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Zienswijzeverzoek omtrent concept-Beleidskader 2021 Veiligheidsregio Brabant-Noord

Geachte heer/mevrouw,
Bijgaand treft u het concept-Beleidskader 2021 van Veiligheidsregio Brabant-Noord aan.
Voorafgaand aan de besluitvorming in het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Brabant-Noord
vragen wij u om een zienswijze op dit beleidskader, zodat het Algemeen Bestuur deze kan
meewegen.
U kunt uw zienswijze tot 18 maart 2020 indienen. De ontvangen reacties worden verzameld en ter
vergadering van het Algemeen Bestuur uitgereikt op 25 maart 2020. Op deze wijze wordt uw
zienswijze betrokken bij de besluitvorming over het Beleidskader 2021.

Beleidskader 2021 Veiligheidsregio Brabant-Noord
Het Beleidskader 2021 geeft de uitgangspunten voor de Programmabegroting 2021-2024. In dit
beleidskader treft u voorstellen voor nieuw beleid en de voorlopige indexering voor 2021 aan.

Beleidsmatige ontwikkelingen
Voor de nieuwe beleidsperiode is het beleidsplan 2020-2023 ‘Samen Veiliger’ van kracht. In
hoofdstuk 1 ‘Beleidsmatige ontwikkelingen’ zijn de tien opdrachten uit het beleidsplan voor de
duidelijkheid nogmaals vermeld. Voor 2020 en 2021 is afgesproken dat de begrote uitgaven uit
het ontwikkelplan geen structureel karakter hebben.

Aanvullend op het beleidsplan zijn de volgende beleidsmatige ontwikkelingen aan de orde:
1. Regionale bekostiging Functioneel Leeftijdsontslag (FLO);
2. Herindeling van de gemeente Haaren;
3. Versterking Omgevingsveiligheid met ingang van 2021.
Regionale bekostiging Functioneel Leeftijdsontslag (FLO)
Tot het moment van de nieuwe verdeelsleutel in 2017 bracht elke gemeente zijn eigen budget in
voor de (brandweer)begroting van de veiligheidsregio. Bij de vaststelling van de nieuwe
verdeelsleutel is dit los gelaten. Dit vanuit de gedachte dat het gehele brandweerpotentieel
ingezet wordt ten behoeve van de gehele veiligheidsregio. Hetzelfde principe van solidariteit
wordt nu toegepast op de huisvesting. Als deze lijn wordt gevolgd is het reëel hetzelfde te doen
voor de FLO-kosten. Zo is er geen verschil meer tussen gemeenten en kunnen alle inwoners
binnen de Veiligheidsregio Brabant-Noord rekenen op gelijke brandweerzorg tegen een gelijk
bedrag per inwoner.
Herindeling gemeente Haaren
De gemeente Haaren wordt per 1 januari 2021 opsplitst en houdt dan op te bestaan. Voor onze
veiligheidsregio betekent dit dat het verzorgingsgebied kleiner wordt, omdat de dorpskernen van
Haaren en Biezenmortel overgaan naar Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Als gevolg
hiervan gaat de brandweerpost Haaren naar de gemeente Oisterwijk.
Versterking Omgevingsveiligheid met ingang van 2021
Het programma Impuls Omgevingsveiligheid loopt per 1-1-2021 af. Dit betekent dat de
veiligheidsregio geen subsidie meer krijgt voor gemaakte ambtelijke uren voor advisering externe
veiligheid aan gemeenten. Op dit moment is onder meer nog onduidelijk welke rol/taak de
veiligheidsregio in deze krijgt. In de Programmabegroting 2021 verwachten we hierover meer
duidelijkheid te kunnen geven.

Financiële ontwikkelingen
In onderstaande gaan we in op de financiële consequenties van het nieuwe beleid, de loon- en
prijsindex, en de gemeentelijke bijdragen 2021.
Realisatie beleidsplan 2020-2023 ‘Samen Veiliger’
Bij de tien opdrachten is een raming opgesteld van de totale activiteiten en kosten over de gehele
periode van het beleidsplan, zijnde 2020-2023. De totale kostenraming komt uit op een
incidenteel bedrag van € 2,1 miljoen. Deze kosten komen ten laste van de reserve
‘doorontwikkeling veiligheidsregio’.
Effect regionale bekostiging van het Functioneel Leeftijdsontslag (FLO)
In de huidige situatie betaalt de gemeente ’s-Hertogenbosch nog de FLO-kosten van haar
voormalige beroepsbrandweermedewerkers die voor 1-1-2006 een bezwarende functie
vervulden. Deze medewerkers zijn vanaf 2011 echter allemaal in dienst van de veiligheidsregio.
De opbouw van FLO-rechten van deze medewerkers loopt nog steeds door. Als de FLO-kosten
voortaan door de gehele regio bekostigd worden, dan resulteert dit vanaf 2021 in een verhoging
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van de inwonerbijdrage met € 0,54 per inwoner. Daarnaast koopt de gemeente ’s-Hertogenbosch
de opgebouwde werknemersrechten FLO tot aan 1-1-2011 middels een eenmalige bijdrage van
€ 3.119.178 af.
Herindeling gemeente Haaren
Als we de herindeling van Haaren vertalen naar het effect op onze inkomsten dan dalen die met
ingang van 2021 met € 462.000 (structureel). We willen dit inkomstenverlies opvangen binnen de
begroting van de veiligheidsregio. Voor het afwikkelen van frictie- en desintegratiekosten denken
we wel een overgangsperiode van drie jaar nodig te hebben. Dit omdat er ook indirecte kosten
zijn die we niet direct kunnen relateren aan de kernen Haaren en Biezenmortel. Er is een
berekening gemaakt van de frictie- en desintegratiekosten en hierover zijn we in gesprek met de
gemeente Haaren.

Loon- en prijsindex
Zoals gebruikelijk hebben de gemeenten ’s-Hertogenbosch en Tilburg de voorlopige loon- en
prijsindexen voor 2021 doorgegeven. In maart 2020 volgen de definitieve indexcijfers gebaseerd
op het CPB die worden opgenomen in de programmabegroting 2021.

Gemeentelijke bijdragen 2021
In het beleidskader is op pagina 14 te zien hoe de gemeentelijke bijdrage is opgebouwd en op
pagina 15 is voor elke gemeente opgenomen wat de gemeentelijke bijdrage voor 2021 is.

Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord,
namens dezen,

Drs. M.J.H. van Schaijk,
secretaris
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