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Financiële ontwikkelingen, 2e notitie

Inleiding

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 7 april 2016 zijn enkele majeure 
financiële ontwikkelingen in samenhang met elkaar gepresenteerd. Uit de discussie die 
over de notitie ontstond, bleek dat de vooraf aangeboden notitie onvoldoende 
duidelijkheid bood. Om deze duidelijkheid wel te bereiken is deze tweede notitie 
opgesteld.

Een deel van de onduidelijkheid ontstond doordat in de eerste notitie alle ontwikkelingen 
met elkaar in relatie werden gebracht. In deze notitie worden daarom de ontwikkelingen 
met betrekking tot de Toekomstvisie Brandweerzorg, Brede Doeluitkering 
Rampenbestrijding (BDuR) en Arbeidshygiëne afzonderlijk besproken.

Samenvatting

Toekomstvisie Brandweerzorg
De invoering van het nieuwe Materieel- en personeelsspreidingsplan, als uitwerking van 
een deel van de Toekomstvisie Brandweerzorg, levert niet de beoogde besparing op. 
Echter, Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost heeft op andere onderdelen van de begroting, 
waaronder FLO, aanvullende besparingen gerealiseerd. Hierdoor slaagt Veiligheidsregio 
Brabant-Zuidoost er in totaal in de boogde bezuiniging uit de Toekomstvisie 
Brandweerzorg te realiseren. Hiermee kunnen ook de extra gestegen loonkosten 
opgevangen worden.

Arbeidshygiëne
Om medewerkers in het kader van arbeidshygiëne voldoende veilig te laten werken zijn 
meer investeringen nodig dan waar nu in is voorzien. Om de kosten van deze investering 
te dekken worden twee keuzescenario's voorgesteld.

1. Dekking uit de vorming van een bestemmingsreserve. Deze reserve wordt 
eenmalig gevoed uit het batig exploitatiesaldo 2015 en de vrijval van reserves in 
2015. De extra kosten kunnen vervolgens zeven jaar worden afgedekt uit deze 
reserve. In deze periode wordt een plan opgesteld waarvan de uitwerking leidt 
tot structurele dekking. De Provincie heeft aangegeven in te kunnen stemmen 
met deze constructie, mits bij toekomstige vervanging van de materialen alsnog 
is gezorgd voor structurele dekking of voor een nieuwe bestemmingsreserve.

2. Dekking van de extra kosten door het verhogen van de gemeentelijke bijdrage. 
Op deze wijze worden vanaf de start structurele kosten structureel gedekt.
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Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost is een organisatie waarin brandweer, GHOR en RAV (Regionale Ambulancevoorziening) 
samenwerken om incidenten en rampen te voorkomen, beperken en bestrijden.



Brede Doeluitkering Rampenbestrijding
In 2014 en 2015 is een herijking uitgevoerd van de BDuR en het clusteronderdeel Brandweer en Rampenbestrijding 
van het gemeentefonds. Deze beide herijkingen zijn door onderzoeksbureau Cebeon gelijktijdig uitgevoerd. Per 
saldo hebben de herijkingen een verhoging van de inkomsten voor de 21 gemeenten en Veiligheidsregio Brabant- 
Zuidoost opgeleverd van f4.500.000. Dit bedrag is opgebouwd uit:

» Een stijging van de uitkering van het gemeentefonds voor het onderdeel Brandweer en Rampenbestrijding 
van f4.800.000, welke ten gunste komt van de gemeenten;

» Een verlaging van de BDuR voor Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost met f292.000.
De daling van de BDuR uitkering kan niet binnen de reguliere begroting worden opgevangen. Ook voor dit 
onderwerp zijn twee scenario's voor dekking uitgewerkt.

1. Dekking door het doorvoeren van een bezuiniging;
2. Dekking door het verhogen van de gemeentelijke bijdrage.

Effect Model Deurne
Indien in ten minste één van de scenario's wordt gekozen voor verhoging van de gemeentelijke bijdrage, moet ook 
besloten worden of deze verhoging effect heeft op de compensatie die gemeenten in 2017 ontvangen vanuit het 
zogeheten eenmalige Model Deurne. Geadviseerd wordt om de eventuele verhoging van de gemeentelijke bijdrage 
buiten beschouwing te laten bij de bepaling van de omvang van de compensatie.
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1
1.1

Toekomstvisie Brandweerzorg
Overzicht financiële consequenties

Vanuit Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost is het Materieel- en personeelsspreidingsplan opgesteld. Dit plan beschrijft 
de hoeveelheid medewerkers en materieel dat nodig is om invulling te geven aan de Toekomstvisie Brandweerzorg. 
Bij de kwantificering van het plan is duidelijk geworden dat de financiële doelstellingen die verbonden zijn aan 
onderdelen van de Toekomstvisie Brandweerzorg niet gerealiseerd worden.

Onderwerp Besparing Gepland Tekort
Tankautospuiten f 129.000 f 274.000 -f 145.000
Redvoertuigen f 11.000 f 83.000 -f 72.000
Hulpverlenings-voertuigen f 306.000 f 361.000 -f 55.000
Personeel - Vrijwilligers f 958.000 f 1.110.000 -f 152.000
Personeel - Beroeps f 1.426.000 f 1.517.000 -f 91.000
Bedrijfsvoering f 566.500 f 566.500

Inkoop en clustervorming f 600.000 f 950.000 -f 350.000
Totaal f 3.996.500 f 4.861.500 -f 865.000

De lagere besparing kent in hoofdlijnen vier oorzaken:
1. De lagere besparing op voertuigen wordt vooral veroorzaakt doordat de besparing op kapitaalslasten lager 

uitvalt dan vooraf aangenomen. In eerste instantie was gerekend met algemene kengetallen. In deze 
uitwerking zijn de werkelijke kapitaalslasten van de af te stoten voertuigen gehanteerd;

2. De lagere besparing bij de vrijwilligers wordt veroorzaakt doordat er meer vrijwilligers nodig blijven dan 
vooraf aangenomen;

3. De lagere besparing bij beroepspersoneel wordt veroorzaakt doordat de aanname over de gemiddelde 
loonsom per medewerker naar beneden is bijgesteld;

4. De voordelen op inkoop en clustervorming vallen lager uit dan begroot. Dit komt voor een belangrijk deel 
doordat het lastig is gebleken deze besparingen te concretiseren in de begroting en te koppelen aan de 
Toekomstvisie Brandweerzorg. Wel zijn er op onderdelen van de begroting, die niet direct samenhangen 
met de Toekomstvisie Brandweerzorg, inkoopvoordelen en voordelen rondom clustervorming gerealiseerd.

Naast achterblijvende bezuiniging vanuit de Toekomstvisie Brandweerzorg, wordt Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
ook geconfronteerd met een loonkostenstijging die f50.000 hoger is dan in de begroting 2016 was opgenomen.
Beide onderdelen samen komen uit op een nadeel van f915.000.

1.2 Financiële dekking

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost is er in geslaagd om op andere plekken in de organisatie een aanvullende 
besparing te realiseren van f645.000. Op basis van de ervaringscijfers over 2014 en 2015 kunnen deze als 
structureel worden beschouwd. Ook kan de begroting van de FLO-kosten met f250.000 worden verlaagd. Het 
nadeel van f915.000 wordt op dit moment gecompenseerd met overige besparingen ter waarde van f895.000. De 
resterende f20.000 wordt behaald doordat er nog een aanvullende bezuiniging met betrekking tot inkoop en 
clustervorming wordt bereikt.
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1.3 Toekomstvisie Brandweerzorg

De invoering van het nieuwe Materieel- en personeelsspreidingsplan als onderdeel van de Toekomstvisie 
Brandweerzorg levert niet de beoogde besparing op. Echter, Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost heeft op andere 
onderdelen van de begroting aanvullende besparingen gerealiseerd. Hierdoor slaagt Veiligheidsregio Brabant- 
Zuidoost er in totaliteit in de boogde bezuiniging te realiseren en kan daarmee ook de extra gestegen loonkosten 
opvangen.
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2 Arbeidshygiëne
2.1 Overzicht extra kosten

Schoon en veilig werken is een belangrijk uitgangspunt binnen VRBZO. Op basis van de informatie die nu ter 
beschikking staat, zijn er te grote risico's met betrekking tot arbeidshygiëne als gevolg van het werken bij de 
brandweer. Ondanks dat de relatie tussen vuil werken en diverse ziektebeelden niet onomstotelijk is vastgesteld, is 
het oogmerk van VRBZO om risico's daar waar mogelijk te beperken. Om deze risico's te beheersen is de 
vervanging van materiaal nodig en wordt de hoeveelheid materiaal uitgebreid. Meer informatie hierover is 
opgenomen in een afzonderlijke notitie over arbeidshygiëne. Deze vervanging en uitbreiding brengen structurele 
meerkosten met zich mee en daarnaast een eenmalige desinvestering. Veiligheidsregio's ontvangen geen 
compensatie voor deze kosten. De totale structurele meerkosten ten opzichte van de begroting 2017 bedragen 
f580.000.

Onderdeel Extra investering Extra exploitatiekosten 
en kapitaallasten

Desinvestering

Helmen f 143.075 f 37.572 f 19.174
Bluspakken f 1.739.872 f 271.266 f 151.823
Registratiesysteem f 40.000 f 15.983 f 0
Ademluchttoestellen f 828.575 f 115.558 f 116.753
Cilinders f 681.798 f 13.149 f 190.490
Gelaatstukken f 478.676 f 52.654 f 0
Logistiek en bewassing f 107.500 f 73.357 f 0
Totaal f 4.019.496 f 579.539 f 478.240

2.2 Dekking extra kosten

De inzichten rondom arbeidshygiëne zijn relatief nieuw. Zo is de landelijke richtlijn in december 2015 gereed 
gekomen. Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost heeft daarom niet eerder kunnen anticiperen op de kosten die 
arbeidshygiëne met zich meebrengt en ze ook niet kunnen verwerken in de Kadernota 2017. Wel vindt 
Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost het belangrijk zo snel en zo goed mogelijk aan de regels te voldoen, om de 
veiligheid van haar medewerkers te waarborgen. Zonder aanvullende financiering of bezuiniging zal het 
Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost niet lukken om zich voldoende aan te passen aan de regels rondom 
arbeidshygiëne. Er zijn daarom twee scenario's opgesteld om op korte termijn tot dekking te komen.

2.2.1 Scenario 1: dekking kosten arbeidshygiëne via bestemmingsreserve 
en structurele bezuinigingen

In dit scenario vormt Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost een bestemmingsreserve om de kosten voor arbeidshygiëne 
voor een periode van zeven jaar af te dekken. De bestemmingsreserve wordt gevoed uit een deel van het positieve 
jaarrekeningresultaat 2015 en de vrijval van reserves in 2015.
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Uiterlijk in juli 2018 dient er een plan opgesteld te zijn op basis waarvan de kosten vanaf 2022 structureel 
opgevangen kunnen worden. Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost verwacht dat het lukt de meerkosten vanaf 2022 
structureel te dragen, maar heeft op dit moment nog geen plan op basis waarvan deze verwachting richting het 
bestuur onderbouwd kan worden. Een dergelijk plan zal bij een keuze voor dit scenario wel worden opgesteld en 
uiterlijk in juli 2018 ter vaststelling worden aangeboden aan het bestuur. De begroting 2019 bevat anders voor de 
jaarschijf 2022 een tekort, doordat de bestemmingsreserve eind dat jaar uitgeput raakt. De Provincie heeft 
aangegeven in te kunnen stemmen met deze constructie, mits bij toekomstige vervanging van de materialen alsnog 
is gezorgd voor structurele dekking of een nieuwe bestemmingsreserve.

2.2.2 Scenario 2: dekking kosten arbeidshygiëne via verhoging 
gemeentelijke bijdrage

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost verwacht dat scenario 1 voldoende zekerheid voor de toekomst geeft. Echter, 
bestuurlijk is ook de behoefte geuit aan een scenario waarbij structurele kosten vanaf de start structureel gedekt zijn. 
Daarom is er een tweede scenario ontwikkeld waarbij dat het geval is.

In dit scenario wordt het risico uit scenario 1 ondervangen. De dekking van de kosten van arbeidshygiëne vanuit een 
bestemmingsreserve brengt het risico met zich mee dat alsnog moet worden overgegaan tot verhoging van de 
gemeentelijke bijdrage indien Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost er niet in slaagt tot structurele dekking te komen, of 
dat de voorgestelde dekking geen bestuurlijk draagvlak kent. Door nu reeds te besluiten tot verhoging van de 
gemeentelijke bijdrage wordt dit risico voorkomen.

De structurele lasten die nu ontstaan, worden dan vanaf de start structureel afgedekt. Indien de verwachte 
mogelijkheden voor het verlagen van de begroting zich inderdaad voordoen, zullen hier via de bestaande planning 
en control cyclus voorstellen toe gedaan worden.

Tot slot is het in dit scenario niet nodig een reserve te vormen om de extra kosten voor arbeidshygiëne uit te betalen. 
Het volledige batige exploitatieresultaat van 2015 en vrijval van reserves kunnen worden terugbetaald aan de 
gemeenten.
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3
3.1

Brede Doeluitkering Rampenbestrijding
Overzicht daling Brede Doeluitkering Rampenbestrijding

Het Rijk verstrekt jaarlijks een Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) aan de 25 veiligheidsregio's. 
Veiligheidsregio's zijn vrij in de besteding van deze uitkering. Vanuit zijn oorsprong is deze uitkering bedoeld voor 
het afdekken van de kosten voor Crisisbeheersing, Rampenbestrijding, GHOR, CBRN en enkele multidisciplinaire 
taken. Sinds enkele jaren ontvangt Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost via de BDuR-uitkering tevens een bijdrage 
voor de BTW-kosten die de gehele organisatie maakt. Deze BTW-bijdrage vormt inmiddels meer dan 400Zo van de 
totale BDuR-uitkering. Inmiddels wordt de BDuR-uitkering dan ook beschouwd als een algemeen dekkingsmiddel 
voor de gehele begroting. In 2017 bedraagt de totale uitkering f 6.395.000.

In 2014 en 2015 is een herijking uitgevoerd van de BDuR en van het clusteronderdeel Brandweer en 
Rampenbestrijding van het gemeentefonds. Deze beide herijkingen zijn door onderzoeksbureau Cebeon gelijktijdig 
uitgevoerd. Per saldo hebben de herijkingen een verhoging van de inkomsten voor de 21 gemeenten en 
Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost opgeleverd van f 4.500.000. Dit bedrag is opgebouwd uit:

» Een stijging van de uitkering van het gemeentefonds voor het onderdeel Brandweer en Rampenbestrijding 
van f4.800.000, welke ten gunste komt van de gemeenten;

» Een verlaging van de BDuR voor Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost met f292.000.

Doordat de omvang van de begroting van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost losstaat van de omvang van de 
uitkering die gemeenten ontvangen voor Brandweer en Rampenbestrijding, komt de daling van de BDuR-uitkering 
voor Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost neer op een aanvullende bezuiniging, bovenop de bezuiniging als gevolg van 
de Toekomstvisie Brandweerzorg.

Vanaf 2017 wordt het effect van de herijking verwerkt in de BDuR-uitkering. In de circulaire van juni 2015 werd een 
daling van de uitkering van 2017 verwacht van f 292.000, ten opzichte van de omvang van de uitkering zoals 
verwacht in de circulaire van december 2014. Een deel van de daling is eerder al verwerkt en een deel van de daling 
is gecompenseerd door indexering. In totaal is er nog een structureel tekort van f 236.000.

3.2 Dekking daling Brede Doeluitkering Rampenbestrijding

De daling van de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding hangt samen met de verhoging van de uitkering van het 
gemeentefonds, subcluster brandweerzorg en rampenbestrijding. Doordat de omvang van de begroting van 
Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost geen directe relatie heeft met de uitkering van het gemeentefonds, vindt er geen 
automatische compensatie van de daling van de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding plaats. Veiligheidsregio 
Brabant-Zuidoost kan de daling niet opvangen zonder aanvullende bezuinigingen. Ook hier zijn daarom twee 
scenario's voor dekking opgesteld.
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3.2.1 Scenario 1: daling Brede Doeluitkering Rampenbestrijding via 
structurele bezuiniging

Er zijn geen afspraken gemaakt op basis waarvan Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost er vanuit kan gaan dat 
gemeenten de daling van de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding compenseren. Veiligheidsregio Brabant- 
Zuidoost voelt zich er daardoor verantwoordelijk voor deze daling zelf op te vangen. Veiligheidsregio Brabant- 
Zuidoost verwacht ook dat de daling opgevangen kan worden, maar heeft op dit moment nog geen plan op basis 
waarvan deze verwachting richting het bestuur onderbouwd kan worden.

3.2.2 Scenario 2: dekking kosten daling Brede Doeluitkering 
Rampenbestrijding via verhoging gemeentelijke bijdrage

In het tweede scenario wordt de daling van de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding gecompenseerd met een 
verhoging van de gemeentelijke bijdrage. Argumenten hiervoor zijn:

» Indien er onvoldoende zekerheid wordt ervaren dat Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost de daling
daadwerkelijk zelf kan opvangen, zorgt de dekking via de verhoging van de gemeentelijke bijdrage er voor 
dat de lasten van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost structureel gedekt blijven;

» Een aantal leden van het Algemeen Bestuur gaf aan het niet redelijk te vinden om Veiligheidsregio Brabant- 
Zuidoost een bezuinigingstaakstelling te geven wanneer gemeenten door dezelfde herijking juist een 
hogere gemeentelijke bijdrage ontvangen.
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4 Overzicht effect op gemeentelijke bijdrage
Zowel voor de dekking van de kosten van arbeidshygiëne, als voor de daling van de Brede Doeluitkering 
Rampenbestrijding zijn twee scenario's gepresenteerd. In de onderstaande tabel zijn de effecten van de keuze voor 
de scenario's weergegeven.

Effect op gemeentelijke bijdrage
Arbeidshygiëne uit reserve en structurele bezuiniging
BDuR uit structurele bezuiniging

f0

Arbeidshygiëne uit reserve en structurele bezuiniging
BDuR verlaging uit verhoging gemeentelijke bijdrage

+İ236.000

Arbeidshygiëne uit verhoging gemeentelijke bijdrage
BDUR uit structurele bezuiniging

+İ580.000

Arbeidshygiëne uit verhoging gemeentelijke bijdrage
BDUR uit verhoging gemeentelijke bijdrage

+İ816.000

De structurele kosten ontstaan in 2017. Voorgesteld wordt daarom de eventuele verhoging van de gemeentelijke 
bijdrage met ingang van 2017 door te voeren.

4.1.1 Effect model Deurne

Op de gemeentelijke bijdrage in 2017 is de laatste jaarschijf van Model Deurne van toepassing. Hierdoor ontvangen 
twaalf gemeenten een compensatie voor de stijging van de bijdrage. Indien de gemeentelijke bijdrage wordt 
verhoogd ten behoeve van arbeidshygiëne en/of de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding moet worden besloten 
of deze kosten worden meegeteld bij het bepalen van de compensatie die gemeenten ontvangen vanuit Model 
Deurne, of dat deze kosten buiten beschouwing worden gelaten. Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost stelt voor deze 
kosten niet te betrekken in de compensatieregeling, omdat ze voortkomen uit nieuw beleid waarover pas is besloten 
na invoering van Model Deurne.
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5 Conclusie
Zowel de ontwikkelingen rondom arbeidshygiëne, als de daling van de BDuR uitkering kan Veiligheidsregio Brabant- 
Zuidoost niet zelfstandig zonder aanvullende bezuinigingen opvangen. Voor beide onderwerpen heeft 
Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost twee scenario's uitgewerkt waarmee tot dekking wordt gekomen. In het eerste 
scenario zullen er structurele bezuinigingen worden doorgevoerd die moeten leiden tot structurele dekking. In het 
tweede scenario wordt de gemeentelijke bijdrage verhoogd.

Het eerste scenario, dekking door bezuiniging en de vorming van een reserve voor de afdekking van de kosten voor 
arbeidshygiëne, leidt in principe niet tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage. Wel bestaat het risico dat de 
benodigde bezuiniging niet wordt gerealiseerd. In dat geval is verhoging van gemeentelijke bijdrage alsnog nodig. 
Ook worden structurele kosten in eerste instantie incidenteel afgedekt. De Provincie heeft aangegeven in te kunnen 
stemmen met deze constructie, mits bij toekomstige vervanging van de materialen alsnog is gezorgd voor structurele 
dekking, of een nieuwe bestemmingsreserve.

In het tweede scenario, dekking door verhoging van de gemeentelijke bijdrage, worden structurele kosten vanaf de 
start structureel gedekt. Er is daardoor geen risico dat de gemeentelijke bijdrage alsnog verhoogd moet worden. Via 
de reguliere P&C cyclus zal inzichtelijk worden gemaakt of Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost er in slaagt 
aanvullende bezuinigingen te realiseren.

10


