Zienswijzen gemeenten op concept-Programmabegroting 2019 VRHM
1

Gemeente

Reactie op begroting

Voorstel verwerking / opmerking

Alphen aan den Rijn
(01-06-2018)

Ingestemd

N.v.t.

1. De raad constateert dat 2019 een jaar van bezinning is om de basis op orde te krijgen en een stevig fundament voor de toekomst te leggen;
2. Anderzijds is 2019 een beleidsarm overgangsjaar om de nieuwe koers te bepalen en vast te leggen in een integraal beleidsplan voor de
komende periode;
3. De raad spreekt haar zorg uit over de verslechterende financiële positie van de VRHM. Het op te stellen meerjarenbeleidsplan dient inzicht
te geven in de financiële consequenties en de te maken (collectieve) financiële afspraken om de voorziene risico's op te vangen.
2

Bodegraven-Reeuwijk
(14-06-2018)

3

Gouda
(30-05-2018)

Ingestemd
De raad stelt voor, voor het komende meerjarenperspectief voorstellen te ontwikkelen om de uitgaven te normeren tot een % van de
inkomsten. Dat biedt de organisatie ruimte om zelfstandig keuzes te maken en te blijven innoveren.

N.v.t.

Ingestemd

N.v.t.

1. De raad wenst de in de risicoparagraaf opgenomen autonome en exogene ontwikkelingen binnen het budget opgelost te zien, waarbij
scherper naar de kosten gekeken wordt en meer creativiteit getoond wordt bij het vinden van oplossingen;
2. Te komen met een plan van aanpak teneinde te voldoen aan de vereisten van de geldende inkoop- en aanbestedingsregels.

4

Hillegom
(02-06-2018)

Ingestemd
Geen opmerkingen.

N.v.t.

5

Kaag en Braassem
(31-05-2018)

Ingestemd
1. De raad constateert dat de stijging van de gemeentelijke bijdrage voor K+B in 2019 ongeveer overeenkomt met die van het
referentiebudget van het Gemeentefonds, zodat de extra kosten binnen de begroting van K+B opgevangen kunnen worden;

N.v.t.

2. Zorg over de omvang van het weerstandsvermogen van de VRHM.
3. Dat de compactere formatie in het kader van de reorganisatie en het realiseren van de betreffende bezuinigingsdoelstelling een goede
ontwikkeling is. De raad kijkt uit naar de ontwikkelingen in de te wijzigen financieringssystematiek voor 2020.
6
7

Katwijk
(31-05-2018)
Krimpenerwaard
(30-05-2018)

Ingestemd

N.v.t.

Geen zienswijze.
Ingestemd
1. De raad vraagt om de raden te informeren over de wijze waarop vorm gegeven wordt aan de kaders rond de hoogte van de eigen reserves; Het AB VRHM heeft op 29 juni 2017 de Nota Reserves VRHM vastgesteld. Hierin is op basis van een
risicobeheersingssystematiek het benodigde weerstandsvermogen bepaald. Op basis hiervan is o.a. het
niveau van de Algemene Reserve verlaagd.
2. constateert dat geen inzicht gegeven wordt in hoe de Cebeon-norm tot stand is gekomen. Tevens is onvoldoende inzicht gegeven in waar De Cebeon-norm is sinds de regionalisering van de brandweer in 2011 het uitgangspunt voor de hoogte
de groei aan besteed gaat worden (uitgaven volgen inkomsten?);
en verdeelsleutel van de gemeentelijke bijdragen aan de brandweer (besluit AB VRHM 29 januari 2009).
In de periode 2010-2018 is gezorgd dat de bijdragen van gemeenten voldoet aan de Cebeon-norm. Voor
alle gemeenten tezamen betekende dit een verlaging c.q. bezuiniging van de gemeentelijke bijdragen aan
de brandweer van 16,6%. Voor de gemeente Krimpenerwaard betekende dit een verlaging c.q.
bezuiniging van de bijdrage aan de brandweer van 45,3% (€ 1,1 miljoen) ten opzichte van de bijdrage in
2009. Op 31 maart 2016 heeft het AB VRHM de bestuurlijke uitgangspunten vastgesteld voor het
kostenniveau en financieringsystematiek vanaf 2019. Deze bestuurlijke uitgangspunten zijn voor
zienswijze ook voorgelegd aan de gemeenteraden. De gemeenteraad van Krimpenerwaard (d.d. 7 maart
2016) heeft, net als alle andere gemeenteraden, ingestemd met deze uitgangspunten. De gemeentelijke
bijdragen worden weliswaar in 2019 verhoogd, maar de huidige Cebeon-norm ligt hoger dan de nu
voorgestelde gemeentelijke bijdragen aan de brandweer. Een deel van de groei wordt besteed aan
onvermijdelijke en onuitstelbare autonome- en exogene ontwikkelingen.

Jaarlijks wordt in de bestuursrapportage van het najaar een analyse gegeven, ook op gemeentelijke
3. dat geen analyse wordt gegeven van de ontwikkeling van de Cebeon-norm;
niveau, van de ontwikkeling van de Cebeon-norm op basis van de Septembercirculaire Gemeentefonds.
4. dat geen inzicht wordt geboden in de historisch bepaalde korting op de Cebeon-norm (5,6%), waardoor het onmogelijk is te bepalen of deze Dit actiepunt ligt bij het AGT om een nieuwe inventarisatie te maken van de actuele gemeentelijke kosten
korting voldoende is om de huidige taken te kunnen dekken.
voor Rampenbestrijding. Daarbij plaats de VRHM de volgende opmerkingen. De begroting (na korting) is
bij de VRHM tot en met 2018 verlaagd (bezuinigd) met 16,6% tot het niveau van de Cebeon-norm 2009.
Is bij de achterblijvende gemeentelijke kosten (de 5,6%) ook een bezuiniging toegepast? Mocht blijken
dat het percentage van 5,6% actueel hoger is, kan deze worden gedekt uit het verschil tussen
gemeentelijke bijdrage en de hoogte van het referentiebudget (Cebeon-norm) in de uitkering van het
Gemeentefonds.
8
9

Leiden
(Raadsvoorstel 24-04-2018)
Leiderdorp
(28-05-2018)

Ingestemd.

N.v.t.

Het College van B&W stelt de raad voor in te stemmen met de PB2019, alsmede kennis te nemen van de meerjarenraming 2019-2022.
Ingestemd
1. De raad juicht de verdere ontwikkeling en financiële onderbouwing van producten, prestaties en middeleninzet toe. De formulering van
doelen, zowel de strategische als de operationele, zou daarentegen scherper kunnen.
2. Spreekt haar zorg uit over de daling van het percentage PRIO-1 uitrukken binnen 9 minuten (van 62,5% naar 54,7%). Vraagt het AB te
bespreken welke maatregelen nodig zijn om deze trend te keren;

De gerealiseerde opkomsttijd is afhankelijk van een veelvoud aan wisselende factoren zoals bijvoorbeeld
de verwerkingstijd van de meldkamer, de beschikbaarheid van brandweervrijwilligers, verkeersdrukte en maatregelen. De brandweer zet in op het positieve beïnvloeden van deze factoren. Uit het CBSonderzoek naar de responstijden van de brandweer in 2017, realiseerde ons korps een gemiddelde
responstijd van 7,5 minuten. Dat is iets sneller dan het landelijk gemiddelde van 7,7 minuten.

B.3.1 bijlage Overzicht zienswijzen gemeenten

3. De raad maakt zich zorgen over de afname van vrijwilligers bij de brandweer. Ze hecht veel belang aan het werven en opleiden van
vrijwilligers en aan hun positie binnen de brandweer, en pleit ervoor dat zij goed op de hoogte gehouden worden van de planning van het
nieuwe complex aan de Schipholweg, en dat hun perspectief op hun toekomstige inzet helder is.
10 Lisse
(31-05-2018)

Ingestemd
Geen opmerkingen.

N.v.t.

11 Nieuwkoop
(24-05-2018)

Ingestemd.

N.v.t.

Geen zienswijze.

12 Noordwijk
(17-05-2018)

Geen zienswijze.

13 Noordwijkerhout
(31-05-2018)

Geen opmerkingen.

14 Oegstgeest
(31-05-2018)

Geen opmerkingen.

15 Teylingen
(31-05-2018)
Voorschoten
16
(14-06-2018)

Ingestemd

N.v.t.

Ingestemd

N.v.t.

Ingestemd

N.v.t.

Ingestemd
Geen zienswijze.

N.v.t.

Ingestemd
De raad wordt graag geïnformeerd over de onderwerpen die niet in de gemeentelijke bijdrage zijn verwerkt en zijn opgenomen in de
risicoparagraaf.

N.v.t.

Ingestemd

N.v.t.

17 Waddinxveen
(06-06-2018)

Geen opmerkingen.

18 Zoeterwoude
(31-05-2018)

Geen zienswijze.

19 Zuidplas
(05-06-2018)

Ingestemd.
Geen zienswijze.

Ingestemd.

N.v.t.
N.v.t.

B.3.1 bijlage Overzicht zienswijzen gemeenten

