B.1

1. Samenvatting Voorstel
In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 29 juni 2017 is de Nota Reserves VRHM 2017-2018
vastgesteld.
Bestuurlijk is reeds afgesproken, mede in verband met de reorganisatie van de VRHM in 2018, om
het Korpsbeleidsplan Brandweer een jaar te laten doorlopen tot en met 2019. Deze is dan gelijk aan
de periode van het Regionaal Beleidsplan en kan voor de nieuwe beleidsplanperiode 2020-2023 één
beleidsplan worden opgesteld voor de VRHM. Afgesproken is ook om ook de nieuwe
beleidsplanperiode (waar de Bestuurlijke uitgangspunten kostenniveau Brandweer Hollands Midden
en financieringssystematiek gemeentelijke bijdragen vanaf 2019 aan gekoppeld zijn, met
aanpassingen van de bijdrage van elke gemeente één maal in de vier jaar) een jaar later in te laten
gaan (dus niet per begroting 2019 maar 2020).
In aansluiting op bovenstaande wordt voorgesteld om ook de Nota Reserves VRHM 2017-2018 een
jaar te laten doorlopen tot en met 2019. In 2019 zal een separate beslisnotitie worden aangeboden
om tot vaststelling te komen van een (actuele) Nota Reserves voor de periode 2020-2023, aan te
sluiten op het nieuw vast te stellen kostenniveau en de daarmee samenhangende
(bedrijfsvoerings)risico’s van VRHM voor de periode 2020-2023.
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3. Besluit
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. de nota Reserves 2017-2018 te verlengen tot en met 2019;
2. in 2019 een (actuele) Nota Reserves voor de periode 2020-2023, conform nieuwe
beleidsplanperiode, vast te stellen.

4. Toelichting op het besluit
In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 29 juni 2017 is de Nota Reserves VRHM 2017-2018
vastgesteld.

Bestuurlijk is reeds afgesproken, mede in verband met de reorganisatie van de VRHM in 2018, om
het Korpsbeleidsplan Brandweer een jaar te laten doorlopen tot en met 2019. Deze is dan gelijk aan
de periode van het Regionaal Beleidsplan en kan voor de nieuwe beleidsplanperiode 2020-2023 één
beleidsplan worden opgesteld voor de VRHM. Afgesproken is ook om ook de nieuwe
beleidsplanperiode (waar de Bestuurlijke uitgangspunten kostenniveau Brandweer Hollands Midden
en financieringssystematiek gemeentelijke bijdragen vanaf 2019 aan gekoppeld zijn, met
aanpassingen van de bijdrage van elke gemeente één maal in de vier jaar) een jaar later in te laten
gaan (dus niet per begroting 2019 maar 2020).
In aansluiting op bovenstaand wordt voorgesteld om ook de Nota Reserves VRHM 2017-2018 een
jaar te laten doorlopen tot en met 2019. In 2019 zal een separate beslisnotitie worden aangeboden
om tot vaststelling te komen van een (actuele) Nota Reserves voor de periode 2020-2023, aan te
sluiten op het nieuw vast te stellen kostenniveau en de daarmee samenhangende
(bedrijfsvoerings)risico’s van VRHM voor de periode 2020-2023.

5. Consequenties
Geen financiële consequenties.

6. Aandachtspunten / risico’s
Geen.

7. Implementatie en communicatie
Geen.

8. Bijlagen
Geen.
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