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Nieuwsbrief nr.4 extra uitgave - november 2014

Dit is een extra uitgave van de nieuwsbrief van het project
Harmonisatie. Deze nieuwsbrief wordt uitgegeven door de
projectgroep Harmonisatie van de Veiligheidsregio Limburg-Noord
(VRLN). Via deze brief informeren wij u over de stand van zaken van
het project Harmonisatie, welke stappen zijn genomen en wat er de
komende maanden nog gaat gebeuren.

Resultaten van het project

Het project Harmonisatie levert drie resultaten op.
1. Eén geharmoniseerde programmacatalogus
Alle producten en diensten op dezelfde manier beschreven in een
zogenaamde programmacatalogus.
2. Eén geïntegreerde regionale begroting voor Veiligheid en
Gezondheid
Er komt een begroting die voor alle onderdelen van de organisatie
hetzelfde is opgebouwd, een geharmoniseerde begroting. Hierin wordt
een duidelijke relatie gelegd tussen de diensten die de VRLN levert en
de kosten die daarvoor bij een gemeente in rekening worden
gebracht.
3. Eén nieuwe set van kostenverdeelsleutels
De kosten van de Brandweer, GHOR, CMA en GGD worden op
dezelfde manier verdeeld naar gemeenten. Dit heet de
kostenverdeelsleutel.

Besluitvorming kostenverdeelsleutel
uitgesteld

In het laatste overleg van de Bestuurscommissie GGD en het
Algemeen Bestuur VRLN is (in afwijking van de oorspronkelijke
planning) besloten om dit jaar geen besluit te nemen over de nieuwe
set van kostenverdeelsleutels voor de VRLN. Er zijn een aantal
ontwikkelingen die mogelijk nog een effect hebben op de verdeling
van de kosten van gemeenten. Om een goed overwogen besluit te
nemen over de kostenverdeelsleutel, moeten de gevolgen van deze
ontwikkelingen eerst uitgewerkt worden.
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De belangrijkste ontwikkelingen zijn:
1) De vertaling van het dekkingsplan 2.0 in een
brandweerorganisatieplan. In het dekkingsplan staan de
opkomsttijden van de brandweer en een beschrijvingen van de
voorzieningen en maatregelen om deze opkomsttijden te halen. Het
brandweerorganisatieplan geeft de inrichting van de repressieve
brandweerorganisatie weer (het deel van de VRLN dat zich bezig
houdt met onder het bestrijden van branden en redden van mensen
en dieren bij ongevallen).
2) Daarnaast moet nog gekeken worden naar het kwaliteitsniveau van
de brandweerzorg in alle gemeenten. Het is mogelijk dat er op dit
moment kwaliteitsverschillen zijn die al bestonden op het moment dat
de gemeentelijke posten bij de VRLN gevoegd zijn. Mocht dat zo zijn,
dan zou de dienstverlening op kosten van de betreffende
gemeenten op hetzelfde niveau moeten worden gebracht. Zij moeten
"het been bijtrekken". Voor de preventieve taken is het onderzoek
uitgevoerd. Voor de repressieve taken wordt aansluiting gezocht met
het brandweerorganisatieplan.
3) Het bestuur heeft aangegeven ook de lokale huisvestingskosten
van de brandweer te willen betrekken bij de kostenverdeelsleutel. Ook
hiervoor wordt aansluiting gezocht bij het brandweerorganisatieplan.
4) De vierde ontwikkeling komt voort uit de drie decentralisaties. Het
rijk gaat met ingang van 1 januari 2015 een aantal taken bij
gemeenten neerleggen, bijvoorbeeld taken op het gebied van
jeugdzorg. Dit kan consequenties hebben voor de dienstverlening van
de GGD. In de zogenaamde Taskforce wordt dit voor de noordelijke
gemeenten uitgewerkt. De Bestuurscommissie van de GGD heeft
aangegeven deze Taskforce te willen verbreden naar de gemeenten in
Midden-Limburg. De uitkomsten van dit proces worden gebruikt om
wijzigingen in de dienstverlening van de GGD te bepalen, deze op te
nemen in de programmacatalogus en te verwerken in de
kostenverdeelsleutel.

Vervolgstappen en aangepaste planning
De komende weken zullen de gevolgen van het besluit van de
Bestuurscommissie GGD en het Algemeen Bestuur VRLN verwerkt
worden in het plan van aanpak Harmonisatie. Het
brandweerorganisatieplan en de Taskforce worden meegenomen in dit
plan. Zodra dit plan van aanpak is goedgekeurd, zullen wij u over de
hoofdlijnen daaruit en de aangepaste planning via deze nieuwsbrief
informeren.

Meer weten over het project Harmonisatie? Neem dan contact op met
Gert Jan Bosland, projectleider Harmonisatie op 06-55364863 of
g.j.bosland@vrln.nl
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