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Veiligheid
Zienswijze voorgenomen besluit meerjarenperspectief VRZHZ

Voorgesteld besluit
Wij stellen u voor:
1. kennis te nemen van de brief van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid d.d.
25 september 2015, kenmerk 2015/3281, betreffende Voorgenomen besluit
meerjarenperspectief 2016-2020;
2. de voorgestelde zienswijze op vorenstaand voorgenomen besluit,

overeenkomstig de bij de stukken gevoegde conceptbrief, aan het dagelijks
bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid kenbaar te maken.

Samenvatting
Lokaal is met betrekking tot de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (hierna
Veiligheidsregio) een taakstelling van 4,5% op de gemeentelijke bijdrage verwerkt.

Daarnaast is in de Agenda voor de Stad een besparingsvoorstel opgenomen dat uit
gaat van een verhoging van 2,0% van deze taakstelling. Beide taakstellingen zijn
gebaseerd op de Gezamenlijk systematiek (Trap op en Af).
Ter invulling van deze taakstellingen geeft de Veiligheidsregio momenteel invulling
aan een bezuinigingstraject (vernieuwde brandweerzorg), waarin wordt gestreefd

naar een besparing van C 3,9 miljoen. Hoewel de Veiligheidsregio succesvol is in
het formuleren en doorvoeren van bezuinigingsvoorstellen, wordt de organisatie
tegelijkertijd geconfronteerd met kostenverhogende ontwikkelingen (C 4,7 miljoen).
Om tegelijk een gemeentelijke besparing van C 3,9 miljoen te realiseren en de
kostenverhogende ontwikkelingen op te vangen, kan de Veiligheidsregio niet langer
volstaan met bezuinigingsvoorstellen die het niveau van de brandweerzorg niet
beïnvloeden.
Met oog op deze constatering heeft het algemeen bestuur de organisatie verzocht
om scenario's in beeld te brengen, waaruit blijkt wat er gebeurt als de verschillende
ontwikkelingen toch financieel opgevangen worden in de eigen begroting. In de
vergadering van 25 juni 2015 is uitgebreid stil gestaan bij de diverse scenario's en
de impact hiervan in relatie tot de lokale en regionale situatie. Het algemeen
bestuur heeft uiteindelijk besloten om de scenario's met een lage impact nader uit
te werken.

In de vergadering van 17 september 2015 heeft het Algemeen Bestuur uiteindelijk
ingestemd met de voorstellen met een laag bestuurlijke impact (C 1,3 miljoen). Het

principebesluit dat in deze vergadering is genomen heeft het bestuur nu ter
zienswijze aangeboden.
Indien het bestuur ook na de zienswijzeprocedure bij het besluit blijft om enkel de
voorstellen met een lage impact in te zetten, dan zal de besparing fors lager
uitvallen. Dit zal voor Dordrecht vervolgens tot een fors besparingstekort leiden.
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Inleiding
Het Algemeen Bestuur van GR Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid heeft in de
vergadering van 17 september 2015 een principebesluit genomen omtrent het
financieel meerjarenperspectief van de organisatie en de hiermee samenhangende
bezuinigingsopgave. Vanwege het grote effect dat dit principebesluit heeft op de
lokale begroting van gemeenten, heeft de Veiligheidsregio dit principebesluit voor
zienswijze aangeboden.
De Veiligheidsregio verzoekt u om uw zienswijze voor 1 november 2015 aan hen te
doen toekomen. Indien dit niet haalbaar blijkt, dan kan strekking van de zienswijze
mondeling in de vergadering van het algemeen bestuur op 25 november 2015
worden ingebracht.

Doelstelling
Het indienen van een zienswijze is een belangrijk sturingsinstrument van de
Gemeenteraad met betrekking tot de verbonden partijen. Via dit raadsvoorstel
adviseren wij u om van dit instrument gebruik te maken.
Argumenten
Het uitgedragen Dordtse standpunt
Dordrecht ondervindt net als andere gemeenten al jaren de gevolgen van de
financiële situatie waarin ons land verkeerd. Dit heeft de afgelopen jaren geleid tot
verschillende grote financiële bezuinigingsopgaven zoals de Brede Doorlichting, de
Extensiveringspakketten en het meest recent Agenda voor de Stad.
Vanwege het grote financiële belang dat wij bij onze Gemeenschappelijke
Regelingen hebben belegd, betrekken wij onze Gemeenschappelijke Regelingen al
sinds de Brede Doorlichting bij onze bezuinigingsopgave. Sinds enkele jaren doen
wij dit aan de hand van de Gezamenlijke Trap op en af systematiek.
Het betrekken van de Gemeenschappelijke Regelingen bij onze bezuinigingsopgave
is enerzijds belangrijk om de opgave het hoofd te kunnen bieden. Anderzijds
betrekken wij deze partijen, zodat de effecten van de bezuinigingen evenredig over
de stad en regio worden verdeeld. Hierbij staat het momenteel buiten kijf dat de
bezuinigingen zowel bij de gemeenten als bij de Gemeenschappelijke Regelingen
reeds tot ingrijpende maatregelen hebben geleid.
Vanuit de bovenstaande lijn en constatering blijven wij van mening dat ook de
Veiligheidsregio voor zover als mogelijk dient mee te delen in de bezuinigingsopgave én dat dit ook bij de Veiligheidsregio kan leiden tot maatregelen met een
grotere impact. Wij delen het besluit van het Algemeen Bestuur om enkel de
voorstellen met een lage bestuurlijke impact derhalve niet en zijn van mening dat
ook de verdergaande maatregelen nader uitgewerkt en onderzocht moeten worden.
Deze Dordtse bestuurlijke lijn is overigens ook binnen de Veiligheidsregio
(waaronder de vergadering van 25 juni 2015) uitgedragen.
Met oog op de bovenstaande bestuurlijke standpunt dat tot dusver richting de
Veiligheidsregio is uitgedragen, adviseren wij u om een zienswijze in te brengen op
het voorgenomen besluit waarin dit standpunt nogmaals door u wordt bekrachtigd.
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Kanttekeningen en risico's
Indien het bestuur van de Veiligheidsregio er definitief toe besluit om enkel de

voorstellen met een lage impact in te zetten zal dit vrijwel zeker tot
besparingstekorten in de Dordtse begroting leiden. Met betrekking tot deze
besluitvorming zijn wij echter afhankelijk van de bestuurlijke keuzen van de
deelnemende gemeenten.

Met betrekking tot het bovenstaande is relevant dat de VRZHZ momenteel hoge
huisvestingskosten kent voor de locatie Oranjepark. Dit betreft naar verhouding
zowel hoge kapitaallasten als exploitatielasten. Deze lasten zijn naar verhouding
hoog, omdat het een oud pand betreft én omdat een groot deel van het pand leeg
staat. Deze leegstand is mede ontstaan door het verdwijnen van de meldkamerfunctionaliteit. Het volledig laten vervallen van deze uitrukpost is ongewenst, omdat
Dordrecht twee posten nodig heeft om dekking in de stad na te komen.
Naar aanleiding van de hoge kosten vinden er momenteel verkenningen plaats om
te komen tot een nieuwe kleinere en modernere kazerne, waardoor zowel de
kapitaallasten als exploitatielasten fors kunnen worden beperkt.
De besparingstekorten die naar verwachting op de bestaande taakstelling ontstaan,
kunnen waarschijnlijk op termijn worden gecompenseerd door de her locatie van de
2 e uitrukpost. Hiermee geldt de her locatie van de uitrukpost als belangrijke
alternatieve besparingskans voor Dordrecht. In met name de jaren 2016, 2017 en
2018 blijft de kans op een besparingstekort echter aanzienlijk.
Kosten en dekking
Niet van toepassing.

Communicatie en inclusief beleid
Niet van toepassing.

Tijdspad, vervolg en evaluatie
Na vaststelling door de gemeenteraad verzenden wij de zienswijze op het
voorgenomen besluit aan het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke
Regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid.
Bijlagen
- ontwerp besluit;
- conceptbrief zienswijze;
- Voorgenomen besluit meerjarenperspectief 2016-2020 (inclusief bijlagen).

Het college van Burgemeester en Wethouders van Dordrecht
de secretaris
de burkmeester

M.M. van der Kraan
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