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  Raadsvergadering van 24 maart 2015 Agendapunt 

Relatie met  

Datum besluit 

Behandelaar 

Telefoonnr. 

Onderwerp 

Domein 

Registratienr. 

 R.J.N. Smal / registratienr.: 15.003266 

24 februari 2015 

R.J.N. Smal 

0224 – 210 650 

Bezuinigingsmaatregelen veiligheidsregio Noord-Holland Noord 

Sociaal Domein 

15.003265 

 

 

Samenvatting 

Op 29 januari 2015 heeft het dagelijks bestuur een voorgenomen besluit genomen met betrekking tot 

de bezuinigingsmaatregelen die zijn op gelegd aan de veiligheidsregio. Het voorgenomen besluit 

omvat de mededeling dat de opgelegde taakstelling van 7,4 miljoen op de bestaande begroting 

2015 niet kan worden gerealiseerd en dat wordt voorgesteld een ingroeimodel te hanteren zoals 

geadviseerd door de tijdelijke bestuurscommissie begroting.  

Dit ingroeimodel baseert zich op dit moment op een structurele bezuiniging van 4,9 miljoen op de 

begroting 2015 oplopend naar een bedrag van 6,8 miljoen in 2018. Parallel aan de nu 

gepresenteerde bezuinigingsmaatregelen  wordt  tevens voorgesteld om de adviescommissie 

brandweerzorg voorstellen nader uit te laten werken voor de verdere invulling van de taakstelling van 

7,4 miljoen. 

Het voorgenomen besluit wordt ter besluitvorming voorgelegd aan het algemeen bestuur op 27 

maart 2015 . Gelijktijdig  worden de bezuinigingsmaatregelen in de tussenliggende periode 

voorgelegd voor advies aan de (tijdelijke) ondernemingsraad van de veiligheidsregio. 

 

Voorgesteld besluit 

 accepteren dat de opgelegde taakstelling  van € 7,4 miljoen  niet per 2015 wordt 

gerealiseerd; 

 akkoord gaan met het ingroeimodel zoals voorgesteld door de tijdelijke bestuurscommissie 

begroting; 

 instemmen met het voorliggende pakket bezuinigingsmaatregelen , dat leidt tot een 

kostenreductie van € 6,8 miljoen in 2018, waarvan € 4,9 miljoen wordt gerealiseerd in 2015; 

 de adviescommissie brandweerzorg op te dragen om een verdere invulling van de 

taakstelling van € 7,4 miljoen  nader uit te werken; 

 de extra bijdrage voor 2015 ad € 173.600  te dekken uit de post onvoorzien en de rest uit de 

algemene reserve en voor de jaren daarna de extra bijdrage mee te nemen in het 

dekkingsplan van de begroting 2016 en meerjarenraming.  

 

Financiële gevolgen 

Met het hanteren van een ingroeimodel voor het invullen van de bestaande bezuinigingstaakstelling, 

zal de gemeente Schagen de eerste jaren meer moeten bijdragen aan de veiligheidsregio. In de 
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begroting 2015 en meerjarenraming is namelijk rekening gehouden met de opgelegde € 7,4 miljoen 

aan bezuinigingen. Nu voorgesteld wordt om dit fasegewijs in te boeken ontstaan er verschillen. 

Hieronder wordt aangegeven welke gevolgen dit heeft voor onze gemeente op basis van de 

bestaande verdeelsleutel: 

 

 
 

Uit het bovenstaande overzicht is te lezen dat  een extra bijdrage noodzakelijk is van in totaal  

€ 370.721,-, Hiervan zal in 2015 een extra bijdrage van € 173.600 noodzakelijk zijn wat afloopt naar een 

bedrag van € 36.936 in 2018.  Vanaf 2019 is er voordeel van € 6.222,- wanneer de gehele 

bezuinigingstaakstelling is gerealiseerd. 

Voorgesteld wordt om de extra kosten voor 2015 te dekken uit de post onvoorzien voor een bedrag 

van € 78.334 en het restant ad € 95.266,- uit de algemene reserve en dit te verwerken in de 1e 

tussentijdse rapportage.  

Voor de jaren 2016 t/m 2018 stellen wij voor om de extra bijdrage die voortvloeien uit dit besluit te 

verwerken bij het opstellen van de begroting 2016 en meerjarenraming en zullen daarbij een passend 

dekkingsplan aanbieden. 

 

De brede discussie voor het hanteren van een andere verdeelsleutel (OOV-component) is nog steeds 

actueel en wordt nog nader onderzocht. Voor de gemeente Schagen zal het hanteren van de 

verdeelsleutel op basis van de OOV component een positief  effect hebben op de extra bijdrage die 

nu wordt gevraagd. Wanneer wordt besloten om de OOV-sleutel als verdeelsleutel te hanteren dan 

zullen  wij voorstellen om de lagere bijdrage terug te storten in de algemene reserve. 

 

Aanleiding 

Op 4 juli 2014 werd de concept begroting 2015 van de Veiligheidsregio besproken in het Algemeen 

Bestuur. De zero based concept begroting sloot op een gezamenlijk bijdrageniveau van de 

gemeenten van € 41,3 miljoen, waarin reeds een taakstellende besparing van € 3,3 miljoen was 

opgenomen. Een meerderheid binnen het Algemeen Bestuur was van mening dat de taakstellende 

besparing niet toereikend was. Op basis daarvan werd de Tijdelijke Bestuurscommissie Begroting 

ingesteld.  

Op 3 oktober 2014 werden de gemeentelijke zienswijzen op de begroting besproken. Een 

amendement om de taakstelling te vergroten met € 4,1 miljoen tot € 7,4 miljoen structureel werd 

aangenomen. De begroting werd met de nieuwe taakstelling vastgesteld. De Tijdelijke 

Bestuurscommissie Begroting kreeg de opdracht, te komen met een uitwerking in de vorm van 

concrete bezuinigingsmaatregelen. 

 

1. Doelstelling en maatschappelijke effecten 

In de tijd dat de gemeenten ook moeten bezuinigen is het van belang dat de organisaties die gelinkt 

zijn aan de gemeentelijke organisaties ook hun steentje bijdrage. Deze overweging en de 

gemeentelijke doelstelling om conform de meerjarenvisie de veiligheidsbewustwording van de 

burgers te vergroten  moeten zorgen voor meer zelfredzaamheid en minder kosten op termijn. 

 

2. Argumenten 

De Tijdelijke Bestuurscommissie Begroting is ingesteld door het Algemeen Bestuur op 4 juli 2014. De 

commissie heeft zich gebogen over de opdracht om een structurele taakstelling te realiseren van € 

7,4 miljoen op de Zero Based begroting van de veiligheidsregio. 

Varianten Gemeentelijke 

bijdrage conform 

begroting VR NHN

varianten 

bezuiniging

Beschikbaar 

in begroting 

Schagen 

(basis 2015)

Aandeel 

Schagen o.b.v. 

aantal 

inwoners 

(7,2%)

jaar Verschil bij 

inwoners

bezuinigngstaakstelling € 4.900.000 € 39.756.000 € 4.900.000 € 2.686.000 € 2.859.600 2015 -€ 173.600 

bezuinigngstaakstelling € 5.900.000 € 38.756.000 € 5.900.000 € 2.686.000 € 2.787.671 2016 -€ 101.671 

bezuinigngstaakstelling € 6.500.000 € 38.156.000 € 6.500.000 € 2.686.000 € 2.744.514 2017 -€ 58.514 

bezuinigngstaakstelling € 6.800.000 € 37.856.000 € 6.800.000 € 2.686.000 € 2.722.936 2018 -€ 36.936 

voorstel Schagen € 37.256.000 € 7.400.000 € 2.686.000 € 2.679.778 2019 € 6.222 
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Daarbij zijn de volgende pijlers gehanteerd voor beoordeling van de diverse voorstellen: 

 Geen aantasting van de primaire functionaliteit (brandweerdekking) 

 Gegarandeerde continuïteit van de dienstverlening, ook tijdens de migratie 

 Borging van de taakuitvoering en de vakbekwaamheid op minimaal het niveau dat is 

vastgelegd in relevante wet- en regelgeving  

De commissie heeft een breed scala van mogelijke maatregelen geïnventariseerd en 

afgewogen. Daarbij is de conclusie getrokken dat er alleen mogelijkheden zijn om  aan de 

taakstelling te voldoen als er collectieve bestuurlijke bereidheid is om nu verregaande ingrijpende 

maatregelen te nemen die onomkeerbare gevolgen hebben voor de repressieve taakuitvoering. Een 

dergelijk draagvlak bleek er echter niet te zijn; de meningen en belangen lopen daarvoor te sterk 

uiteen. De commissie adviseert daarom, niet vast te houden aan de taakstelling van € 7,4 miljoen en 

doet in dit advies concrete voorstellen om te komen tot een lagere doch nog altijd substantiële 

structureel bezuiniging. 

Wel is er breed bestuurlijk draagvlak voor een beperktere groep maatregelen. Ze vormen een 

samenhangend geheel van efficiencymaatregelen en een gematigder ingrijpen in 

zowel het voorzieningen niveau als de ambitie van de veiligheidsregio /geregionaliseerde brandweer. 

Daarnaast heeft de directie een aanvullende taakstelling opgelegd om gefaseerd te komen tot een 

goedkopere bedrijfsvoering. De Tijdelijke Bestuurscommissie Begroting komt daarbij met het voorstel 

om de bestaande bezuinigingsopdracht via een ingroeimodel te realiseren. Dit ingroeimodel zorgt 

voor een structureel bezuinigingspakket van € 4,9 miljoen voor het begrotingsjaar 2015 oplopend naar 

een bedrag van € 6,8 miljoen in 2018. Op hoofdlijnen kunnen de onderstaande maatregelen leiden 

tot een structurele bezuiniging van € 6,8 miljoen. Voor onderbouwing van de diverse maatregelen  

verwijs ik u naar het bijgevoegde advies van de Tijdelijke Bestuurscommissie Begroting. Op hoofdlijnen 

worden de volgende voorstellen aangeboden: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook is verder kennis genomen van de achtergronden van de taakstelling van € 7,4 miljoen en 

geconstateerd dat er een sterke samenhang bestaat met de brede onvrede over de uitkomst van 

het proces van de aanpassing van de gemeenschappelijke regeling (verdeelsleutel). De commissie 

heeft de indruk dat een andere uitkomst van deze discussie had geleid tot meer nuance bij het 

opleggen van de taakstelling en mogelijk tot een ander bedrag. De commissie is er mee bekend dat 

in 2015 opnieuw wordt gekeken naar deze materie, met inachtneming van de herziening van de 

OOV-verdeelsleutel van het Rijk.  

Tenslotte is geconstateerd dat er diverse suggesties zijn om tot verdergaande bezuinigingen te komen. 

De nadere uitwerking van dekkingsvoorstellen en synergievoordelen van bredere samenwerking met 

de GGD zijn daar voorbeelden van. Zoals gezegd lopen de meningen daarover uiteen en vraagt 

uitwerking meer tijd dan nu beschikbaar is. Bovendien is er een samenhang met de wijze waarop de 

organisatie zich van tekentafel naar praktijk zal zetten. Anders gezegd; de tijd is nu niet rijp voor deze 

maatregelen. 

 

3. Financiën 

Met het hanteren van een ingroeimodel voor het invullen van de bestaande bezuinigingstaakstelling, 

zal de gemeente Schagen de eerste jaren meer moeten bijdragen aan de veiligheidsregio. In de 

begroting 2015 en meerjarenraming is namelijk rekening gehouden met de opgelegde € 7,4 miljoen 

aan bezuinigingen. Nu voorgesteld wordt om dit fasegewijs in te boeken ontstaan er verschillen. 

Hieronder wordt aangegeven welke gevolgen dit heeft voor onze gemeente op basis van de 

bestaande verdeelsleutel: 
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Uit het bovenstaande overzicht is te lezen dat  een extra bijdrage noodzakelijk is van in totaal  

€ 370.721,-, Hiervan zal in 2015 een extra bijdrage van € 173.600 noodzakelijk zijn wat afloopt naar een 

bedrag van € 36.936 in 2018.  Vanaf 2019 is er voordeel van € 6.222,- wanneer de gehele 

bezuinigingstaakstelling is gerealiseerd. 

Voorgesteld wordt om de extra kosten voor 2015 te dekken uit de post onvoorzien voor een bedrag 

van € 78.334 en het restant ad € 95.266,- uit de algemene reserve en dit te verwerken in de 1e 

tussentijdse rapportage.  

Voor de jaren 2016 t/m 2018 stellen wij voor om de extra bijdrage die voortvloeien uit dit besluit te 

verwerken bij het opstellen van de begroting 2016 en meerjarenraming en zullen daarbij een passend 

dekkingsplan aanbieden. 

 

De brede discussie voor het hanteren van een andere verdeelsleutel (OOV-component) is nog steeds 

actueel en wordt nog nader onderzocht. Voor de gemeente Schagen zal het hanteren van de 

verdeelsleutel op basis van de OOV component een positief  effect hebben op de extra bijdrage die 

nu wordt gevraagd. Wanneer wordt besloten om de OOV-sleutel als verdeelsleutel te hanteren dan 

zullen  wij voorstellen om de lagere bijdrage terug te storten in de algemene reserve. 

 

De extra bijdrage voor 2015 tot en met 2018 die voortvloeien uit dit voorstel  komen bovenop de extra 

bijdrage van € 589.000 die al verwerkt is in onze meerjarenraming  ten behoeve van de 

bedrijfsvoering(overhead) van de veiligheidsregio.  

 

4. Risico's 

De tijdelijke ingestelde ondernemingsraad kan nog een negatief advies uitbrengen op de ingezette 

bezuinigingsmaatregelen, waardoor de maatregelen mogelijk vertraging oplopen. 

 

Dat de geplande inspanningen(maatregelen) niet conform het ingezette tijdspad worden 

gerealiseerd en daarmee opschuiven naar de toekomst. 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen, 

 

gemeentesecretaris 

 

 

 

De heer N.H. Swellengrebel 

burgemeester 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 

 

 

 

Varianten Gemeentelijke 

bijdrage conform 

begroting VR NHN

varianten 

bezuiniging

Beschikbaar 

in begroting 

Schagen 

(basis 2015)

Aandeel 

Schagen o.b.v. 

aantal 

inwoners 

(7,2%)

jaar Verschil bij 

inwoners

bezuinigngstaakstelling € 4.900.000 € 39.756.000 € 4.900.000 € 2.686.000 € 2.859.600 2015 -€ 173.600 

bezuinigngstaakstelling € 5.900.000 € 38.756.000 € 5.900.000 € 2.686.000 € 2.787.671 2016 -€ 101.671 

bezuinigngstaakstelling € 6.500.000 € 38.156.000 € 6.500.000 € 2.686.000 € 2.744.514 2017 -€ 58.514 

bezuinigngstaakstelling € 6.800.000 € 37.856.000 € 6.800.000 € 2.686.000 € 2.722.936 2018 -€ 36.936 

voorstel Schagen € 37.256.000 € 7.400.000 € 2.686.000 € 2.679.778 2019 € 6.222 
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De raad van de gemeente Schagen, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 24 februari 2015, nr. ;  

 

gezien het advies van de commissie commissie Bestuur d.d. 4 maart 2015; 

 

gelet op het bepaalde in artikel ; 

 

besluit: 

 accepteren dat de opgelegde taakstelling  van € 7,4 miljoen  niet per 2015 wordt 

gerealiseerd; 

 akkoord gaan met het ingroeimodel zoals voorgesteld door de tijdelijke bestuurscommissie 

begroting; 

 instemmen met het voorliggende pakket bezuinigingsmaatregelen , dat leidt tot een 

kostenreductie van € 6,8 miljoen in 2018, waarvan € 4,9 miljoen wordt gerealiseerd in 2015; 

 de adviescommissie brandweerzorg op te dragen om een verdere invulling van de 

taakstelling van € 7,4 miljoen  nader uit te werken; 

 de extra bijdrage voor 2015 ad € 173.600  te dekken uit de post onvoorzien en de rest uit de 

algemene reserve en voor de jaren daarna de extra bijdrage mee te nemen in het 

dekkingsplan van de begroting 2016 en meerjarenraming.  

 

 

Aldus besloten in de vergadering van: 24 maart 2015. 

 

 

De raad van de gemeente Schagen, 

 

griffier 

 

 

 

Mevrouw E. Zwagerman 

voorzitter 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 

 

Raadsbesluit 


