Technische/informatieve vragen over lopende agendapunten
475

Datum
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Helma van der Wende

Over agendapunt

Cie B&B 25 mei 2022-agendapunt 5: Zienswijze ontwerp-programmabegroting
Veiligheidsregio Hollands-Midden

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:
De uiterlijke aanleverdatum voor een zienswijze op de ontwerp-programmabegroting is 27 mei, zo
staat er in de stukken te lezen. De raad beslist hierover pas op 2 juni.
•

Heeft het college vóór 27 mei al afspraken gemaakt met de Veiligheidsregio over een latere
aanlevertermijn, net zoals dat bij andere te laat aan te leveren zienswijzen het geval is ?

De behandelend ambtenaar heeft de Veiligheidsregio geïnformeerd dat de concept zienswijze na de
commissievergadering wordt verstuurd en de definitief vastgestelde zienswijze na 2 juni, de
raadsvergadering, wordt verstuurd.
De jaarlijkse indexeringen van de lasten van de GR-en, en met name die van de Veiligheidsregio,
nopen tot bijstelling van onze begroting. De indexcijfers lopen ook enorm op.
•

Wordt in de toekomst in onze meerjaren-exploitatiebegroting rekening gehouden met een
mate van indexering die hierop aansluit?

Nee, in de meerjaren-exploitatiebegroting wordt voor elk opvolgend jaar uitgegaan van de laatst
bekende kosten van de Veiligheidsregio. Hierbij is het financiële kader betreffende de indexering voor
de begroting 2023 conform de Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen HollandsMidden voor begrotingen 2023, opgesteld door het financieel overleg van gemeenten in HollandsMidden.
Gevraagd wordt in de concept-zienswijze aan de Veiligheidsregio om de financiële risico’s te
inventariseren van de opvang van Oekraïners.
•

Is het de verwachting dat deze financiële gevolgen voor de Veiligheidsregio ook gevolgen
hebben voor onze begroting en zo ja, welke?

De extra taken die de Veiligheidsregio op zich neemt in het kader van de opvang van Oekraïners
brengen naar verwachting meerkosten met zich mee. Om hoeveel meerkosten dit in 2023 kan gaan
zal afhankelijk zijn in hoeverre de Veiligheidsregio op dat moment wordt belast met extra taken voor

de opvang van Oekraïners. Het Rijk heeft toegezegd alle kosten te vergoeden, tot op heden zijn de
financiële kaders vergoedingen opvang ontheemden nog niet bekend. Mochten er specifieke
meerkosten ontstaan die het Rijk niet vergoedt, dan zal de Veiligheidsregio de kosten eerst opvangen
met de weerstandscapaciteit. Indien de weerstandscapaciteit niet toereikend is zullen deelnemende
gemeente in de Veiligheidsregio conform artikel 51 van de gemeenschappelijke regeling
Veiligheidsregio Hollands Midden de kosten dragen. Het aandeel van de gemeente Voorschoten is
o.b.v. de Septembercirculaire 2021 op 2,7% gesteld (pagina 87, Programmabegroting 2023).
In de concept-zienswijze wordt gevraagd aan de Veiligheidsregio om de financiële risico’s in beeld te
brengen van de druk op beschikbare grondstoffen, langere levertijden van diensten en producten,
stijgende prijzen en verminderde personele capaciteit van de brandweer en partners als gevolg van
de druk op de arbeidsmarkt. Daarnaast geeft de VRHM ook nog andere financiële risico’s weer met
forse financiële gevolgen 0,4 mln, 0,5 mln, 1 mln etc.
•

Komen deze direct ten laste van de gemeenten gezamenlijk of wordt dit opgevangen binnen
de financiële kaders van de VRHM?

De (eventuele) financiële consequenties voorkomend uit de financiële risico’s kunnen in eerste
instantie opgevangen worden binnen het beschikbare weerstandscapaciteit van € 2.139.990 (pagina
70, Programmabegroting 2023). De weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden
waarover VRHM beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken; alle risico’s waarvoor
geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de
financiële positie. Indien de weerstandscapaciteit niet toereikend is zullen deelnemende gemeente in
de VRHM conform artikel 51 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden de
kosten dragen. Het aandeel van de gemeente Voorschoten is o.b.v. de Septembercirculaire 2021 op
2,7% gesteld (pagina 87, Programmabegroting 2023).
•

Als dit ten laste komt van de gezamenlijke gemeenten, wat betekent dit dan voor de
gemeente Voorschoten?

Indien de algemene reserve (onderdeel van de weerstandscapaciteit) aangevuld dient te worden
(indien het onder het vastgestelde bedrag van € 2.138.000 komt), dan geschiedt aanvulling op basis
van het onderlinge relatieve aandeel van gemeenten in de gemeentelijke bijdragen (financieel
statuut VRHM). Het aandeel van de gemeente Voorschoten is o.b.v. de Septembercirculaire 2021 op
2,7% gesteld (pagina 87, Programmabegroting 2023).
Toelichting (indien nodig):

