Voorstel aan de gemeenteraad van Oostzaan
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2016

Samenvatting
Op basis van artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen heeft de gemeenteraad van
de gemeente Oostzaan de bevoegdheid om een zienswijze te geven op de
ontwerpprogrammabegroting 2017 van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland.
1. Het voorstel in het kort
Voorgesteld besluit
De Programmabegroting 2017 van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland omvat de
programma’s GHOR, gemeenten en crisisbeheersing, rampenbestrijding en brandweer.
De doelstellingen en te realiseren resultaten voor 2017 worden in de
programmabegroting beschreven samen met de financiële kaders. Op basis van artikel
35 Wet gemeenschappelijke regelingen heeft de gemeenteraad van de gemeente
Oostzaan de bevoegdheid om een zienswijze te geven op de
ontwerpprogrammabegroting 2017 van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland.
De Raad besluit
Op basis van artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen een positieve zienswijze te
geven op de ontwerpprogrammabegroting 2017 van de Veiligheidsregio ZaanstreekWaterland.
Beleidskader
Openbare orde en veiligheid

2. Aanleiding/probleem en doel
Aanleiding
Onze gemeentelijke brandweer en de daarbij behorende brandweertaken zijn sinds 1
januari 2014 ondergebracht in de nieuwe organisatie Veiligheidsregio ZaanstreekWaterland. De VrZW voert voor de deelnemende gemeenten de taken uit die bij de Wet
veiligheidsregio’s aan hen zijn toegewezen en die op grond van de op 1 januari 2014 in
werking getreden Gemeenschappelijke Regeling aan de VrZW aan hen zijn opgedragen.
Thans heeft het dagelijks bestuur van de VrZW de Programmabegroting 2017 aan
deelnemende gemeenten toegezonden met het verzoek onze zienswijze hierop kenbaar
te maken. De zienswijzen worden vervolgens betrokken bij de definitieve besluitvorming
rond de voorliggende begroting.
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In deze begroting zijn de prestatie-indicatoren doorontwikkeld. Enerzijds door smart te
formuleren en anderzijds door inzicht te geven in de maatschappelijke waarden. In de
voorliggende ontwerpbegroting van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland zijn de
financiële keuzen, inclusief taakstelling voor 2017, verwerkt.

Probleem
n.v.t.
Doel/resultaat
De gemeenteraad van Oostzaan geeft op grond van artikel 35 van de
gemeenschappelijke regeling een zienswijze op de Programmabegroting 2017 van de
Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland.

3. Toelichting
Uitvoering/realisatie en rapportage
n.v.t.
Alternatieven
n.v.t.
Financiële middelen
Kosten van dit voorstel
De bijdrage van de gemeente Oostzaan aan de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
bedraagt in 2017 € 642.261,-.
Totstandkoming van de bijdrage
De totale gemeentelijke bijdrage wordt over de gemeenten verdeeld op basis van de
gelden die de gemeente ontvangt in het gemeentefonds. Aan deze verdeling ligt een
onderzoek ten grondslag dat in opdracht van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland is
uitgevoerd. Deze verdeling gaat uit van de totale kosten die door gemeenten landelijk
zijn gemaakt. Bij de laatste herijking van deze cluster in het gemeentefonds is de
vergoeding aan plattelands / kleine meerkernige gemeenten verhoogd omdat die meer
kosten zouden hebben. Deze kosten komen voort uit meerdere brandweerposten om het
hele gebied te kunnen bestrijken. Ook is er bij deze hogere vergoeding rekening
gehouden met hogere kosten bij de kleine gemeenten door een verschuiving van
vrijwilligers naar meer beroepsbrandweer krachten.
De gekozen verdeling maakt dat alle gelden die de gemeenten krijgen naar de
Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland gaan. Hierbij wordt geen rekening gehouden dat
de huisvestingskosten achterblijven bij de gemeenten en deze huisvestingskosten dus
niet gelijkmatig over de gemeenten verdeeld zijn. Ook wordt geen rekening gehouden
met het feit dat een kazerne bemand kan zijn door beroeps- of vrijwillige brandweer.
De oude bijdrage was gestoeld op de inbreng die bij de overgang van de brandweer naar
de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland is gedaan. Het ging hier om de daadwerkelijke
kosten.
De nieuwe bijdrage is geen berekening op basis van componenten, maar op basis van de
ontvangst in deze subculturen in het gemeentefonds.
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Voor Oostzaan heeft deze wijziging van de totstandkoming van de bijdrage geen
gevolgen. Voor enkele andere gemeenten in de regio is dit wel het geval.
Dekking van de kosten
De ontwerpprogrammabegroting valt niet binnen de financiële kaders van de
programmabegroting 2017 van de gemeente Oostzaan, zijnde € 614.561,--.
Wijze waarop de begroting wordt aangepast
De begroting 2017 dient te worden opgehoogd met een bedrag van € 27.700,De gemeenteraad heeft als inflatiepercentage voor de budgetten vastgesteld op 1%. Een
bedrag van 12.700 kan worden opgevangen binnen het budget voor inflatie. Echter de
VRZW brengt een hoger inflatiebedrag in rekening dan 1%. Voor dit hogere
inflatiepercentage is geen ruimte in het budget. Voor het resterende bedrag van
€ 15.000,- moet dekking worden gezocht in de kadernota 2017.
Betrokkenen
n.v.t.
Communicatie
n.v.t.
Bijlagen
Concept begroting Veiligheidsreio Zaanstreek-Waterland 2017
Zienswijze gemeenteraad Oostzaan

Het college van burgemeester en wethouders van Oostzaan,
de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

A. van den Assem

R. Meerhof
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Onderwerp
Programmabegroting Veiligheidsregio ZaanstreekWaterland 2017

RV-nummer:
Datum:
Procedure:

16/30
11 mei 2016
Commissie ABV:
23 mei 2016;
Raad: 13 juni 2016

De raad van de gemeente Oostzaan
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.: 2 mei 2016

Besluit:
Op basis van artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen een positieve zienswijze te
geven op de ontwerpprogrammabegroting 2017 van de Veiligheidsregio ZaanstreekWaterland.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Oostzaan,
gehouden op 13 juni 2016.
de griffier,

de voorzitter,

E.H.M. Ouwehand-Brussel

R. Meerhof
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