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Geacht College, geachte Raad, 

Bijgaand onze brief aan het bestuur van de Veiligheidsregio waarbij de gemeente 
Langedijk een beroep doet op de geschillenregeling van de gemeenschappelijke 
regeling. Deze brief is ter uitvoering van een motie van de gemeenteraad over de 
ontstane onaanvaardbare financiële situatie voor de gemeente Langedijk. 
De raad van Langedijk heeft met haar motie bewust willen bewerkstelligen tot een 
oplossing voor het geschil te komen binnen het raamwerk van de samenwerking zoals 
deze in de regeling zelf is vormgegeven. 
Op deze wijze hopen wij dat een meer gedragen, intrinsieke en duurzame oplossing 
gevonden wordt voor een probleem dat als een soort 'weeffout' in de regeling 
langzaam maar zeker tot onaanvaardbare financiële gevolgen leidt voor een 
aanzienlijk deel van de deelnemende gemeenten, en daarmee de samenwerking 
bezwaart binnen de succesvolle samenwerking binnen onze Veiligheidsregio. 
Het college deelt deze mening en verzoekt u daarom ons initiatief tot het inroepen van 
de geschillenregeling te ondersteunen. 
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Pepter 

Geachte leden van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur, 

Aanleiding, feiten en context 

In de vergadering van het Algemeen bestuur van vrijdag 3 oktober is de begroting 2015 van de 
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord met een bezuinigingsopdracht van 7,4 miljoen 
vastgesteld. Dit besluit van het AB leidt tot een bijdrage voor Langedijk na aftrek van de 
bezuinigingsopdracht van 1.560.000 euro ten opzichte van referentiepunt voor de huidige 
omvang van het brandweerbudget van 1.143.000 euro. 
Het gevolg van de overgang van de brandweer organisatie naar de Veiligheidsregio heeft voor 
de gemeente Langedijk met deze besluitvorming ingrijpende, excessieve financiële gevolgen. 
Los van de besluitvorming in het AB van de veiligheidsregio hebben wij gekeken naar het 
landelijke beeld van de gehanteerde verdeelsleutels van veiligheidsregio's. Uit onze analyse 
blijkt dat er in het land veel gebruik wordt gemaakt van de OOV als basis van de sleutel voor 
de verdeling. 
Ter uitvoering van een motie ingediend door de gemeenteraad van Langedijk op 12 november 
jl. en ons eigen besluit van 9 december j l. hierover zijn wij van mening dat deze verdeelsleutel 
voor Langedijk maar ook voor andere gemeente in de regio Noord-Holland Noord 
onevenredige lasten met zich brengt die in de context van de huidige tijd niet zijn te 
verdedigen. Als gevolg hiervan zijn gemeenten in deze regio onevenredig getroffen en wij 
vinden dit in strijd met het solidariteitsprincipe binnen onze regio. Hieronder gaan wij hier 
verder op in. 

Verdeelsleutel en de financiële gevolgen voor Langedijk 

Doordat het AB op 3 oktober jl. geen 2/3 meerderheid kon behalen voor een nieuwe 
verdeelsleutel, blijft de huidige verdeelsleutel inwoneraantal gehanteerd. Voor Langedijk en 
meerdere gemeenten in de regio, betekent dit het financieel meest ongunstige alternatief. 
Op basis het huidige besluit bedraagt de totale begroting 2015 C 37,2 miljoen. Dit is inclusief 
de bezuiniging van C 7,4 miljoen (C 3,3 miljoen * additioneel 6 4,1 miljoen). De bijdrage voor 
Langedijk wordt hiermee C 1.560.000, waardoor de gemeente Langedijk 367o meer moet 
betalen ten opzichte van het referentiepunt. Hier is nog niet meegenomen dat de 
bezuinigingen naar verwachting, niet volledig tijdig worden gerealiseerd. Op basis van de zelfs 
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eerder voorgestelde begroting van 41,3 miljoen (Langedijk C 1.732.000) zou de verhoging 52*70 
bedragen. Dit is onacceptabel. 
Bij een verdeling op basis van de OOV verdeelsleutel zouden gemeenten betalen wat op basis 
van een geobjectiveerd model berekend is en wat zij ook daadwerkelijk ontvangen via de 
algemene middelen. Bij een begroting van 37,2 miljoen zou Langedijk C 1.153.000 betalen 
(verhoging V/o) en bij een begroting van 41,3 miljoen C 1.280.000 (verhoging MVo). 
Via de gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland bent u geïnformeerd over de 
totale impact bij de verschillende gemeenten. Daarin is ook aangetoond dat de impact voor 
gemeenten bij een OOV verdeelsleutel veel minder excessief is. 

Begroting geobjectiveerd 
budget OOV 

Referentiepunt 
uitgaven 

Inwoneraantal Mutatie tov 
Referentie OOV budget 

OOV Mutatie tov 
Referentie OOV budget 

C 41.300.000 
C 37.200.000 

C 1.137.000 
İ 1.137.000 

C 1.143.000 
C 1.143.000 

C 1.732.000 520/» 52»/» 
Ê 1.560.000 360/» 37% 

C 1.280.000 120/. 130Zo 
C 1.153.000 VÁ m 

Landelijk beeld verdeelsleutels veiligheidsregio's 
Om een beeld te vormen van de verdeelsleutels in de andere veiligheidsregio's in het land 
hebben wij een inventarisatie op hoofdlijnen gedaan naar gemeenschappelijke regelingen en 
begrotingen van andere Veiligheidsregio's. Bij de inventarisatie vielen een paar zaken op: 

* Veel regio's spelen met een verdeeldiscussie en doen onderzoek naar of evalueren de 
verdeelmethodiek; 

» OOV wordt over het algemeen gezien als meest objectieve en duurzame 
verdeelmethode; 

» Daar waar gekozen is voor historische verdeelsleutels (o.b.v. oude begrotingen) blijft 
discussie bestaan bij toekomstige besluitvorming. 

De resultaten uit de inventarisatie vindt u in de bijlage. 

Bezuinigingen en risico's 

De Tijdelijke Bestuurscommissie Begroting presenteert in het adviesrapport van 8 december 
een aantal bezuinigingsmaatregelen. Hieruit blijkt dat met de maatregelen die de commissie 
voorlegt, de volledige bezuinigingsopdracht van 7,4 miljoen niet wordt gerealiseerd. 
Voor Langedijk zou dit betekenen dat er ten laste van de meerjarenbegroting een extra last 
moet worden genomen van C 105.000 in 2015 aflopend naarÇ 25.000 in 2018 en verder. Deze 
bedragen komen dus bovenop het bedrag wat nu in de begroting is opgenomen als bijdrage 
(ê 1.560.000) en wat al een verhoging was van 3607oü 

Daarnaast is er in de bezuinigingsmaatregelen geen rekening gehouden met eventuele extra 
(desintegratie)kosten ais gevolg van de maatregelen voor de dekking van Heerhugowaard en 
Langedijk, 

(bedragen x e 1.000,-) 2015 2016 2017 2018 conf.besluit 

Te realiseren bezuiniging 
Werkelijke bezuiniging 

7.400 

4.900 
7.400 
5.900 

7.400 

6.500 

7.400 

6.800 
7.400 

7.400 
Nog te realiseren bezuiniging 2.500 1.500 900 600 0 

Begroting VR-NHN na gerealiseerde bezuiniging 39.700 38.700 38.100 37.800 37.200 

Bijdrage Langedijk 
Bijdrage Langedijk conform progr.begr.2015 

1.665 
1.560 

1 623 
1.560 

1.598 
1.560 

1.585 

1.560 
1.560 

1.560 
Extra bijdrage (-/- » lagere bijdrage aan VR) 105 63 38 25 0 

Extra desintegratiekosten als gevolg van maatregelen 
Dekking HUW en LDK PM PM PM PM PM 



Beroep op de geschillenregeling 

Artikel 28 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) bepaalt dat geschillen omtrent de 
toepassing, in de ruimste zin, van een gemeenschappelijke regeling door Gedeputeerde 
Staten worden beslist. De gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 
kent in artikel 32 daarnaast een eigen, meer informele wijze van geschillenbeslechting, 
namelijk door een geschillencommissie. 
De raad van Langedijk heeft met haar motie bewust voor laatstgenoemde vorm gekozen, 
teneinde te trachten tot een oplossing voor het geschil te komen binnen het raamwerk van de 
samenwerking zoals deze in de regeling zelf is vormgegeven. 
Op deze wijze hopen wij dat een meer gedragen, intrinsieke en duurzame oplossing gevonden 
wordt voor een probleem dat als een soort 'weeffout' in de regeling langzaam maar zeker tot 
onaanvaardbare financiële gevolgen leidt voor een aanzienlijk deel van de deelnemende 
gemeenten. Omdat de financiële lasten met voordeel- en nadeelgemeenten, waarbij de 
plussen en minnen zeer aanzienlijk zijn zo sterk divergeren, ontstaat een trendbreuk in de 
tienjarige samenwerkingscultuur binnen de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. 
Wij verzoeken u daarom om voortvarend uitvoering te geven aan het bepaalde in artikel 32 
van de gemeenschappelijke regeling. 

Concluderend doen wij een beroep op de geschillenregeling en vragen u deze procedure met 
betrekking tot deze regeling te starten. Wij vinden dat er een onafhankelijke instantie naar de 
situatie moet kijken waarbij solidariteit en gezamenlijkheid uitgangspunt zijn van verdere 
discussies op inhoud. 

Uiteraard zijn wij bereid om een nadere toelichting te geven op ons besluit en de achtergrond 
en inhoud van de door de gemeenteraad aangenomen motie. 

Hoogachtend, 

Afsluiting 

burgemeester eryövethouders, snyw 

9 
A J : 

drs: Ĵ.F N (Hans) Cornelisse 
ge 

(Enk) Annaert 
gemeentesecretaris/directeur burgemeester 

Afschrift aan: - Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, 
- Colleges van B&W en Gemeenteraden regio Noord-Holland Noord 
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Quick scan verdeelsleutels Veiligheidsregio's 
Veiligheidsregio Oude Verdeelsleutel Verdeelsleutel begroting 

2015 
toekomstige 

verdeelsleutel 
Opmerking 

1. Groningen inwoner aantal OOV met ingroei 
(40 0/,,60 0zo, 800A) 

OOV In het regionaliseringstraject is de verdeelsleutel van de kosten onderzocht op 
duidelijkheid, rechtvaardigheid en toekomstbestendigheid. Het bestuur heeft besloten om 
in een periode van v i j f jaar voor de kosten van de brandweer over te schakelen van een 
verdeelsleutel naar rato van inwoners naar een verdeelsleutel op basis van bijdrage in het 
gemeentefonds. 

2. Fryslân historisch O O V met ingroei (2015-
2018) 

OOV Voor het onderdeel "Brandweer" is sprake van een bijdrage gebaseerd op historische 
kosten, die in een aantal jaren wordt omgezet in een bijdrage op basis van de OOV-
sleutel in het gemeentefonds.(bron: raadsbesluit Ameland) 

3. Drenthe historisch en 
inwoneraantal 

historisch en 
inwoneraantal 

nog niet bekend De basis voor de gemeenteli jke bijdrage is de bijdrage in het voorgaande begrotingsjaar 
en bestaat uit een inwondersbijdrage en een bidjrage basisbrandzorg. Effecten loon en 
prijscompensatie, Bdur en wijziging inwoneraantal wordt meegenomen In 2014 zal nog 
een opdracht worden uitgewerkt om vanaf het begrotingsjaar 2015 tot een andere 
verdeelsystematie voor de bijdrage van de gemeenten aan de VRD te komen, (bron: 
begroting 2015 VRD) 

4. IJsselland historisch historisch en 
inwoneraantal (t/m 2017) 

nog niet bekend De basis voor de bijdragen van de gemeenten zijn de uitkomsten van de financiële 0-
meting die werden vertaald in de eerdere begroting voor het jaar 2014. Daarnaast worden 
maatwerkafspraken gemaakt met verschillende gemeenten. De verdeemethodiek wordt 
gehanteerd tot en met 2017. In het najaar 2015 wordt samen met de gemeenten gestart 
met de evaluatie van de verdeelmethodiek. (bron:Begroting VRIJ/Collegevoorstel Raalte) 

5. Twente Boxenmodel 
(Inwoners, historische 
verdeling) 

Boxenmodel (Inwoners, 
historische verdeling) 

nog niet bekend Het financieringsmodel bestaat uit twee boxen waarbij de kosten van de taken op 
Twentse schaal worden toegerekend obv inwonertal. De kosten van de voormalige lokale 
brandweertaken worden versleuteld obv de genormaliseerde begroting (historische 
grondslag) Omdat de invloed van lokale beslissingen in het verleden op de kosten van 
de brandweer Twente naargelang de tijd afneemt, wordt de financieringssystematiek 
geëvalueerd. Dit traject loopt inmiddels (bron: begroting VRT) 

6. Noord- en Oost-Gelderland gedeeltelijk 
inwoneraantal, OOV? 

gedeeltelijk inwoneraantal, 
OOV? 

- GR: De gemeenteli jke bijdragen worden geraamd op grond van: de te verwachten 
bijdragen van het rijk en eventuele inkomsten uit anderen hoofde; ... 

7. Gelderland Midden historisch historisch De basis voor de financieringsstructuur vormen de oorspronkelijk ingebrachte budgetten, 
waarbij de totale kosten worden verdeeld over de deelnemende gemeenten. 

8. Gelderland-Zuid ? ? ? gemeenschappeli jke regeling:'Voor de berekening van de bijdragen van de gemeenten 
wordt rekening gehouden met bijdragen van het Rijk..." 

9 Utrecht Boxen-model OOV ingroei (61 "/o 
nadeel/voordeel 
compenseren) 

OOV CEBEON heeft onderzoek verricht naar het f inancieringsmodel. Het model 
bevordert solidariteit en heeft ten opzichte van de huidige bijdrageregeling (as-is-
boxenmodel, grotendeels specifiek aan de enkele gemeente gekoppeld) veel meer 
potentie om de veiligheidsregio door te ontwikkelen en de brandweerzorg innovatief te 
organiseren: meer efficiency en meer kwaliteit. Deze nieuwe regeling (het nieuwe model) 
steunt op het bestuurlijke uitgangspunt dat de huidige bijdrage (exclusief huisvesting) van 
de deelnemende gemeente niet stijgt 

10 Noord-Holland-Noord inwoner aantal inwoner aantal nog niet bekend bekend 
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inventarisatie Verdeelsleutels Veiligheidsregios 

Quick scan verdeelsleutels Veiligheidsregio's 
Veiligheidsregio Oude Verdeelsleutel Verdeelsleutel begroting 

2015 
toekomstige 

verdeelsleutel 
Opmerking 

11. Zaanstreek-Waterland Historische kosten 
(met aantal correcties), 
bepaalde onderdelen 
op inwoneraantal. 

OOV met ingroei OOV Gemeenschappeli jke regeling in 2014 aangepast: Voor de financiële verdeelsleutel wordt 
vanaf 2017 uitgegaan van een bijdrage conform de verhouding van de bijdragen die 
gemeenten ontvangen in het gemeentefonds voor rampenbestijding en crisisbeheersing. 
Voor de periode 2014-2017 geldt een overgangsregeling. 

12. Kennemerland inwoner aantal, 
gecombineerd met 
'menukaarten' 

inwoner aantal, 
gecombineerd met 
'menukaarten' 

inwoner aantal, 
gecombineerd met 
'menukaarten' 

In verband met de regionalisering (2008) is in 2012 onderzoek gedaan naar een nieuwe 
verdeelsystematiek De kosten van de veiligheidsregio worden verdeeld op basis van 
inwoneraantallen 

13 Amsterdam-Amstel land historisch historisch historisch GR art.27.5: 'De verdeling van de kosten van de lokale Brandweerzorg in 2008 geschiedt 
op basis van de ver- houding van de kosten van de brandweer tussen de Gemeenten, 
voorafgaand aan de instelling van de Veiligheidsregio. In deze berekening worden de 
kosten, die na instelling van de Veiligheidsregio voor rekening van de Gemeenten blijven, 
niet meegenomen.' 

14. Gooi en Vechtstreek Historische inbreng OOV-ingroei (1Z3e deel O O V ( 1 januari 2017) Als verdeelsleutel voor de gemeenteli jke bijdragen wordt met ingang van 1 januari 2017 
(2008 gefixeerd) ? 
regionale bijdrage obv 
inwoneraantal 

verdeeld obv OOV) de verhouding van de in de algemene uitkering uit het gemeentfonds indivuele 
gemeenten voor openbare orde en veiligheid voor brandweer en rampenbestrijding 
opgenomen bedragen. 

15. Haaglanden Historische inbreng Historische inbreng nnb Op dit moment hanteert Veiligheidsregio Haaglanden een kostenverdeelmodel dat 
grotendeels is gebaseerd op de historische inbreng van gemeenten bij de regionalisering 
van de brandweer (2010). Verdeelsystematiek wordt in 2016 geëvalueerd. De O O V 
component wordt meegenomen in dit onderzoek 

16. Hollands Midden Inwoneraantal OOV-Cebeon Norm 
(2018) 

OOV-Cebeon Norm (2018) Brandweer heeft afgesproken in 2018 te voldoen aan de CEBEON-norm. Dit zowel qua 
verdeling als qua kosten niveau. CEBEON- norm is gebaseerd op een referentiebudget 
dat in 2009 in het gemeentefonds zat, waarbij de Veiligheidsregio dit budget jaarlijks met 
de loon-en prijscompensatie is verhoogd. In realiteit is de Algemene uitkering sinds 2009 
echter afgenomen en dus ook het 'fictieve budgeťdat gemeenten ontvangen voor 
brandweerzorg, (bron: Zienswijze Gem.Leiden bij begroting VRHM) 

17. Rotterdam-Rijnmond inwoneraantal/OOV inwoneraantal/OOV inwoneraantal/OOV Gemeenten betalen een bijdrage per inwoner voor de regionale taken van de 
veiligheidsregio. Gemeenten betalen voor de basis brandweerzorg een procentuele 
bijdrage aan de begroting op basis van het risicoprofiel, in overeenstemming met de OOV 
component. Aanvullende taken worden vastgelegd in een DVO. 

18. Zuid-Holland-Zuid boxenstelsel 
(gedeeltelijk historisch, 
inwoners, maatwerk) 

boxenstelsel (gedeeltelijk 
historisch, inwoners, 
maatwerk) 

boxenstelsel (gedeeltelijk 
historisch, inwoners, 
maatwerk) 

De gemeenteli jke bijdrage bestaat uit een samenstel van inwonerbijdrage en een bijdrage 
voor box 1 'basisbrandweerzorg' (historisch bepaald) en box5 'overhead'. Daarnaast ook 
gemeenteli jke bijdragen, die op nacalculatie basis met de betreffende gemeenten worden 
verrekend, zijnde box 3 (maatwerk) en box 4 ( huisvesting). Waar aanvankelijk werd 
gestreefd naar een volledig solidair mechanisme dat uitging van een ge-zamenlijk 
gekozen verrekenmodel, is later de voorkeur uitgesproken voor een mechanisme dat 
effecten van ontvlechting en verrekening zoveel mogelijk zou dempen (een 'as is-modeľ). 
Dit houdt in dat gemeentelijke brandweerbegrotingen worden overgenomen zoals zij 
zijn (bron: Sliedrecht collegeinformatiebrief regionalisering brw 1-1-13) 
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inventarisatie Verdeelsleutels Veiligheidsregios 

Quick scan verdeelsleutels Veiligheidsregio's 
Veiligheidsregio Oude Verdeelsleutel Verdeelsleutel begroting 

2015 
toekomstige 

verdeelsleutel 
Opmerking 

19. Zeeland inwoner aantal inwoner aantal inwoner aantal Veiligheidsregio Zeeland heeft sinds september jl. een nieuwe gemeenschappeli jke 
regeling waarin ook de financiering van de brandweer is meegenomen. Discussie bij 
besluitvorming in de diverse gemeenten ging met name over de verdeling van de kosten. 
De bijdrage wordt berekend op basis van een vast bedrag per inwoner.(Bron: 
http://www.vrzeeland.nl/news/818/77/Besluit-Gemeenschappeli jke-Regeling-
Veiligheidsregio-Zeeland) 

20. Midden- en West-Brabant inwoner aantal inwoner aantal inwoner aantal Begroting geeft niet aan wat de verdeling is Discussie gevoerd over de verdeling Loon en 
prijs compensatie. Volgens overzicht per gemeente is verdeling obv historische verdeling 
meest waarschijnlijk. 

21 Brabant-Noord historisch en inwoner 
aantal 

historisch en inwoner 
aantal 

historisch en inwoner aantal (bron: begroting 2015 Veiligheidsregio Brabant Noord, gemeenschappeli jke regeling 
Veiligheidsregio Brabant-Noord art 10) 

22. Brabant-Zuidoost OOV OOV OOV Voor de financiering van de begroting 2015 wordt vastgehouden aan het verdeelmodel 
zoals besloten in juni 2013, namelijk de verdeling op basis van het aandeel dat de 
gemeenten krijgen voor brandweerzorg in de uitkering gemeentefonds voor 
brandweerzorg onder de hoofdfunciet Openbare Orde en Veiligheid, (bron: Begroting 
2015 VR Branbant Zuid Oost) 

23. Limburg-Noord aantal inwoners * 
maatwerk 

aantal inwoners * 
maatwerk 

aantal inwoners t maatwerk de bijdragen van de deelnemende gemeenten, tot de bedragen die jaarlijks bij de 
vaststelling van de begroting worden aangegeven, te berekenen naar rato van het 
inwonertal van elk van de gemeenten op 1 januari van het jaar voorafgaand aan het jaar 
waarvoor de bijdrage bestemd is (bron: gemeenschappeli jke regeling VR LN) Opmerking: 
uit begroting blijken echter grote verschillen bij bedragen per inwoner. 

24. Zuid-Limburg ? ? ? Gemeenschappeli jke reggeling art 11.2 lid2:'Het Algemeen Bestuur stelt een verordening 
vast waarin de wijze van bepaling van de bijdrage per deelnemende gemeente in deze 
regeling is vastgelegd ' 

25 Flevoland oppervlakte (300Zo) en 
inwoners (100Za), rest 
maatwerk 

oppervlakte (30 0/)) en 
inwoners (700Zo), rest 
maatwerk 

oppervlakte (3007ó) en 
inwoners (70o7o), rest 
maatwerk 

(bron: gemeenschappeli jke regeling Veiligheidsregio Flevoland; art.33) 

De quick scan is tot stand gekomen dooreen inventarisatie van de desbetreffende gemeenschappelijke regelingen en begrotingen 2015 
Overzicht is niet voor verificatie teruggelegd bij de desbetreffende veiligheidsregio's 
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MOTIE 
OOV- component veiligheidsregio 

12 MOV. 2014 

De raad van de gemeente Langedijk in vergadering bijeen d.d. 11 november 2014; 

Constaterende dat: 

De wetgever heeft bepaald de gemeentelijke brandweer onder te brengen in 
de veiligheidsregio; 
De zeggenschap over en de bekostiging van de brandweer taken hierdoor op 
afstand van de gemeente is komen te staan; 
De financiering van de veiligheidsregio wel via de gemeenten blijft lopen; 
De gemeente voor onder andere uitvoering van de brandweertalen een 
rijksbijdrage ontvangen op basis van de OOV-component; 
De gemeentelijke bijdragen aan de veiligheidsregio veelal op een andere 
verdeelsleutel is gebaseerd dan deze OOV component; 
Er enorme voor- en nadeel situaties ontstaan door de toepassing van de 
inwonersverdeelsleutel ; 
De OOV component door veel meer factoren dan alleen het inwoners aantal 
wordt bepaald; 
Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio NHN in zijn vergadering van 3 
oktober 2014 in meerderheid besloten heeft om de inwonersverdeelsleutel toe 
te passen; 
Dat dit voor de gemeente Langedijk een extra bijdrage van ruim C 450.000,-
betekent. Deze extra bijdrage kan zelfs nog hoger uitvallen wanneer de extra 
bezuinigingsopdracht van 4 miljoen niet mogelijk blijkt te zijn. 

Overwegende dat: 

De beïnvloedbare kostenverhoging voor de nadeel gemeenten onevenredig is 
en de toch al vaak onder druk staande financiën hard raken; 
Gemeenten met een hoge OOV component in voordeel zijn en deze middelen 
onterecht in kunnen zetten voor andere zaken dan waarvoor zij bedoeld zijn; 
Deze onevenredigheid leidt tot verharding en machtspolitiek binnen de regio's 
terwijl juist samenwerking van belang is; 
Nadeel gemeenten de lastenverzwaring ten laste moeten brengen van de 
burgers of verdere taakstellingen moeten doorvoeren; 
De kostenverdeling op basis van inwoners leiden tot bezuinigingsvoorstellen 
van de nadeel gemeenten en op de begroting van de Veiligheidsregio. 

Roept het college op: 

1. De ontstane situatie al of niet samen met andere nadeel gemeentes binnen de 
Veiligheidsregio NHN voor te leggen aan de geschillencommissie conform 
artikel 8 van de gemeenschappelijke regeling; 

2. De Tweede Kamer en Minister van BZK te informeren over de gevolgen van 
deze onbedoelde scheefgroei; 
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4. 

De Tweede Kamer en de Minister van BZK op te roepen om initiatief te nemen 
in de vorm van het wettelijk verankeren van de OOV component als basis van 
de verdeelsleutel ter bekostiging van de Veiligheidsregio; 

De tweede kamer en de minister van BZK op te roepen om initiatief te nemen 
om de bekostiging van de Veiligheidsregio's voor wat betreft de OOV 
component rechtstreeks vanuit het rijk te doen. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

Namens de fracties: 

Dorpsbelang Langedijk 

VVD 

Kleurrijk Langedijk 

Hart voor Langedijk/D66 

CDA 

Groen Links 

PvdA 

Christenunie 


