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Samenvatting:
Vooruitlopend op de programmabegroting 2021 zendt de Veiligheidsregio Brabant-Noord (VR) het
concept-Beleidskader 2021 toe aan de deelnemende gemeenten met het verzoek hun zienswijze
daarover kenbaar te maken. De VR bestaat uit de Brandweer Brabant-Noord (BBN), de
Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) en Bevolkingszorg (BZ). In het
beleidskader zijn voorstellen voor nieuw beleid en de voorlopige indexering voor 2021
opgenomen. De zienswijze hierop kan tot 18 maart 2020 ingediend worden.
Voorgesteld besluit:
1)
Bijgaand concept – raadsbesluit vaststellen waarbij als zienswijze kenbaar wordt gemaakt
dat kan worden ingestemd met het concept-beleidskader 2021 Veiligheidsregio BrabantNoord.
2)
Deze zienswijze kenbaar maken bij de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio
Brabant-Noord.
3)
Via de voorjaarsnota €12.300 beschikbaar stellen.
Inleiding/probleemstelling:
Op grond van uw bevoegdheid kaders voor beleid op hoofdlijnen te stellen, bieden wij u ter
vaststelling deze nota aangaande het zienswijzeverzoek concept-Beleidskader 2021
Veiligheidsregio Brabant-Noord aan.
Het concept-Beleidskader 2021 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord (VR) bevat de
uitgangspunten voor de Programmabegroting 2021 van de VR. Ter uitvoering van de gemaakte
afspraken voor verbetering van de beheersbaarheid van gemeenschappelijke regelingen, artikel
34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 4 van de Financiële verordening
Veiligheidsregio Brabant-Noord 2014, stelt het dagelijks bestuur van de VR de deelnemende
gemeenten in de gelegenheid om over het Beleidskader 2021 hun zienswijze kenbaar te maken.
De aanbieding van dit document geschiedt in een vroegtijdig stadium om de deelnemende
gemeenten voor de begroting 2021 in de gelegenheid te stellen om invloed uit te oefenen op het
beleid en de (inwoner) bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling.
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Het concept-Beleidskader 2021 van de VR is opgesteld voor de afzonderlijke
organisatieonderdelen, te weten de Brandweer Brabant-Noord (BBN), de Geneeskundige
Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) en Bevolkingszorg (BZ).
De gemeenten worden verzocht om uiterlijk 17 maart 2020 hun zienswijzen te geven op het
concept-Beleidskader 2021. De ontvangen reacties worden verzameld en ter vergadering van het
Algemeen Bestuur uitgereikt op 25 maart 2020. Op deze wijze worden de zienswijzen betrokken
bij de besluitvorming over het Beleidskader 2021.
Relatie met eerdere besluitvorming:
Voor de nieuwe beleidsperiode is het beleidsplan 2020-2023 ‘Samen Veiliger’ van kracht. Het
beleidsplan is op 12 december 2019 aan uw raad voorgelegd. Het Algemeen Bestuur zal op 29
januari 2020 de ingekomen reacties ter vergadering behandelen en betrekken bij de
besluitvorming. In het Beleidskader zijn de tien opdrachten uit het beleidsplan voor de
duidelijkheid nogmaals vermeld. Voor 2020 en 2021 is afgesproken dat de begrote uitgaven uit de
ontwikkelagenda geen structureel karakter hebben.
Beoogd resultaat:
In het beleidskader zijn voorstellen voor nieuw beleid en de voorlopige indexering voor 2021
opgenomen. U kunt uw zienswijze hierop tot 18 maart 2020 indienen.
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.
Keuzemogelijkheden:
We stellen uw raad voor de volgende zienswijze kenbaar te maken bij de gemeenschappelijke
regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord:
“Als gemeenteraad stemmen wij in met het voorliggende Beleidskader 2021 van de
Veiligheidsregio Brabant-Noord.”
Argumenten:
Het concept-Beleidskader 2021 VR bevat de uitgangspunten voor de Programmabegroting 2021
van de VR. Ter uitvoering van de gemaakte afspraken voor verbetering van de beheersbaarheid
van gemeenschappelijke regelingen, artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen en
artikel 4 van de Financiële verordening Veiligheidsregio Brabant-Noord 2014, stelt het dagelijks
bestuur van de VR de deelnemende gemeenten in de gelegenheid om over het Beleidskader
2021 hun zienswijze kenbaar te maken. De aanbieding van dit document geschiedt in een
vroegtijdig stadium om de deelnemende gemeenten voor de begroting 2021 in de gelegenheid te
stellen om invloed uit te oefenen op het beleid en de (inwoner) bijdrage aan de
gemeenschappelijke regeling.
Het onderdeel duurzaamheid komt ook terug in het Beleidsplan van de VR, hierbij een korte
weergave van dat onderdeel:
De VR is als gemeenschappelijke regeling een verlengstuk van het lokaal bestuur. Daarom is het
belangrijk dat zij als organisatie en werkgever, uitvoering geeft aan lokale, gemeentelijke en
provinciale programma’s op het gebied van duurzaamheid. Denk daarbij aan de energietransitie
en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Dit is in lijn met de gemeentelijke ambities.
De VR start met het maken van een plan hiervoor en vertalen dat door in realistische en concrete
acties en maatregelen.
Financiële gevolgen en dekking:
Ten opzichte van 2020 is de inwonerbijdrage € 1,83 hoger:
Indexatie
€ 1,29 per inwoner
*FLO
€ 0,54 per inwoner
**Herindeling Haaren € 0 per inwoner.
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*Naast de verhoging van de inwonersbijdrage voor de gehele regio draagt de gemeente ‘sHertogenbosch in 2020 € 3,1 miljoen euro over aan de VR voor de FLO rechten van medewerkers
voor de periode dat deze nog in dienst waren bij de brandweer van de gemeente ’sHertogenbosch (voor de regionalisering 1-1-2011). Daarnaast heeft de gemeente ‘sHertogenbosch de FLO uitkeringen betaald in de periode 2011-2019.
**De lagere bijdrage door herindeling van Haaren (€ 396.000) wordt deels opgevangen door
verlaging van directe kosten die hiermee samenhangen. Voor het deel dat overblijft neemt de VR
een taakstelling op in de begroting die komende jaren ingevuld wordt.
De deelnemersbijdrage voor onze gemeente bedraagt voor 2021:
BBN:
GHOR:
Bevolkingszorg:

Per inwoner
€ 56,95
€ 1,929
€ 1,1780

Totaal
€ 602.961
€ 20.424
€ 12.473

Begroot is een bedrag van in totaal € 623.600. Dit bedrag is niet toereikend ten opzichte van de
gevraagde bijdragen. Voorgesteld wordt om via de voorjaarsnota €12.300 beschikbaar te stellen.
Risico’s: Niet van toepassing
Communicatie: Niet van toepassing
Uitvoering en evaluatie:
De gemeenten worden verzocht om uiterlijk 17 maart 2020 hun zienswijzen te geven op het
concept-Beleidskader 2021. De ontvangen reacties worden verzameld en ter vergadering van het
Algemeen Bestuur uitgereikt op 25 maart 2020. Op deze wijze worden de zienswijzen betrokken
bij de besluitvorming over het Beleidskader 2021.
Voorstel:
1)
Bijgaand concept – raadsbesluit vaststellen waarbij als zienswijze kenbaar wordt gemaakt
dat kan worden ingestemd met het concept-beleidskader 2021 Veiligheidsregio BrabantNoord.
2)
Deze zienswijze kenbaar maken bij de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio
Brabant-Noord.
3)
Via de voorjaarsnota €12.300 beschikbaar stellen.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel
De secretaris
de burgemeester
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Bijlagen die zijn bijgevoegd:
1.
Zienswijzeverzoek raden Veiligheidsregio Brabant-Noord
2.
Concept-Beleidskader 2021 Veiligheidsregio Brabant-Noord
3.
Concept-raadsbesluit
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