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Zaaknummer 

Portefeuillehouder 

Voorstel 

339917 

De heer H. ter Heegde, burgemeester 

zienswijze Ontwerp 1e Begrotingswijziging: Bijdrage gemeenten 

Programmabegroting VRGV 2017 

 

 

Aan de raad, 

 
1. Beslispunten 

Instemmen met het besluit van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio dd 1 mei jl. over Ontwerp 

1e begrotingswijziging Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek verhoging gemeentelijke bijdrage en dit 

middels een zienswijze kenbaar te maken aan het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio..  

  

2. Inleiding 

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.  Dit is conform de RM Solidariteitsregeling nadeelgemeenten 

gemeentelijke bijdrage Veiligheidsregio welke in februari 2017 naar de raad van gemeente Gooise 

Meren is gestuurd. 

 

De coulanceregeling bestaat uit twee delen. Het eerste deel van de coulanceregeling waarbij alle 

voordeelgemeenten de nadeelgemeenten tegemoet zouden komen. De gemeente Weesp doet 

hieraan mee en de gemeente Huizen niet. Vervolgens hebben de overige nadeelgemeenten 

voorgesteld dat zij dit deel van Huizen dan zouden betalen en hier gaat Weesp niet mee akkoord 

zodat het bedrag van Huizen over de resterende nadeelgemeenten is verdeeld. De gemeente 

Weesp heeft niet aangegeven waarom zij hier niet aan deelnemen. 

  

Het algemeen bestuur heeft in haar vergadering op 1 mei 2017, 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. 
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Bij brief van 27 september 2017 heeft gemeente Hilversum haar zienswijze kenbaar gemaakt, 

waarbij zij aangeeft het voorstel van het algemeen bestuur te steunen. Gemeente Gooise Meren 

heeft hiervan kennisgenomen. 

 

3. Beoogd effect 

In februari 2017 heeft het college middels een Raadsmededeling de Raad geïnformeerd over de 

"Solidariteitsregeling nadeelgemeenten gemeentelijke bijdrage Veiligheidsregio". 

De zienswijze 1e ontwerpbegroting Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek inzake verhoging 

gemeentelijke bijdrage zal gelijk zijn aan de inhoud van deze Raadsmededeling.  

 

4. Argumenten en onderbouwing 

De gemeenten met een voordeel, zoals Gooise Meren, steken de gemeenten met een nadeel de 

helpende hand toe. Enkele jaren geleden waren de gemeenten Naarden en Bussum grote 

nadeelgemeenten en Muiden voordeelgemeente bij de overstap naar een andere berekening van de 

gemeentelijk bijdrage. Per saldo leverde dit toen een fors nadeel op voor de drie gemeenten te 

samen; ook toen is er een ingroeimodel geweest. Daarom is het logisch om dat ook nu weer te doen. 

 

5. Houd rekening met en onderbouwing 

Voor Gooise Meren betekent dit  voor 2017 een bedrag van € 68.000 en voor 2018 een bedrag van € 

34.000 als hogere bijdrage aan de Veiligheidsregio. 

 

6. Financiële onderbouwing 

De financiële gevolgen zijn voor 2017 reeds in het 1e voortgangsverslag verwerkt. 

Voor 2018 zal de Veiligheidsregio ook met een begrotingswijziging komen, waarbij de bijdrage van 

de gemeente Huizen over de andere gemeenten wordt verdeeld. Hiermee is al in de begroting 

2018 rekening gehouden. Daarom zijn wij voornemens om t.z.t. ook met die begrotingswijziging in 

te stemmen. 

 

7. Communicatie en participatie 

Uw besluit over het Ontwerp 1e begrotingswijziging verhoging gemeentelijke bijdrage van de 

Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek wordt toegezonden aan het algemeen bestuur van de 

Veiligheidsregio. 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Gooise Meren, 

 

 

 

D.J. van Huizen 
Gemeentesecretaris 

 

 

 

drs. H.M.W. ter Heegde 
Burgemeester 

 

Bijlage(n) 

1. brief begrotingswijziging 2017 bijdrage gemeenten 

2. Hilversum zienswijze begrotingswijziging 2017 bijdrage gemeenten  
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De Raad Gooise Meren 
 

 

Gelezen het voorstel ‘zienswijze Ontwerp 1e Begrotingswijziging: Bijdrage gemeenten 

Programmabegroting VRGV 2017’ met zaaknummer 339917 van het college van burgemeester en 

wethouders, 

 

 

Besluit 
 

Instemmen met het besluit van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio dd 1 mei jl. over 

Ontwerp 1e begrotingswijziging Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek verhoging gemeentelijke 

bijdrage.  

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van de gemeente Gooise Meren, 

gehouden op (datum wordt ingevuld door de griffie) 

 

 
De griffier 
 
 
 
Mevrouw drs. M.G. Knibbe 

De voorzitter 
 
 
 

drs. H.M.W. ter Heegde 

 


