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Onderwerp: Begroting 2008 en meerjarenbegroting 2009-2011 Veiligheidsregio NHN

Gevraagd besluit:
De gemeenteraad van de gemeente Den Helder besluit akkoord te gaan met de ontwerp begroting 2008 en
meerjarenbegroting 2009-2011 van de Veiligheidsregio NHN en geeft opdracht het te kort van het programma
RAD (regionale ambulancedienst) op te nemen in de eerste Marap.

Inleiding en aanleiding
De gemeente Den Helder heeft op 17 september 2007 de concept begroting 2008 en meerjarenbegroting 2009-
2011 van de Veiligheidsregio NHN (incl. RAD) ontvangen. Op 09 november 2007 zal in de vergadering van het
AB van de Veiligheidsregio NHN het stuk besproken worden. Vooraf aan deze vergadering wordt conform art 35
Wet op de gemeenschappelijke regelingen aan de gemeenteraden van de regio Noord-Holland Noord gevraagd
om de gevoelens van de gemeenten kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur.

Beoogd resultaat
Door wel of niet in te stemmen met de (meerjaren)begroting van de Veiligheidsregio NHN en het onderliggende
beleid geeft de raad van de gemeente Den Helder sturing aan een gedeelte van het regionale / gemeentelijke
Veiligheidsbeleid.

Kader
De Veiligheidsregio NHN bestaat inmiddels uit vier programma's brandweer, meldkamer, veiligheidsbureau en
de GHOR. Daarnaast is de opzet om de RAD als vijfde programma onder te brengen in de Veiligheidsregio
NHN. Hiervoor ontvangt u op korte termijn een raadsvoorstel en raadsbesluit om de gemeenschappelijke
regeling RAD NHN op te heffen en onder te brengen in de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio NHN.
Op dit moment worden de taken van de Veiligheidsregio NHN uitgevoerd voor 26 gemeenten in NHN. De taken
van de RAD worden straks voor 11 gemeenten uitgevoerd.

Argumenten / alternatieven
nvt

Financiële consequenties

Veiligheidsregio NHN, Programma brandweer/meldkamer/veiligheidsbureau/GHOR
De bijdrage per inwoner stijgt van €8,82 naar€ 11,17. Voor Den Helder betekent dit een totaalbedrag van
€ 647.860, bij een inwoneraantal van 58.000. In de concept begroting 2008 is rekening gehouden met een
bijdrage van € 11,20.

De begroting is opgesteld volgens de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en
gemeenten (BBV) en ingedeeld in programma's. Per programma zijn belangrijke speerpunten bepaald. De
kosten per inwoner voor de onderscheiden programma's zijn:
Brandweer €4,91 (€284.780)
GHOR €1,00(€ 58.000)
Meldkamer € 3,17 (€ 183.860)
Veiligheidsbureau €2,09 (€ 121.220)
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De belangrijkste oorzaken van de stijging per inwoner naar€ 11,17 zijn de volgende:
1. verhoging van de bijdrage ambitietraject € 2,07
2. doorvoeren index van 2,52% € 0,28

ad 1. ambitieniveau
In 2006 heeft over dit ambitieniveau al bestuurlijke besluitvorming plaatsgevonden. Bij de besluitvorming over
de begroting 2007 is aangegeven dat de Veiligheidsregio inzicht moest verstrekken in de structurele kosten van
dit ambitietraject, inclusief implementatietraject en deze gegevens ook te verwerken in de begroting van 2008
annex meerjarenraming 2009-2011. Inmiddels is aan dit verzoek voldaan. Voor de gemeente Den Helder
betekent dit dat de financiële consequenties van het ambitietraject inmiddels verwerkt zijn in de begroting van
2008 van de Veiligheidsregio NHN en van de begroting van 2008 van de gemeente Den Helder.

Ad 2. indexering
In 2003 is bij de vorming van de Veiligheidsregio vastgesteld dat de uitgangspunten van de begroting worden
gebaseerd op die van de centrumgemeente Alkmaar, zo ook de toepassing van de index.

Veiligheidsregio NHN, Programma RAD
Voor de bijdrage RAD is in de gemeentebegroting een bedrag opgenomen van € 31.960. Dit is een
geëxtrapoleerd bedrag van 2007. Uit de begroting 2008 van de Veiligheidsregio is te herleiden dat dit niet
afdoende is. Er wordt rekening gehouden met een bedrag van € 0,79 per inwoner, hetgeen leidt tot een bedrag
van bijna € 46.000. De belangrijkste oorzaken van het hogere bedrag zijn de lastenstijging van voormalig
personeel en FLO van € 532.000 naar € 650.000; een kortere afschrijvingstermijn voor de ambulances hetgeen
tot hogere kapitaallasten leidt en de stijging van de kosten van bedrijfsvoering met € 226.000 naar€ 774.000.
Een en ander leidt voor Den Helder tot een bijstelling van € 14.000 van het geraamde bedrag. Deze bijstelling
wordt bij de eerste Marap meegenomen.

Juridische consequenties
In art. 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen is vastgelegd dat het DB van de gemeenschappelijke
regeling 6 weken voordat de begroting wordt vastgesteld door het AB van de gemeenschappelijke regeling
wordt aangeboden aan de raden van de deelnemende gemeenten. De gemeenteraden kunnen dan hun
gevoelens kenbaar maken aan de vz van het DB.

Het AB moet voor 1 juni van het betreffende jaar het jaarverslag en de (meerjaren)begroting vaststellen en
aanbieden aan de CdK. De Veiligheidsregio NHN heeft voor 1 juni 2007 uitstel gevraagd bij de CdK, zodat zij de
begroting van de RAD NHN in de begroting van de Veiligheidsregio NHN konden opnemen.

In de AB vergadering van de Veiligheidsregio NHN d.d. 29 juni 2007 is het jaarverslag 2006 Veiligheidsregio
NHN vastgesteld. In het AB van de RAD NHN is op 21 september 2007 het jaarverslag 2006 van de RAD
vastgesteld.

Communicatie
nvt

Aanpak / uitvoering
Het college van B&W koppelt het besluit van de raad middels een brief terug aan het AB van de
Veiligheidsregio NHN.

Den Helder,

Burgemeester en Wethouders van Den Helder

S. Hulman , burgemeester

H. Raasing , secretaris
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