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2. Toelichting
Het Dagelijks Bestuur heeft op 11 maart jl. ingestemd met de koop van de brandweerkazernes
Lekkerkerk en Hazerswoude-Dorp door de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) van de
gemeente Nederlek respectievelijk de gemeente Rijnwoude. De kooptransactie vindt plaats voor
voor 31 december 2013. In de koopovereenkomsten is de standaard terugkoopverplichting
opgenomen, conform afspraak n.a.v. de regionalisering en zoals die ook is toegepast bij eerdere
aankopen van brandweerkazernes na de regionalisering.
Voorgeschiedenis
Het Dagelijks Bestuur van de VRHM heeft, in haar vergadering van 22 november 2010, besloten
in te stemmen met de koop van brandweerkazernes door de VRHM van gemeenten in plaats van
huur, voor die brandweerkazernes die vallen binnen de herzieningstermijn BTW, en voor zover de
betreffende gemeente hiermee instemt.
VRHM heeft in 2011 de volgende brandweerkazernes gekocht die binnen de herzieningsperiode
vielen:
1. Gemeente Bergambacht
kazerne Bergambacht
2. Gemeente Kaag en Braassem
kazerne Rijpwetering
3. Gemeente Nederlek
kazerne Krimpen aan den Lek
4. Gemeente Rijnwoude
kazerne Benthuizen
5. Gemeente Rijnwoude
kazerne Koudekerk
6. Gemeente Teylingen
kazerne Warmond
7. Gemeente Vlist
kazerne Haastrecht
8. Gemeente Zuidplas
kazerne Zevenhuizen
Aankoop in 2013:
9. Gemeente Nederlek
10. Gemeente Rijnwoude

kazerne Lekkerkerk
kazerne Hazerwoude-Dorp
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In april 2012 is de nieuwe kazerne Lekkerkerk in gebruik genomen door Brandweer Hollands
Midden. In december 2013 vindt de verwachte oplevering en ingebruikname van kazerne
Hazerswoude-Dorp plaats.

Fiscale consequenties
Per 1 januari 2014 worden de brandweertaken wettelijke taken van de veiligheidsregio’s (gevolg
gewijzigde Wet veiligheidsregio’s) en is ook de BTW op brandweertaken niet meer compensabel
1
voor gemeenten en veiligheidsregio’s via de zogenaamde Transparantieregeling .
Koopsom kazernes:
Koopsom kazerne Lekkerkerk
€ 1,4 mln.
Koopsom kazerne Hazerswoude-Dorp € 1,4 mln.
Koopsommen zijn exclusief BTW. Gemeenten hebben recht op een bijdrage uit het BTWcompensatiefonds ter financiering van in rekening gebrachte omzetbelasting in de
stichtingskosten.
Het financiële effect van de koop van de kazernes door VHRM, zijnde de exploitatielasten
nieuwbouw versus aandeel huisvesting in huidige gemeentelijke bijdragen, wordt door VRHM en
betreffende gemeenten berekend. De gemeentelijke bijdrage wordt hierop in principe aangepast.
Consequenties met betrekking tot de ‘routekaart Cebeon’ worden hierin meegenomen.

3. Implementatie en communicatie
De kooptransactie vindt plaats voor 31 december 2013.

4. Bijlagen
-
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De Transparantiergeling maakt het voor de veiligheidsregio’s mogelijk om betaalde BTW over
brandweertaken (door tussenkomst van de gemeenten, daar duit de term transparantie op) terug te
ontvangen uit het BTW-Compensatiefonds (BCF). Omdat per 1 januari 2014 de brandweertaak een
wettelijk taak wordt van de veiligheidsregio’s is het declareren van de betaalde BTW bij het BCF niet
langer mogelijk. Voor het vervallen van die mogelijkheid worden de veiligheidsregio’s gecompenseerd
door een structurele ophoging van het BDUR budget met € 44,1 miljoen.
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