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Voorgesteld besluit

1. Bijgevoegde zienswijze op de nieuwe kostenverdeelsystematiek van de
Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid in te dienen;
2. het college van burgemeester en wethouders toestemming te verlenen het
"wijzigingsbesluit gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland
Zuid, vierde wijziging" vast te stellen.
Samenvatting

De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (hierna: VRZHZ) heeft bij brief van
28 september 2017 aan de deelnemende gemeenten de gelegenheid geboden een
zienswijze in te dienen op de nieuwe kostenverdeelsystematiek.
Voorgesteld wordt met ingang van begrotingsjaar 2019 alle kosten van de VRZHZ,
met uitzondering van plustaken, te verdelen op basis van het gemeentefonds,
sub-cluster Brandweer en Rampenbestrijding.
Het voorgenomen besluit over de nieuwe kostenverdeelsystematiek heeft invloed op
de gemeentelijke bijdragen aan de VRZHZ. Voor Dordrecht betekent dit een
voordelig effect, dat naar verwachting zal oplopen naar circa € 0,4 miljoen per jaar,
waarbij rekening houdend wordt met een ingroeiperiode van vijfjaar, te starten
vanaf 2019.
Gelijktijdig met het indienen van een zienswijze, wordt de raad verzocht het college
B&W toestemming te verlenen om het "wijzigingsbesluit gemeenschappelijke
regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, vierde wijziging" vast te stellen.
Inleiding

Het Algemeen bestuur VRZHZ heeft op 27 september 2017 ingestemd met het
voorstel inzake een nieuwe kostenverdeelsystematiek. Het voorgenomen besluit met
ingang van 2019 luidt als volgt:
1. voor de verdeling van alle kosten van de VRZHZ, met uitzondering van de kosten
voor taken die vallen onder het Pluspakket, het verdeelmodel toe te passen op
basis van het gemeentefonds, sub-cluster Brandweer en Rampenbestrijding;
2. de grootste nadeelgemeenten voldoende tijd te geven om de begroting aan te
passen aan de stijgende kosten én gelijktijdig de grootste voordeelgemeenten zo
snel als mogelijk te korten op hun bijdragen, middels een ingroeimodel dat
rekening houdt met het herverdeeleffect en een totale ingroeiperiode heeft van
5 jaar, te beginnen bij 2019.
We adviseren een zienswijze inzake de kostenverdeelsystematiek in te dienen,
waarmee de raad kan benadrukken dat zij een evenredige verdeling van de lasten
van de VRZHZ over de deelnemende gemeenten nastreeft, en het voorgestelde
verdeelmodel inclusief ingroeiperiode onderschrijft.
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Het indienen van een zienswijze biedt tevens de mogelijkheid om in de uitwerking
van de kostenverdeling aandacht te vragen voor:
a. het geheel van baten en lasten dat in de kostenverdeling wordt betrokken, in
relatie tot de hoogte van bijdrage die gemeenten ontvangen in het
gemeentefonds, sub-cluster Brandweer en Rampenbestrijding;
b. effecten van gemeentelijke herindeling.
Huidig boxenmodel
Bij besluitvorming over de regionalisering Brandweer in 2012 is een aantal financiële
kaders vastgesteld, en is besloten de kosten te verdelen op basis van een
boxenmodel. Hierbij zijn toen de onderliggende gemeentelijke brandweerbegrotingen zoveel mogelijk overgenomen, waardoor de regionalisering
budgetneutraal heeft kunnen plaatsvinden. Het huidige boxenmodel is niet langer
bruikbaar, is complex in zijn uitwerking en kent een onevenredige verdeling van de
lasten.
Nieuwe kosten verdeelsystematiek
Het afgelopen jaar is gewerkt aan voorstellen voor een nieuwe
kostenverdeelsystematiek. De verdeelprincipes, de criteria, en een drietal
verdeelmodellen zijn met alle gemeenten individueel en tijdens de retraite van het
AB VRZHZ in mei 2017 besproken. Een ambtelijke werkgroep en bestuurlijke
begeleidingscommissie heeft een drietal verdeelmodellen onderzocht:
model 1: verdelen op basis van inwonerbijdrage;
model 2: gemeentefonds, sub-cluster Brandweer en Rampenbestrijding;
model 3: (brand) risicoprofiel.
Op basis van verschillende beraadslagingen heeft de bestuurlijke
begeleidingscommissie een rapport en advies opgesteld, dat op 29 juni 2017 door
het AB VRZHZ is behandeld. De eindversie van dit rapport (bijlage 3) is op
27 september 2017 door het AB VRZHZ vastgesteld.
In het eindrapport 'een nieuwe kostenverdeelsleutel voor de VRZHZ' worden de
verdeelmodellen nader beschreven, vergeleken en wordt het herverdeeleffect per
gemeente t.o.v. het huidig model inzichtelijk gemaakt. In alle drie de onderzochte
modellen is Dordrecht een zogenaamde voordeel-gemeente.
Wijziging GR VRZHZ
Met een nieuwe kostenverdeelsystematiek is ook een wijziging van de
Gemeenschappelijke regeling VRZHZ noodzakelijk. Wij stellen u voor het college
toestemming te verlenen om het 'wijzigingsbesluit gemeenschappelijke regeling
Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, vierde wijziging' vast te stellen. Het concept
wijzigingsbesluit, de toelichting hierop alsmede de tekst van de gemeenschappelijke
regeling met wijzigingen zijn daartoe bijgevoegd bij dit voorstel.
Doelstelling

Het indienen van een zienswijze is een belangrijk sturingsinstrument van de raad
met betrekking tot de verbonden partijen. Via dit raadsvoorstel adviseren wij u om
van dit instrument gebruik te maken.
Met de wijziging van de Gemeenschappelijke regeling VRZHZ kan de toepassing van
de nieuwe verdeelsystematiek rechtmatig worden uitgevoerd.
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Argumenten

We onderschrijven dat het noodzakelijk is om tot een nieuwe kostenverdeelsystematiek te komen. Het voorgestelde verdeelmodel op basis van gemeentefonds,
sub-cluster Brandweer en Rampenbestrijding, voldoet aan de kostenverdeelprincipes
(solidariteit, draagkracht, continuïteit en nut) en de gestelde criteria (stabiel,
uitlegbaar, objectief en eenvoudig).
De voorgestelde ingroeiperiode van 5 jaar, te starten vanaf 2019, geven de nadeelgemeenten voldoende tijd om de begroting aan te passen aan de stijgende kosten,
en de voordeel-gemeenten de mogelijkheid om zo snel als mogelijk hun bijdragen
neerwaarts bijstellen.
Kanttekeningen en risico's

Geheel van baten en lasten, basis voor de uitwerking
Naast de systematiek is de te verdelen omvang, het geheel van baten en lasten, een
belangrijk aandachtspunt.
Bij jaarrekening 2016 en begroting 2018 is door VRZHZ besloten de
begrotingen 2017, 2018 en het meerjarenperspectief tot en met 2020 bij te stellen,
als gevolg van structurele overschotten. Daarnaast wordt door VRZHZ de komende
periode via benchmark onderzoek gedaan naar:
• de omvang van de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding, een hogere uitkering
betekent immers lagere bijdrage van de deelnemers;
• een analyse van de bijdragen van gemeenten aan de VRZHZ in relatie tot de
bijdragen die de gemeenten ontvangen uit het gemeentefonds;
• een vergelijking met andere veiligheidsregio's.
Wij adviseren om in uw zienswijze de VRZHZ te verzoeken de geactualiseerde
begroting 2019 inclusief bijgestelde meerjarenperspectief als basis te nemen voor de
verdere uitwerking, en de uitkomsten van het benchmark onderzoek te betrekken bij
de uitwerking van de kostenverdeling vanaf 2019.
Effect gemeentelijke herindeling
Onze regio heeft te maken met diverse toekomstige herindelingen. Ten aanzien van
de vorming van de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden is besloten dat deze in de
provincie Utrecht zal komen te liggen. De streefdatum voor herindeling is 1 januari
2019 en valt samen met de ingangsdatum van de nieuwe kostenverdeling.
Wij adviseren om in uw zienswijze de VRZHZ niet alleen te verzoeken de financiële
en beleidsmatige gevolgen hiervan in beeld te brengen, maar ook de effecten voor
de overige deelnemende gemeenten van Zuid-Holland Zuid te beperken.
Kosten en dekking

De nieuwe kostenverdeelsystematiek betekent voor Dordrecht naar verwachting een
voordeel van circa € 0,4 miljoen op jaarbasis. Door toepassing van een
ingroeiperiode van 5 jaar, te starten vanaf 2019, zal dit voordeel geleidelijk verwerkt
worden met ingang van de begroting 2019.
De totale bijdrage van Dordrecht aan de VRZHZ inclusief huisvestingskosten
bedraagt € 12,3 miljoen (2017) en zal afnemen naar circa € 11,9 miljoen.
Dit is exclusief de gemeentelijke taakstelling, welke wordt gerealiseerd vanuit de
aflopende kosten functioneel leeftijdsontslag voormalig personeel en besparing op de
huisvestingslasten Oranjepark.
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Duurzaamheid

Niet van toepassing
Communicatie en inclusief beleid

Het algemeen bestuur van de VRZHZ verneemt graag uiterlijk 15 januari 2018 de
zienswijze van de raad op de nieuwe kostenverdeelsystematiek, alsmede uw
toestemming aan het college B&W voor de vaststelling van het wijzigingsbesluit
gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, vierde wijziging.
Tijdspad, vervolg en evaluatie

De ingediende zienswijzen van de deelnemende gemeenten worden betrokken bij de
definitieve besluitvorming in de vergadering van het Algemeen bestuur van de
Veiligheidsregio op 22 februari 2018.
Op 22 februari 2018 zal de voorgestelde wijziging in de vergadering van het
Algemeen bestuur van de Veiligheidsregio worden behandeld. Publicatie van de
voorgestelde wijziging kan plaatsvinden nadat alle deelnemende gemeenten hun
goedkeuring en vaststelling ermee bekend hebben gemaakt.
Bijlagen

-

ontwerp besluit;
concept voorgestelde zienswijze Kostenverdeelsystematiek VRZHZ;
eindrapport een nieuwe kostenverdeelsleutel VRZHZ kenmerk 2017/1706;
wijziging van de GR VRZHZ kenmerk 2017/1707.

Het college van Burgemeester en Wethouders
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