Zienswijzen gemeenten op programmabegroting 2015
Gemeente

Ingestemd
met
begroting Reactie op begroting

Raadverg./verzenddatum

Reactie via

Alphen aan den Rijn
Bergambacht

Ja

Graag informeren over uitkomsten najaarsvergadering AB 2014 over Cebeon (i.c. 1,41% indexering).

27 mei 2014

Burgemeester

Gouda

Ja

Roept het AB op de routekaart naar de CEBEON-norm uiterlijk 01-01-2017 te realiseren en deze versnelling ook al
te verwerken in de begroting voor 2015.

28 mei 2014

Brief griffier

5
6

Hillegom
Kaag en Braassem

Ja

2 juni 2014

College van B&W

7

Katwijk

Ja

28 mei 2014
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8

Leiden

Ja

Stelt voor om bij punt 16 op p. 14 van de ontwerp-programmabegroting 2015 toe te voegen, dat een
verdiscontering in de gemeentelijke bijdragen van eventuele versnelde of verhoogde efficiency in principe allereerst
moet leiden tot compensatie voor de gemeenten die boven de CEBEON-norm zitten.
T.a.v. omleggen financieringsstroom GHOR en taakstelling GHOR, het volgende in acht te nemen:
- de omlegging van de financieringsstromen alsnog te toetsen bij de Belastingdienst;
- de mogelijke financiële voordelen te reserveren tot hierover zekerheid is verkregen;
- indien zekerheid is verkregen over de mogelijke financiële voordelen, de gemeenteraad middels een brief nader
te informeren hoe deze middelen te besteden.
Ziet van de GHOR graag een voorstel tegemoet, hoe binnen het eigen programma intrinsiek te bezuinigen om zo
aan de voorgestelde taakstelling door de commissie Strijk te voldoen.
Evt. positief effect op BDUR door overheveling van de GHOR-taken gebruiken om inwonerbijdrage aan de
Brandweer structureel te verlagen; evt. negatieve effecten betrekken bij de inwonersbijdrage voor de GHOR-taken
aan de RDOG.
Bij de programmabegroting 2016 concreet bestedingsplan voor de bestemmingsreserves bijvoegen. De
onzekerheden in de risicoparagraaf meenemen.
1. Alleen instemming op voorwaarde van een goed en helder plan om te kunnen voldoen aan kaderstelling
commissie-Strijk (5,31% voor 2015), alsmede heroverweging van huidige hantering CEBEON-norm bij de begroting
2016;
2. Risico's bij het programma GHOR (BTW-constructie) en verder i.v.m. de Werkkostenregeling, CAO-ontwikkeling
en samenvoeging van de meldkamers;
3. Meer duidelijkheid gewenst t.a.v. de reserves;
4. Graag speciale aandacht voor betrekken brandweermensen, i.h.b. de vrijwilligers, bij de voorgenomen
veranderingen binnen de brandweer, met speciale aandacht voot goede informatievoorziening.

12 juni 2014

Cie. Leefbaarheid en
Raad
Bereikbh.
van 8 juli a.s.

1
2
3
4

9

Bodegraven - Reeuwijk

Leiderdorp

Ja, mits:

Advies aan Raad (onder voorbehoud)
3 juni 2014

Brief griffier

21 mei 2014

Brief griffier

10 Lisse
11 Nederlek
12 Nieuwkoop

Ja

Instemming. Dringen aan op onafhankelijk onderzoek door gemeenten, vooruitlopend op vorming van Ambtelijk Governance
Team.

13 Noordwijk

Ja

Voorbehoud 1: verzoek om de CEBEON-norm bij het opstellen van de begroting 2016 te heroverwegen i.v.m. de
28 mei 2014
herijking van de verdeelmaatstaven van het gemeentefonds; hierdoor de begroting te baseren op werkelijke
kosten en besparingsmogelijkheden i.p.v. op (fictief) beschikbare middelen in het gemeentefonds;
Voorbehoud 2: bij verregaande bezuinigingen dient preventie op alle onderdelen integraal te worden ontzien;
Voorbehoud 2: wensen alsnog inzicht in, en toelichting op, de bestedingsplannen voor de bestemmingsreserves en
de risicoreserves.

14 Noordwijkerhout
15 Oegstgeest

Ja
Nee

Geen.
11 juni 2014
Korting conform Strijknorm 2015 (5,31%) moet in de begroting worden verwerkt. Om deze taakstelling te
20 mei 2014
realiseren dienen voorstellen te worden gedaan. Hierbij tevens aangeven welk veiligheidsniveau aan de voorstellen
is gekoppeld. De raad hecht belang aan een outputgerichte sturing en aan het motiveren en benutten van zelf- en
samenredzaamheid. De raad kijkt belangstellend uit naar de visie die ontwikkeld wordt op vrijwilligheid.

16
17
18
19
20
21

Status / opmerkingen

Ouderkerk

Ja

Akkoord op grond motivatie voor afwijking van 5,31% taakstelling.

Schoonhoven
Teylingen
Vlist
Voorschoten
Waddinxveen

Ja

Instemming op basis van toelichting t.a.v. afwijking norm-Strijk en routekaart Cebeon.

Ja

Instemming op basis van toelichting t.a.v. afwijking norm-Strijk en routekaart Cebeon.

Ja

Motivering door VRHM voor het niet toepassen van de extra taakstelling is te summier. In het programma MAM
10 juni 2014
dient tevens als doel te worden opgenomen dat een verantwoorde brandweerzorg mogelijk is tegen een
gemeentelijke bijdrage die lager ligt dan de Cebeonnorm. Het programma dient daartoe te voorzien in
onderzoeknaar de mogelijkheid om alsnog de uniforme taakstelling van 5,31% voor 2015 toe te passen. Ook dient
een verdere taakstelling (1,41%, t.w. de indexering) in het kader van MAM te worden onderzocht. De rapporten
van deze onderzoeken dienen uiterlijk in de AB-vergadering van 13 november 2014 ter besluitvorming te worden
aangeboden. Hierin dienen de verschillende bezuinigingsmogelijkheden te worden gerelateerd aan de
consequenties voor het niveau van de brandweerzorg.

22 Zoeterwoude
23 Zuidplas

Ja

College van B&W
Burgemeester

5 juni 2014
26 juni 2014

Brief griffier

College van B&W

28 mei 2014

Brief griffier

College van B&W
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B.4 AB VRHM 26062014 Bijlage Overzicht zienswijzen PB2015 gemeenten

Concept-zienswijze aan Raad

