Raadsvergadering 4 september 2014
Voorstel B 6

Heinkenszand, 19 augustus 2014
Onderwerp:
voorstel inzake verdeelsleutel Veiligheidsregio Zeeland
(portefeuille burgemeester Gelok)

Geachte raad,
Voorstel
Wij stellen u voor in te stemmen met het aangaan van een nieuwe gemeenschappelijke
regeling voor de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) met de bijbehorende verdeelsleutel.
Voorgeschiedenis
Het Algemeen Bestuur (AB) van de VRZ heeft op 26 juni 2014 ingestemd met het aangaan
van een nieuwe gemeenschappelijke regeling VRZ met bijbehorende verdeelsleutel. Dit
voorstel wordt nu ter instemming voorgelegd aan alle gemeenteraden. De verdeelsleutel is
de laatste jaren in de gehele discussie over de VRZ het belangrijkste onderdeel geworden
van de gemeenschappelijke regeling (GR).
Op grond van de Wet veiligheidsregio’s dient er een nieuwe GR te worden aangegaan.
Tussen de deelnemers was tot nu toe geen overeenstemming over de toe te passen
financiële verdeelsleutel. De gemeenten Middelburg en Vlissingen gingen niet akkoord met
de verdeelsleutel zoals het AB deze in december 2012 had voorgesteld. De overige 11
gemeenten hebben vervolgens in juni 2013 een aanwijzingsverzoek bij gedeputeerde staten
(GS) ingediend. Naar aanleiding daarvan heeft GS een bemiddelingspoging door de heren
Bandell en Marijnen ondernomen. Deze bemiddeling heeft geleid tot een nieuw voorstel
inzake de financiële verdeelsleutel. Het AB van de VRZ heeft op 26 juni jl. unaniem
ingestemd met het voorstel voor de nieuwe verdeelsleutel.
Argumenten
De nieuwe verdeelsleutel (Bandell/ Marijnen) is ten opzichte van het AB besluit van
december 2012 over de verdeelsleutel op een tweetal punten aangepast.
-

-

Alle kosten voor de lokale bijdrage worden nu direct vanaf 2014 verdeeld op basis van
het cluster Openbare Orde en Veiligheid (OOV) uit het gemeentefonds. Voorheen werd
bij de lokale bijdrage nog rekening gehouden met een ingroeimodel van 6 jaar van
historisch budget naar een budget op basis van OOV.
De verdeling van de regionale bijdrage blijft in de nieuwe verdeelsleutel op basis van
inwoners (€ 15 per inwoner).
Daarnaast is er een nivellering van 30% toegepast op de lokale gemeentelijke bijdragen
en is de overgangstermijn opgerekt naar 8 jaar.

Voor Borsele betekent de nieuwe verdeelsleutel vanaf 2021 een hogere bijdrage van
€ 42.000 ten opzichte van de door het AB voorgestelde verdeelsleutel uit december 2012.
Zie onderstaand overzicht.

Gemeente
Bijdrage 2013
Bijdrage Borsele aan VRZ
€
1.480.700
Geraamd in gemeentebegroting €
1.480.700
Verschil met gemeentebegroting €
-

Bijdrage 2021
€ 1.340.622
€ 1.391.000
€
50.378

Gecorrigeerde
Verschil
bijdrage 2021
nieuwe
met 30%
verdeelsleutel
€
1.382.645 €
42.023€
1.391.000 nvt
€
8.355

Budgettair heeft de nieuwe verdeelsleutel voor onze begroting een klein positief effect van
€ 8.300.
Wij stellen uw raad voor toe te stemmen in het aangaan van de nieuwe GR en bijbehorende
verdeelsleutel. Een belangrijk argument is dat hiermee definitief een einde komt aan de
langlopende discussie over de verdeelsleutel en de onzekerheid die dit heeft voor onze
begroting. In de verdeelsleutel wordt ons inziens recht gedaan aan de financiële
verantwoordelijkheid voor de regionale risico’s die tot 2014 alleen voor rekening van onze
gemeente kwamen. Ten opzichte van het AB besluit over de verdeelsleutel van december
2012 betekent het voorstel Bandell/ Marijnen (de nieuwe verdeelsleutel) weliswaar een
verhoging van € 42.000 in 2021, maar heeft dit voor de gemeentebegroting geen nadelige
gevolgen.
Met het vaststellen van de GR en de bijbehorende verdeelsleutel komt er een einde aan de
bestuurlijke onrust en kan de focus van de Veiligheidsregio weer komen te liggen op haar
primaire veiligheidstaken.
(Juridische) consequenties
Wij zijn op grond van artikel 9 van de Wet veiligheidsregio’s verplicht een nieuwe GR aan te
gaan. GS heeft aangegeven dat als gemeenten niet instemmen met de nieuwe GR zij een
formele aanwijzing doen. Wij verwachten dat een eventuele aanwijzing over de GR inzake
de verdeelsleutel niet afwijkt van het nu voorliggende bemiddelingsvoorstel van Bandell/
Marijnen. Door het ontbreken van een formele GR heeft de accountant geen goedkeurende
accountantsverklaring afgegeven over de jaarrekening 2013 van de VRZ. Dit heeft tot gevolg
dat de VRZ niet voldoet aan de SISA verantwoording richting het ministerie van BZK. Het
ministerie van BZK heeft in een brief (zie bijlage) aangegeven de bevoorschotting van het
gemeentefonds aan de deelnemende gemeenten op te schorten als de deelnemende
gemeenten niet voor 30 september een besluit nemen over de nieuwe GR.
Financiën
Zie de hierboven opgenomen tabel en toelichting.
Uitvoering/planning
De deelnemende gemeenten dienen voor 30 september in te stemmen met de nieuwe GR
en bijbehorende verdeelsleutel.
Communicatie
Na besluitvorming in uw raad sturen wij bijbehorende reactiebrief aan de VRZ.
Besluit
Toestemming te verlenen voor het aangaan van de nieuwe gemeenschappelijke regeling
Veiligheidsregio Zeeland en de bijbehorende verdeelsleutel.

Ter inzage liggende stukken
Er liggen geen stukken ter inzage.
Bijlage(n)
 Brief VRZ (nr. 14.013920) met bepalingen GR
 Brief VRZ (nr. 14.012799) met bemiddelingsvoorstel verdeelsleutel

 Brief Ministerie van BZK (nr. 14.013757) met mededeling verantwoording jaarstukken
2013
 Concept reactie aan de VRZ met besluit deelname nieuwe GR

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Borsele,
E.J.Gelok,

burgemeester.

J.P. van den Berge,

secretaris.

