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Voorgesteld besluit
Met betrekking tot de ontvangen concept begroting 2017 van de Gemeenschappelijke
Regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid stelt het college u voor:
1. de voorgestelde zienswijze naar voren te brengen op de concept begroting 2017
van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid.
Samenvatting
U heeft de mogelijkheid om uw zienswijze op de begroting 2017 van de
Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio ZHZ naar voren te brengen.
We adviseren u een zienswijze op de begroting in te brengen vanwege:
a. de toegepaste indexatie voor loon- en prijsstijgingen;
b. aandacht voor de bezuinigingsopgave in relatie tot structurele componenten uit
c.

de jaarrekening 2015;
weerstandvermogen en risico's.

Inleiding
De Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) heeft u
haar concept begroting 2017 doen toekomen. U heeft de mogelijkheid om hierop uw
zienswijze naar voren te brengen.
Dit raadsvoorstel kent een sterke samenhang met de raadsinformatiebrief omtrent
het Jaargesprek en de Jaarstukken 2015 van de veiligheidsregio. Er is getracht om
overlappende informatie voor de raad zo veel als mogelijk te voorkomen.

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
Toegepaste Indexatie
In de begroting 2017 heeft de VRZHZ conform de begrotingsrichtlijnen 2017
(vastgesteld in het Algemeen Bestuur in november 2015) een indexering toegepast
van 1% voor 2016 en 0,91% voor 2017. Deze indexering werkt ook door in de
gemeentelijke bijdragen.
Op dit moment is nog geen inschatting te geven in welke mate de berekende loon- en
voordoen, en of dit wel/geen effect heeft op de gemeentelijke bijdragen gelet op de
positieve resultaten in de voorgaande boekjaren.

Pagina 1/3

Datum
Ons kenmerk

24 mei 2016
SBC/1635125

Wij adviseren u de VRZHZ te verzoeken om bij haar BURAP 2016-1 een voorstel uit te
werken voor aanpassing van de begroting 2016, uitgaande van de dan bekende
werkelijke loon- en prijsontwikkelingen. Mocht de werkelijke kostenontwikkeling lager
uitvallen dan de toepaste indexering dan kan er rekening worden gehouden met een
afname van de gemeentelijke bijdrage per ultimo 2016, in plaats van te wachten op
het jaarresultaat 2016.
Daarnaast constateren wij dat in voorgaande jaren voor alle gemeenschappelijke
regelingen binnen Zuid-Holland Zuid een eenduidige lijn werd gehanteerd voor de
indexering. Deze lijn is op enig moment losgelaten. Wij stellen u voor de VRZHZ te
verzoeken om in gezamenlijk overleg met de gemeenten en de GR -en OZHZ en
Dienst Gezondheid & Jeugd een eenduidige indexering van de begroting(en) te
bevorderen.

Aandacht voor de bezuinigingsopgave in relatie tot structurele componenten uit de
jaarrekening 2015
In het algemeen bestuur in november 2015 is het meerjarenperspectief van de
VRZHZ vastgesteld. Hiermee is een koers vastgelegd, waarvoor voorstellen zijn
ontwikkeld en geaccordeerd onder de noemer "vernieuwde brandweerzorg".
Deze koers start vanaf 01-01-2016 en er wordt op weg naar 2020 toewerkt naar een
bezuinigingsopgave van C 3,9 miljoen. Deze bezuinigingsopgave is noodzakelijke om
diverse kostenverhogingen van totaal C 4,7 miljoen op te vangen.
Met oog hierop stellen wij voor om de VRZHZ op te roepen onverminderd invulling te
geven aan de vastgestelde bezuinigingsopgave van de vernieuwde brandweerzorg,
waarbij de VRZHZ zoveel als mogelijk de kostenontwikkelingen zelf tracht op te
vangen.
Ambtelijk is meegedeeld dat met de BURAP 2016-1 een analyse van de incidentele én
structurele meevallers uit de jaarrekening 2015 in relatie tot het meerjarig
perspectief en de lopende taakstellingen en/of bezuinigingsopgave, tegemoet kan
worden gezien.

Het is namelijk van belang te bepalen welke structurele componenten in het
jaarresultaat 2015 zijn verwerkt én welke effecten dat heeft voor 2016 en de daarop
volgende jaren. Zo nodig zal er rekening moeten worden gehouden met een af/toename van de gemeentelijke bijdrage per ultimo 2016, in plaats van te wachten
op het jaarresultaat 2016.

Weerstandsvermogen
Wij constateren verschillen bij gemeenschappelijke regelingen (GR) ten aanzien van
de omvang van het weerstandsvermogen. Voornaamste verschil is dat voor de ene
GR weerstandscapaciteit wordt aangehouden bij de gemeenten, en voor een andere
GR bij de GR zelf. Wij hebben een voorkeur voor het aanhouden van de
weerstandscapaciteit bij de gemeenten.
Bij de jaarstukken 2015 van de VRZHZ is meegedeeld dat er een herziening van het
beleid in de "Nota weerstandsvermogen en risicomanagement 2012-2015" plaats zal
gaan vinden. Wij adviseren u de VRZHZ te verzoeken het beleid op dit punt te
harmoniseren ten opzichte van de verschillende GR'en binnen Zuid-Holland Zuid,
waarbij ook gekeken wordt naar nut en noodzaak, over de gewenste hoogte van het
weerstandsvermogen.
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Kanttekeningen en risico's
Niet van toepassing.

Kosten en dekking
Niet van toepassing. De gemeentelijke bijdrage aan de Veiligheidsregio is in de lokale
begroting opgenomen.

Duurzaamheid
Niet van toepassing.

Communicatie en inclusief beleid
Niet van toepassing.

Tijdspad, vervolg en evaluatie
Na vaststelling door de gemeenteraad verzenden wij de zienswijze op de concept
begroting 2017 aan het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling
Veiligheidsregio ZHZ.
Bijlagen
- ontwerp besluit;
- voorgestelde zienswijze op de concept begroting 2017;
- concept begroting 2017 Veiligheidsregio ZHZ;
- Aanbiedingsbrief Begroting 2017 en Jaarrekening 2015.
Het college van Burgemeester en VV thouders
de secretaris
de burgemeester

M.M. van der Kraan
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