MOTIE
OOV- component veiligheidsregio
De raad van de gemeente Langedijk in vergadering bijeen d.d. 11 november 2014;
Constaterende dat:
-

De wetgever heeft bepaald de gemeentelijke brandweer onder te brengen in
de veiligheidsregio;
De zeggenschap over en de bekostiging van de brandweer taken hierdoor op
afstand van de gemeente is komen te staan;
De financiering van de veiligheidsregio wel via de gemeenten blijft lopen;
De gemeente voor onder andere uitvoering van de brandweertaken een
rijksbijdrage ontvangen op basis van de OOV-component;
De gemeentelijke bijdragen aan de veiligheidsregio veelal op een andere
verdeelsleutel is gebaseerd dan deze OOV component;
Er enorme voor- en nadeel situaties ontstaan door de toepassing van de
inwonersverdeelsleutel ;
De OOV component door veel meer factoren dan alleen het inwoners aantal
wordt bepaald;
Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio NHN in zijn vergadering van 3
oktober 2014 in meerderheid besloten heeft om de inwonersverdeelsleutel toe
te passen;
Dat dit voor de gemeente Langedijk een extra bijdrage van ruim € 450.000,betekent. Deze extra bijdrage kan zelfs nog hoger uitvallen wanneer de extra
bezuinigingsopdracht van 4 miljoen niet mogelijk blijkt te zijn.

Overwegende dat:
-

De beïnvloedbare kostenverhoging voor de nadeel gemeenten onevenredig is
en de toch al vaak onder druk staande financiën hard raken;
Gemeenten met een hoge OOV component in voordeel zijn en deze middelen
onterecht in kunnen zetten voor andere zaken dan waarvoor zij bedoeld zijn;
Deze onevenredigheid leidt tot verharding en machtspolitiek binnen de regio’s
terwijl juist samenwerking van belang is;
Nadeel gemeenten de lastenverzwaring ten laste moeten brengen van de
burgers of verdere taakstellingen moeten doorvoeren;
De kostenverdeling op basis van inwoners leiden tot bezuinigingsvoorstellen
van de nadeel gemeenten en op de begroting van de Veiligheidsregio.

Roept het college op:
1. De ontstane situatie al of niet samen met andere nadeel gemeentes binnen de
Veiligheidsregio NHN voor te leggen aan de geschillencommissie conform
artikel 8 van de gemeenschappelijke regeling;
2. De Tweede Kamer en Minister van BZK te informeren over de gevolgen van
deze onbedoelde scheefgroei;

3. De Tweede Kamer en de Minister van BZK op te roepen om initiatief te nemen
in de vorm van het wettelijk verankeren van de OOV component als basis van
de verdeelsleutel ter bekostiging van de Veiligheidsregio;
4. De tweede kamer en de minister van BZK op te roepen om initiatief te nemen
om de bekostiging van de Veiligheidsregio’s voor wat betreft de OOV
component rechtstreeks vanuit het rijk te doen.
En gaat over tot de orde van de dag.
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