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Brabant

Zuidoost

Veiligheids tegio
Aanbiedingsbrief begroting 2022

Bestuur

Geachte leden van de gemeenteraad,

Onderwerp

Begroting 2022
Hierbij ontvangt u de Ontwerpbegroting 2022 van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. De
Ontwerpbegroting is in lijn met de uitgangspunten van de Kadernota 2022 opgesteld.
Deze Kadernota heeft u eerder dit jaar al ontvangen. Met het aanbieden van deze
Ontwerpbegroting wordt u als gemeenteraad in de gelegenheid gesteld uw zienswijze op
de Ontwerpbegroting aan het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
kenbaar te maken.

Datum

2 maart 2021
Behandeld door

Erik Grummels
Telefoon

(040) 2 203 410
Versie

De vaststelling van deze begroting vindt parallel plaats aan de vaststelling van de Visie
VRBZO 2025. We hebben er daarom voor gekozen om deze visie integraal onderdeel te
maken van deze begroting. Vóórdat de visie is vastgesteld, wordt de begroting
aangeboden aan gemeenten voor een zienswijzeprocedure. De formele vaststelling van
de begroting vindt plaats nadat de visie is vastgesteld. De geplande datums van
vaststelling zijn:
^

uiterlijk 15 maart verzending ontwerpbegroting aan gemeenteraden;

^

7 april geplande vaststelling Visie 2025 in Algemeen Bestuur

^

7 juli geplande vaststelling begroting 2022 in Algemeen Bestuur

Om u nader te informeren over deze Ontwerpbegroting worden op 12 april en 21 april in
samenwerking met de GGD Brabant-Zuidoost, Metropoolregio Eindhoven en
Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant informatiebijeenkomsten georganiseerd. Vanwege
Corona zullen de bijeenkomsten digitaal worden gehouden. Tijdens deze
avondbijeenkomsten wordt een toelichting gegeven op de afzonderlijke begrotingen en
de samenwerking die tussen deze vier regionaal georganiseerde gemeenschappelijke
regelingen plaatsvindt. U bent van harte uitgenodigd voor deze bijeenkomsten. Via uw
griffie ontvangt u binnenkort de uitnodigingen en inlogcodes.
We presenteren de begroting zo toegankelijk mogelijk, maar daarachter zijn wel scherpe
keuzes gemaakt om binnen de beschikbare middelen te blijven. Dergelijke keuzes zien
we ook voor de toekomst aankomen. Bij het maken van dergelijke keuzes is steeds onze
visie leidend. Tijdens de (overigens op beide dagen identieke) bijeenkomsten op 12 en
21 april gaan we hier graag nader op in.

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost is een organisatie waarin brandweer, GHOR en RAV (Regionale Ambulancevoorziening)
samenwerken om incidenten en rampen te voorkomen, beperken en bestrijden.

Ons kenmerk

CONCEPT

Graag ontvangt Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost uiterlijk 1 juni 2021 uw zienswijze. Uw reactie kan dan nog tijdig
worden aangeboden aan ons Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur. U reactie mag worden toegestuurd aan
directiesecretariaat@vrbzo.nl

Met vriendelijke groeten,
het Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost,
namens deze,

J.A. Jorritsma
Voorzitter
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