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Nieuwsbrief nr.5 - februari 2015

Dit is de vijfde uitgave van de nieuwsbrief van het project Harmonisatie. Deze
nieuwsbrief wordt uitgegeven door de projectgroep Harmonisatie namens 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. Deze nieuwsbrief wordt
uitgegeven door de projectgroep Harmonisatie van de Veiligheidsregio LimburgNoord (VRLN).

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. 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. Eind 2014 moet er
voor de hele VRLN een nieuwe set van kostenverdeelsleutels zijn. Deze wordt
dan in de jaren daarna geïmplementeerd.

Stand van zaken tot nu toe
1) Eén geharmoniseerde programmacatalogus.
De GGD is bezig om de dienstverlening (en dus ook de programmacatalogus
Gezondheid) aan te passen, zodat deze beter aansluit bij de dienstverlening van
gemeenten. Het betreft dan met name de ontwikkelingen ten gevolge van de
drie decentralisaties (AWBZ naar WMO, Participatiewet en Jeugdwet).
Daarnaast worden de beschrijvingen voor zowel Gezondheid als Veiligheid
gecompleteerd met indicatoren (zoals prestatie- en volume-indicatoren). In
maart/april wordt een bijeenkomst georganiseerd met beleidsmedewerkers
gezondheid om de ideeën over de programmacatalogus Gezondheid af te
stemmen.
2) Eén geïntegreerde regionale begroting voor Veiligheid en Gezondheid.
Eind 2014 is de begroting 2015 door het Dagelijks Bestuur goedgekeurd en voor
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zienswijzen aan de deelnemende gemeenten voorgelegd. Deze begroting is
ingedeeld volgens nieuwe uitgangspunten die met input van de gemeentelijk
financieel specialisten en concerncontrollers zijn opgesteld. De begroting geeft
antwoord op de vragen:
- Wat willen gemeenten bereiken?
- Wat gaat VRLN daarvoor doen?
- Wat gaat dat kosten?
Daarnaast is de begroting ingedeeld volgens de nieuwe programma-indeling. De
nieuwe begroting zorgt voor meer transparantie. De begroting 2016 wordt nog
verder verbeterd.
3) Eén nieuwe set van kostenverdeelsleutels.
In het harmonisatienieuws van november 2014 bent u geïnformeerd over het
besluit van de Bestuurscommissie GGD en het Algemeen Bestuur VRLN om (in
afwijking van de oorspronkelijke planning) geen besluit te nemen over de
nieuwe set van kostenverdeelsleutels voor de VRLN in 2014. Er zijn een aantal
ontwikkelingen die mogelijk nog een effect kunnen hebben op de verdeling van
de kosten voor gemeenten. De belangrijkste ontwikkelingen zijn:
- De vertaling van het dekkingsplan 2.0 in een brandweerorganisatieplan.
- De consequenties daarvan voor het instapniveau (“het been bijtrekken”)
- De uitkomsten van het onderzoek naar de kosten van lokale
huisvestingskosten. Het bestuur heeft aangegeven deze kosten te willen
betrekken bij de kostenverdeelsleutel.
Het Algemeen Bestuur van de VRLN en de Bestuurscommissie hebben besloten
om besluitvorming over de kostenverdeelsleutel te verplaatsen naar eind 2015.

Vervolgstappen en aangepaste planning
Onderstaand schema geeft weer hoe de planning op hoofdlijnen er uit ziet van
het project harmonisatie en van de hierboven genoemde projecten.

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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