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Achtergronden (al besproken in voorgaande presentatie) 

• Regionalisering: 
- Wettelijk verankerd 
- Collectieve ambitie (één kwaliteitsniveau) 
- Bezuinigen 

 

•  Zero based regiobegroting: 
- niveau/omvang berekend en getoetst 
- modellen verdeelsleutel uitgewerkt 
- gemeentelijke consequenties in kaart 

 



Kanttekeningen 

• Bezuinigingen brandweer gemeentelijk (historie) 
- samenwerking Texel 
- kleinere bezetting blusvoertuig 

 - Geen enkele rek meer in de financiële en personele  

   situatie van brandweer Den helder 

 

• Regio is betalen voor en met elkaar 
niet ieder voor zich en voor eigen nut/gebruik 
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Kanttekeningen 2 

• Onderlinge verschillen gemeenten 
- zorgniveau 
- kosten brandweerwerk 
- toedeling kosten overhead 

 

• Huisvesting 
- kosten van huisvesting buiten beschouwing 
- gemeenten stellen ruimten om niet beschikbaar 
- betreft kazernes Den Helder, Julianadorp (en Texel) 
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Kanttekeningen 3 

• Vergunningverlening, toezicht, handhaving 
- blijft (als nu) onderdeel gemeentelijke organisatie 
  conform eerder genomen besluit 
- geen pluspakket, geen gemeentelijke meerkosten 

 

•  Functioneel Leeftijdsontslag 
〕 lasten uitgetreden personeel blijven (als nu) bij 

gemeenten (afbouwmodel inactieven)    

〕 lasten actief personeel in regiobegroting 
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Kanttekeningen positief 

• Geen concentratie van de brandweer in Alkmaar 
maar juist verdeling over de 4 grote kazernes in 
de geografische teams 

 

• Den Helder krijgt veel van de vroegere positie 
terug als large kazerne in de nieuwe organisatie 



Regiobegroting (al besproken in de regio presentatie) 

• Gezamenlijke bijdrage VR 
(brandweer & overige programma’s) 
 

• Verwerkt is een taakstelling 
€ 3.3 mln tov zero based begroting 

 

• Bestuurlijke discussie over 
additionele taakstelling 2016 ev 
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• € 41.3 mln 



Verdeelsleutel 

• Voornemen bij aanvang 
- Verhouding OOV-component gemeentefonds 
  met solidariteitsregeling onredelijke effecten 

 

• Constatering DB 
- Grote financiële voor en nadelen bij gemeenten bij 
  toepassing OOV of toepassing huidige sleutel (inwonertal) 

 

• DB voorstel gemengde sleutel 
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Verdeelsleutel 2 

• DB heeft op verzoek AB twee opties voorgelegd 
- 50% OOV-component / 50% inwonertal (solidariteit) 
- 100% OOV-component met ingroei in 4 jaar 

 

• Besluit komt tot stand op basis van zienswijze 
2/3 gemeenten & 2/3 inwonertal 

 

• Geen 2/3 meerderheid -> sleutel blijft inwonertal  
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Financieel effect Den Helder 

• Aandeel in regiobegroting 2015 
- € 4.4 mln bij verdeling obv OOV  11% 
- € 4.1 mln bij verdeling obv 50-50  10% 
- € 3.7 mln bij verdeling obv inwonertal    9% 

 

• Huidige vergelijkbare gemeentelijke kosten 
- € 3.8 mln 
- € 0.1 mln (equivalent vervallen btw compensatie) 
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Financieel effect Den Helder 2 

• Meer/minderkosten incl. btw effect 
- meerkosten    € 662.000 bij verdeling obv OOV 
- meerkosten    € 273.000 bij verdeling obv 50-50 
- minderkosten € 115.000 bij verdeling obv inwonertal 

 

• Frictiekosten afbouw gemeentelijke overhead 
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Duiding 

• Meerkosten regionaal tov huidig kostenniveau 
gemeenten verklaarbaar door 
- opheffen gemeentelijke verschillen 
- reeds bereikte bezuinigingen 
- autonome kostenontwikkeling btw 

 

• Aandeel Den Helder structureel blijft rond 10% 
- met inachtneming van reeds eerder gerealiseerde 
   gemeentelijke bezuinigingen en gemeentelijk 
   kwaliteitsniveau brandweer is dit redelijk. 
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Frictiekosten 

• VR bouwt eigen organisatie bedrijfsvoering 

 

• Toerekening bedrijfsvoering Den Helder aan 
brandweer afbouwen door 
- natuurlijk verloop 
- toerekening aan nieuwe programma’s 
- voorrang bij invulling van regionale vacatures 
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Frictiekosten 2 

• Frictie is vooral tijdelijk: 
- max € 387.000 personele overhead 
- max € 180.000 materiele overhead                                         
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Voorstel 

• Instemmen met begroting VR 2015 en 
meerjarenbegroting 2016-2018 

 

• Mandaat aan portefeuillehouder voor besluit 
verdeelsleutel in relatie tot begrotingsniveau en 
belang veiligheidszorg in regio en gemeente 
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