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CONCEPT
Jaap Verlare
financieringssystematiek Veiligheidsregio (VRHM), regionaal beleidsplan VRHM en
korpsbeleidsplan VRHM
geen
Geacht bestuur,
Wij hebben uw brief ontvangen waarbij u ons in de gelegenheid stelt om zienswijzen in te
dienen over uw voorstellen met betrekking tot de financieringssystematiek Veiligheidsregio
(VRHM) vanaf 2019 en uw verzoek om het regionaal beleidsplan VRHM en het
korpsbeleidsplan van de VRHM te bespreken.
Wij hebben genoemde onderwerpen besproken in onze meningsvormende vergadering op 4
februari 2016 en in onze besluitvormende vergadering van 18 februari 2016.
Wij hebben het volgende besloten:
1.

2.

3.

In te stemmen met de voorgestelde bestuurlijke uitgangspunten kostenniveau Brandweer
Hollands Midden en financieringssystematiek gemeentelijke bijdragen vanaf 2019 en dus
geen zienswijzen in te dienen.
Te constateren dat de vanuit Nieuwkoop geleverde input voor het regionaal risicoprofiel
is vertaald naar het regionaal beleidsplan 2016-2019 van de Veiligheidsregio Hollands
Midden (VRHM).
Te constateren dat in het korpsbeleidsplan 2016-2018 van de brandweer als doel is
opgenomen het optimaliseren van de dekking maar dat dit ten aanzien van dit doel niet in
concrete actiepunten is vertaald.
Aan te geven ten aanzien van het korpsbeleidsplan dat de gemeente Nieuwkoop als
voorwaarde om in te kunnen stemmen met het korpsbeleidsplan vindt dat er concreet
handelingsperspectief in de vorm van heldere actiepunten in het beleidsplan moet
worden opgenomen om de opkomst en aanrijtijden voor de oostelijke rand van de
gemeente Nieuwkoop binnen de planperiode te verbeteren.

Wij gaan er vanuit dat u bij de definitieve besluitvorming m.b.t. de drie onderwerpen rekening
houdt met ons standpunt.
De wettelijke publicaties vindt u in het Elektronisch gemeenteblad. Abonneer u via www.nieuwkoop.nl
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