
Eerste voortgangsrapportage  "Project Verdeelsystematiek gemeentelijke bijdrage aan VRGZ":

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond wordt geciteerd ten aanzien van de gemaakte keuze voor de systematiek in deze regio:

Gemeenten betalen voor de brandweerzorg een procentuele bijdrage van de begroting op basis van het risicoprofiel, in overeenstemming met de Cebeon normering

voor het cluster Brandweer en Rampenbestrijding binnen de algemene uitkering uit het Gemeentefonds.

Criteria voor het uiteindelijke nieuwe model moeten o.a. zijn:

- Bevorderend voor regionale solidariteit (rekening houden met solidariteit naar heden en toekomst);

- Bevorderend voor de doorontwikkeling van de brandweer en daarmee bevorderend voor bestuurlijke afwegingen t.a.v. het regionale risicoprofiel;

- Rechtvaardig , wordt als redelijk en billijk ervaren (er ligt een correlatie tussen de bijdrage en de kosten; de gebruiker betaalt).

AB November 2016:

In november 2016 heeft het AB besloten tot een kostenverdeling o.b.v. een combinatie van historische gemeentelijke lasten (50%) en verdeling Gemeentefonds (50%).

Voor gemeenten met een nadeel van meer dan 10% a.g.v. deze gewijzigde systematiek is het nadeel gemaximeerd op 150.000 euro.

Structureel tekort voor maximering van dit nadeel (104.000 euro) komt t.l.v. de voordeelgemeenten.

Datum van invoering 1-1-2017 met een ingroeiperiode van 5 jaar.

Huidige bijdrage volgens Meerjarenbegroting 2019-2022 VRGZ: Programmabegroting 2019

2019 2020 2021 2022

Totaal gemeentelijke bijdragen Programmabegroting 2019 VRGZ A 37,291,575 37,291,575 37,291,575 37,291,575

Geldermalsen 1,817,360 1,791,698 1,766,036 1,766,036

Neerijnen 967,706 955,831 943,956 943,956

Lingewaal 1,018,829 1,004,161 989,493 989,493

Bijdrage West Betuwe B 3,803,895 3,751,690 3,699,485 3,699,485

Aandeel GNL in totale bijdrage o.b.v. mix-variant (compromis) B/A 10.20% 10.06% 9.92% 9.92%

Aandeel GNL o.b.v. cluster OOV Gemeentefonds in % C 8.95% 8.95% 8.95% 8.95%

Aandeel GNL o.b.v. cluster OOV Gemeentefonds in euros D = A x C 3,337,596 3,337,596 3,337,596 3,337,596

Verschil West Betuwe van GF-model t.o.v. combinatie-model B -/- D 466,299 414,094 361,889 361,889

Nieuwe verdeelsystematiek gewenst ?



Mede gelet op het nieuwe Brandweerzorgplan en de hoge (historisch) ingebrachte budgetten vanuit GNL voor materiaal/materieel,

maar ook de 4 relatief en absolute nieuwe kazernes (met structurele hoge rente- en afschrijvingslasten) kan de vraag worden gesteld of het niet wenselijk is om alsnog z.s.m. op het GF-model over te stappen.

- VRGZ bepaald o.b.v. risicoprofielen immers dat het mogelijk is om in West Betuwe bijvoorbeeld tankautospuiten weg te halen. Dan is het ook wenselijk en logisch om de bijdrage o.b.v. risicoprofielen (Cebeon-normering Gemeentefonds) te bepalen.

- Criteria "Regionale solidariteit" en "Afwegingen o.b.v.  risicoprofiel" zijn niet echt van toepassing (meer). Lijkt alleen te gaan om de gemeentelijke bijdrage en dus alleen (éénzijdige) financiële solidariteit.

- Criterium "Rechtvaardig" waarbij de gebruiker betaalt, wordt ook geen recht aangedaan. West Betuwe betaald aanzienlijk meer dan wat zij op basis van het risicoprofiel terug krijgt.

- Voorkomt (eventuele) discussies over de mogelijke te lage (historische) inbreng van individuele gemeenten. Gemeente draagt bij conform de objectieve Cebeon-normering.



In november 2016 heeft het AB besloten tot een kostenverdeling o.b.v. een combinatie van historische gemeentelijke lasten (50%) en verdeling Gemeentefonds (50%).

Inclusief 2 voorgestelde aanpassingen

2019 2020 2021 2022

38,671,575 38,084,864 38,084,864 38,084,864

3,944,661 3,831,498 3,778,183 3,778,183

10.20% 10.06% 9.92% 9.92%

8.95% 8.95% 8.95% 8.95%

3,461,106 3,408,595 3,408,595 3,408,595

483,555 422,903 369,588 369,588



maar ook de 4 relatief en absolute nieuwe kazernes (met structurele hoge rente- en afschrijvingslasten) kan de vraag worden gesteld of het niet wenselijk is om alsnog z.s.m. op het GF-model over te stappen.

- VRGZ bepaald o.b.v. risicoprofielen immers dat het mogelijk is om in West Betuwe bijvoorbeeld tankautospuiten weg te halen. Dan is het ook wenselijk en logisch om de bijdrage o.b.v. risicoprofielen (Cebeon-normering Gemeentefonds) te bepalen.

- Criteria "Regionale solidariteit" en "Afwegingen o.b.v.  risicoprofiel" zijn niet echt van toepassing (meer). Lijkt alleen te gaan om de gemeentelijke bijdrage en dus alleen (éénzijdige) financiële solidariteit.

- Criterium "Rechtvaardig" waarbij de gebruiker betaalt, wordt ook geen recht aangedaan. West Betuwe betaald aanzienlijk meer dan wat zij op basis van het risicoprofiel terug krijgt.

- Voorkomt (eventuele) discussies over de mogelijke te lage (historische) inbreng van individuele gemeenten. Gemeente draagt bij conform de objectieve Cebeon-normering.
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