NOTITIE
Datum
Betreft

21 oktober 2015
Verwerking taakstelling Veiligheidsregio

In aanloop naar de adviescommissie van 27 oktober is de vraag gesteld of de bezuiniging op de
brandweer al is ingeboekt in onze begroting? En zo ja, hoe hiermee wordt omgegaan? Hieronder
volgt een beknopt antwoord op beide vragen.
Is de bezuiniging op de brandweer al ingeboekt in onze begroting?
Ja, de bezuiniging op de brandweer is al ingeboekt in de Dordtse begroting. De verwerking van
deze bezuiniging is op twee momenten ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd. Het
eerste moment vond plaats bij de kadernota 2014, het tweede moment vond plaats bij de
kadernota 2016.
Bij de kadernota 2014 heeft de gemeenteraad de verwerking van de Trap Af taakstelling op de
Veiligheidsregio vastgesteld. Dit betrof een taakstelling oplopend tot 4,5% vanaf 2016. Dit
bezuinigingsvoorstel maakte onderdeel uit van extensiveringspakket A.
Bij de kadernota 2016 heeft de gemeenteraad de verwerking van een aanvullende Trap Af
taakstelling op de Veiligheidsregio vastgesteld. Dit betrof een taakstelling van 2,0% vanaf 2016. Dit
bezuinigingsvoorstel maakt als besparingsvoorstel (categorie II) onderdeel uit van Agenda voor de
Stad.
Beide taakstelling werden gebaseerd op de gezamenlijke trap op en af systematiek, zoals deze ook
bij de GRD wordt gehanteerd.
Financieel overzicht
Bovenstaande besluitvorming heeft geleid tot de onderstaande taakstellingen, die op dit moment in
de begroting 2016 zijn opgenomen.
Bedragen x € 1.000
2015

2016

2017

2018

Taakstelling Kadernota 2014 (4,5%)

€

303

€

541

€

541

€

541

Taakstelling kadernota 2016 (2,0%)

€

214

€

214

€

214

€

214

€

517

€

755

€

755

€

755

Hoe wordt hiermee omgegaan?
Met betrekking tot deze vraag kunt u zich het beste wenden tot het raadsvoorstel Zienswijze
voorgenomen besluit meerjarenperspectief VRZHZ (dossier 1574836).
Kort gezegd is het volgende van belang:
• De Veiligheidsregio geeft invulling aan het bezuinigingstraject vernieuwde brandweerzorg
(€ 3,9 miljoen);
• Tegelijk wordt de Veiligheidsregio geconfronteerd met hogere kosten (-/- € 4,7 miljoen);
• In reactie hierop heeft het Algemeen Bestuur besloten tot aanvullende bezuinigingen met
lage bestuurlijke impact (€ 1,4 miljoen);
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•
•
•

•

21 oktober 2015

Per saldo slaagt de Veiligheidsregio er naar verwachting in om de totale gemeentelijke
bijdrage van alle gemeenten tezamen in 2020 met € 924.000 te verlagen;
Dit levert voor Dordrecht onvoldoende voordeel op om de lokale taakstelling volledig in te
vullen;
Derhalve wordt de gemeenteraad geadviseerd om een zienswijze op het
meerjarenperspectief in te dienen, waarin wordt opgeroepen tot verdergaande
bezuinigingen;
Daarnaast onderzoeken wij (lokale) alternatieve bezuinigingsscenario's zoals de
alternatieve scenario's voor de tweede brandweerkazerne (Oranjepark).

Nadat definitieve besluitvorming in het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio heeft
plaatsgevonden (met inbegrip van de zienswijzen), ontstaat voor ons duidelijkheid over de
haalbaarheid van de lokale taakstelling. Op dat moment moet mogelijk ook worden over gegaan
tot het deels aframen van de taakstelling.
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