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Aan het college van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Dordrecht
Postbus 8

~ik

3300 AA DORDRECHT

Uw kenmerk

Onderwerp

Ons kenmerk

Datum

2015/2032

1 juli 2015

Bijlage(n)

Behandeld door

Contrabesluitvorming regionalisering 2

1. van Blijderveen

brandweerkazernes

088 6365352

Geachte College,

In de vergadering van het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
(VRZHZ) is op 25 juni 2015 het principebesluit genomen om per 1 januari 2016 te komen
tot regionalisering van de brandweerkazernes. Dit principebesluit doen wij u hierbij
toekomen. De bijlagen bij dit principebesluit kunnen op uw verzoek digitaal worden
toegestuurd.

In lijn met het proces van de regionalisering van de brandweer en met in achtneming van
de gemeentewet (artikel 169) vragen we u het principebesluit voor contra-besluitvorming
aan uw raad voor te leggen. Gezien het karakter van de gemeenschappelijke regeling,
immers aangegaan door de colleges, is ervoor gekozen de contrabesluitvorming
regionalisering brandweerkazernes niet rechtstreeks aan de gemeenteraden aan te
bieden.

Ons voornemen is om op 25 november 2015 een definitief besluit te nemen over deze
stukken, met in achtneming van de door de gemeenteraden ingediende zienswijzen. Na
de besluitvorming worden eveneens op 25 november 2015 de daarvoor benodigde akten
getekend.

Concreet vragen we een zienswijze op:
de verkoop, verhuur of uitgifte in erfpacht van het onroerend goed aan de VRZHZ
(per gemeente verschillend en vastgelegd in het principebesluit);
de bijdrage van uw gemeente aan de VRZHZ zoals vastgelegd in bijgaand
rekenrapport. Hierbij wordt aangetekend dat jaarlijks via de jaarverantwoording en
uitgaande van de begroting van dat jaar de werkelijke kosten via de zogenaamde box
4 per gemeente wordt verrekend. De inzet van de VRZHZ is dat het beheer maximaal
efficiënt wordt uitgevoerd binnen de kaders zoals door het bestuur vastgesteld.
Postbus 350, 3300 Ai Dordrecht, Bezoekadres: Romboutslaan 105, 3312 KP Dordrecht, T 088 6365000, E mail@vrzhz.nl, 1 www.vrzhz.n1

De zienswijze kunt u schriftelijk kenbaar te maken aan ons bestuur voor 15 oktober
2015. Stuurt u deze aan:
Het dagelijks bestuur van de VRZHZ
T.a.v. de secretaris dhr. C.H.W.M Post
Postbus 350

3300 AJ Dordrecht
Zienswijzen die binnenkomen na 15 oktober 2015 doch voor 10 november 2015 kunnen
worden meegenomen in de vergaderstukken voor het algemeen bestuur op 25 november
2015. Indien u vragen heeft over dit onderwerp, dan kunt u deze stellen aan de heer
I. van Blijderveen, tel. 088 - 636 5352 of 06 224 58 026 mail: i.van.biliderveen@vrzhz.n1
Wij wijzen u erop dat door een aantal gemeenten op voorhand is geopteerd voor

marktconforme verhuur of uitgifte in erfpacht in plaats van verkoop van de kazerne aan
de VRZHZ. Als algemeen bestuur hebben wij in principe ingestemd met deze opties.
Als algemeen bestuur onderkennen wij, dat regionalisering van de brandweerkazernes
niet direct voor iedere gemeente in een financieel voordeel kan worden vertaald of zelfs
soms een nadeel betekent, waarvan de oorzaken per gemeente zeer divers zijn. Het
inbrengen van de huisvesting in de VRZHZ is een sluitstuk van de ingezette en wettelijke
regionalisering van de brandweertaken, die niet als eerste het oogmerk heeft om te
bezuinigen. Maar wij zijn van mening dat door de regionalisering van deze taken en het
integraal kunnen afwegen van risico's, te realiseren doelstellingen en de inzet van
middelen leiden tot efficiencyvoordelen, die op hoofdlijnen nu al zichtbaar zijn. In het
project vernieuwde brandweerzorg zijn hiervoor de eerste aanzetten inmiddels gegeven.
Naar onze mening moet de huisvesting hiervan een integraal onderdeel zijn.

Tot slot zal op termijn worden gekomen tot een nieuwe kostenverdeelsystematiek of
afschaffing van het huidige kostenverdeelmodel via de zogenaamde boxensystematiek.
Ook hierom is gekozen om zoveel mogelijk uniformiteit te realiseren en te voorkomen dat
het dossier regionalisering huisvesting een negatieve invloed heeft op de wijziging van de
kostenverdeling.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

In afwachting van uw zienswijze,
Hoogachtend,

Het bestuur van de
Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid,
e ret ris
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De vqprzitter,

. Brok
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Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid,

Gelet op vergaderstuk 2015/1804, 2015/1804/A tot en met 2015/ 1 804/G,

Besluit:
Kennis te nemen van:

het in 2012 ingezette proces bij de regionalisering van de brandweertaken om te komen tot
overdracht van de brandweerhuisvesting;
de status van en toelichting op de regionalisering van de brandweerkazernes, zoals
vermeld in het statusrapport;
de notitie 'personele uitbreiding door regionalisering brandweerkazernes' .

In te stemmen met:
1. De verwerving van alle brandweerkazernes van de gemeenten in de regio ZHZ door de
VRZHZ, die nog niet in eigendom zijn van de VRZHZ vanuit de overname in de le tranche
(zie besluit AB november 2013), tegen de getaxeerde waarde. Met uitzondering van de
beslispunten 2,3 en 4 en 5.
2. De wijziging van de overdrachtsvorm (huur in plaats van koop), van de volgende kazernes:
a. Middeldiepstraat 44 te Sliedrecht;
b. Poldermolen 8 te Papendrecht;
c. Nijverheidsstraat 2a te Strijen;
d. Voorstraat 88 te Groot-Ammers [Molenwaard];
e. Oranjepark 13 te Dordrecht.
3. De kazerne Berkenlaan 2 te Klaaswaal [Cromstrijen] niet over te nemen in eigendom, maar

wel in facilitair beheer (constructie: ingebruikgeving om niet) in afwachting van de
besluitvorming over de vervanging van deze kazerne.
4. Het aangaan van een erfpachtsovereenkomst voor de kazerne Rijnstraat 1c te HardinxveldGiessendam.
5. De kazernes opgeleverd na 1-1-2014, conform de overdracht in de 1 e tranche op verzoek

van de gemeente, over te nemen tegen de boekwaarde.
6. De (financiële) kaders voor de overdracht en het beheer van de brandweerkazernes.
7. De rekenrapporten per gemeente (opvraagbare documenten).
8. De begroting van de totale beheerlasten (incl bedrijfsvoering) voor huisvesting:
a. deze lasten per gemeente te verrekenen via de bij regionalisering in 2012

ingestelde box 4 huisvesting;
b. vast te stellen dat het op totaalniveau van alle gemeenten het een financieel

budgettair neutrale wijziging is;
c. de extra bedrijfsvoeringslasten worden opgevangen door de daling van de directe
lasten, basis: geactualiseerde begroting 2010;
d. dat door het doorvoeren van maatregelen invulling is gegeven aan de

bezuinigingstaakstelling van 15% op het totaal van huisvesting en aan het besluit
van het AB van september 2014 om de uitbreiding van de indirecte lasten op te
vangen vanuit efficiencymaatregelen.

e

II

fl

g.

9. De personele uitbreiding die nodig is voor de overgangsfase voor het vastgoed- en facilitair

beheer te starten na juni 2015; Hierbij worden nieuwe functies gelijktijdig opengesteld
voor: werknemers in dienst van de VRZHZ, van de gemeenten, van het Ingenieursbureau
Drechtsteden en het SCD. Werknemers die hun functie verliezen als gevolg van deze

overdracht van taken hebben, bij gelijke geschiktheid, voorrang bij plaatsing.
10. De voorgestelde kredieten voor de overname van het vastgoed.
11. De financiering van de overname door het afsluiten van leningen bij de BNG en bij de
gemeenten die zelf in de financiering willen voorzien en de portefeuillehouder de heer K.
Tigelaar te machtigen deze overeenkomsten namens het Algemeen Bestuur aan te gaan.
12. De afrekening van huisvesting via box 4 blijft gehandhaafd minimaal tot en met de
afrekening van het begrotingsjaar 2018.
13. Het uitgangspunt dat het over te nemen vastgoed primair bestemd is voor de uitoefening

van de wettelijke taken van de VRZHZ, waarmee het vastgoed een maatschappelijke
functie heeft.
14. De noodzakelijke bij- en opstelling van kaders te baseren op dit besluit (incl bijlagen) en
reeds eerder genomen besluiten op dit dossier en deze uiterlijk juni 2016 voor te leggen
aan het AB.

15. Het procesvoorstel om de genomen besluiten en de bijbehorende documenten met een
bijgaand schrijven aan te bieden aan de betreffende colleges en hen te verzoeken de
zienswijze van de raden op de verkoop van het onroerend goed en wijziging van de
gemeentebegroting aan de VRZHZ schriftelijk vóór 6 november 2015 aan de VRZHZ aan te
bieden.

16.0p 25 november 2015 een definitief besluit te nemen, rekening houdend met de zienswijze
van gemeenten; op deze datum de noodzakelijke (transport)akten te tekenen en het
feitelijke beheer per 1-1-2016 over te dragen van gemeenten naar de VRZHZ.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van de
Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid van 25 juni 2015.

De voorzitter

De seciletarts,

Mcm

rok
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Concept rekenrapport Gemeente Dordrecht

Omschrijving

Begroting
2010

Zuivere
begroting
2010 na

Zuivere
begroting
2010 na
indexatie (ZB indexatie
2010)
(ZB 2010)
Leerpark
Oranjepark

Zuivere

begroting

Norm 2015
Leerpark

Norm 2015
Oranjepark

Norm 2015

2010 na

indexatie (ZB
2010)

Directe kosten
27 Kapitaallasten (afschrijving + rente) huisvesting
27a Jaarlijkse onttrekking boekwinst verkoop pand

Subtotaal kapitaallasten
30
31
32
41
28
29
33
34
35
36
37
38

613.794.10

613.794.10

666.849.84

613.794,10
32.581.19

666.849,84

187.219.10
139.941,07
168.139.81

116.416.52
116.416,52
88.661,77
94.987.73

19.346.06

19.346,06

19.346,06

19.346

25.351.00

27.641,97

27.641,97

33.446.78

33.447

45.000.00
44.613,00
375.487,00
381.255,00

6.201.65
27.419.35
232.385,48
1.046.319,32

806.52
250.000.35

7.008.18
277.419.70

407.111,31
426.771,87

639.496,79
1.473.091,18

6.201.65
33.177,41
275.821,41
1.059.087,77

_

Onderhoud gebouwen en terreinen
Onderhoud installaties
Onderhoud inventaris
Dotaties aan voorzieningen groot onderhoud

5.768.00

Subtotaal onderhoudskosten

5.768,00

Energie
Schoonmaak
Waterschapslasten

125.000,00
135.523.00

OZB

613.794,10
12.920.63

19.660.56

187.219.10
200.139,73
73.274,19
78.502.26

19.660,56
66.666.88
89.637.55

-

219.800,29

666.850
-

666.850

23.789.28

23.789

23.789,28
80.666.92
108.461,44

116.41-7 '
140.206
169.329
203.449

Afvalstoffenheffing
Ophalen huisvuil
BUMA'Stemra

Drukwerk en reproductiekosten
Huisvestingsgerelateerd drukwerk en
38a reproductiekosten
39 Aanschaf gebruiksartikelen
40 Opstal en inboedel verzekeringen
42 Overige kosten huisvesting

Subtotaal overige huisvestingskosten
Totaal directe kosten

806.52
502.000.00 ,
691.934,88
715.724,16

7.008

535.177
967.756
1.774.812

Indirecte kosten
Vastgoed gerelateerd o.b.v. BVD
Niet-vastgoed gerelateerd o.b.v. BV°
Niet nader gespecificeerd
Totaal indirecte kosten
Inkomsten/dekking
Box 1 (aanschaf gebruiksartikelen en druk- en
reproductiekosten)
Totaal inkomsten/dekking

Totaal generaal incl btw

129.621,99

129.622

381.255,00 1 1.046.319,32 1 426.771,87 1 1.473.091,18 1 1.155.262,98 1 715.724,16 1

Alaemeen
In het MJOP is voor de laatste 10 jaar van de levensduur van het pand geen groot onderhoud opgenomen.
De dotatie in de voorziening groot onderhoud is een gebaseerd op een gemiddelde jaarlijkse storting over
een periode van 40 jaar. De ambtelijke zienswijze met betrekking tot het MJOP is ontvangen.
De mogelijke financiële gevolgen naar aanleiding van de reactie zijn verwerkt in het huidige MJOP.
De bedragen in het rekenrapport zijn inclusief BTW opgenomen. Als gevolg van de gewijzigde regelgeving
met betrekking tot de BTW is de voorbelasting niet aftrekbaar De Veiligheidsregio wordt door middel van
het Besluit Doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen (BDUR) gedeeltelijk gecompenseerd.
Voor de berekening van de BTW-component in het rekenrapport wordt uitgegaan van 21% op de posten
waar btw van toepassing is.
c:

Voor de overdracht van de budgetten voor het facilitair en vastgoed beheer zullen voor het Oranjepark
afzonderlijke afspraken gemaakt worden. In het rekenrapport zijn de volgende uitgangspunten
reeds verwerkt:

Op de energiekosten van het Oranjepark is de bijdrage van de meldkamer ad E 50.000 in mindering
gebracht. Bovendien zijn de energiekosten verlaagd naar het verwachte gebruik van E 50.000 op basis van
de bezetting. De hogere werkelijke kosten zullen bij de gemeente Dordrecht in rekening worden gebracht.
De reguliere onderhoudskosten voor het Oranjepark zijn in de begroting in stand gehouden.
In de overige huisvestingskosten van het Oranjepark is de huur ad E 502.000 (nota 2014) opgenomen.
De Veiligheidsregio en de gemeente zijn overeengekomen dat de VR zich inspant om de huurkosten
van de gemeente Dordrecht naar E 250.000 terug te brengen.
Het totaalbedrag 'norm 2014' is exclusief btw.

54.622

33 446 78
33.446,78-

Aandachtspunten

Orar

54.621.99
75.000.00

75.000

33 447
33.4471.870.987

