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Zuidoost

Veiligheids tegio
Retouradres, Postbus 242, 5600 AE Eindhoven

Aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten
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Ontwerpbegroting 2023 VRBZO
Geachte mevrouw/heer ,

Datum

Ieder jaar stelt Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) een begroting op waarin we

Uw brief van

15 maart 2022

de plannen voor het volgende jaar beschrijven. Dat gebeurt volgens de kaders die door
het Algemeen Bestuur in de Kadernota zijn meegegeven. Voordat wij de

Uw kenmerk

ontwerpbegroting aan het Algemeen Bestuur ter vaststelling aanbieden, willen wij deze
aan u voorleggen, met het verzoek uw zienswijze kenbaar te maken.

Behandeld door

Ton Emmen
De Kadernota was anders dan andere jaren en dit heeft gevolgen voor de begroting. De
coronacrisis heeft een enorme impact gehad op de organisatie. De coronacrisis heeft
enorme impact gehad op de veiligheidsregio. En kreeg hier ook veel waardering voor.
Maar we zien ook dat door deze langdurige crisis de doorontwikkeling van de organisatie
op een aantal punten is stilgevallen. Als we kijken naar alle risico's in de wereld dan
kunnen we niet anders dan dit versneld laten inhalen. Daarom vragen wij - in het
verlengde van de Kadernota - in deze begroting steun voor incidentele extra middelen
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om dit te realiseren.
Begin 2021 stelden wij als bestuur met elkaar een visie vast. Een visie die er voor zorgt
dat we ook met de nieuwe risico's en dreigingen in de wereld om kunnen gaan. Zodat die
risico's de samenleving zo min mogelijk ontwrichten. Daarbij hoort een organisatie die
zich proactief kan ontwikkelen, vooral op het domein van crisisbeheersing. En juist als
het gaat om de ontwikkeling op dit domein hebben we door de coronacrisis op de rem
moeten trappen. In deze begroting geven we aan welke producten we nu versneld willen
laten ontwikkelen en waarvoor we tijdelijk capaciteit nodig hebben. Om het daarna weer
met de huidige middelen te doen; want dat is de afspraak. We hebben dan met elkaar
een beweging in gang gezet. Het resultaat daarvan zien we eind 2025, als de organisatie
zelf de juiste capaciteit op het domein crisisbeheersing heeft.
Als onderdeel van deze beweging bepalen we dit jaar welke producten in 2025 worden
geleverd. Voor een deel zullen dit nieuwe producten zijn, bijvoorbeeld op het gebied van
intelligence. Andere producten zijn mogelijk minder of niet meer nodig. Keuzes hierover
maken we uiteraard steeds samen. Daarnaast wordt door effectievere manieren van
werken budget vrijgemaakt. Onze veiligheidsregio is lean en mean gefinancierd. Daar
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zijn ook wij een voorstander van. De keerzijde is dat de consequenties van zo'n grote
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crisis van 2 jaar nu niet direct zelf kunnen worden opvangen.
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Wij rekenen erop u met deze begroting een goed inzicht te geven in de plannen voor
2023. We noemen niet alleen de reguliere producten, maar ook de producten die met de
incidentele extra middelen worden ingehaald. Daarnaast geven we aan hoe we op
hoofdlijnen de doorontwikkeling vormgeven en noemen we de onzekere ontwikkelingen.
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Als het Algemeen Bestuur instemt met deze begroting, leggen we met elkaar de basis
om de veiligheid van onze regio te verbeteren. Samen met u, onze medewerkers en
partners.
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Uw zienswijzen als gemeenteraden van deze regio zijn daarbij van belang. De stappen
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die worden voorgesteld en de inspanningen die worden geleverd zijn immers niet alleen
belangrijk voor u en ons, maar voor álle inwoners van Zuidoost-Brabant, die recht
hebben op een zo veilig mogelijke plek om te wonen, werken en leven.
Wij ontvangen uw zienswijzen op deze ontwerpbegroting 2023 graag uiterlijk 9 juni 2022.

Met vriendelijke groet,
namens het Dagelijks Bestuur,

J.A. Jorritsma
Voorzitter
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