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Samenvatting
Vooruitlopend op de programmabegroting 2018 zendt de Veiligheidsregio Brabant-Noord (VR) het
Concept-beleidskader 2018 toe aan de deelnemende gemeenten met het verzoek hun zienswijze
daarover kenbaar te maken.
In het Concept-beleidskader worden voor de onderdelen van de VR, namelijk BBN (Brandweer
Brabant-Noord), GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio), GMC
(Gemeenschappelijk Meld Centrum) en Bevolkingszorg geen voorstellen gedaan voor nieuw
beleid.
Wel worden de budgetten bestaand beleid, conform bestendige gedragslijn, verhoogd met een
inflatiecorrectie voor loon- en prijsontwikkeling van (voorlopig) gemiddeld ca. 1,5%. Dit brengt een
verhoging met zich mee van ca. € 0,68 per inwoner.
Voorgesteld besluit :
Bijgaand concept-raadsbesluit vast te stellen, waarin wordt voorgesteld de Veiligheidsregio
Brabant-Noord mede te delen dat een positieve zienswijze kan worden gegeven op het
beleidskader 2018 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord.

Inleiding/probleemstelling:
Vooruitlopend op de programmabegroting 2018 zendt de Veiligheidsregio Brabant-Noord (VR) het
Concept-beleidskader 2018 toe aan de deelnemende gemeenten met het verzoek hun zienswijze
daarover kenbaar te maken.
In het Concept-beleidskader worden voor de onderdelen van de VR, namelijk. BBN (Brandweer
Brabant-Noord), GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio), GMC
(Gemeenschappelijk Meld Centrum) en Bevolkingszorg geen voorstellen gedaan voor nieuw
beleid.
Wel worden de budgetten bestaand beleid, conform bestendige gedragslijn, verhoogd met een
inflatiecorrectie voor loon- en prijsontwikkeling van (voorlopig) gemiddeld ca. 1,5%. Dit brengt een
verhoging met zich mee van ca. € 0,68 per inwoner.
Relatie met eerdere besluitvorming:
Ter uitvoering van de gemaakte afspraken voor verbetering van de beheersbaarheid van
gemeenschappelijke regelingen, artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel
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4 van de Financiële verordening Veiligheidsregio Brabant-Noord 2014, stelt het dagelijks bestuur
van de Veiligheidsregio de deelnemende gemeenten in de gelegenheid om over het beleidskader
voor 2018 hun zienswijze kenbaar te maken. De aanbieding van dit document geschiedt in een
vroegtijdig stadium om de deelnemende gemeenten voor de begroting 2018 in de gelegenheid te
stellen om invloed uit te oefenen op het beleid en de (inwoner)bijdrage aan de
gemeenschappelijke regeling.
Beoogd resultaat:
Het verkrijgen van de standpunten van de individuele gemeenteraden zodat deze bij de in de
vergadering van het Algemeen Bestuur op 13 april 2017 in de besluitvorming over het
beleidskader 2017 meegenomen kunnen worden.
Argumenten:
Algemeen
De Concept-beleidskaders zijn opgesteld voor de afzonderlijke organisatieonderdelen, te weten
de Brandweer Brabant Noord (hierna: BBN), de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en
Rampen (hierna: GHOR), het Gemeenschappelijk Meld Centrum (hierna: GMC) en
Bevolkingszorg (hierna: BZ).
Inflatie
Als inflatiecorrectie voor 2018 is bij de VR vooralsnog rekening gehouden met een loon- en
prijsindex van gemiddeld ca. 1,5% (GHOR 1,3% en BBN en GMC 1,5%).
De definitieve inflatiepercentages worden, als de cijfers van het Centraal Plan Bureau bekend zijn,
later verwerkt in de programmabegroting 2018.
Beleidsmatige ontwikkelingen
Brandweer Brabant-Noord
 Overige huisvesting
Op 10 november 2016 heeft het Algemeen Bestuur haar visie op kantoorlocaties
vastgesteld. Het betreft een hoofdlocatie in ’s-Hertogenbosch. De geografische
uitgestrektheid van de regio maakt het onmogelijk om te volstaan met één locatie, zelfs als
dit het meest centrale punt in de regio zou zijn. Vandaar dat er naast de hoofdvestiging een
steunpunt zal moeten worden ontwikkeld. In 2017 zal hiervoor separaat een voorstel met
investerings- en dekkingsplan worden opgesteld en aan het bestuur ter besluitvorming
worden aangeboden. De exploitatiekosten zullen met ingang van 2019 op de begroting van
de brandweer drukken.
 Verminderen kwetsbaarheden bedrijfsprocessen
Bij het uitvoeren van de bedrijfsprocessen ligt de focus vooral op de reguliere,
beheersmatige activiteiten. Aan ontwikkelactiviteiten wordt niet toegekomen. Dit brengt
(bestuurlijke) risico’s met zich mee. Om kwetsbaarheden te verminderen wordt getracht de
efficiency waar mogelijk te verbeteren en wordt een samenwerking met de Veiligheidsregio
Brabant Zuidoost onderzocht. Daar waar de kwetsbaarheden niet op deze wijze kunnen
worden opgelost, zullen in de loop van 2017 concrete bestuurlijke voorstellen worden
ontwikkeld om tot versterking van de organisatie te komen.
 Omgevingswet
Per 2019, wellicht 2020, treedt de Omgevingswet (Ow) en alle aanpalende besluiten in
werking. De totstandkoming van de Omgevingswet is een van de grootste
wetgevingsoperaties die ooit in Nederland heeft plaatsgevonden. De impact van de
Omgevingswet op alle overheidsorganisaties die een rol hebben in het domein van
vergunningverlening, toezicht en handhaving van het omgevingsrecht, is groot. Zo ook op
de Veiligheidsregio als vaste ketenpartner voor gemeenten en provincie.
De Omgevingswet biedt voor Rijk, provincies en gemeenten een grote kwaliteitsimpuls om
tot een veilige, duurzame en gezonde fysieke leefomgeving te komen. Een groot aantal
gemeenten en de omgevingsdienst(en) is al voortvarend aan de slag om de Ow met
voldoende kwaliteit te implementeren. Brandweer Brabant-Noord moet als belangrijke
ketenpartner eenzelfde kwaliteit nastreven.
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Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen
De GHOR richt zich in 2018 op de volgende onderwerpen:
 Informatiemanagement in de geneeskundige kolom. Informatiemanagement is een
methode van samenwerken, waarbij alle betrokken (geneeskundige) partijen continu alle
relevante informatie die bij hen beschikbaar is online publiceren. De GHOR voert de regie
op dit proces. Medio 2016 is gestart met een verkennend onderzoek naar de behoefte en
mogelijkheden om met geneeskundige partners samen te kunnen werken op basis van
informatiemanagement. In 2017 zullen afspraken worden uitgewerkt, een systeem worden
bepaald en in 2018 zal de werkwijze in de geneeskundige keten geïmplementeerd worden.
 Zorgrisicoprofiel. Het zorgrisicoprofiel is een instrument/methodiek waarmee een
realistisch beeld verkregen kan worden van de regionale zorgbehoefte en het regionale
zorgaanbod op basis van risico’s in regio Brabant-Noord. Met het instrument kunnen
realistische afspraken worden gemaakt over de inzetbaarheid van zorginstellingen in de
acute zorgsector bij rampen en crises.
 Big data en business intelligence. Zowel bij de geneeskundige partners van de GHOR als
bij de multidisciplinaire veiligheidspartners is veel data beschikbaar. Vooralsnog vindt er in
de praktijk slechts beperkte uitwisseling van data plaats. In 2018 zal verkend worden wat
de kansen en mogelijkheden zijn van het bundelen van data van partners voor de GHOR.
Gemeenschappelijk Meld Centrum
 Ontwikkeling van de LMO (Landelijke Meldkamer Organisatie)
Eind 2015 is er een zgn. Gateway-review uitgevoerd. Naar aanleiding daarvan heeft er
een heroriëntatie op de Landelijke Meldkamerorganisatie plaatsgevonden. Als gevolg van
deze heroriëntatie worden de besturen van de veiligheidsregio’s in afstemming met de
regionale ambulancevoorzieningen en de politie verantwoordelijk voor de samenvoeging
en instandhouding van de meldkamers. De samenvoeging van de meldkamers
’s-Hertogenbosch en Eindhoven (MKOB: Meldkamer Oost-Brabant) zal reeds in 2018
plaatsvinden. Van medio 2017 tot medio 2018 staat de noodzakelijke verbouwing gepland
van het pand aan de Gruttostraat. Naar verwachting kan de MKOB dan aansluiten op het
Nationaal Meldkamersysteem (NMS).
De streefdatum voor de start van de Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO) is gesteld
op 2020. De wet- en regelgeving is erop gericht dat de minister van V&J de
verantwoordelijkheid heeft over het LMO en dat het beheer van de meldkamers komt te
liggen bij de politie.
Gezien deze ontwikkelingen in het meldkamerdomein zal het bestaande beleid van het
GMC in 2018 wijzigen. Ook op financieel gebied zal er veel veranderen, echter binnen de
afspraak dat de nieuwe organisatie niet meer mag kosten en het synergie-effect zo
optimaal mogelijk benut wordt.
Financiële gevolgen en dekking:
Op basis van de nieuwe verdeelsleutel ziet de totale bijdrage 2018 van alle deelnemende
gemeenten aan de VR er als volgt uit:
Bijdrage 2017
30.286.000
Inflatiecorrectie 2018 (voorlopig gemiddeld ca 1,5%)
441.000
Bijdrage 2018
30.727.000
Aan lasten voor 2018 is voor de gemeente Boekel in het concept-beleidskader een bedrag van
€ 541.513 opgenomen. In de begroting van de gemeente Boekel is voor 2018 een bedrag
opgenomen van € 530.600. Dit betekent dat er een tekort is van € 10.987. Dit tekort wordt
veroorzaakt door de indexering en een toename in inwoneraantal. Als u instemt met dit besluit zal
het budget in de voorjaarsnota 2017 worden bijgesteld.
Risico’s:
Onder de beleidsbijstellingen per programma worden in het Beleidskader 2018 voor de
Brandweer Brabant-Noord een aantal ontwikkelingen genoemd, die naar de toekomst toe een
financieel risico met zich mee kunnen brengen. Genoemd worden:
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- Wegvallen inkomsten Openbaar Meld Systeem (OMS);
- Realiseren van de eerder opgelegde structurele bezuiniging van 5 fte op de formatie van
de meldkamer brandweer;
- Huisvestingskosten meerdere kantoorlocaties;
- Implementatie Omgevingswet;
- Arbeidshygiëne;
- Extra kosten officiersfuncties als gevolg van het wegvallen de bekostiging daarvan door
het Ministerie van V. en J.
Communicatie:
Aan het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord zal uw zienswijze worden
medegedeeld.
Uitvoering en evaluatie:
Niet van toepassing.
Voorstel:
Bijgaand concept-raadsbesluit vast te stellen, waarin wordt voorgesteld de Veiligheidsregio
Brabant-Noord mede te delen dat een positieve zienswijze kan worden gegeven op het
beleidskader 2018 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel
De secretaris
de burgemeester
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Bijlagen ter inzage:
Bijlagen die zijn bijgevoegd:
1. Concept-raadsbesluit
2. Brief Veiligheidsregio Brabant-Noord d.d. 2 februari 2017 met verzoek om zienswijze
3. Concept-Beleidskader 2018 Veiligheidsregio Brabant-Noord
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