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Binnengekomen zienswijzen en schriftelijke vragen m.b.t. de  
kadernota 2019 
 

Vooraf 
De colleges  hebben tot 31 januari 2018 hun zienswijze op de programmabegroting kenbaar kunnen 
maken. De colleges van Hilversum, Wijdemeren, Laren, Blaricum en Weesp hebben hiervan gebruik 
gemaakt. We hebben geen zienswijze ontvangen van Gooise Meren en Huizen. De Kadernota is in 
december per mail naar alle gemeenten gestuurd. Om onduidelijke redenen is deze echter in Huizen 
en Gooise Meren niet bij de juiste personen terecht gekomen en derhalve niet geagendeerd in het 
college.  
 
Een samenvatting van het gestelde in deze zienswijzen is in dit overzicht opgenomen. 
De veiligheidsdirectie heeft aangegeven dat er in september de in de kadernota opgenomen thema’s 
zullen worden geprioriteerd met de mogelijke financiële consequenties. Hierbij zal datgeen wat is 
aangegeven in de zienswijzen worden meegewogen. 

Gemeente Status 
behandeling 

Reactie gemeente op financiën  Inhoud reactie gemeente 

Blaricum Behandeld in 
college  

Akkoord met financiële paragraaf 
in Kadernota 

 Prioritering en financiële uitwerking vd 
inhoudelijke thema’s is gewenst.  

 Uitgangspunt bij deze prioritering is dat 
investering in hoge dekkingsgraad, 
dienstverlening vd brw in lokale kernen en 
goede voorbereiding crises centraal staan. 
Dus de volgende thema’s hebben hogere 
prio. 

o Visievorming operationele 
brandweerzorg 

o Crisisorg midden ned. 
o Vakbekwaamheid multi en mono 
o Integrale info. voorziening. 

 
Bepaling vd prio ligt bij algemeen bestuur. 

Laren Behandeld in 
college 

Akkoord met financiële paragraaf 
in Kadernota 

 Prioritering en financiële uitwerking vd 
inhoudelijke thema’s is gewenst.  

 Uitgangspunt bij deze prioritering is dat 
investering in hoge dekkingsgraad, 
dienstverlening vd brw in lokale kernen en 
goede voorbereiding crises centraal staan. 
Dus de volgende thema’s hebben hogere 
prio. 

o Visievorming operationele 
brandweerzorg 

o Crisisorg midden ned. 
o Vakbekwaamheid multi en mono 
o Integrale info. voorziening. 

 

 Bepaling vd prio ligt bij algemeen bestuur. 
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 In geval van besluit tot fusie dan hecht Laren 
aan congruentie met politie. Uitgekeken 
wordt naar standpunt bestuur als het gaat 
om congruentie Midden Nederland. 

Hilversum Behandeld in 
college 

Akkoord met financiële paragraaf 
in kadernota. 
 
In toekomst is de wens om te 
gaan naar een systeem dat 
compensatie vh rijk automatisch 
aan VR wordt doorgegeven.  

 Betreurd wordt dat bij uitwerking vd 
thema’s geen financiële consequenties zijn 
opgenomen. 

 Bij verkenningsfase mbt de fusie zijn 4 
blokken opgenomen. Verzoek is om 
toevoeging van een 5e blok: “continuïteit vh 
primaire proces.” 

Wijdemeren Behandeld in 
college 

 Akkoord met financiële 
paragraaf in Kadernota 

 Gemeentelijke bijdrage mag 
naast genoemde loon-
prijscomp niet verder stijgen. 

 Uitwerking thema’s mag niet 
leiden tot verhoging bijdrage 
gemeente 

 Incidentele kosten bij fusie 
mogen niet leiden tot een 
significante verhoging vd 
bijdrage van WM 

 Wanneer duidelijk is welke richting het fusie 
traject opgaat dient de VR prioritering aan te 
brengen in de thema’s. 

 Verzoek  om genoemde thema’s aan te laten 
sluiten bij  lokale initiatieven. 

Weesp Behandeld in 
college 

 Akkoord met financiële 
paragraaf in Kadernota 

 Wanneer duidelijk is welke richting het fusie 
traject opgaat dient de VR prioritering aan te 
brengen in de thema’s. 

 Uitgangspunt bij deze prioritering is dat 
investering in hoge dekkingsgraad, 
dienstverlening vd brw in lokale kernen en 
goede voorbereiding crises centraal staan. 
Dus de volgende thema’s hebben hogere 
prio. 

o Visievorming operationele 
brandweerzorg 

o Crisisorg midden ned. 
o Vakbekwaamheid multi en mono 
o Integrale info. voorziening. 

 

 

 

 

 


