Amendement nr.: 08
RV 16/30
De raad van de gemeente Oostzaan in vergadering bijeen d.d. 13
juni 2016
Ondergetekenden stellen voor een negatieve zienswijze zoals
verwoord in bijgaande brief te geven.
Geachte mevrouw Faber,
Op 6 april 2016 stuurde u de Programmabegroting 2017 van de
Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland naar de deelnemende
gemeenten met het verzoek een zienswijze te geven. Op 1 juli 2016
wordt het ontwerp ter besluitvorming voorgelegd aan het algemeen
bestuur van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland.
Op basis van artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen heeft de
raad van de gemeente Oostzaan op 10 juni 2016 een negatieve
zienswijze gegeven op de ontwerpbegroting 2017 van
Veiligheidsregio Zaanstreek – Waterland. De raad heeft de volgende
overwegingen:
 Met de sluiting van de kazernes in Oostzaan en den Ilp
waardoor responstijden voor bepaalde gebieden in Oostzaan
mogelijk onder druk komen te staan en het feit dat de
gemeente Oostzaan wel meer moet bijdragen aan de andere
kant, is voor de Raad een lastige combinatie..
 Uit CBS cijfers uit 2013 blijkt dat de VRZW dé veiligheidsregio
is met de hoogste kosten. Later onderzoek is er niet. Deze
begroting geeft onvoldoende transparant inzicht of verklaring
voor de hoge kosten en de opbouw daarvan waardoor de
mogelijkheid tot bijsturing ontbreekt. Door de groei van de
gemeentelijke bijdrage bestaat in elk geval de indruk dat de
VRZW nog steeds tot de duurste veiligheidsregio’s behoord.
 In aansluiting op het vorige punt geeft de begroting in zijn
geheel slechts inzicht op een zeer hoog aggregatieniveau voor
de inhoudelijke programma’s. Daarnaast geeft de begroting de
te bereiken doelstellingen weer. De baten en lasten die voor
het bereiken van een doelstelling of opties benodigd geven
onvoldoende inzicht voor een oordeel. Het maken van keuzen
tussen doelstellingen, het sturen via de begroting of het
bepalen van de noodzakelijke omvang van budgetten is
daardoor nauwelijks mogelijk. Inzicht in bedrijfsvoering, wat
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daarvan de kosten zijn, in welke mate deze kosten worden
toegerekend aan programma’s en derhalve of de overhead
van de VRZW daadwerkelijk 21% is, is daardoor moeilijk te
controleren.
Daarnaast wil de Raad van Oostzaan u nog enkele overwegingen
meegeven, die mogelijk kunnen leiden tot heroverweging dan wel
aanpassing van de begroting:
 Eerst eind 2016 wordt het meerjarig beleidsplan 2017 – 2020
vastgesteld. Deze begroting betreft het eerste jaar van dat
plan, doch is inhoudelijk daar niet op geënt. Naar inzicht van
de Raad van Oostzaan is het mogelijk dat het beleidsplan
invloed heeft op de begroting van 2017
 Uit het overzicht van taakstellingen (pagina 9) blijkt dat
slechts een deel van de taakstelling wordt geïndexeerd,
hetgeen verklaart waarom deze niet in gelijke mate merkbaar
is in de gemeentelijke bijdrage. Daarenboven laat het
overzicht ook na 2017 een stijging zien van de taakstelling.
Echter deze daling in kosten is niet meegenomen in de
specificatie van de gemeentelijke bijdrage (pagina 38).
Concluderend heeft de Raad van de gemeente Oostzaan
onvoldoende inzicht in de kostenstructuur en specifiek de hoogte
ervan, dit gekoppeld aan de mate van dienstverlening. Hiertoe stelt
de Raad van de gemeente Oostzaan voor aan de VRZW om een
onafhankelijk onderzoek te laten doen zodat duidelijk wordt of de
VRZW in de pas loopt met andere veiligheidsregio’s en of de relatie
tussen de dienstverlening en de kosten per gemeente in de pas
lopen. Door een dergelijk onafhankelijk onderzoek kan voor eens en
altijd mogelijke twijfels weggenomen worden, indien antwoord wordt
gegeven op de volgende vragen:
1. Is de VRZW nog steeds de duurste veiligheidsregio?
a. Zo ja, wat is hier de reden van?
b. Wat kan er gedaan worden om dit meer in lijn te krijgen?
2. Is de dienstverlening in relatie tot de kosten vergelijkbaar met
de overige veiligheidsregio’s?
3. Is de kostenverdeling tussen de gemeentes gegeven de
dienstverlening per gemeente redelijk en billijk?
Gelet op de aard en scope van de weergegeven zienswijze, stemt de
gemeenteraad van Oostzaan niet in met de ontwerpbegroting 2017
van Veiligheidsregio Zaanstreek – Waterland, zolang geen
antwoorden zijn gegeven op de vragen uit het door ons gevraagde
onafhankelijk onderzoek. Pas dan kan de Raad een afgewogen
beslissing nemen.
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Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en
zien uw reactie graag tegemoet.
Namens de fracties van de VVD, GroenLinks en D66

Edwin Stokvis
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Mede ondertekend door:
GroenLinks

Gemeentebelangen

D66

PvdA

VVD

CDA

Aangenomen/verworpen

(in te vullen door griffier)

Voor
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Tegen

Mw. R.M. Dral
Dhr. E.A.M.A. Stokvis
Dhr. R. Blokzijl
Mw. J.G. Lagerwaard
Dhr. A.C. Jongert
Dhr. A.F.B. Ronner
Mw. C. de Boer
Dhr. S.G.R. Julius
Mw J.C. van der Blom
Dhr. T. Flens
Dhr. J. Ras
Mw. M.C.J. Bisseling

13 Dhr. P. de Wit

Griffier
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