Binnengekomen zienswijzen m.b.t. de kadernota 2020
Vooraf
De colleges hebben tot 31 januari 2019 hun zienswijze op de programmabegroting kenbaar kunnen
maken. Alle colleges hebben hiervan gebruik gemaakt.
Een samenvatting van het gestelde in deze zienswijzen is in dit overzicht opgenomen.
Gemeente
Blaricum

Status
behandeling
Behandeld in
college

Reactie gemeente op financiën

Inhoudelijke reactie gemeente

Akkoord met financiële paragraaf
in Kadernota







Laren

Behandeld in
college

Akkoord met financiële paragraaf
in Kadernota







Hilversum

Wijdemeren

Behandeld in
college

Behandeld in
college

Akkoord met financiële paragraaf
in kadernota.
In pgb graag aangeven wat de
financiële gevolgen zijn van:
VR als platform voor
veiligheidsvraagstukken
Crisisorg. Midden Ned.
Professionaliseren
Veiligheidsbureau









Akkoord met financiële
paragraaf in Kadernota
Verwachte financiële effecten
van samenwerking met Flevo
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Prioritering en financiële uitwerking v.d.
inhoudelijke thema’s is gewenst cf. het
verzoek van 2019.
Uitgangspunt hierbij is dat lokale,
wijkgerichte aanpak prioriteit heeft.
Toenemende zichtbaarheid en
dienstbaarheid v.d. brandweer is welkom.
Preventie m.b.t. schoorsteen-,
rietkapbranden en vuurwerk graag nadere
aandacht.
Aan versterken van veiligheidsbureau wordt
waarde gehecht i.v.m. samenwerking met
Flevo en Utrecht.
Prioritering en financiële uitwerking v.d.
inhoudelijke thema’s is gewenst cf. het
verzoek van 2019.
Uitgangspunt hierbij is dat lokale,
wijkgerichte aanpak prioriteit heeft.
Toenemende zichtbaarheid en
dienstbaarheid v.d. brandweer is welkom.
Preventie m.b.t. schoorsteen-,
rietkapbranden en vuurwerk graag nadere
aandacht.
Aan versterken van veiligheidsbureau wordt
waarde gehecht i.v.m. samenwerking met
Flevo en Utrecht.
Waardering uitspreken voor uitvoering van
Participatiewet en regionale reddingsgroep.
Zwaartepunt ligt op samenwerking
Flevoland met efficiency voordelen als
verwachting.
Mochten er in de nieuwe cao hogere
indexatiepercentages worden afgesproken,
dan zal de Veiligheidsregio deze kosten in
de eigen begroting op moeten vangen.
Benadrukt is dat indien de inkomsten van de
gemeente uit de algemene uitkering van het
Rijk tegenvallen en Hilversum moet
bezuinigen er op basis van het trap-op-trapaf beginsel opnieuw naar de financiën van
de Veiligheidsregio zal worden gekeken.
Verzoek om genoemde thema’s aan te
laten sluiten bij lokale initiatieven.

Huizen

Behandeld in
college



verwerken en benoemen
ontwerpbegroting.
Akkoord met financiële
paragraaf in Kadernota




Weesp
Gooise
Meren

Behandeld in
college
Behandeld in
college




Akkoord met financiële
paragraaf in Kadernota
Akkoord met financiële
paragraaf. Onder voorwaarde
dat de extra uitgaven
(participatiewet en
veiligheidsbureau) passen
binnen de financiële
mogelijkheden van Gooise
Meren.

Prioritering van versterking
Veiligheidsbureau als thema.
Mbt de toekomstige investeringen die
mogelijk resulteren in een piek wordt
verzocht deze piek zoveel mogelijk te
egaliseren.

De conceptbegroting 2020 moet
duidelijkheid geven over de hoogte van de
kosten van de participatiewet.

Beantwoording VR op zienswijzen
Reactie VR op zienswijzen mbt op beleidsontwikkeling
o Aantal gemeenten vraagt om prioritering. Algemeen Bestuur heeft in december
prioritering aangebracht: Versterking veiligheidsbureau heeft evenals samenwerking
met Flevoland hoge prioriteit. Wat betreft omgevingswet zijn we volgend.
o Beleidsthema’s laten aansluiten bij lokale initiatieven. Vanuit de veiligheidsregio wordt
zo veel mogelijk aansluiting gezocht bij de lokale gemeenten, een voorbeeld hiervan
is de wijkbrandweerman..
o Dekking van beleidsontwikkeling in beginsel uit de reguliere begroting. Zoals eerder
gezegd moeten er dan wel keuzes gemaakt worden of zal dat mogelijk consequenties
hebben voor snelheid waarmee we e.e.a. kunnen doen, of kunnen we aantal taken
(regulier werk) minder doen.
Reactie VR op zienswijzen mbt reguliere taken
o Aandacht voor preventie (schoorsteen, rietkapbranden, vuurwerk). Hiervoor is binnen
de huidige activiteiten aandacht en de gemeenten kunnen ook hiervoor extra
capaciteit inkopen middels plus-pakket constructies.
Reactie VR op de zienswijzen mbt financiële aspecten
o Gemeenten akkoord met financiële paragraaf. Daarmee wordt ook bovenstaande
geaccepteerd (i.c. keuzes maken).
o Vraag van gemeenten om financiële uitwerking op beleidsthema’s. Het is op dit
moment niet mogelijk om een dergelijke financiële uitwerking eenduidig uit te voeren,
omdat plannen van aanpak en uitwerking nog niet in de maak zijn.
o Verwachte financiële aspecten door samenwerking met Flevoland: nu nog niet nader
te duiden. Zal over gerapporteerd worden in de burap.
o Er moet duidelijkheid komen over de hoogte van de kosten van de participatiewet. De
kosten van participatiewet zijn mede afhankelijk van de instroom van de betreffende
doelgroep. Op basis van de wettelijke uitgangspunten (en de feiten die we nu kennen)
is er een berekening gemaakt die de grondslag is voor de gevraagde bijdrage
(€112.500).
o Egaliseren van investeringen. De veiligheidsregio zal trachten de investeringen zoveel
als mogelijk te egaliseren waardoor er mogelijke investeringspieken worden afgevlakt.
Wat betekent dit voor de PGB 2020?
o Beleidsontwikkeling in de kadernota = beleidsontwikkeling in PGB
o Prioriteit bij versterking veiligheidsbureau en samenwerking met Flevoland. Niet alleen
beleidsmatig; ook financieel.
o Dekking voor de kosten van beleidsthema’s uit minder meerkosten als gevolg van de
intensievere samenwerking met Flevoland. Daarbij prioriteit voor financiering van
versterking veiligheidsbureau.
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