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Aan : Algemeen Bestuur Datum : 1 juli 2020 Bijlage(n) : -

Steller : J. van Kaathoven Onderwerp : Uitgangspunten “nieuw voor oud beleid“ 

Aanleiding
Projecten en programma’s die voortkomen uit het beleidsplan / de ontwikkelagenda 2020-2023 
(hierna ontwikkelagenda) worden op dit moment incidenteel gefinancierd. Dit betekent dat er na 
2023 geen structurele middelen zijn om activiteiten uit de ontwikkelagenda voort te zetten. 

Het Algemeen Bestuur heeft aangegeven dat voor de voortzetting van het beleidsplan – na 2023 – 
in eerste instantie bekeken moet worden of dit uit eigen middelen bekostigd kan worden. Voor de 
veiligheidsregio betekent dit dat we voorstellen om in de jaren 2020-2023 structurele meevallers / 
overschotten niet in mindering brengen op de gemeentelijke bijdrage, maar reserveren om te 
gebruiken voor nieuw beleid (dus in de vorm van nieuw voor oud). 

In de Programmabegroting 2021 passen we dit al toe door het structurele overschot bij de GHOR 
niet in mindering te brengen op de gemeentelijke bijdrage, maar in te zetten om het structurele 
tekort op te lossen bij Opleidingen brandweervrijwilligers. 

Doel van deze notitie
We willen heldere afspraken maken over hoe om te gaan met structurele financiële meevallers in 
de periode 2020-2023. Komende twee jaar onderzoeken we welk bestaand beleid we willen 
heroverwegen en wat daarmee in aanmerking komt voor inruil “nieuw voor oud”. Met het inruilen 
van “oud beleid” scheppen we dus ruimte om – over twee jaar – het nieuwe beleid uit het 
beleidsplan voort te zetten, zonder dat we daarvoor een beroep op de deelnemende gemeenten 
hoeven te doen.

Wat verstaan we onder nieuw beleid?
Van nieuw beleid is sprake als er nieuwe ontwikkelingen of nieuwe (wettelijke) regelgeving wordt 
uitgewerkt of wanneer er sprake is van intensivering van bestaand beleid. De invulling van nieuw 
beleid moet passen binnen de doelstellingen van de gemeenschappelijke regeling (en dus de 
doelstellingen van de deelnemende gemeenten). Uiteraard past het nieuwe beleid uit het 
vastgestelde Beleidsplan 2020-2023 binnen de doelstellingen van de veiligheidsregio. 

Benodigde besluitvorming
Vanuit de rollen, taken en verantwoordelijkheden van de relevante besluitvormingsgremia is in 
onderstaande beschreven welk besluitvorming vereist is t.a.v. “nieuw voor oud”. Met “nieuw” 
bedoelen we hier de structurele voortzetting van het Beleidsplan 2020-2023. 

1. Besluitvorming die voor zienswijze aan gemeenteraden moet worden voorgelegd:
Dit is het meest intensieve en complexe besluitvormingstraject (doorlooptijd vanaf DB voorstel tot 
besluit: circa 12 weken). Daar het beleidsplan is vastgesteld betreft het “bestaand beleid / 
bestaande taken” die binnen de visie/missie van de GR passen. Hierdoor is een zienswijzetraject 
alleen noodzakelijk als een verhoging van de gemeentelijke bijdrage nodig is voor de 
voorzetting van het beleidsplan. 

Voorstel
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2. Besluitvorming in Algemeen bestuur
Het Algemeen Bestuur wordt in ieder geval de volgende onderwerpen voorgelegd.

1. Als er sprake is van nieuwe taken die in het verlengde van de visie/missie van de 
gemeenschappelijke regeling liggen;

2. Wanneer er voor nieuwe ontwikkelingen middelen beschikbaar zijn binnen de huidige 
begroting en hierdoor bepaalde zaken niet meer of minder worden gedaan (nieuw 
voor oud).

3. Besluitvorming door het Dagelijks Bestuur
Voor intensivering van bestaand beleid geldt in principe dat, wanneer dit binnen de bestaande 
doelstellingen en middelen kan worden opgevangen, dit door het Dagelijks Bestuur wordt 
besloten. Zodra er zaken niet meer of minder worden gedaan of in geval het gevolgen heeft voor 
de gemeentelijke bijdrage wordt dit voorgelegd aan respectievelijk het Algemeen Bestuur en de 
deelnemende gemeenten.

De AB-leden hebben overigens via de ‘actieve informatieplicht’ altijd de mogelijkheid om de raad 
te informeren. Afgelopen jaren heeft de veiligheidsregio in diverse raadsvergaderingen en in 
regionale bijeenkomsten voor raadsleden ook presentaties gegeven, waar goed op is gereageerd. 
Mogelijkerwijs is eenzelfde werkvorm in de toekomst mogelijk om de belangrijkste en grootste 
resultaten van het Beleidsplan 2020-2023 te delen. 

Conclusie
Vanuit de rollen, taken en verantwoordelijkheden van de relevante besluitvormingsgremia is t.a.v. 
“nieuw voor oud” het Algemeen Bestuur besluitvormend. Met de kanttekening dat wanneer de 
continuering van de activiteiten uit het beleidsplan opgevangen kan worden binnen de bestaande 
middelen – zonder dat bepaalde zaken niet meer of minder worden gedaan – het Dagelijks 
Bestuur beslissingsbevoegd is. Het streven is echter om de besluitvorming via het Algemeen 
Bestuur te laten verlopen. Voor de continuering van het beleidsplan is het immers waarschijnlijk 
dat we uitkomen op “nieuw voor oud”. 

Bij “nieuw voor oud” m.b.t. het Beleidsplan 2020-2023 is het niet noodzakelijk dat de financiële 
consequenties ter zienswijze worden voorgelegd aan de raden van de deelnemende gemeenten. 
In het beleidskader / begroting gaan we uiteraard wel beleidsinhoudelijk in op het oude beleid dat 
komt te vervallen en het nieuwe beleid dat daarvoor in de plaats komt. Op die manier willen we de 
raden van de deelnemende gemeenten meenemen in de actuele ontwikkelingen bij de 
veiligheidsregio (kernwoorden: transparant en goed te volgen voor raadsleden). Als het nieuwe 
beleid consequenties heeft voor de gemeentelijke bijdrage, dan is de zienswijzeprocedure 
uiteraard wel van toepassing. 

Om dit alles mogelijk te maken stellen we voor om structurele financiële meevallers / structurele 
overschotten in de periode 2020-2023 niet in mindering te brengen op de gemeentelijke bijdrage. 
Op die manier scheppen we ruimte voor de voortzetting van het nieuwe beleid uit het Beleidsplan 
2020-2023. Uiteraard worden incidentele overschotten in de jaren 2020-2023 toegelicht in de 
jaarverantwoording en wordt daarvoor – zoals gebruikelijk – een voorstel gedaan voor 
resultaatbestemming. 
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Advies Adoptie-ambtenaren

Vanwege de korte tijd (en het niet bij elkaar komen) is het advies van de adoptiegroep niet 
unaniem. Er is overeenstemming dat we transparantie moeten betrachten en dat we het ‘oud voor 
nieuw’ helder moeten toelichten in begroting en jaarverantwoording. De meerderheid is het eens 
met de intentie van het voorstel en de beschreven procedure (oud voor nieuw via het AB – onder 
de gestelde voorwaarden). De veiligheidsregio zoekt immers zelf middelen voor nieuw beleid – 
passend binnen de kaders door inlevering andere zaken. Dit behoudens dat dit tot 
taakvermindering leidt voor gemeenten. Kritische kanttekening is dat het automatisch reserveren 
van structurele meevallers niet de bedoeling is (transparant via P&C-cyclus). 

Anderzijds wordt ook gezegd dat het op dit moment te snel gaat. Bij de doorontwikkeling VRBN 
(ontwikkelagenda/beleidsplan) is er steeds op gehamerd dat het alleen incidentele zaken betrof 
die via de reserve zijn gedekt. Structurele zaken zouden expliciet voorgelegd (integrale afweging) 
worden. Alleen AB en geen zienswijze gemeenteraad past in die zin niet.

Procesgang

Processtap Datum

Contactambtenaren (advies) 09-04-2020

Dagelijks Bestuur (besluitvorming) 03-06-2020

Algemeen Bestuur (ter informatie) 01-07-2020

Voorstel
Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld kennis te nemen van:

1. bovenstaande uitgangspunten voor nieuw beleid;
2. het feit dat structurele overschotten in de periode 2020-2023 niet direct in mindering worden 

gebracht op de gemeentelijke bijdrage, maar worden bestemd voor de voortzetting van het 
beleid uit het Beleidsplan1).

Akkoord Ja Nee Afwijkend besluit

Secretaris: drs. M.J.H. van Schaijk Paraaf:  ……………
 

1 Voor de duidelijkheid: incidentele overschotten in de jaren 2020-2023 worden toegelicht in de 

jaarverantwoording en daarvoor wordt – zoals gebruikelijk – een voorstel gedaan voor resultaatbestemming.


