
 

Raadsinformatiebrief 

Zaaknummer 1256487 Ingroeiregeling Veiligheidsregio 
Een reactie op de brief van 6 juni jl. van de Veiligheidsregio inzake verdeelsleutel en 

ingroeiregeling.  

 

Verzenddatum 08-06-2016 

Datum commissie 09-06-2016 
 

Portefeuillehouder Burgemeester 
 

Doelenboom 

Programma 2 Zorg voor elkaar, veiligheid op orde 

Maatschappelijk doel 2.1. Een veilige gemeente behouden 

Beleidsdoel 2.1.1 Openbare orde en veiligheid garanderen  

Operationeel doel 2.1.1.1 Met de partners in de veiligheidsketen samenwerken  

 

De gemeente Texel is de enige nadeelgemeente als gevolg van de nieuwe verdeelsleutel (meer dan € 15 per 

inwoner). De externe commissie verdeelsleutel was van mening dat derhalve voor Texel een ingroeiregeling 

van toepassing moest zijn.  

 

De onafhankelijke commissie verdeelsleutel stelt dat zij aansluiting hebben gezocht bij de bestaande 

praktijk van het gemeentefonds om verschillen boven € 15 per inwoner tijdelijk te compenseren. Het 

herverdeeleffect voor Texel is ca. € 31 per inwoner ten opzichte van de referentiepunten 2014 vóór de 

regionalisering en de ingroei is twee jaar van toepassing, aldus deze commissie.      

 

Op basis hiervan is de gemeente Texel ervan uit gegaan dat het verschil twee jaar lang 2016/2017 niet meer 

dan € 15 mag bedragen ten opzichte van de referentiepunten 2014 vóór de regionalisering.  

 

Voor de begroting 2017 heeft de VR echter een andere bijdrage berekend dan Texel. Als uitgangspunt voor 

de ingroei heeft de VR het begrotingsjaar 2016 (€ 1.442.200) genomen en niet de referentiepunten 2014 vóór 

de regionalisering (€ 1.238.920).    

 

Het college heeft hierover een zienswijze opgenomen. De regionale adviescommissie heeft dit standpunt niet 

overgenomen.  

 

De bedragen per jaar zoals deze nu voorliggen op een rij: 

 

Referentiepunten 2014 vóór regionalisering  € 1.238.920 (impactanalyse incl. been bijtrekken € 100.000 str.) 

Bijdrage 2015 (o.b.v. inwoners conform GR) €    816.417 (wettelijke grondslag) 

Bijdrage 2016 (1e jaar ingroei)   € 1.442.200 (€ 15,00 p/inwoner meer t.o.v. ref.punten 2014)  

Voorstel bijdrage 2017 (2e jaar ingroei)  € 1.662.613 (€  0,67  p/inwoner meer t.o.v. begroting 2016) 

 

Het college is van mening dat de opgenomen bijdrage 2017 voor Texel geen recht doet aan de afgesproken 

ingroeiregeling: Twee jaar niet meer dan € 15 per inwoner boven op de referentiepunten 2014. Volgens het 

nu voorliggende voorstel is het voordeel van de ingroei in het tweede jaar nog slechts ca. € 9.000 in plaats 

van ca. € 220.000. Dus een incidenteel financieel nadeel van ca. € 210.000 voor 2017.    

 

De VR gaat er van uit dat de gemeente Texel de ingroei voor het jaar 2017 niet juist geïnterpreteerd heeft. 

Volgens de VR had dit duidelijk moeten zijn omdat er aansluiting gezocht is bij de methodiek van het 

gemeentefonds.   

 

Deze methodiek is echter niet toegepast. De VR heeft namelijk o.a. niet als uitgangsjaar voor de berekening 

de bijdrage van 2015 genomen.    

 

Het college is verder van mening indien het vooraf de bedoeling is geweest om het basisjaar te wijzigen voor 

de berekening van het ingroeijaar 2017, de VR verzuimd heeft aan te geven dat de ingroeibijdrage 2017  



beperkt is zodat er eigenlijk geen sprake meer is van ingroei. Nu is minimaal de indruk gewekt dat de 

gemeentelijke bijdrage 2016 ongeveer gelijk zou zijn aan 2017.  

 

Het college is van mening, rekening houdend met het voorstaande, dat het voor de hand ligt dat de  

ingroeiregeling gewaardeerd is zoals afgelopen jaar met uw raad gecommuniceerd en opgenomen is in de 

meerjarenraming 2016-2019.   

 

 

Aan uw raad wordt derhalve voorgesteld: 

1. Niet akkoord te gaan met de nu opgenomen bijdrage 2017 voor Texel zoals opgenomen in de 

conceptbegroting en de zienswijze van het college te verdedigen.  

2. Aan het AB van de VR te adviseren om de gemeentelijke bijdragen begroting 2017 te herzien en voor 

Texel hetzelfde bedrag op te nemen als in de begroting 2016 (dus ca. € 1.442.200 in plaats van € 1.662.613).  
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