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Adviesnota raad
Zienswijze ontwerpbegroting 2017 en eerste 
begrotingswijziging 2017 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

Samenvatting

De raad wordt gevraagd een zienswijze te geven over de begroting 2017 en de eerste 
begrotingswijziging 2017 van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost.

Beslispunten

1. Door middel van de brief met het kenmerk 16UIT13557 een positieve zienswijze in 
te brengen t.a.v. de begroting 2017 en de eerste begrotingswijziging 2017 van de 
Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost.

Inleiding

De Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost is een gemeenschappelijke regeling op basis van 
de Wet Veiligheidsregio's. Voor gemeenschappelijke regelingen wordt jaarlijks de 
ontwerpbegroting aangeboden aan de raad van elke deelnemende gemeente.

Relevante (wettelijke) beleidskaders

- Wet gemeenschappelijke regelingen
- Wet Veiligheidsregio's

Beoogd effect

Sturing te geven aan de wijze waarop de Veiligheidsregio invulling geeft aan de 
opgedragen taken, te weten de voorbereiding op en de bestrijding van zware 
ongevallen, branden, rampen en crises.

Argumenten

1.1 De ontwerpbegroting 2017 is in lijn met eerder vastgesteld beleid.
De ontwerpbegroting 2017 is opgesteld op basis van de door het Algemeen 
Bestuur van de VRBZO goedgekeurde Kadernota 2017. Deze kadernota is 
gebaseerd op de toekomstvisie brandweerzorg en het beleidsplan 2015 - 2019. 
Hierover is de raad eerder al geconsulteerd.
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1.2 De ontwerpbegroting 2017 kent geen onverwachte financiële veranderingen.
In de ontwerpbegroting is ten opzichte van de 1e begrotingswijziging 2016 de 
indexering voor 2017 doorgevoerd, conform eerdere afspraken. Het effect 
hiervan voor de gemeente Veldhoven is een stijging van de gemeentelijke 
bijdrage met C 29.262. Ook is hierin de herijking van het gemeentefonds 
verwerkt. Het effect hiervan voor de gemeente Veldhoven is een daling van de 
gemeentelijke bijdrage met C 47.187.

1.3 In de eerste begrotingswijziging 2017 is een verandering voor de 
Veiligheidsregio in de geldstroom vanuit het Rijk opgenomen.
In 2014 en 2015 is een herijking uitgevoerd van de BDuR (Brede Doeluitkering 
Rampenbestrijding) 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 C4.500.000. Dit bedrag is opgebouwd uit:
a. Een stijging van de uitkering van het gemeentefonds voor het onderdeel 

Brandweer en Rampenbestrijding van C4.800.000, welke ten gunste komt 
van de gemeenten;

b. Een verlaging van de BDuR voor Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost met 
C292.000.

Een deel van de daling bij de Veiligheidsregio is eerder al verwerkt en een deel 
is gecompenseerd door indexering. In totaal is er nog een structureel tekort 
van C 236.000. Dit betekent voor Veldhoven een stijging van de uitkering van 
het gemeentefonds met C 259.200. Deze is al in de begroting verwerkt.
Daar staat tegenover dat de gemeentelijke bijdrage voor de Veiligheidsregio 
stijgt met C 12.744.

1.4 In de eerste begrotingswijziging 2017 is een investering ten behoeve van 
arbeidshygiëne opgenomen.
In de afgelopen decennia is er veel aandacht besteed aan persoonlijke 
beschermingsmiddelen voor brandweermensen. De aandacht ging hier vooral 
naar adembescherming ter voorkoming van inhalatie van gevaarlijke stoffen en 
beschermende kleding, ter voorkoming van brandwonden.
Recent is gebleken dat er nog een aantal grote risico's buiten schot is gebleven, 
namelijk de opname van kankerverwekkende stoffen via de huid en de 
gevolgen van hittestress.
Het oogmerk van VRBZO is om risico's daar waar mogelijk te beperken.
Daarom worden maatregelen voorgesteld om, rekening houdend met deze 
nieuwe inzichten, de veiligheid van brandweermensen te borgen. Hierbij is de 
'Handreiking schoon werken bij brand'1 als uitgangspunt gehanteerd. 
Voorgesteld wordt om vanuit het positieve resultaat over 2015 een 
bestemmingsreserve te creëren en die de komende 7 jaar aan te wenden voor 
de lasten als gevolg van deze investering. Dit is de afschrijvingstermijn voor de 
benodigde materialen. Uiterlijk in de begroting van 2018 moet er dan een 
structurele oplossing gevonden zijn voor de periode na 2022. De provincie gaat 
akkoord met deze werkwijze.

1 Brandweer Nederland, 2015
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Kanttekeningen en risico's

1.3 Als alternatief kan een extra bezuinigingsmaatregel worden opgelegd om de 
daling van de BDuR uitkering op te vangen
Er wordt een verhoging van de gemeentelijke bijdrage gevraagd. Een 
alternatief is om bovenop de bezuinigingen als gevolg van de toekomstvisie, 
een extra bezuinigingsmaatregel op te leggen. Hiervoor is niet gekozen, omdat 
een geldstroom die voorheen direct van het Rijk naar de Veiligheidsregio's 
ging, nu via de gemeenten gaat lopen. De uitkering uit het gemeentefonds is 
immers gelijktijdig verhoogd.

1.4 Als alternatief kan de investering in arbeidshygiëne gedekt worden uit een 
verhoging van de gemeentelijke bijdrage
Het voorliggende voorstel komt neer op een extra bezuinigingsdoelstelling 
bovenop de bezuinigingen als gevolg van de toekomstvisie, zonder dat hiervoor 
een concreet plan bestaat. Door de voorgestelde onttrekking aan de reserves 
neemt de solvabiliteit verder af. Een alternatief is om de kosten te dekken uit 
een verhoging van de gemeentelijke bijdrage, zodat de lasten niet worden 
doorgeschoven naar latere periodes en de solvabiliteit niet nog verder daalt. Dit 
ligt meer in lijn met het Veldhovense financiële beleid. In het Algemeen Bestuur 
is dit alternatief door de portefeuillehouder ingebracht, maar dit is niet 
overgenomen.

Financiën

Als gevolg van de indexering wordt de jaarlijkse bijdrage voor de gemeente Veldhoven 
in 2017 verhoogd met C 29.262.

Als gevolg van de actualisatie van de verdeelsleutel vanwege de herijking van het 
gemeentefonds, daalt de jaarlijkse bijdrage voor de gemeente Veldhoven in 2017 met 
C 47.187.

Als gevolg van de daling van de BDuR voor de Veiligheidsregio stijgt de jaarlijkse 
bijdrage voor de gemeente Veldhoven in 2017 met C 12.703.

Hieronder zijn alle consequenties voor de begroting van 2017 weergegeven:

Reeds begroot voor 2017 C 2.007.925
Indexering 2017 + C 29.262
Herijking gemeentefonds - C 47.187
Daling BDuR + C 12.703

Nieuw begroot voor 2017 C 2.002.703

Deze wijzigingen worden als meerjarig effect verwerkt in de tweede 
kwartaalrapportage.

Communicatie en samenspraak

Met bijgevoegde brief met kenmerk 16UIT13557 aan de Veiligheidsregio.

Uitvoering | planning 

n.v.t.

Bijlagen

- Raadsbesluit 16.059 (16bs00353)
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- Brief met zienswijze aan de Veiligheidsregio (16UIT13557)
- Ontwerpbegroting 2017-2020 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
- Eerste begrotingswijziging 2017 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
- Nota financiële ontwikkelingen
- Jaarrekening 2015 (ter informatie)
- Jaarverslag 2015 (ter informatie)
- Kadernota 2017 (ter informatie)

Resultaat van de behandeling in de oordeelsvormende raad

De oordeelsvormende raad adviseert het besluit ongewijzigd als hamerstuk te 
agenderen voor de besluitvormende raad van 14 juni 2016.

Reactie college n.a.v. behandeling in de oordeelsvormende raad

De behandeling in de oordeelsvormende vergadering geeft geen aanleiding de stukken 
aan te passen.

Burgemeester en wethouders van Veldhoven,

drs. J.M.L.N. Mikkers 
burgemeester

H.J. de Ruiter 
secretaris
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