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Geacht bestuur,
De raad van de gemeente Dordrecht heeft in de vergadering van 19 december
2017 kennis genomen van het voorgenomen besluit om met ingang van 2019 de
verdeling van alle kosten van de VRZHZ, met uitzondering van de kosten voor
taken die vallen onder het Pluspakket, toe te passen op basis het verdeelmodel
"gemeentefonds, sub-cluster Brandweer en Rampenbestrijding".
Langs deze weg brengen wij op deze nieuwe kostenverdeelsystematiek onze
zienswijze naar voren, met het verzoek deze te betrekken bij uw besluitvorming in
uw vergadering van het Algemeen Bestuur op 22 januari 2018.

Zienswijze
Met betrekking tot de nieuwe kostenverdeelsystematiek benadrukken wij, dat de
gemeenteraad een evenredige verdeling van de lasten van de VRZHZ over de
deelnemende gemeenten nastreeft, en derhalve het voorgestelde verdeelmodel
inclusief ingroeiperiode onderschrijft.
Het voorgestelde verdeelmodel voldoet aan de kostenverdeelprincipes van
(solidariteit, draagkracht, continuïteit en nut) en de gestelde criteria (stabiel,
uitlegbaar, objectief en eenvoudig).
In de uitwerking van de kostenverdeling vragen wij uw aandacht:
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.

Aandachtspunten
Naast de kostenverdeelsystematiek is de omvang, het geheel van baten en lasten,
een belangrijk aandachtspunt.
Bij jaarrekening 2016 en begroting 2018 is door uw VRZHZ besloten de
begrotingen 2017, 2018 en het meerjarenperspectief tot en met 2020 neerwaarts
bij te stellen, als gevolg van structurele overschotten. Wij verzoeken u de
geactualiseerde begroting 2019 inclusief het neerwaarts bijgestelde
meerjarenperspectief als basis te nemen voor de verdere uitwerking.
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Daarnaast wordt door uw 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 verzoeken uw VRZHZ de uitkomsten van het benchmark onderzoek te
betrekken bij de uitwerking van de kostenverdeling vanaf 2019.
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 deze herindeling is
1 januari 2019 en valt samen met de ingangsdatum van de nieuwe kosten
verdeling. Wij vragen uw VRZHZ niet alleen de financiële en beleidsmatige
gevolgen hiervan in beeld te brengen, maar ook de effecten onder de nieuwe
kostenverdeelsystematiek voor de overige deelnemende gemeenten van ZuidHolland Zuid te beperken.

Tot slot
Wij spreken onze waardering uit voor de gedegen voorbereiding en communicatie
om te komen tot een nieuwe kostenverdeelsystematiek.

Hoogachtend,
De gemeenteraad van Dordrecht,
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