Memo
Ontvanger

Raad

Afzender

De heer H. ter Heegde, portefeuillehouder

Datum
Onderwerp

9 mei 2019
Beantwoording vragen Gesprek 8 mei 2019, zienswijze
jaarrekening 2018 en programmabegroting 2020 Veiligheidsregio
Gooi en Vechtstreek

Beste raadsleden,
Tijdens het gesprek op 8 mei jl. inzake zienswijze jaarstukken 2018 en programmabegroting 2020
veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek is afgesproken dat de raad nog schriftelijk antwoord zal krijgen op
een drietal vragen. In dit memo zijn deze vragen weergegeven en wordt er per vraag antwoord gegeven.
1.

De portefeuillehouder komt schriftelijk terug op de gevolgen die het besluit tot een hoger
weerstandscapaciteit mogelijk heeft op overige gemeenschappelijke regelingen. Ook wordt
inzichtelijk gemaakt hoe andere gemeenten hier tegenover staan
De besluitvorming m.b.t. de jaarrekening van de Veiligheidsregio vindt formeel plaats in het AB
van de Veiligheidsregio. De zienswijze van de raad wordt hierin door de burgemeester naar
voren gebracht. Het voorstel in de zienswijze om de bandbreedte tussen de 1 en 1,4 te laten zijn,
geldt alleen voor de Veiligheidsregio, gelet op de grote fluctuaties die in het kader van de
samenwerkingsontwikkeling kunnen optreden binnen de Veiligheidsregio. Op dit moment is nog
niet duidelijk of andere gemeenten zullen voorstellen om die bandbreedte in te stellen. Op
ambtelijk niveau is hier wel over gesproken.
Gehoord het Gesprek op 8 mei jl. en gelezen het amendement van PvdA en 50PLUS,
ondersteunt het College het idee om geen zienswijze in te dienen om de brandbreedte tussen de
1 en 1,4 te laten zijn.

2.

De vraag van de heer Ekker omtrent het exacte weerstandsvermogen wordt schriftelijk
beantwoord door de burgemeester
In het voorstel wordt gerekend met 1,4, omdat op dit moment het weerstandsvermogen hoger
is. Daarom is het logisch om het af te ramen tot – in dit geval - de bovengrens. Indien het
weerstandsvermogen onder de 1 zou zitten, zou een bijstorting tot 1 logisch zijn. De
bandbreedte is met name bedoeld om niet ieder jaar een afrekenmoment te hebben.
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3.

Op de vraag van de heer Duyts over het trap-op-trap-af principe wordt schriftelijk terug
gekomen
De gemeente Hilversum heeft tijdens de zienswijze Kadernota 2020 inhoudelijk onder andere de
volgende reactie gegeven: “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-trap-af beginsel opnieuw
naar de financiën van de Veiligheidsregio zal worden gekeken.” De heer Duyts heeft tijdens het
Gesprek van 8 mei gevraagd wat de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek en de burgemeester van
dit voorstel vinden.
Zowel de Veiligheidsregio als de burgemeester sluiten zich aan bij dit punt van Hilversum. De
burgemeester zal, indien nodig, dit standpunt vanuit Hilversum steunen wanneer dit ter sprake
komt in het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio.

Met vriendelijke groet,

drs. H.M.W. ter Heegde
Burgemeester
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