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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 € 3,9 miljoen. Hoewel de
Veiligheidsregio succesvol is in het formuleren en doorvoeren van
bezuinigingsvoorstellen, wordt de organisatie tegelijkertijd geconfronteerd met
kostenverhogende ontwikkelingen (€ 4,7 miljoen). Om tegelijk een gemeentelijke
besparing van € 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 (€ 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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Gemeenteraad - dinsdag 15 december 2015 14:00
De raad stemt in met het voorstel.

In vergadering
Besluit

Bestuur en Middelen - dinsdag 27 oktober 2015 20:00
De commissie besluit dit stuk samen met de stukken van agendapunt 9 inzake de
regionalisering brandweerkazernes (ris 1554945) en het nieuwe behandelvoorstel onder
6K inzake het meerjarenperspectief van de veiligheidsregio te bespreken in november
in de commissie bestuur en middelen. Hierbij wordt toegevoegd dat de commissie
graag kennis wil nemen van de midden en hoge scenario's die het algemeen bestuur
heeft afgewezen en de argumentatie waarom deze zijn afgewezen.

