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Korte inhoud 

Bij de definitieve besluitvorming tot regionalisering van de brandweer 
besloot het algemeen bestuur een opdracht te geven aan het dagelijks 
bestuur om een bestuurlijke commissie in te stellen met als opdracht te 
onderzoeken of een andere verrekeningsmethodiek van de kosten van 
het programma crisis en rampenbestrijding haalbaar en wenselijk is. Op 
basis van een door het Algemeen Bestuur vastgesteld Plan van Aanpak 
van deze commissie is een werkgroep met financiële ambtenaren van 
alle deelnemende gemeenten geformeerd om dit plan van aanpak uit te 
werken.  
 
In dit van plan van aanpak zijn de volgende criteria vastgesteld en 
meegegeven aan de werkgroep: 
1. Bevorderend voor regionale solidariteit; 
2. Bevorderend voor de doorontwikkeling van de brandweer en 

daarmee bevorderend voor bestuurlijke afwegingen ten aanzien 
van het regionale risicoprofiel en het daarop volgende 
dekkingsplan; 

3. Transparant op basis van variabelen, structuurkenmerken of 
maatstaven die extern worden gepubliceerd; 

4. Eenvoudig; 

5. Rechtvaardig, wordt als redelijk en billijk ervaren; 

6. Duurzaam; 
 
Op basis van de criteria en de ervaringen van andere veiligheidsregio’s 
zijn 5 alternatieve verdelingsmodellen uitgewerkt en afgezet tegen de 
bovenstaande criteria. Op basis hiervan wordt voorgesteld om naast het 
huidige historische model 3 alternatieven uit te werken. Aangezien 
besluitvorming na de zomer zal plaatsvinden en de gemeenten de 
kadernota en begroting al in ver gevorderd stadium zijn, is het voorstel 
om een alternatief model per 01-01-2017 in te voeren.   

Beslispunten Directies Paraaf Datum 

1. Vaststelling van de bijgevoegde “Voortgangs rapportage 1, 
Project Verdeelsystematiek gemeentelijke bijdrage aan VRGZ” 

2. Uitwerken van modellen 1, 2, 4a en 4b in de eindrapportage 
3. Vaststellen invoeringsdatum methodiek van 1-1-2017 
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