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Vergadering Algemeen bestuur  

Datum 27 maart 2015 

Agendapunt  

Onderwerp Besluit bezuinigingsmaatregelen  

Steller  

Bijlage nr  

Voorstel Het algemeen bestuur wordt voorgesteld om: 

1. te besluiten over de invulling van de taakstelling van €7,4 miljoen op 

de structurele meerjarenbegroting 2015-2018 van de veiligheidsregio; 

2. te accepteren dat de opgelegde taakstelling niet per 2015 wordt 

gerealiseerd en akkoord te gaan met het ingroeimodel zoals 

voorgesteld door de tijdelijke bestuurscommissie begroting; 

3. te besluiten tot het nemen van de bezuinigingsmaatregelen ter grootte 

van €6,8 miljoen zoals neergelegd in de adviesrapportage van de 

tijdelijke bestuurscommissie begroting; 

4. de adviescommissie brandweerzorg voorstellen nader uit te laten 

werken voor de verdere invulling van de taakstelling van €7,4 miljoen. 
Besluit Akkoord / Niet akkoord / Anders nl. 

Kern 

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

tot de bezuinigingsmaatregelen. Bij de besluitvorming zijn de adviesrapportage van de Tijdelijke 

Bestuurscommissie Begroting, de sideletter over die rapportage van de Adviescommissie 

Brandweerzorg en de behandeling van de voorstellen tijdens de themabijeenkomsten op 21 

november en 18 december betrokken. 

Het voorgenomen besluit, dat hierna verder wordt toegelicht, wordt nu ter besluitvorming 

voorgelegd aan het algemeen bestuur op 27 maart. Tevens worden de bezuinigingsmaatregelen in 

de tussenliggende periode voorgelegd voor advies aan de (tijdelijke) ondernemingsraad en is er de 

mogelijkheden voor de colleges om de bezuinigingsmaatregelen met hun raden te bespreken. 

 

Toelichting 

Advies tijdelijke bestuurscommissie begroting 

De tijdelijke bestuurscommissie begroting heeft in haar advies (zie bijlage) de 

bezuinigingsmaatregelen opgedeeld in drie categorieën, te weten: 

• Eenvoudig te treffen maatregelen; 

• Maatregelen met gevoeligheid: 

• Maatregelen met forse gevoeligheid. 

Tot slot wordt apart aandacht besteed aan de maatregel voor wat betreft de dekking 

Heerhugowaard en het reduceren van de kosten door doorontwikkeling van bedrijfsvoering. Met het 

voorstellen van dit pakket aan maatregelen wordt een structurele bezuiniging gerealiseerd van € 

4,9 miljoen in 2015 oplopend tot € 6,8 miljoen in 2018. 

Daarnaast geeft de commissie in haar advies aan dat een aantal maatregelen wordt aangehouden, 

omdat de commissie deze maatregelen nog niet rijp acht voor besluitvorming. Op 18 december is in 
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het algemeen bestuur afgesproken dat de adviescommissie brandweerzorg in de komende periode 

deze maatregelen verder uitwerkt. 

 

Sideletter adviescommissie brandweerzorg 

De adviescommissie brandweerzorg heeft in een sideletter (zie bijlage) aangegeven, dat zij zich 

kan vinden in het maatregelenpakket en advies dat door de tijdelijke bestuurscommissie begroting 

is voorgelegd, met uitzondering van de beperking van de faciliteiten voor vrijwilligers. Het dagelijks 

bestuur stelt het algemeen bestuur van dit advies in kennis, zodat het algemeen bestuur dit kan 

meenemen in de uiteindelijke besluitvorming. 

 

Besluitvorming bezuinigingsmaatregelen 

Het dagelijks bestuur neemt het advies van de tijdelijke bestuurscommissie begroting over en legt 

de in het advies genoemde bezuinigingsmaatregelen als voorgenomen besluit voor aan het 

algemeen bestuur ter besluitvorming. 

Het voorgenomen besluit van het dagelijks bestuur wordt gelijktijdig voor advies voorgelegd aan de 

tijdelijke ondernemingsraad. 

 

De vergadering van het algemeen bestuur zal plaatsvinden op 27 maart op Texel (tijdens de 

bestuurlijke tweedaagse). Aanvankelijk was de vergadering van het algemeen bestuur gepland op 

6 maart. Deze vergadering is komen te vervallen vanwege een regionale workshop ‘Actieve 

burgers en actieve gemeenten’ op die dag in Wognum voor burgemeesters, 

gemeentesecretarissen en griffiers. 

 

Het is vervolgens aan de colleges op welke wijze zij vorm willen geven voor 27 maart aan de 

informatievoorziening en afstemming richting de gemeenteraden. 

 

Consequenties voor het beleidsplan 

In het advies van de tijdelijke bestuurscommissie begroting wordt bij de voorgestelde maatregelen 

voornamelijk aangegeven welke operationele consequenties de maatregelen hebben. De 

maatregelen hebben echter ook gevolgen voor de ambities en bijbehorende prestatienormen zoals 

neergelegd in het beleidsplan van VR NHN. De maatregelen hebben vooral gevolgen voor de 

operationele prestaties (brandweer), planvorming, lokale zichtbaarheid en bedrijfsvoering.  

Het voorstel is om na vaststelling van de bezuinigingsmaatregelen door het algemeen bestuur in 

maart de gevolgen hiervan te vertalen in de eerstvolgende bestuursrapportage en door bijstelling 

van de ambities en prestatienormen in het beleidsplan. Zoals aangegeven hebben de maatregelen 

ook operationele gevolgen, die zijn neergelegd in het dekkingsplan. Het dekkingsplan dient na 

vaststelling van de bezuinigingsmaatregelen ook bijgesteld te worden. 
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Voorstel 

Het algemeen bestuur wordt voorgesteld om: 

1. te besluiten over de invulling van de taakstelling van €7,4 miljoen op de structurele 

meerjarenbegroting 2015-2018 van de veiligheidsregio; 

2. te accepteren dat de opgelegde taakstelling niet per 2015 wordt gerealiseerd en akkoord te 

gaan met het ingroeimodel zoals voorgesteld door de tijdelijke bestuurscommissie begroting; 

3. te besluiten tot het nemen van de bezuinigingsmaatregelen ter grootte van €6,8 miljoen zoals 

neergelegd in de adviesrapportage van de tijdelijke bestuurscommissie begroting; 

4. de adviescommissie brandweerzorg voorstellen nader uit te laten werken voor de verdere 

invulling van de taakstelling van €7,4 miljoen. 


