Bijlage 1 Bestuurlijke samenvatting Begrotingsuitgangspunten 2017 VRHM
voorstel AB 18 februari 2016
Voor u ligt de beslisnotitie tot het vaststellen van de begrotingsuitgangspunten 2017 voor de
Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM). De begroting kent vier programma’s: Brandweer,
Gemeenschappelijke Meldkamer, Veiligheidsbureau en de Oranje Kolom.
De (hoofd)kaders waarbinnen de begrotingsuitgangspunten 2017 zijn opgesteld zijn:
Financieel kader:
 Bestuurlijke overleg financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen Hollands Midden
 Cebeon routekaart- en norm Brandweer Hollands Midden 2017 en 2018
 Bestuurlijke uitgangspunten kostenniveau Brandweer Hollands Midden en
financieringssystematiek gemeentelijke bijdragen vanaf 2019
Beleidskader:
 Het Regionaal Beleidsplan VRHM 2016-2019‘Gericht verder!’
 Het Korpsbeleidsplan Brandweer Hollands Midden 2016-2018 ‘Wij zijn onderweg’
 Heroriëntatie landelijke meldkamerorganisatie
Onderstaand wordt het financieel kader en de relevante beleidsontwikkelingen samengevat. Tevens
worden de onderkende risico’s kort benoemd. Een verloopstaat van de gemeentelijke bedragen 2017
ten opzichte van 2016 is toegevoegd.
De financiële kaderstelling heeft betrekking op:
A.

Financieel kader VRHM 2017
De indexering van de gemeentelijke bijdragen is conform de Financiële kaderstelling
gemeenschappelijke regelingen begrotingen 2017-2020 toegepast. De indexering voor 2017
komt daarmee uit op 0,75% (inclusief nacalculatie 2016).
De uniforme taakstelling voor alle gemeenschappelijke regelingen als aandeel in de neergang
van het gemeentefonds in 2017 bedraagt 0,00% t.o.v. 2016. Het programma Brandweer
realiseert in 2017 een bezuinigingstaakstelling van 1,34% conform de bestuurlijk afgesproken
routekaart Cebeon (als onderdeel van de reeds opgelegde taakstelling van 16,6% per uiterlijk
2018, zijnde de Cebeon-norm). Voor het programma Gemeenschappelijke Meldkamer zijn
bezuinigingen, met het oog op de bestuurlijke afspraken van samenvoeging van de meldkamers
van Haaglanden en Hollands Midden en de vorming van de Landelijke Meldkamerorganisatie,
niet meer opportuun. Het Dagelijks Bestuur heeft al eerder aangegeven van mening te zijn dat,
gezien de beperkte omvang van de formatie van het Veiligheidsbureau en het Bureau
Gemeentelijke Crisisbeheersing, invulling van verdere bezuinigingstaakstellingen op de
organisatiekosten en uitgaven niet verder verantwoord te vinden. Omdat daarmee de schaal
waarop het Veiligheidsbureau en het Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing hun activiteiten
kunnen vervullen te klein wordt om deze nog efficiënt en effectief uit te kunnen voeren.

De algemene reserve ligt op het bestuurlijk vastgesteld niveau en is in lijn met de Financiële
kaderstelling gemeenschappelijke regelingen begrotingen 2017-2020.

Het beleidskader heeft hoofdzakelijk betrekking op:
B.

Beleidskader VRHM 2017
Regionaal Beleidsplan VRHM 2016–2019 ‘Gericht verder!’
De Veiligheidsregio Hollands Midden heeft een Regionaal Beleidsplan Veiligheidsregio Hollands
Midden 2016-2019 ‘Gericht verder!’ opgesteld op basis van de evaluatie van het Regionaal
Beleidsplan 2012 2015, de uitkomsten van het Regionaal Risicoprofiel 2016-2019 en landelijke
beleidskaders en ontwikkelingen. Het regionaal beleidsplan geeft gericht richting aan de
ontwikkeling van de multidisciplinaire crisisbeheersing binnen VRHM en de koers, ontwikkeling
en werkzaamheden van de veiligheidsregio voor de komende vier jaar.
In het beleidsplan zijn drie beleidsprioriteiten benoemd:
1. informatiegestuurd werken
2. risicogericht werken en
3. omgevingsgericht (net)werken
Deze nieuwe beleidsprioriteiten vormen de kern van het nieuwe Regionaal Beleidsplan 20162019 en zijn daarmee sturend in de ontwikkeling en werkzaamheden van de veiligheidsregio (en
haar partners) in deze periode.
Korpsbeleidsplan 2016-2018 Brandweer Hollands Midden ‘We zijn onderweg’
Het Korpsbeleidsplan 2016-2018 geeft richting aan de ontwikkeling van Brandweer Hollands
Midden onderweg naar een modern brandweerkorps. Op basis van de Kadernota Meer-AndersMinder (bezuinigingsopgave), het (brand)risicobeeld en de doelen voor de komende jaren
worden in het Korpsbeleidsplan hiervoor concrete beleidsvoornemens uiteengezet. Het
afgesproken financieel kader tot en met 2018 is de reden waarom dit Korpsbeleidsplan een
periode kent van drie jaar (tot en met 2018) en niet vier jaar (t/m 2019; zoals bijvoorbeeld het
Regionaal Beleidsplan van de Veiligheidsregio Hollands Midden).
In de periode 2016-2018 wil Brandweer Hollands Midden, mede op basis van het
(brand)risicobeeld en een aangescherpte missie en visie, het volgende bereiken (kort
samengevat):
1. Meer risicogericht werken
2. Stimuleren zelfredzaamheid
3. Afstemmen van materieel- en personeelssterkte op de risico’s
4. Introduceren innovatieve werkwijzen
5. Optimaliseren van de dekking en specialismeverdeling
6. Introduceren van persoonsgerichte vakbekwaamheidsprogramma’s voor het repressieve
personeel
7. Slim samen werken binnen Brandweer Nederland
8. Informatiegestuurd werken
9. Verbeteren planmatig werken
10. Investeren in medewerkers
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Bestuurlijke uitgangspunten kostenniveau Brandweer Hollands Midden en financieringssystematiek gemeentelijke bijdragen vanaf 2019
Bij het besluit tot regionaliseren van de brandweer in Hollands Midden (29 januari 2009) heeft
het (Algemeen) Bestuur met de regionaal commandant afgesproken om “een beleid te
ontwikkelen waarmee de kosten voor brandweerzorg in Hollands Midden op termijn kunnen
worden gerealiseerd voor het referentiebudget dat gemeenten via het gemeentefonds ontvangen
als fictief budget voor de brandweertaak”.
Het beleid wordt in het spraakgebruik aangehaald als de ‘routekaart Cebeon’ en het
referentiebudget als de ‘Cebeon-norm’. Bij het besluit tot regionalisering is 2009 als
referentiejaar voor het gewenst referentiebudget (kostenniveau) gehanteerd. Het totaal van de
gemeentelijke brandweerbegrotingen, het startbudget voor de nieuwe regionale
brandweerorganisatie, bedroeg in 2009 16,6% meer dan dit referentiebudget (Cebeon-norm),
zijnde een bedrag van € 6,2 miljoen. Dit bedrag kreeg de nieuwe organisatie als
bezuinigingsopdracht mee.
De bestuurlijke afspraken betreffende de routekaart Cebeon en de Cebeon-norm zijn gemaakt
tot en met 2018. Conform afspraak heeft het bestuur, mede ook naar aanleiding van het groot
onderhoud van het (sub)clusteronderdeel Brandweer en Rampenbestrijding in het
gemeentefonds per 2016 en de herijking van de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR)
per 2017, de gehanteerde financieringssystematiek geëvalueerd en voorstellen ontwikkeld voor
de volgende beleidsperiode betreffende een nieuwe vaststelling van het kostenniveau van
Brandweer Hollands Midden.
Voorstellen volgende beleidsperiode(n):
1. Kostenniveau en financieringssystematiek Brandweer Hollands Midden.
Het bestuur wil aan het principe vasthouden om het niveau van de kosten en de
gemeentelijke financiering voor brandweerzorg in Hollands Midden te realiseren voor het
referentiebudget dat gemeenten via het gemeentefonds ontvangen als fictief budget voor de
brandweertaak.
Het referentiebudget wordt door middel van het groot onderhoud aan het gemeentefonds
periodiek herzien op basis van landelijk onderzoek naar actuele (gemeentelijke) begrotingen.
De verdeling van het gemeentefonds is kostengeoriënteerd en naar de mening van het
bestuur daarmee een objectieve maatstaf om ook het niveau van de kosten voor
brandweerzorg in Hollands Midden op te baseren.
2. Aanpassingen van het niveau en bijdrage gemeente
Aanpassingen in het absoluut niveau (referentiebudget) en de bijdrage van elke gemeente
wordt één maal in de vier jaar (gelijk de beleidsplan periode) toegepast, gebaseerd op de
septembercirculaire gemeentefonds T-2 van de beleidsplanperiode.
Indien het referentiebudget en de bijdrage van elke gemeente in een nieuwe
beleidsplanperiode afwijkt van de voorgaande periode, wordt dit aan het begin van een
nieuwe beleidsplanperiode direct aangepast.
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Omdat de bijdrage van een gemeente voor een nieuwe beleidsplanperiode wordt gebaseerd
op de septembercirculaire gemeentefonds T-2, heeft de gemeente tijd om zich hierop intern
voor te bereiden.
Het absoluut niveau wordt gedurende de beleidsplanperiode gefixeerd, maar de jaarlijkse
indexering is wel van toepassing conform de methodiek Werkgroep financiële kaderstelling
gemeenschappelijke regelingen .
Indien het referentiebudget in een nieuwe beleidsplanperiode hoger is dan de voorgaande
periode wordt het surplus alleen toegekend indien dit nodig is voor nieuw beleid (incl.
innovatie) en financiering autonome ontwikkelingen.
Indien het referentiebudget in een nieuwe beleidsplanperiode lager is dan de voorgaande
periode wordt bij de vaststelling van de begrotingsuitgangspunten de eventuele
consequenties (o.a. voor het dekkingsplan) bestuurlijk ter besluitvorming voorgelegd. In het
beleidsplan zal worden aangeven op welke taken de bezuinigingsmaatregelen betrekking
zullen hebben.
Heroriëntatie landelijke meldkamerorganisatie (LMO)
Voor besluitvorming over de verdere realisatie heeft de minister van Veiligheid en Justitie de
opdracht gegeven om een gateway review te laten uitvoeren naar de vorming van de LMO. De
uitkomst van de review is kritisch maar helder: betrokken partijen hebben het met elkaar niet zo
georganiseerd, dat de opdracht om te komen tot een LMO binnen de huidige afspraken van tijd
en geld gerealiseerd kan worden. Er moet een aantal zaken beter worden georganiseerd om de
gemeenschappelijke doelstellingen te behalen; er is een heroriëntatie nodig. Zo stelt de gateway
review voor om de verantwoordelijkheid voor de samenvoegingen regionaal te beleggen.
Daarnaast worden samen met alle veiligheidsregio’s wel de voorbereidingen getroffen voor de in
het transitieakkoord afgesproken financiële overdrachtsdocumenten.
Risico’s
In de risicoparagraaf van de ontwerp-programmabegroting 2017 worden de navolgende risico’s
onderkend:
Nieuwe Collectieve Arbeidsovereenkomst 2016 (CAO)
Pensioenpremie gaat 1% omhoog in april 2016
Herziening FLO overgangsrecht
Structurele financiering landelijke meldkamerorganisatie
Abonnementsgelden Openbaar Meldsysteem
Groot molest (terrorisme)
Extra financiële bijdragen aan programma’s Veiligheidsberaad en Raad van Regionaal
Commandanten
Bluswatervoorziening
Implementatie en communicatie
Ter ondersteuning van de bespreking in de gemeenteraden van het Regionaal Beleidsplan 20162019, het Korpsbeleidsplan 2016-2018 Brandweer Hollands Midden en de bestuurlijke
uitgangspunten kostenniveau Brandweer Hollands Midden en financieringssystematiek gemeentelijke
bijdragen vanaf 2019, heeft VRHM twee informatiebijeenkomsten georganiseerd voor alle
gemeenteraadsleden. De eerste informatiebijeenkomst vond plaats op 13 januari 2016 in Leiden, de
tweede informatiebijeenkomst op 18 januari 2016 in Alphen aan den Rijn.
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Op 28 januari 2016 is een informatieve bijeenkomst georganiseerd voor hoofden Financiën,
medewerkers Openbare Veiligheid, leden van het Ambtelijk Governance Team VRHM en Ambtelijke
werkgroep Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen Hollands Midden.
De vaststelling van de drie kadernota’s vindt plaats in de vergadering van het Algemeen Bestuur op
31 maart 2016. Om dit te realiseren, is verzocht de uitkomsten van de bespreking van het Regionaal
Beleidsplan, het Korpsbeleidsplan en de kostenniveau/financieringsystematiek met de gemeenteraad
vóór 15 maart 2016 aan VRHM door te geven. Dit in verband met de voorbereiding van de reactie
van het Dagelijks Bestuur (vergadering 17 maart a.s.) en de tijdige verzending voor de vergadering
van het Algemeen Bestuur (vergadering 31 maart a.s.).
Bijlagen bij het voorstel
In het voorstel aan het Algemeen Bestuur wordt verwezen naar zeven bijlagen, te weten:
1. (deze) Bestuurlijke samenvatting begrotingsuitgangspunten 2017 VRHM. Het financieel resumé
van de gemeentelijke bijdragen na vaststelling van de begrotingsuitgangspunten 2017 VRHM is
hierna opgenomen en zit overigens ook in het PDF-document bijlagen);
2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen 2017–2020, hierna opgenomen.
In het afzonderlijk bijgevoegde PDF-document Begrotingsuitgangspunten 2017 VRHM (resumé,
bijlage 3 t/m 7) zijn opgenomen:
3. overzicht routekaart Cebeon en facturatie gemeentelijke bijdragen 2017-2020 op hoofdlijnen
4. overzicht routekaart Cebeon (programma Brandweer), per gemeente
5. overzicht routekaart Cebeon (programma Brandweer), afbouw procentuele afwijking
6. overzicht routekaart Cebeon (programma Brandweer), toelichting
7. factuurspecificatie begroting 2017 en meerjarenramingen 2018-2020 VRHM.
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Resumé gemeentelijke bijdragen na vaststelling begrotingsuitgangspunten 2017 VRHM

Bijlage 1 Begrotingsuitgangspunten 2017 VRHM

BESTUURLIJKE SAMENVATTING
Resume financiele gevolgen 2016-2017 na
verwerking begrotingsuitgangspunten 2017 VRHM,
conform bijlage 7 van het voorstel

ontwikkeling geschetst naar onderwerp en naar deelnemende gemeenten
factuurbijdrage
was

Factuurbijdrage 2016 was

45.162.389

Brandweer
incl.
mutaties

GMK incl.
mutaties

VeiligheidsOranje
bureau incl. Kolom incl.
mutaties
mutaties

factuurbijdrage
wordt

42.829.786

1.313.030

459.216

560.356

45.162.388

340.002

9.848

3.444

4.203

357.497

verschil
gemeente
2016-2017

mutaties ten opzichte van 2016

toevoegingen index over Cebeon-uitgaven

45.333.649

0,75%

mutaties Cebeon-route effiiency

(624.319)

(624.319)

mutaties Cebeon-route extra bijdrage

33.253

33.253

mutaties afspraken huisvesting

(73.792)

(73.792)

aframen van e-learning Oranje Kolom
verhoging bijdrage a.g.v. nieuwe ovk. Rode Kruis 2017
totaal factuur 2017 wordt

(15.000)

(15.000)

6.502

6.502

42.504.930

1.322.878

462.660

556.061

44.846.529

(315.859)

gemeenten en de inwoners op 1 januari 2015
Alphen aan den Rijn

107.396

6.279.079

5.822.628

183.421

64.149

77.100

6.147.298

-131.781

Bodegraven/Reeuwijk

33.208

1.783.199

1.624.255

56.716

19.836

23.840

1.724.647

-58.552

Gouda

71.105

4.394.868

4.198.512

121.440

42.472

51.046

4.413.470

18.602

Hillegom

21.101

1.105.842

1.016.122

36.038

12.604

15.148

1.079.912

-25.930

Kaag en Braassem

25.844

1.333.541

1.241.177

44.139

15.437

18.553

1.319.306

-14.235

Katwijk

63.633

3.094.211

2.927.783

108.679

38.009

45.682

3.120.153

25.942

Krimpenerwaard

54.208

3.148.698

2.851.468

92.582

32.379

38.916

3.015.345

-133.353

Leiden

121.562

9.435.323

9.124.992

207.615

72.611

87.269

9.492.488

57.165

Leiderdorp

26.853

1.432.512

1.371.215

45.862

16.040

19.278

1.452.395

19.883

Lisse

22.539

1.204.203

1.097.728

38.494

13.463

16.181

1.165.866

-38.337

Nieuwkoop

27.114

1.384.747

1.294.040

46.308

16.196

19.465

1.376.009

-8.738

Noordwijk

25.604

1.502.592

1.426.210

43.729

15.294

18.381

1.503.614

1.022

Noordwijkerhout

16.063

874.463

815.757

27.434

9.595

11.532

864.317

-10.146

Oegstgeest

22.997

1.145.226

1.091.635

39.277

13.736

16.510

1.161.157

15.931

Teylingen

35.646

1.829.008

1.679.590

60.880

21.292

25.590

1.787.352

-41.656

Voorschoten

25.150

1.190.577

1.130.691

42.954

15.022

18.055

1.206.722

16.145

Waddinxveen

25.657

1.270.323

1.209.614

43.820

15.325

18.419

1.287.178

16.855

Zoeterwoude

8.114

667.243

651.605

13.858

4.847

5.825

676.134

8.891

Zuidplas

40.771

2.086.734

1.929.909

69.633

24.353

29.270

2.053.165

-33.569

774.565

45.162.389

42.504.930

1.322.878

462.660

556.061

44.846.529

(315.860)
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Bijlage 2 Financieel kader gemeenschappelijke regelingen 2017-2020
voorstel AB 18 februari 2016

Van: Roelands, Marco [mailto:mroelands@AlphenaandenRijn.nl]
Verzonden: maandag 21 december 2015 11:03
Aan: Breider, Ernst <ernst.breider@brandweer.vrhm.nl>; 'f.vansilfhout@odwh.nl'
<f.vansilfhout@odwh.nl>; 'Smedts, Ron' <R.Smedts@bsgr.nl>; 'hdouw@odmh.nl'
<hdouw@odmh.nl>; 'Hans van Dinther' <HvanDinther@rdoghm.nl>;
'adijkstra@hollandrijnland.net' <adijkstra@hollandrijnland.net>
CC: h.smit@leiden.nl; 'j.neele@zuidplas.nl' <j.neele@zuidplas.nl>; 'Martijn Roelands'
<M.Roelands@nieuwkoop.nl>; 'r.prins@noordwijk.nl' <r.prins@noordwijk.nl>; 'Wim
Strikwerda' <W.Strikwerda@waddinxveen.nl>; 'Mets, Antoni' <Antoni.Mets@gouda.nl>
Onderwerp: Financiële kaderstelling 2017 voor de gemeenschappelijke regelingen in de
regio Hollands-Midden
Beste controllers van de gemeenschappelijke regelingen,
In deze mail informeer ik u op de valreep van het nieuwe jaar over de financiële
kaderstelling voor uw begrotingen 2017-2020.
Deze financiële kaderstelling is vastgesteld in het bestuurlijk overleg van de
portefeuillehouders financiën uit de regio Hollands-Midden van 16 december 2015.
1. Voortzetting van de systematiek van financiële kaderstelling voor de begrotingen
2017-2020, waarbij de methode van bepaling van de indexering ongewijzigd blijft
en de methode voor bepaling van de taakstelling wordt bijgesteld.
De taakstelling wordt gekoppeld aan de trendmatige ontwikkeling van het
Gemeentefonds over een aantal jaren, waarbij pas bij een gemiddelde krimp van
het Gemeentefonds boven een bepaald drempelpercentage sprake zal zijn van een
taakstelling voor de gemeenschappelijke regelingen.
2. De indexering voor 2017 bedraagt 0,75% t.o.v. 2016.
De nacalculatie van de indexering voor 2016 is hierin verwerkt.
3. De uniforme taakstelling voor alle gemeenschappelijke regelingen als aandeel in
de neergang van het Gemeentefonds in 2017 bedraagt 0,00% t.o.v. 2016.
4. De Algemene Reserves van de gemeenschappelijke regelingen blijven in beginsel
gemaximeerd op de standen per 01-01-2013 (inclusief resultaatbestemming
2012).
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Een volledige beschrijving van deze financiële kaderstelling, waarin een toelichting op de
voor 2017 opgenomen percentages wordt gegeven, zal begin januari 2016 aan u worden
toegestuurd.
Dan zal ook een brief over de kaderstelling voor 2017 aan de colleges van de deelnemende
gemeenten en aan de dagelijkse besturen van de gemeenschappelijke regelingen worden
gestuurd.
Met vriendelijke groet en fijne feestdagen toegewenst,
Gemeente Alphen aan den Rijn

Afdeling Financiën
Marco Roelands
Voorzitter ambtelijke werkgroep financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen
T:
M:
E:
I:

0172-465786
06-46973375
mroelands@alphenaandenrijn.nl
www.alphenaandenrijn.nl

Toelichting:
de jaarlijkse brief van de ambtelijke werkgroep is nog niet ontvangen.
De controller VRHM heeft hiertoe nog een oproep gedaan op 8 januari 2016, dit in
verband met toezending aan de leden van het Dagelijks Bestuur, en daaraan gerefereerd
tijdens de ambtelijke bijeenkomst van 28 januari jl.
Beantwoord werd dat de brief op korte termijn tegemoet kon worden gezien.
Met het versturen van deze stukken, was de brief nog niet in het bezit van de controller,
vandaar de emailwisseling in deze bijlage.
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bijlage 8

Verslag ambtelijke bijeenkomst programmabegroting 2017
Datum:
Locatie:

28 januari 2016, 14.00 – 16.00 uur
RBT-ruimte Brandweerkazerne, Rooseveltstraat 4a Leiden

Voor de lijst van deelnemers: zie laatste pagina.

Opening, welkom en inleiding
Voor deze bijeenkomst zijn uitgenodigd de hoofden financiën, de medewerkers openbare veiligheid
van de deelnemende gemeenten gemeenschappelijke regeling VRHM, de leden van het Ambtelijke
Governance Team VRHM en de leden van de ambtelijke werkgroep Financiële kaderstelling
gemeenschappelijke regelingen Hollands Midden.
Dhr. Breider heet de aanwezigen hartelijk welkom en geeft een korte toelichting op het programma.
Het Regionaal Beleidsplan VRHM 2016-2019, het Korpsbeleidsplan Brandweer Hollands Midden
2016-2018, de bestuurlijke uitgangspunten voor het kostenniveau van Brandweer Hollands Midden,
de Begrotingsuitgangspunten 2017 Geneeskundige Hulpverlening en deelprogramma
Infectieziektebestrijding RDOG Hollands Midden en de Begrotingsuitgangspunten 2017 VRHM zullen
tijdens deze bijeenkomst aan de hand van ppt-presentaties worden toegelicht en er is gelegenheid
tot het stellen van vragen.
De presentaties, die ook gebruikt zijn bij de bijeenkomsten met de gemeenteraadsleden, zullen
digitaal worden nagezonden en het verslag wordt toegevoegd aan de stukken over de
Begrotingsuitgangspunten 2017 voor het AB van 18 februari 2016.

Toelichting Regionaal Beleidsplan VRHM 2016-2019, ‘Gericht verder’ door J.C.
Bernsen, directeur Publieke Gezondheid RDOG HM en plv. directeur VRHM
De volgende vragen zijn gesteld.
Gemeente Voorschoten: Thema zelfredzaamheid. Hoe worden burgers en bedrijven voorbereid op
het thema Zelfredzaamheid.
Dhr. Bernsen: In het Regionaal Beleidsplan VRHM 2016-2019 is het thema crisisbeheersing en
(verminderd) zelfredzame burgers opgenomen. In de komende periode zal de VRHM zich richten op
ondersteuning en begeleiding in samenspraak met de omgeving van verminderd zelfredzamen.
Samen met gemeenten zal ingezet worden op maatregelen die verminderd zelfredzamen minder
afhankelijk maken van de hulpverleningsdiensten tijdens crises. Daarbij zullen ook de zorginstellingen
en zelfredzame burgers, bijvoorbeeld familie, worden benut.
Tevens wordt in de komende beleidsperiode aangesloten bij het project Versterking bevolkingszorg
uit de Strategische Agenda van het Veiligheidsberaad.
Gemeente Voorschoten: Wat kan ik als burger of bedrijf, als ik tot de categorie behoor die vooral
niet geholpen wordt, verwachten en wat wordt er vooral van mij verwacht wat ik zelf doe.
Dhr. Bernsen: In de komende beleidsperiode gaan we hier naar kijken en er dan over communiceren
wat er verwacht wordt. Het is in ieder geval zo dat er van bedrijven veel meer wordt verwacht en dat
ze zelf verantwoordelijkheid nemen voor als hen wat overkomt en dat geldt met name voor de
zorginstellingen. Die zijn zich er nu al van bewust dat ze een groot deel zelf moeten oplossen.
Dhr. Bitter, coördinerend secretaris vult aan: Hoe wordt de burger voorbereid op
handelingsperspectieven als hem/haar wat overkomt? De gemeenten hebben de verplichting om
risicocommunicatie te plegen, dat is anders dan crisiscommunicatie. Bij crisiscommunicatie zullen de

gemeenten, en dat zal de komende jaren op zich verder worden uitgebouwd, middelen aanreiken om
de zelfredzaamheid van de burgers en bedrijven te vergroten. Deze ontwikkeling zal vanuit de
veiligheidsregio worden gecoördineerd.
Procedure vaststelling Regionaal Beleidsplan VRHM 2016-2019: Voorafgaande aan vaststelling in
het Algemeen Bestuur van 31 maart 2016 zijn de burgemeesters gevraagd om het Regionaal
Beleidsplan VRHM 2016-2019 ter instemming voor te leggen aan hun gemeenteraad vóór 31 maart
2016.

Toelichting Korpsbeleidsplan Brandweer Hollands Midden 2016 – 2018, ‘We zijn
onderweg’ door J.J. Zuidijk, directeur concernstaf en plv. regionaal commandant BHM
De volgende vragen zijn gesteld.
Gemeente Waddinxveen: Hoe is bij de totstandkoming van het Korspbeleidsplan de relatie gelegd
met Artikel 3a Wet veiligheidsregio (Wvr), waarin is geregeld dat de gemeenteraad ten minste
eenmaal in de vier jaar de doelen vaststelt die de gemeente betreffende de brandveiligheid en de
werkwijze en kwaliteit van de brandweerzorg nastreeft.
Dhr. Zuidijk: Het toevoegen van dit artikel aan de Wvr heeft later plaatsgevonden op basis van een
destijds ingediende motie. Om enigszins invulling te geven aan artikel 3a Wvr is de Brandweer
Hollands Midden (BHM) in de zomer van 2015 begonnen met rondgangen langs de gemeenteraden.
Tijdens deze bijeenkomsten zijn de beleidsdoelen uitgebreid besproken en zijn de raden in de
gelegenheid gesteld om zich hierover uit te spreken. Op deze wijze heeft BHM steun opgehaald bij de
gemeenteraden en is getracht hiermee in het licht van artikel 3a Wvr te hebben gehandeld.
Dhr. Kessels, beleidsadviseur, vult het volgende aan: Eind vorig jaar heeft overleg plaatsgevonden
met de voorzitter VRHM en de directeur Weerbaarheid van het ministerie van Veiligheid en Justitie
(VenJ) over hoe artikel 3a Wvr moet worden gelezen. Volgens VenJ worden de doelen en kwaliteiten
van brandweerzorg vastgesteld door het algemeen bestuur van de veiligheidsregio, nadat het ter
instemming is voorgelegd aan de gemeenteraden. In de vergadering van het Algemeen Bestuur
VRHM van 26 november 2015 is de burgemeesters verzocht het Korpsbeleidsplan te bespreken met
hun gemeenteraden vóór 31 maart 2016 om deze vervolgens vast te stellen in de vergadering van 31
maart 2016.
Gemeente Voorschoten: Wat zijn in hoofdlijnen de aandachtspunten die naar voren zijn gekomen in
de bijeenkomsten met de gemeenteraden.
Dhr. Zuidijk: Naast het Korpsbeleidsplan stonden ook het beleidsplan VRHM en de nieuwe
financieringssystematiek op de agenda. De discussie werd grotendeels gewijd aan het laatste punt.
Daarnaast waren er wat lokale vraagstukken en vragen over de actualiteit van dat moment.
Procedure vaststelling Korpsbeleidsplan: Voorafgaande aan vaststelling in het Algemeen Bestuur van
31 maart 2016 zijn de burgemeesters gevraagd om het Korpsbeleidsplan ter instemming voor te
leggen aan hun gemeenteraad vóór 31 maart 2016.

Toelichting op Kostenniveau Brandweer Hollands Midden en financieringssystematiek
gemeentelijke bijdragen vanaf 2019 door E.H. Breider, concerncontroller VRHM
De volgende vragen zijn gesteld.
Gemeente Nieuwkoop: Zijn de effecten van de herijking van de BDUR per 2017 en de uitkering uit
het Gemeentefonds in relatie tot de omvang van de uitgaven van gemeenten voor het cluster
Brandweer en Rampenbestrijding terug te zien in de lasten van de brandweer?
Dhr. Breider: De inkomstenstromen die de veiligheidsregio uit de BDuR van het Rijk ontvangt en van
de gemeenten, die gefinancierd worden uit het Gemeentefonds voor uitgaven van het subcluster
brandweer en rampenbestrijding, zijn niet geoormerkt per activiteit. Zodoende is dat lastig terug te
laten zien in de uitgaven.
Dhr. Bernsen: Onderzoek door Cebeon laat zien dat het Rijk met het Gemeentefonds alle reële
uitgaven van gemeenten heeft vergeleken en op zoek is gegaan naar een sleutel waarbij de verdeling
in het Gemeentefonds en de verdeling van de BDuR zo goed mogelijk bij de gemeenten terecht zou
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komen, met de voorwaarde dat de BDuR niet mocht stijgen maar wel zou worden herverdeeld. Terwijl
uit onderzoek is gebleken dat landelijk er meer wordt uitgegeven dan dat er in het Gemeentefonds is
opgenomen. Daarom heeft Cebeon voorgesteld om het volume van het ijkpunt brandweer en
rampenbestrijding hierop aan te passen. Daarmee is niet gezegd dat wij als veiligheidsregio minder
BDuR hebben uitgegeven.
Gemeente Noordwijk: Is het niet mogelijk om de verdeling voor Brandweer en Rampenbestrijding
en de uitkering BDuR rechtstreeks naar de veiligheidsregio´s te doen.
Dhr. Breider: Voor de veiligheidsregio’s kennen we de zogenaamde hybride financiering (via
gemeenten enerzijds en via BDuR anderzijds). De commissie Hoekstra heeft er wat over gezegd om
de huidige financieringswijze te herzien. Vooralsnog houdt het Rijk vast aan de huidige systematiek.
Gemeente Waddinxveen: Wanneer worden de bijdragen van gemeenten vanaf 2019 bekend.
Dhr. Breider: In de Septembercirculaire van 2017. De bedragen conform de Septembercirculaire
2015 geven een indicatie voor de bijdrage in het gemeentefonds voor 2019 maar uiteraard vinden
daarop nog wel mutaties plaats in groei en in krimp.
Gemeente Waddinxveen: kunnen de gemeenten met de veiligheidsregio afspraken maken over
uitbreiding taken.
Dhr. Breider: Het budget van de veiligheidsregio verandert niet. Er ligt een taakstelling in 2018 om
voor 44,1 miljoen brandweerzorg te verrichten. Datzelfde bedrag krijgt de veiligheidsregio ook in
2019. Geen taken erbij geen taken eraf. Wat je wel ziet dat er een herverdeling heeft plaatsgevonden
over de individuele bijdrage van de gemeenten.
Gemeente Nieuwkoop: De afgelopen periode is er discussie geweest over wat is de Cebeon-norm.
Kunnen we dat straks zelf berekenen.
Dhr. Breider: De veiligheidsregio vraagt dat altijd na bij Cebeon. De gemeente Zuidplas heeft eerder
een poging gedaan en de norm week ongeveer € 3.000 af van de Cebeon-norm. Gemeente Zuidplas
sluit niet uit dat deze uitkomst toeval is geweest.
Gemeente Oegstgeest: Is er een vergelijkbaar instituut dat Cebeon heet en hetzelfde doet.
Dhr. Breider: Dat zou kunnen. Wij kennen Cebeon al uit 2009. Landelijk gezien is dit ook het
systeem wat het meest wordt toegepast.
Gemeente Waddinxveen: Zijn er ook andere verdeelsleutels mogelijk, bijvoorbeeld op
inwonersaantal.
Dhr. Breider: Dat is mogelijk. Er kunnen talloze verdeelsleutels bedacht worden. Alleen heeft iedere
gemeente een eigen belang. Het voordeel van het gebruik van de Cebeon-norm is dat er een
verdeelsleutel is die wordt bepaald door een derde en die gerelateerd is aan de uitkering die de
gemeenten krijgen uit het gemeentefonds. Hierdoor is er sprake van een objectieve maatstaf.
De Cebeon-norm blijft gehandhaafd. Cebeon zal gevraagd worden om in het vervolg jaarlijks op basis
van de Septembercirculaire een indicatie te geven van het aandeel per gemeente.
Gemeente Gouda: Een vraag n.a.v. de opmerking over taken door gemeente Waddinxveen en die
ook slaat op het beleidsplan, zowel VRHM als Brandweer. Een van de adviezen die het AGT meegaf
betreft de grens wat een veiligheidsregio doet, de wettelijke taak. In het afgelopen jaar heeft de
veiligheidsregio, soms door omstandigheden gedwongen, toch wel veel taken naar zich toegetrokken,
zoals het evenementenbeleid en de vluchtelingenproblematiek. Hier zitten risico’s aan vast, zowel
qua financiën als wat niet ten koste gaat van de eigen wettelijke taak. Wat is de reactie van de
veiligheidsregio hierop en is n.a.v. dit advies van de AGT nog verdere discussie geweest.
Dhr. Breider: Wij hebben bijvoorbeeld de First Responder als taak van de brandweer. In het
programma Meer-Anders-Minder hebben we als Meer de First Responder. Is dat een directe taak van
de brandweer? Bij het Veiligheidshuis bijvoorbeeld heeft de VRHM een kassiersfunctie.
Dhr. Bernsen: De VRHM heeft ook een aantal bedrijfsmatige doelstellingen geformuleerd die we de
komende jaren gaan uitvoeren. Daar zal discussie uit voortvloeien is het wel of is het geen wettelijke
taak. Dezelfde discussie voeren wethouders in Leiden nu over de GGD, daar speelt precies
hetzelfde. Natuurlijk is First Responder geen wettelijke taak van de brandweer en het is goed om dat
ook duidelijk aan te geven.
Gemeente Gouda: Dan is er wel een beleidsplan gemaakt maar dit soort dingen gebeuren natuurlijk
wel.
Dhr. Bernsen: Dat klopt, maar aan de andere kant als je kijkt naar de vluchtelingenopvang, gebeurt
dat zo acuut dat er bijvoorbeeld bij de GHOR deze extra inzet niet is gekapitaliseerd en zijn we het
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gewoon gaan doen en ander werk is vooruit geschoven. Het moest opeens want gemeenten gingen
crisis- en noodopvang verrichten. Het past dus wel in de doelstellingen van het beleidsplan maar het
is goed wanneer dit wordt meegenomen in de adviezen van gemeenten.
Dhr. Bitter: Als je het uit de acute sfeer haalt is de opvang vluchtelingen een aparte activiteit,
waarvoor gemeenten worden gecompenseerd zijn en de veiligheidsregio niet. Het
evenementenbeleid is niet ten gevolge van een maatschappelijk probleem maar een keuze geweest.
Wat in beide voorbeelden belangrijk is dat het activiteiten zijn die bij de gemeente thuis horen. Het
Algemeen Bestuur VRHM besluit erover of we daar het vehikel veiligheidsregio voor gebruiken, want
we zouden als gemeente toch die verplichting hebben om dat uit te voeren. Daar staan dan weliswaar
in een andere (bijv. gemeente) begroting kosten tegenover. Die kosten kun je verschuiven. Het klopt
dus dat er af en toe niet wettelijke taken aan de veiligheidsregio worden toegevoegd maar daar ligt
altijd bestuurlijke besluitvorming aan ten grondslag.
Gemeente Oegstgeest: Hadden de raadsleden tijdens informatiebijeenkomsten dezelfde vragen?
Dhr. Breider: De vragen waren wel in lijn met zoals ze hier zijn gesteld.
Dhr. Bernsen: Raadsleden van voordeelgemeenten waren vooral voor zolang mogelijk uitstellen van
de nieuwe financieringssystematiek en de raadsleden van de nadeelgemeenten waren ervoor om in
een klap over te gaan.
Dhr. Breider: de gemeenteraden zien de objectiviteit zoals die nu voorligt in het voorstel vanaf 2019.
Het is precies wat Joost Bernsen zegt, aan welke kant van de streep sta je als gemeente.
Dhr. Bernsen: En dan heb je eigenlijk drie jaar meer ingroei gehad en andere gemeenten drie jaar
meer betaald.
Dhr. Bitter: Wat ook wel heel belangrijk is als je kijkt naar de systematiek waarin vanaf 2011 voor
met name de brandweer maar ook de veiligheidsregio gewerkt wordt, dat leidt iedere keer tot
discussie over hoe gaan we de bezuinigingstaak die er ligt (16,6%), onderling rechtvaardig verdelen.
Terwijl in andere regio’s de discussie wordt gevoerd over hoe gaan we de meerkosten van o.a.
brandweer met elkaar verdelen. Dat voelt toch heel anders aan. En naarmate er meer over
gepubliceerd wordt zie je dus dat de gemeenten die deze financieringsbasis gekozen hebben kunnen
praten over minder geld en als je om je heen kijkt praten andere regio’s over meer geld. Politiek
gezien is dit een belangrijk gegeven.
Procedure besluitvorming Uitgangspunten voor het kostenniveau van Brandweer Hollands Midden en
financieringssystematiek gemeentelijke bijdragen vanaf 2019: Het stuk is ter zienswijze voorgelegd
aan de gemeenteraden in Hollands Midden. De raden hebben tot en met 29 februari 2016 de tijd om
een zienswijze in te dienen. De zienswijzen zullen bij de definitieve besluitvorming worden betrokken.
Formele vaststelling vindt plaats in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 31 maart 2016.

Presentatie Begrotingsuitgangspunten 2017 programma Geneeskundige
Hulpverlening en begroting deelprogramma Infectieziektebestrijding van de RDOG HM
door J.C Bernsen, directeur Publieke Gezondheid RDOG HM
Er zijn geen vragen gesteld.
Procedure advisering aan het RDOG HM over Begrotingsuitgangspunten 2017 programma
Geneeskundige Hulpverlening en het deelprogramma IZB: in het Dagelijks Bestuur van 4 februari
2016 en in het Algemeen Bestuur van 18 februari 2016.

Presentatie Begrotingsuitgangspunten 2017 VRHM door E.H. Breider,
concerncontroller VRHM
De volgende vragen zijn gesteld.
Gemeente Waddinxveen: Naar aanleiding van een van de aandachtspunten/risico’s, te weten
bluswatervoorziening, is de vraag wat hierover is besproken in de aandeelhoudersvergadering van
Dunea, waterleidingbedrijf.
Dhr. Zuidijk: Dunea heeft eenzijdig de beleidsregels t.a.v. de waterleidingen aangepast. De
brandweer heeft hier bij de gemeenten aandacht voor gevraagd, enerzijds als aandeelhouder in het
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waterleidingbedrijf en anderzijds als verantwoordelijk voor de bluswatervoorziening in het gebied en
dat het van belang is dat er samen wordt opgetrokken. Inmiddels zijn partijen hierover in gesprek hoe
het nieuwe beleid van Dunea wordt ingepast.
Bij de andere twee waterleidingbedrijven, waarmee de brandweer samenwerkt, doen deze problemen
zich niet voor. Het is van groot belang voor de toekomst, dat de brandweer samenwerkt met alle drie
de waterleidingbedrijven die in onze veiligheidsregio werkzaam zijn en dat deze bedrijven dezelfde
beleidsregels hanteren, zodat we een beleidslijn hebben over hoe we met bluswater omgaan.
Gemeente Waddinxveen: Gaan wij de resultaten van Meer-Anders-Minder nog terugzien in nieuwe
begroting?
Dhr. Breider: Die worden in een overzicht meegenomen in de programmabegroting van 2017. Per
MAM-maatregel wordt het beoogde financieel effect opgenomen. De maatregelen worden voor een
gedeelte gerealiseerd in 2017 en 2018 en gedeeltelijk al in 2016.
Gemeente Voorschoten: Er staat niet alleen Meer en Minder maar ook Anders?
Dhr. Breider: Concepten voor Anders moeten in de komende periode nog worden vormgegeven.
Procedure besluitvorming: Als we kijken naar de planning en control cyclus zitten we in de opmaat
van het vaststellen van het begrotingsuitgangspunten 2017 in het Dagelijks Bestuur van 4 februari
2016. En in het algemeen bestuur van 18 februari 2016.
Het streven is om de jaarstukken ontwerpbegroting te behandelen op 14 april 2016 in het Dagelijks
Bestuur en 30 juni 2016 in het Algemeen Bestuur.
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Aanwezig van gemeenten:
K. Alebregtse, Nieuwkoop
N. van As, Waddinxveen
J. Azier, Kaag en Braassem
H. Azzouzi, Waddinxveen
S. Bavelaar, Katwijk
G. Buth, Gouda
D. Diekhuis, Voorschoten
K. Dijksman, Krimpenerwaard
T. Janssen, Kaag en Braassem
D. Koopmans, Leiderdorp
E. Manschot, Waddinxveen
M. Meulendijks, Hillegom
A. van der Plas, Servicepunt 71
D. Pronk, Oegstgeest
P. van Rhee, Leiden
M. Roelands, Nieuwkoop
J. Seijsener, Noordwijkerhout
H. Smit, Leiden
T. Smolders, Leiden
P. Tiemens, Noordwijk
M. Tolsma-Scheltinga, Kaag en Braassem
J. Verlare, Nieuwkoop
Aanwezig van VRHM en GHOR:
H. Zuidijk
J. Bernsen
R. Bitter
E. Breider
L. Eijkelkamp
P. Kessels
F. Klaverveld
A. Kraak
A. Schaap
T. Vuurman
R. Keimling (verslag)
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