens
de controller van de gemeenschappelijke regeling de deelnemende gemeenten worden
geïnformeerd ten aanzien van de paragraaf verbonden partijen. Met alleen de gemeente Katwijk
was een afspraak dat deze het jaarbericht ter kennisneming toegezonden kreeg. In het licht van
de beoogde transparantie, ook ten aanzien van uitvoering van de overgedragen lokale
brandweerzorg, hebben wij de informatieplicht die het bestuur en de deelnemende burgemeesters
aan de gemeenteraden hebben af te leggen, willen bevorderen door in de toekomst ook het
vastgestelde jaarbericht te gaan verstrekken, evenwel zonder zienswijzeprocedure (artikel 50,
vijfde lid gewijzigde gemeenschappelijke regeling).
Met het jaarbericht legt het Dagelijks Bestuur (DB) namelijk rekening en verantwoording af van
aan het Algemeen Bestuur (AB) over het gevoerde beleid en het beheer. Na vaststelling door het
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AB wordt het jaarbericht daarom gestuurd aan de gemeenteraden (artikel 50). Het AB-lid legt
verantwoording af aan de eigen gemeenteraad. Het jaarbericht over het afgesloten dienstjaar
wordt in dezelfde AB-vergadering vastgesteld als de begroting voor het komende dienstjaar. Het
staat het AB-lid vrij om bij de behandeling van de begroting in de gemeenteraad het jaarbericht te
betrekken, immers de vaststelling van de resultaatbestemming bij het jaarbericht, kan een effect
hebben op de budgettaire consequenties voor de vast te stellen begroting.

Inrichtingsplan op hoofdlijnen Brandweer Hollands Midden en Eindrapportage
Ontvlechtingprotocol Brandweer Hollands Midden
Overheadkosten
In het eerdere AB-besluit over de regionalisering van de brandweer (d.d. 29 januari 2009) is
afgesproken dat op termijn de kosten van de nieuwe brandweerorganisatie gedekt zouden
moeten worden uit de uitkering per gemeente uit het gemeentefonds voor de brandweerzorg
(Cebeon). Dit impliceert ook een andere verdeelsleutel voor de totale brandweerkosten (inclusief
overhead) in vergelijking met de huidige startbijdrage. Hiermee wordt voldaan aan uw standpunt
dat alle deelnemende gemeenten op gelijke wijze meebetalen aan de kosten voor overhead.

Loon- en prijsindexcijfer
De Stuurgroep Regionalisering had besloten om bij de opstelling van de startbijdragen uit te gaan
van indexering met 2,3% voor lonen en 1,7% voor materiële kosten, conform de vastgestelde
programmabegroting 2010 van de Regionale Brandweer en GHOR Hollands Midden (AB-besluit
van 25 juni 2009). Verschillende gemeenten hadden bij de besprekingen van het ontvlechtingsprotocol aangegeven moeite te hebben met deze indexpercentages. Dit heeft er toe geleid dat het
Dagelijks Bestuur zich hierover nader heeft uitgesproken.
In de septembercirculaire gemeentefonds 2009 is als indicatie voor de loon- en prijsontwikkeling
(CPB-gegevens) de volgende ontwikkeling voor 2010 aangegeven voor lonen 1.75% en voor
materiële consumptie eveneens 1.75%
Het Dagelijks Bestuur stelt aan het AB voor om voor het jaar 2010 een voorzichtigere benadering
te kiezen en heeft in de vergadering van het AB van 12 november 2009 voorgesteld 1,555% te
hanteren. De indexering van 1,555% wordt overigens berekend over de kosten van de lokale
brandweerzorg en niet over de inwonerbijdrage aan de regionale brandweer. Deze blijft
ongewijzigd op 2,3% lonen en 1,7%, inclusief effect uit het vervallen van de WW-premie
overeenkomstig het AB-besluit van 25 juni 2009. Deze laatste zit in 2010 in de basis waardoor de
stijging de facto hoger uitkomt dan 2,3%. Deze omstandigheid verklaart het feit dat de indexering
niet 1,555% op het totaalbedrag is.
Het Dagelijks Bestuur wenst evenwel voor de jaren vanaf 2011 dat nieuw beleid wordt
geformuleerd om tot één methodiek ter bepaling van de loon- en prijsontwikkeling te komen voor
de gemeenschappelijke regelingen in de regio Hollands Midden. Hiertoe zullen begin 2010, met
het oog op de voorbereidingen van begrotingsopstellingen van gemeenschappelijke regelingen
voor het jaar 2011, nadere voorstellen worden gedaan. Inmiddels is op ambtelijk niveau al contact
geweest met de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland. Begin januari 2010 vindt er
overleg plaats tussen de controllers van de gemeenschappelijke regelingen in het werkgebied van
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de Veiligheidsregio Hollands Midden om te komen tot de bestuurlijk gewenste eenheid in de
indexeringen voor al deze gemeenschappelijke regelingen.
In de eindrapportage voor de AB-vergadering van 18 december 2009 is de startbijdrage berekend
met inachtneming van bovenstaande informatie en zal de AB-leden worden gevraagd deze lijn te
bevestigen.

Services en diensten
De genoemde lijst in bijlage 1 is opgesteld door uw brandweer. Uw aanvullingen op deze lijst zijn
verwerkt in de aangepaste Eindrapportage Ontvlechtingprotocol Brandweer Hollands Midden voor
de vergadering van het AB op 18 december a.s.
Vertrouwende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,
Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden,
de secretaris,
de voorzitter,
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