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Veiligheid
Contra besluitvorming regionalisering Brandweerkazernes

Voorgesteld besluit
Wij stellen u voor om:
1. kennis te nemen van de ontvangen brief van de Veiligheidsregio (kenmerk
2015/2032);
2. de zienswijze op de ontvangen brief met behulp van de bij dit voorstel
gevoegde conceptbrief aan de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio
ZHZ kenbaar te maken.

Samenvatting
In het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio is het principebesluit genomen
om per 1 januari 2016 te komen tot de regionalisering van de brandweerkazernes.
De Veiligheidsregio heeft ons het principebesluit doen toekomen. De 17
gemeenteraden in onze regio worden middels de ontvangen brief verzocht om hun
zienswijze op het principebesluit schriftelijk kenbaar te maken.
In het Dordtse geval heeft volledige overdracht van de kazerne op het Leerpark al
in 2013 plaatsgevonden (zie dossier 1167927). Daarnaast zal met betrekking tot
het Oranjepark sprake zijn van huur in plaats van koop, dit in verband met de
ontwikkelingen (mogelijke her locatie) die rond deze kazerne spelen.
De ontvangen stukken geven inzicht in de nieuwe verdeelsystematiek voor
huisvestingskosten. Op basis van het rekenrapport wordt duidelijk, dat Dordrecht
rekening moet houden met een structureel financieel nadeel van C 90.700,--. Dit
nadeel is het gevolg van gewijzigde BTW regelgeving. Wij stellen voor om deze
ontwikkeling bij de Begroting 2016 te betrekken.
Daarnaast stellen wij u voor om een zienswijze naar voren te brengen, waarin u de
Veiligheidsregio verzoekt om soberheid en blijvende inzet op kostenreductie binnen
dit dossier.

Inleiding
In het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio is het principebesluit genomen om
per 1 januari 2016 te komen tot regionalisering van de brandweerkazernes. De
Veiligheidsregio heeft ons het principebesluit doen toekomen.
Doelstelling
Belangrijke motieven om in 2013 voor de verkoop van de brandweerkazerne op het
Leerpark te kiezen, was het voorkomen van BTW-schade op de bouwkosten van de
kazerne en het onderbrengen van vastgoedrisico's waar deze thuishoren.
Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio is daarnaast van mening, dat
regionalisering van deze taken en het daardoor integraal kunnen afwegen van
risico's, te realiseren doelstellingen en de inzet van middelen, op termijn kan leiden
tot efficiencyvoordelen.
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Argumenten
Gewijzigde BTW regelgeving
Als gevolg van gewijzigde regelgeving met betrekking tot de BTW is de
voorbelasting voor de Veiligheidsregio niet langer aftrekbaar. Deze wetswijziging
heeft ook betrekking op de huisvestingskosten.
Eerder was deze wetswijziging aanleiding om versneld over te gaan tot de verkoop
van de brandweerkazerne op het Leerpark. Hiermee voorkwamen wij dat de
gewijzigde regelgeving met terugwerkende kracht van toepassing zou zijn op de
bouwkosten.
Hoewel deze incidentele kosten doormiddel van de verkoop werden voorkomen,
wordt op basis van het rekenrapport duidelijk, dat Dordrecht rekening moet houden
met een structureel financieel nadeel op de huisvestingskosten. Dit structurele
nadeel als gevolg van de gewijzigde BTW regelgeving bedraagt C 90.700,--.
Dit financiële nadeel kan niet binnen de huidige begroting worden opgevangen. Wij
stellen derhalve voor om deze ontwikkeling bij de Begroting 2016 te betrekken.
Deze hogere kosten staan overigens los van de regionalisering van de kazernes en
hadden ook opgetreden als de kazernes niet geregionaliseerd zouden worden.

Huur in plaats van koop Oranjepark
Bij de brandweerkazerne op het Oranjepark is momenteel sprake van gedeeltelijke
leegstand en inefficiënt gebruik van het pand. Dit heeft onnodig hoge exploitatie
kosten tot gevolg. Om de huisvestingskosten te verlagen, onderzoeken wij
momenteel de mogelijkheden om de brandweerkazerne op een andere locatie te
realiseren. Deze nieuwe brandweerkazerne zal naar verwachting kostenefficiënter
kunnen worden gerealiseerd en geëxploiteerd. De huidige locatie zal in aanmerking
komen voor herontwikkeling.
Met oog op de bovenstaande ontwikkelingen is er voor gekozen om de kazerne
Oranjepark niet aan de Veiligheidsregio te verkopen en vooralsnog op basis van een
huurconstructie te werken.
Wij zien hierbij een inspanningsverplichting voor de Veiligheidsregio, om de
exploitatiekosten van het Oranjepark zoveel als mogelijk te beperken. Dit mede
met oog op de verwachte toekomstige her locatie én met oog op de beperkte
formatie die binnen het Oranjepark is gehuisvest.

Uitbreiding formatie
Om het onderhoud van de brandweerkazernes uit te voeren is binnen de
Veiligheidsregio een beperkte formatie-uitbreiding nodig. De kosten die gepaard
gaan met deze personele uitbreiding worden gecompenseerd door financiële
maatregelen binnen de huisvestingskolom. Zo is er slim gekeken naar de benodigde
onderhoudsvoorzieningen en de samenhang met vervangingsinvesteringen.

Soberheid en inzet op kostenreductie
Gelet op de financiële positie van de gemeenten, zijn wij van mening dat de
Veiligheidsregio zich blijvend dient te richten op kostenreductie binnen de
huisvestingskolom. Zo gaan wij er van uit dat er sober wordt omgegaan met het
uitbreiden van de formatie (minder uitbreiding indien mogelijk) én dat er binnen de
kolom wordt gezocht naar nieuwe efficiency maatregelen. Wij stellen u voor om
deze inspanningsverplichting ook op te nemen in uw zienswijze.
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Kanttekeningen en risico's
Niet van toepassing.
Kosten en dekking
De huisvestingsbijdrage aan de Veiligheidsregio wordt zichtbaar in de zogenaamde
Box 4 in de begroting van de Veiligheidsregio. De gewijzigde BTW regelgeving heeft
een kostenverhogend effect voor de gemeente. Wij stellen voor deze kosten te
betrekken bij de Begroting 2016.

Communicatie en inclusief beleid
Niet van toepassing.

Tijdspad, vervolg en evaluatie
Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio besluit op 25 november 2015 over de
regionalisering van de brandweerkazernes.
Bijlagen
- ontwerp besluit;
- ontvangen brief contrabesluitvorming regionalisering brandweerkazernes;
- voorgestelde zienswijze.
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