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Geachte heer Lenferink,
In de vergadering van 12 november jl. heeft het AB besloten om extra tijd te nemen
voor de besluitvorming over de regionalisering van de brandweer en een extra
vergadering op 18 december a.s. in te lasten. Met deze brief geef ik namens het
college een reactie op de onderliggende stukken.
Gewijzigde gemeenschappelijke regeling veiligheidsregio Hollands Midden
Ten aanzien van de voorgestelde wijziging van de gemeenschappelijke regeling
Regionale Brandweer en GHOR Hollands Midden wil ik de volgende kanttekeningen
maken.
Er is al veel gesproken over de rolverdeling tussen de coördinerend burgemeester
en voorzitter van het Regionaal Beleidsteam in geval van een grensoverschrijdend
incident of ramp. Het voorstel dat nu in de gewijzigde gemeenschappelijke regeling
besloten ligt, houdt in dat in dergelijke situaties aan de voorzitter van de
veiligheidsregio bij uitsluiting de bevoegdheden toekomen die wettelijk aan de
burgemeester van de getroffen gemeente zijn gekoppeld. In het geval deze
rolverdeling met de op handen zijnde Wet Veiligheidsregio’s gelegaliseerd wordt en
landelijk op deze wijze wordt gehanteerd, kan ik instemmen met artikel 25 van de
gemeenschappelijke regeling. Ik ga hierbij voorts uit van de werkwijze waarin de
inbreng van de burgemeester van de getroffen gemeente in het beleidsteam wordt
gegarandeerd en de voorzitter van de veiligheidsregio achteraf verantwoording
aflegt aan de raad van de getroffen gemeente.
Voorgesteld wordt om niet alleen voor de begroting maar eveneens voor de andere
financiële jaarstukken die deel uitmaken van de financiële cyclus een procedure te
hanteren waarin de raad voorafgaand aan besluitvorming door het AB in de
gelegenheid wordt gesteld om een zienswijze op de stukken te doen geven.
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Inrichtingsplan op hoofdlijnen Brandweer Hollands Midden en Eindrapportage
Ontvlechtingsprotocol Brandweer Hollands Midden
Overheadkosten
In eerste instantie heb ik aangegeven niet te in te stemmen met de gehanteerde
methodiek voor wat betreft de benadering in het protocol ten aanzien van de
overheadkosten. Uitgangspunt zou hier moeten zijn dat voor alle deelnemende
gemeenten een zelfde percentage over de loonkosten wordt gehanteerd. Volgens de
laatste resultaten zoals voor Lisse is aangegeven, blijft het DB op het standpunt
staan dat het verschil in bijdragen van de deelnemende gemeenten wat de overhead
betreft voorlopig zo blijft. Dit om lokale issues bij andere gemeenten op te kunnen
lossen. Voor Lisse betekent dit een bijdrage tot 30% van de loonkosten. Ondanks de
toelichtende gesprekken hierover met leden van het DB kan ik me niet in deze
methodiek vinden. Desalniettemin realiseer ik me dat dit voor nu de enige oplossing
is om de gemeenten tot deelname te bewegen aan de regionaliseren. Ik stem dan
ook voor nu in met de nu voorgestelde methodiek ten aanzien van de
overheadkosten onder de voorwaarde dat het hier om een overgangsperiode gaat
die eindig is en ik wil voor wat betreft deze overgangsperiode een datum afspreken
waarop deze termijn geëindigd (uiterlijk binnen twee jaar vanaf 1/1/10) zal zijn en
overgegaan wordt tot een reële methodiek inhoudende dat alle deelnemende
gemeenten op gelijke wijze meebetalen aan de kosten voor overhead.
Loon- en prijsindexcijfer
Ten aanzien van de opgenomen indexering voor loon- en prijsontwikkeling 2010
wordt voorgesteld de uitkeringsfactor voor 2010, genoemd in de septembercirculaire
2009 ofwel 1,555% aan te houden. De uitkeringsfactor heeft echter in het geheel
geen relatie met loon- en prijsstijgingen en is dan ook niet bruikbaar voor de
indexering. Een door de gemeente en gemeenschappelijke regelingen toegepaste
systematiek zou moeten zijn dat aansluiting wordt gezocht bij de cijfers van het
centraal planbureau. Dit bureau heeft specifieke cijfers voor loonstijgingen overheid
en voor prijzen. Bij de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland wordt
overeenkomstig gewerkt.
Voorgesteld wordt om aansluiting te zoeken bij de cijfers van het centraal
planbureau waardoor aangesloten wordt bij landelijke indicaties voor genoemde
indexcijfers. De aangehouden cijfers door Holland Rijnland voor 2010 zouden ook
voor de regionale brandweer gehanteerd kunnen worden.
Services en diensten
Naast haar kerntaak, levert de brandweer andere services en diensten aan de
gemeente. In bijlage 1 staan deze services en diensten opgesomd welke de
gemeenten ook na de regionalisering geleverd wil krijgen. Voor Lisse is deze lijst
nog niet compleet. De genoemde taak ‘Opruimen van oliesporen op de openbare
weg’ is een taak van de wegbeheerder. In aanvulling levert de brandweer in Lisse de
volgende services en diensten:
•
•

Het treintje rijden met politie en reiniging tijdens de jaarwisseling;
Het geven van rondleidingen op de kazerne;
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•

Beschikbaar stellen kazerne voor PV activiteiten;

•
•

Het gebruik van de PM voor diverse activiteiten;
Beschikbaar stellen van de kazerne voor cursus/bijeenkomst
gemeentepersoneel, politie e.d.;

•
•
•

Beschikbaar stellen instructieruimte voor brandweeropleidingen;
Paraat staan bij vuurwerk feestweek en bij de bloemencorso;
Actieve deelname aan de Koninginnedag met een demonstratie.;

•
•
•

I.h.k.v. werving vrijwillig personeel het verzorgen van diverse activiteiten;
Ondersteuning bij collecte brandwondenstichting;
Ondersteuning en evaluatie bij ontruimingsoefeningen;

•

Het paraat staan tijdens afwezigheid van het brandweerkorps Noordwijk en het
korps Noordwijk bij afwezigheid van het korps Lisse.

Bovenstaande punten breng ik in ter verwerking voor de besluitvorming over de
regionalisering van de brandweer op 18 december 2009. Ik ga er vanuit dat u voor
die tijd in de gelegenheid bent hier een reactie op te geven zodat ik mij voorafgaand
hierover kan beraden.
Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen hebben dan kunt u
contact opnemen met de in het briefhoofd genoemde contactpersoon.

Met vriendelijke groet,

mevrouw C. Langelaar
burgemeester

