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Samenvatting: Het college stelt de raad voor een brief te sturen waarbij wordt ingestemd met de
nieuwe bestuurlijke uitgangspunten voor de financieringssystematiek (Cebeon) voor de
veiligheidsregio en derhalve geen zienswijze in te dienen.
Voorts in dezelfde brief te constateren dat t.a.v. het regionaal beleidsplan van de Veiligheidsregio
2016 – 2019 de voor het regionaal risicoprofiel geleverde input (aandacht voor de risico’s van
luchtvaartongevallen in verband met de nabijheid van een vliegveld) is opgenomen in het regionaal
beleidsplan.
M.b.t. het korpsbeleidsplan van de regionale brandweer 2016-2018 in de brief op te merken dat in
het plan wordt omschreven dat men de dekking wil optimaliseren, maar dat een concrete actie om
dit te bereiken niet in het actieplan is opgenomen.

Voorgesteld besluit:
Het college van burgemeester & wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:
1. 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.
2. 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).
3. 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.
4. In te stemmen met bijgaande concept-brief waarin de beslispunten 1 tot en met 3 zijn verwoord.
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TOELICHTING

Inleiding / aanleiding
De veiligheidsregio heeft ons een drietal stukken gestuurd. Hieronder gaan we daar puntsgewijs op in.
1.In het algemeen bestuur van de veiligheidsregio van 26 november 2015 is besloten in te stemmen
met de bestuurlijke uitgangspunten kostenniveau Brandweer Hollands Midden en
financieringssystematiek gemeentelijke bijdragen vanaf 2019. Alvorens hierover een definitief besluit
te nemen wordt aan de gemeenteraden de gelegenheid geboden hierover een zienswijze in te dienen
voor 28 februari 2016.
2. In het algemeen bestuur van de veiligheidsregio van 26 november 2015 is besloten in te stemmen
met het Regionaal Beleidsplan VRHM 2016-2019 Gericht verder! Aan de burgemeesters is verzocht
het Regionaal Beleidsplan 2016-2019 Gericht verder! te bespreken met hun gemeenteraden voor 31
maart 2016. Het doel van het bespreken met de gemeenteraden is de uitkomsten van de
besprekingen te kunnen meenemen bij de vaststelling van het regionaalbeleidsplan van het
algemeen bestuur van de veiligheidsregio op 31 maart 2016.
3. In het algemeen bestuur van de veiligheidsregio van 26 november 2015 is besloten in te stemmen
met het Korpsbeleidsplan 2016-2018 Brandweer Hollands Midden. Aan de burgemeesters is verzocht
het Korpsbeleidsplan 2016-2018 Brandweer Hollands Midden te bespreken met hun gemeenteraden
voor 31 maart 2016. Het doel van het bespreken met de gemeenteraden is de uitkomsten van de
besprekingen te kunnen meenemen bij de vaststelling van het korpsbeleidsplan van het algemeen
bestuur van de veiligheidsregio op 31 maart 2016.
Beoogd (maatschappelijk) effect
1. Het creëren van draagvlak voor de wijze waarop de gelden die in het gemeentefonds worden
gestort voor het onderwerp brandweerzorg worden betaald aan de regionale brandweer.
2. Het creëren van draagvlak voor de keuzes die in het regionaal beleidsplan 2016-2019 zijn
opgenomen.
3. Het creëren van draagvlak voor de keuzes die in het korpsbeleidsplan 2016-2018 van de
regionale brandweer zijn gemaakt.
Kader / eerdere besluiten / voorgeschiedenis
1. Het groot onderhoud Gemeentefonds per 2016 en de herijking van de Brede Doeluitkering
Rampenbestrijding (BDuR) per 2017
De looptijd van het regionaal beleidsplan 2011-2015 is voorbij. De looptijd van het korps
beleidsplan 2011-2015 is voorbij.
Participatie / betrokken partijen / personen
Om tot definitieve besluitvorming en draagvlak te komen geeft de veiligheidsregio de gelegenheid aan
gemeenteraden zienswijzen in te dienen ten aanzien van de bestuurlijke uitgangspunten kosten
niveau Brandweer Hollands Midden en de financieringssystematiek gemeentelijke bijdragen van 2019.
Daarnaast wordt de burgemeester de gelegenheid geboden het beleidsplan van de Veiligheidsregio
en het korpsbeleidsplan van de brandweer met de uw raad te bespreken.
Duurzaamheidsaspecten
Dit voorstel heeft geen impact op het aspect duurzaamheid.
Varianten met argumenten voor en tegen
1. de bestuurlijke uitgangspunten kostenniveau Brandweer Hollands Midden en
financieringssystematiek gemeentelijke bijdragen vanaf 2019.
De bestuurlijke uitgangspunten gaan uit van een fixatie van de inkomsten en uitgaven voor
een periode van vier jaar.
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De voordelen hiervan zijn dat de gemeente en de veiligheidsregio voor een periode van vier
jaar weet welke kosten zij kwijt zijn en met welke inkomsten zij rekening kunnen houden.
Een nadeel van deze methodiek is dat de gemeente jaarlijks geconfronteerd kan worden met
andere inkomsten uit het gemeentefonds voor het onderdeel openbare en veiligheid
onderdeel brandweer en rampenbestrijding dan dat er feitelijk is afgesproken. Er is
afgesproken dat de inkomsten voor de veiligheidsregio voor vier jaar hetzelfde zullen zijn. Het
gegeven dat de kosten van de veiligheidsregio voor een groot deel structurele kosten zijn en
bovendien de werkzaamheden in de basis beleidsarm zijn maken het niet gewenst voor een
andere financiëringssystematiek te kiezen.
Het voordeel (de zekerheid van weten voor vier jaar waar je aan toe bent) weegt zwaarder
dan het nadeel (een beperkt risico te lopen dat de inkomsten uit het gemeentefonds voor
brandweer en rampenbestrijding gedurende de periode van vier jaar niet precies hetzelfde
zullen zijn) en om die reden opteren we voor voorgestelde methodiek. Dat betekent dat met de
voorgestelde systematiek kunnen instemmen.
2. het Regionaal Beleidsplan VRHM 2016-2019 Gericht verder!
Te constateren dat de bij het regionaal risicoprofiel gemaakte opmerkingen vanuit Nieuwkoop
m.b.t. vliegtuigongevallen zijn door vertaald in het regionaal beleidsplan van de
veiligheidsregio 2016-2019. Voor het overige geeft het ons geen reden tot het maken van
opmerkingen.

3. het Korpsbeleidsplan 2016-2018 Brandweer Hollands Midden
De brandweer dient binnen maximaal achttien minuten ter plaatse te kunnen zijn. Er zijn delen
aan de oostkant van de gemeente waar dat niet gehaald kan worden. Ondanks dat als doel in
het beleidsplan wordt geformuleerd dat de dekking moet worden geoptimaliseerd worden er
nergens concrete actiepunten benoemd die leiden tot acceptabeler aanrijtijden.
Wij stellen voor als voorwaarde aan de instemming met het korpsbeleidsplan te verbinden dat
er concreet handelingsperspectief in de vorm van heldere actiepunten in het korpsbeleidsplan
moeten worden opgenomen om de opkomst en aanrijtijden voor de oostelijke rand van de
gemeente Nieuwkoop binnen de planperiode te verbeteren.
Op deze wijze wordt aangegeven dat de gemeente Nieuwkoop het belangrijk vindt dat
er aan de aanrijtijden iets wordt gedaan.
Voorgesteld besluit
1. 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.
2. te constateren dat de bij het regionaal risicoprofiel gemaakte opmerkingen m.b.t.
vliegtuigongevallen zijn door vertaald in het regionaal beleidsplan van de veiligheidsregio 20162019.
3. 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 dat de gemeente Nieuwkoop om met het korpsbeleidsplan te kunnen instemmen
hieraan de voorwaarde verbindt dat er concreet handelingsperspectief in de vorm van heldere
actiepunten in het korpsbeleidsplan moet worden opgenomen om de opkomst en aanrijtijden voor
de oostelijke rand van de gemeente Nieuwkoop binnen de planperiode te verbeteren.
4. In te stemmen met bijgevoegde concept brief waarin de beslispunten 1 tot en met 3 zijn verwoord.
Kanttekeningen / risico's en beheersmaatregelen
Er zijn geen kanttekeningen.
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Financiële en juridische gevolgen
1. De financiële gevolgen zijn dat er vanaf 2019 voor Nieuwkoop meer uit het gemeentefonds
wordt ontvangen voor brandweer en rampenbestrijding. Door de bestuurlijke uitgangspunten
kosten niveau brandweer zoals die door de veiligheidsregio worden vastgesteld voor een
periode van vier jaar kan het bedrag dat de gemeente Nieuwkoop betaalt aan de
Veiligheidsregio Hollands Midden afwijken van de inkomsten die voor openbare orde en
veiligheid onderdeel brandweer en rampenbestrijding in het gemeentefonds worden gestort.
De verwachte financiële gevolgen voor Nieuwkoop voor 2019 zijn dat Nieuwkoop voor het jaar
2019 een hogere bijdrage van € 41.000,- moet betalen.
De verwachting is dat de eventuele meerkosten gedekt kunnen worden uit de algemene
uitkering.
2. Er zijn geen financiële en juridische consequenties v.w.b. besluitpunt 2.
3. Er zijn geen financiële en juridische consequenties. v.w.b. besluitpunt 3.
Bijlagen
-Bestuurlijke uitgangspunten kostenniveau Brandweer Hollands Midden en financieringsproblematiek
gemeentelijke bijdragen vanaf 2019;
-Regionaal Beleidsplan VRHM 2016-2019;
-Korpsbeleidsplan 2016-2018 Brandweer Hollands Midden;
-Concept brief;
Advies meningsvormende raad I 4 februari 2016
De raad heeft voldoende informatie om een besluit te nemen. Het wordt een hamerstuk in de
volgende besluitvormende raadsvergadering.
Nog in te vullen
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