MOTIE
Onderwerp: Bezuinigingsvoorstellen Veiligheidsregio NHN
Ingediend door: Dorpsbelang Langedijk, ChristenUnie, Hart voor Langedijk/D66 en VVD
De raad van de gemeente Langedijk, in de vergadering bijeen op 17 maart 2015
Constaterende dat:
- Het Algemeen Bestuur op 30 maart 2012 heeft besloten de OOV-component als uitgangspunt te
nemen bij de kostenverdeelsystematiek;
- Het Dagelijks Bestuur op 7 mei 2014 heeft besloten te kiezen voor 50 % inwoners en 50 % OOV component verdeelsleutel (50/50) vanwege substantiële herverdeeleffecten die de OOV component
tot gevolg zou hebben;
- Het Algemeen Bestuur op 9 mei 2014 heeft besloten om naast de 50/50 een OOV ingroei model voor
te leggen;
- Op 3 oktober 2014 zowel het 50-50-model als het OOV-component met ingroei, niet door het
Algemeen Bestuur zijn aangenomen;
- Het Algemeen Bestuur geconcludeerd heeft dat de gemeenschappelijke regeling ten aanzien van de
verdeelsleutel ongewijzigd van kracht blijft, namelijk op basis van inwonersaantal;
- De verdeelsleutel op basis van inwonersaantal geleid heeft tot nog grotere herverdeeleffecten;
- Er door het Algemeen Bestuur een tijdelijke Bestuurscommissie is ingesteld om onderzoek te doen
met als resultaat een structurele taakstelling van 7,4 miljoen;
- De Bestuurscommissie met het advies is gekomen dat de beoogde taakstelling van 7,4 miljoen niet kan
worden gerealiseerd per 1 januari 2015;
- Het advies van de Bestuurscommissie leidt tot een bezuinigingsmaatregel van 4,9 miljoen in 2015
oplopend naar 6,8 miljoen in 2018.
Overwegende dat:
- Langedijk in 2015 geconfronteerd is met een onbeïnvloedbare en onaanvaardbare verhoging van de
uitgaven in de begroting met ca € 450.000,00;
- Het niet behalen van de voorgestelde bezuinigingen maakt dit nadeel nog eens groter tot ca.
€ 560.000,00 in 2015. Dit impliceert een verhoging van meer dan 50 %;
- De financiële situatie van Langedijk ons dwingt het Algemeen Bestuur aan de bezuiniging van
7,4 miljoen te houden;
- De tijdelijke Bestuurscommissie in haar rapport heeft aangegeven dat andere maatregelen zijn
besproken, echter dat deze om diverse redenen nog niet rijp zijn voor de besluitvorming en derhalve
buiten het advies zijn gehouden;
- Diverse gemeenten, waaronder de gemeente Langedijk, steeds hebben aangedrongen op een extra
besparing op de algemene kosten en overhead.

Roept het college op:
In het Algemeen Bestuur van de VRNHN:
1. Een oproep te doen de ongewenste herverdeeleffecten door de verdeelsleutel op basis van het
inwonersaantal in 2015 tussen de deelnemende gemeenten te neutraliseren;
2. Onverkort vast te houden aan het realiseren van de vastgestelde bezuinigingsopdracht van 7,4 miljoen in
2015;
3. Voor te stellen een onafhankelijk bureau met expertise op dit gebied de opdracht te geven om -naast de
reeds beschikbare resultaten van de benchmarking- ook te kijken naar overhead en de opbouw en
efficiency van de organisatie als geheel. De resultaten van het onderzoek beschikbaar te hebben ten
behoeve van de eerste Begrotingswijziging 2016 van de Veiligheidsregio;
En gaat over tot de orde van de dag,
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