
 

Postbus 57, 1200 AB Hilversum 

Kamerlingh Onnesweg 148 

1223 JN Hilversum 

T (035) 688 55 55 

F (035) 688 55 15 

info@vrgooienvechtstreek.nl 

 

 

 

datum 3 mei 2017 Behandeld door H.G. Dijk 

onze referentie VRGV-LO-07 telefoon  

uw referentie  e-mail e.dijk@brandweergooivecht.nl 

bijlage 1: Effecten 1e begrotingswijziging per 
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onderwerp Ontwerp 1e Begrotingswijziging: Bijdrage gemeenten Programmabegroting VRGV 2017 

 

 

 

 
Geachte leden van de gemeenteraad, 
 
Als gevolg van het 2e onderzoek gemeentefonds is de verdeelsleutel, die de basis vormt voor de 
gemeentelijke bijdrage aan de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek, gewijzigd. Hierdoor zouden een 
drietal gemeenten (Blaricum, Laren en Wijdemeren) voor een hogere bijdrage worden aangeslagen met 
ingang van 2017. Vooral voor de gemeente Wijdemeren was de stijging substantieel (ruim € 216.000 per 
jaar). 
 
Om de drie nadeelgemeenten tegemoet te komen heeft op 6 juli 2016  het algemeen bestuur de 
programmabegroting veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 2017 inclusief de zogenaamde 
coulanceregeling (ingroeimodel) vastgesteld.  
Het doel van deze coulanceregeling was dat de nadeel gemeenten in drie jaar stapsgewijs naar de 
volledige bijdrage konden groeien. De gemeente Huizen heeft beroep aangetekend naar aanleiding van 
deze coulanceregeling, tegen de vastgestelde programmabegroting 2017 bij onze toezichthouder, de 
provincie Noord Holland. 
 
Op 15 maart 2017 heeft er een hoorzitting bij de provincie Noord Holland plaatsgevonden tussen de 
partijen. Een ieder heeft de gelegenheid gehad haar standpunten toe te lichten. De provincie Noord 
Holland heeft verzocht, voordat men uitspraak gaat doen, om nogmaals onderling tot middeling te komen. 
 
In de tussentijd hebben de gemeenten, op initiatief van de wethouders van financiën,  onderling contact 
gehad om uit deze impasse te geraken waarbij een compromis is gesloten. Deze afspraak hield in dat het 
nadeel, dat de gemeente Huizen (ad € 49.855) heeft van de coulanceregeling die aan Wijdemeren wordt 
verleend, wordt gecompenseerd door de overige gemeenten, echter exclusief de gemeente Weesp. 
Het algemeen bestuur heeft in haar vergadering op 1 mei, overeenkomstig artikel 31 van de 
gemeenschappelijke regeling 1 juni 2016, besloten om de bijdragen per gemeente in de 
programmabegroting 2017 aan te passen langs deze lijn. 
 
In onderstaande tabel wordt recht gedaan aan zowel het beroep van de gemeente Huizen t.a.v. de 
coulanceregeling, alsmede aan de gemeente Weesp om niet deel te nemen aan de compensatie van de 
Veiligheidsregio door de lagere bijdrage van de gemeente Huizen. 

Aan de raden van de gemeenten Blaricum,  
Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren,  
Weesp en Wijdemeren 



 
 
 
Procedure 
Ingevolge artikel 31, lid 3, van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 1 
juni 2016 geven wij u tot 5 juli  2017 de gelegenheid uw zienswijze over de ontwerp 1e 
begrotingswijziging 2017  kenbaar te maken. Met de zienswijze wordt bedoeld dat u uw opmerkingen en 
eventueel bezwaren kunt aangeven. Wij zullen de 1e  begrotingswijziging 2017 en uw eventuele reacties 
ter vaststelling agenderen voor de vergadering van het algemeen bestuur van 4 oktober 2017.  
 
U kunt uw zienswijze mailen naar het volgende mailadres: jaap.degraaf@brandweergooivecht.nl.  
 
 
Met vriendelijke groet, 

Namens het algemeen bestuur van de veiligheidsregio,  
 
 
 
 
 
P.I. Broertjes      J.A. van der Zwan 

voorzitter     secretaris 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Herziene bijdrage gemeenten PGB2017 

Gemeente PGB2017 PGB2017 PGB2017

obv ingroeim ingroeimodel exl. Huizen verschil in bijdrage

Blaricum 633.030 635.515 2.485

Gooisemeren 3.816.504 3.831.535 15.031

Hilversum 6.685.331 6.708.589 23.258

Huizen 2.509.562 2.459.707 -49.855

Laren 711.569 714.466 2.897

Weesp 1.237.393 1.237.393 0

Wijdemeren 1.446.103 1.452.287 6.184

Totaal 17.039.492 17.039.492 0
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Bijlage 1: Effecten 1e begrotingswijziging 2017 per gemeente 
(Programmabegroting 2017) 
 
 
Bijdrage gemeenten conform vastgestelde programmabegroting 2017 (juni 2016). 

 
 
 
Nieuwe bijdrage per gemeente o.b.v. de coulanceregeling en de onderlinge afspraken tussen de 
gemeenten:  
 

 
 
In bovenstaand voorstel wordt de gemeente Huizen gecompenseerd voor het niet instemmen met de 
coulanceregeling en deelt de gemeenten Weesp niet mee in de nadeel compensatie van de gemeente 
Huizen aan de Veiligheidsregio (geen extra bijdrage door de gemeente Weesp aan de € 49.855, welke 
niet extra door de gemeente Huizen beschikbaar wordt gesteld door het niet meedoen aan de 
coulanceregeling).  
 

  

(OUD) (NIEUW) 2017

Gemeente Inwoners Totaal 2016 Prijs- en % verdeling % o.b.v. Fictief € o.b.v. 2/3 oud

per 1.1.2016 incl. taakst. Loonindex 2017 conform PB2016 budget 2016 en 1/3 nieuw

Blaricum 9.312 648.905 12.180 3,6947% 3,7559% 633.030

Gooisemeren 56.328 3.618.908 73.679 22,5532% 22,0876% 3.816.504

Hilversum 87.161 6.722.909 114.010 39,4047% 38,8936% 6.685.332

Huizen 41.315 2.385.345 54.042 14,8742% 14,4353% 2.509.562

Laren 10.857 776.121 14.201 4,1154% 4,2973% 711.569

Weesp 18.348 1.121.273 24.000 7,3036% 7,1786% 1.237.393

Wijdemeren 23.176 1.443.603 30.315 8,0543% 9,3517% 1.446.103

Totaal 246.497 16.717.064 322.428 100% 100% 17.039.492

17.039.492

Gemeente PGB2017 PGB2017 PGB2017 PGB2017

ingroeim z. ingroeim zonder gem. Huizen comp.overige gem

Blaricum 633.030 639.982 633.030 635.515

Gooisemeren 3.816.504 3.763.613 3.816.504 3.831.535

Hilversum 6.685.331 6.627.271 6.685.331 6.708.589

Huizen 2.509.562 2.459.707 2.459.707 2.459.707

Laren 711.569 732.231 711.569 714.466

Weesp 1.237.393 1.223.198 1.237.393 1.237.393

Wijdemeren 1.446.103 1.593.490 1.446.103 1.452.287

Totaal 17.039.492 17.039.492 16.989.637 17.039.492

bijdrage gemeente 17.039.492 17.039.492 17.039.492 17.039.492

Verschil 0 0 -49.855 0


