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Omschrijving
Beslisnotitie Korpsjaarverslag 2011
Het Regionaal College besluit:
1. Het Korpsjaarverslag 2011, inclusief Jaarrekening 2011, vast te stellen.
Beslisnotitie Overdracht taken gevonden en verloren voorwerpen
Het Regionaal College besluit:
1. In te stemmen met teruggave van de taken die Politie Hollands Midden vervult op het gebied
van gevonden en verloren voorwerpen aan de gemeenten vóór 1 juli 2012.
2. Dat de concrete uitwerking van de overdracht door (het regionaal overleg van) de gemeentesecretarissen
vastgesteld en bewaakt wordt.
Benoeming directeur publieke gezondheid (DPG)
Het Algemeen Bestuur stelt vast (GR art. 35 lid 5):
1. De benoeming van J.C. Bernsen tot directeur publieke gezondheid
2. De heer J.M.M. de Gouw tot plaatsvervangend directeur publieke gezondheid
3. Beide directieleden toe te staan in voorkomende gevallen te ondertekenen met
“directeur publieke gezondheid”
4. Het algemeen bestuur van de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden
over dit besluit te informeren
5. De gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio bij gelegenheid te actualiseren aan de
nieuwe functiebenaming directeur publieke gezondheid.
Jaarplan GHOR-bureau HM 2012
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Het Jaarplan GHOR-bureau HM 2012 vast te stellen (GR art.
Jaarplan Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO) GHOR HM 2012
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Het Jaarplan OTO GHOR 2012 vast te stellen (GR art. 12 lid 2c)
Jaarplan BGC 2012
1. Het Jaarplan BGC 2012 vast te stellen
Bedrijfsbrandweerrapportage Heineken, Zoeterwoude
Het Algemeen Bestuur besluit:
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Goedkeuring te geven aan de bedrijfsbrandweerrapportage Heineken Zoeterwoude, Projectnr. 201227
091105a-DF41 Eindrapport rev. 05 dd. 18 februari 2010;
2. Heineken Zoeterwoude b.v. op basis van art. 31 Wet veiligheidsregio’s niet aan te wijzen voor het oprichten en
onderhouden van een bedrijfsbrandweerorganisatie
3. Het Dagelijks Bestuur, vooruitlopend op het algemene delegatie- en mandaatbesluit
VRHM te mandateren voor de bevoegdheid tot aanwijzing van een bedrijfsbrandweer (artikel 31 Wet
veiligheidsregio’s).
Korpsjaarplan 2012 Brandweer Hollands Midden
Het Algemeen Bestuur besluit
1. Het Korpsjaarplan 2012 Brandweer Hollands Midden vast te stellen.
Begrotingsuitgangspunten 2012 VRHM
Het Algemeen Bestuur besluit in te stemmen met de hieronder beschreven uitgangspunten voor het opstellen van
de programmabegroting 2013 en de meerjarenramingen 2014-2016:
1.

Algemene begrotingsuitgangspunten voor alle programma’s
a. de multidisciplinaire samenwerking wordt in de komende jaren conform het beleidsplan 2012-2015
vormgegeven. De uitvoering van het beleid geschiedt door elk aan de Veiligheidsregio Hollands Midden
(VRHM) verbonden organisatieonderdelen op basis van een door het bestuur vast te stellen
programmajaarplan. De programma’s worden voorts ingevuld in overeenstemming met eerder genomen
besluiten van het Algemeen Bestuur;
b. het bestaand beleid, zoals geformuleerd in de programmabegroting 2012 en het besluit rond de
aanwending van de verhoogde rijksbijdrage (Samenwerken loont) gelden als vertrekpunt;
c. de invulling van de begroting en de meerjarenramingen geschieden volgens de provinciale voorwaarden
van structureel begrotingsevenwicht en tijdige inzending;
d. de loon- en prijsontwikkelingen worden geraamd volgens de methodiek zoals aanbevolen door de
‘Werkgroep financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen’, gebaseerd op de index Bruto
Binnenlands Product, zijnde 1,96% en worden toegepast op de lasten en gemeentelijke bijdragen in de
programma’s;
e. de gedragslijn van 2012 t.a.v. taakstellingen en bezuinigingen op de gemeenschappelijke regeling wordt
gecontinueerd onder de vermelding in de begroting dat de VRHM al expliciete en impliciete
bezuinigingsmaatregelen heeft getroffen;
f. de korting op de rijksbijdrage in de komende jaren wordt opgevangen naar rato van de toegerekende
rijksbijdrage aan de programma’s op basis van de inzichten in de circulaire van het ministerie van

29.03.2012

29.03.2012

g.

2.

december 2011 volgens de in dit voorstel aangegeven ramingen;
vóór vaststelling van de programmabegroting door het Dagelijks- en Algemeen Bestuur wordt de concept
programmabegroting verstuurd aan de hoofden Financiën en medewerkers Openbare Veiligheid van de
deelnemende gemeenten om deze in een betere informatiepositie te brengen in hun advisering van hun
bestuur/bestuurders.

Begrotingsuitgangspunten programma brandweer
a. de activiteiten 2013-2016 en daarin te maken keuzes worden in lijn gebracht met het Korpsjaarplan 2012
zoals behandeld door het Dagelijks Bestuur (26 januari 2012) en geagendeerd voor de vergadering van
het Algemeen Bestuur (29 maart 2012);
b. de mogelijke effecten die voortvloeien uit wettelijk verplichte regionalisering van de brandweer worden
geduid en in de risicoparagraaf opgenomen zolang hierover nog geen nieuwe wetgeving bestaat;
c. de bijdragen van gemeenten voor het programma brandweer worden in lijn gebracht met het voorstel
zoals behandeld door het Dagelijks Bestuur (1 maart 2012) en geagendeerd voor de vergadering van het
Algemeen Bestuur (29 maart 2012) ten aanzien van de routekaart Cebeon en omvatten:
1. verdeling van het gemeentefonds 2009 voor het taakgebied Brandweer en Rampenbestrijding blijft
ijkpunt (ABVR 09.0129 BG.1, Bijlage 1 Financieel overzicht herzien, kolom ‘Fictieve uitkering
gemeentefonds 2009’);
• Gecorrigeerd met -/- 5.6% per gemeente (gemiddeld VRHM) voor aandeel
subtaakgebied(gemeentelijke) Rampenbestrijding;
• De Cebeon-norm wordt geïndexeerd (index Bruto Binnenlands Product) voor 2012: 1,4%, 2011:
1,25%, 2012: 2,0% en 2013 1,96%.

3.

4.

2. de gemeenten (Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten, Waddinxveen en Zoeterwoude) die in 2012 een
lagere bijdrage aan de VRHM betalen dan de geïndexeerde verdeling van het gemeentefonds verhogen
hun bijdrage gelijkmatig in 3 jaar vanaf 2013 tot aan het niveau van geïndexeerde verdeling van het
gemeentefonds;
uitgaande van het door het Dagelijks Bestuur (26 januari 2012) vastgestelde 3 jarenplanning in het
Korpsjaarplan 2012 van de Brandweer Hollands Midden wordt de komende 3 jaren (vanaf 2013) nogmaals een
efficiencykorting van 5% (inclusief verhoging gemeenten met lagere bijdrage dan geïndexeerde
gemeentefonds) in 3 jaarlijkse tranches verdisconteerd in de bijdragen van gemeenten aan het programma
Brandweer.
Gemeenten die een lagere, danwel gelijke bijdrage betalen dan de geïndexeerde verdeling van het
gemeentefonds zijn hiervan uiteraard uitgezonderd;
het aandeel van gemeenten in de efficiency blijft volgens de afgesproken verdeellijn in het

5.

6.
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ontvlechtingsprotocol, nl. asymmetrisch naar rato van de relatieve budgettaire afstand tussen het fictieve
(Cebeon) budget en het feitelijke budget van de gemeenten;
indien gedurende de periode van de programmabegroting 2013 en de meerjarenramingen 2014-2016 een
hogere efficiency structureel mogelijk is, wordt deze doorgevoerd en verdisconteerd in de gemeentelijke
bijdragen;
in en vanaf 2014 wordt gewerkt aan bestuurlijke besluitvorming over nieuwe brandweerzorgconcepten,
teneinde de beoogde effectiviteitswinst tot op het niveau van de geïndexeerde verdeling van het
gemeentefonds (routekaart Cebeon) te kunnen behalen;
doelstelling is om uiterlijk in 2018 de kosten van de brandweerzorg in de Veiligheidsregio Hollands Midden op
het kostenniveau van de geïndexeerde verdeling van het gemeentefonds te kunnen uitvoeren op het door het
bestuur te bepalen brandweerzorgniveau.

3.

Begrotingsuitgangspunten programma GMK
a. de ramingen zoals vastgesteld in de begroting 2012, onderdeel meerjarenraming 2013, worden als
uitgangspunt gekozen waarbij vastgehouden wordt aan de oorspronkelijk vastgestelde beheerbegroting
GMK;
b. de uitwerking van de business case multidisciplinaire intake GMK geschiedt op basis van het AB-besluit
van 2011;
c. landelijke ontwikkelingen ten aanzien van het concentreren van meldkamers en de invoering van een
nieuw GMS-systeem kunnen bij het opstellen van deze uitgangspunten nog niet geconcretiseerd worden.
Dit kan later tot nadere voorstellen en begrotingswijziging leiden. De Politie Hollands Midden dient de
actualiteit op dit issue in kaart te brengen.

4.

Begrotingsuitgangspunten programma GHOR
a. de activiteiten 2013-2016 en daarin te maken keuzes worden in lijn gebracht met het jaarplan 2012 zoals
aangeboden aan het Dagelijks Bestuur.
b. de mogelijke effecten die voortvloeien uit de onderkende risico’s worden geduid en in de risicoparagraaf
opgenomen zolang hierover geen financiering is gevonden c.q. nadere afspraken zijn gemaakt.

5.

Begrotingsuitgangspunten programma Veiligheidsbureau
a. de huidige kostenverdeling over politie, brandweer en GHOR, elk voor 1/3 deel wordt gehandhaafd.

6.

Begrotingsuitgangspunten programma Oranje Kolom

a.

b.

+

de ingezette gedragslijn wordt gecontinueerd ten aanzien van de invulling van de functie van
coördinerend functionaris en de door de gemeente te bekostigen activiteiten als de gemeentelijke
piketten en het opleiden-trainen-oefenen van de teams bevolkingszorg;
de meerkosten van het besluit van het Algemeen Bestuur van 10 november 2011 (voorstel A8) ad.
€ 6.211,-- worden meegenomen in de inwonerbijdrage.

