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Onderwerp

:

Zienswijzeverzoek concept-kadernota 2022 Veiligheidsregio
Brabant-Noord

Portefeuillehouder :

Burgemeester

Samenvatting:
Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord vraagt de 16 deelnemende
gemeenteraden hun zienswijze te geven op de Kadernota 2022.
In de Kadernota zijn de (financiële) uitgangspunten opgenomen om uitvoering aan te geven aan
het door het Algemeen Bestuur op 29 januari 2020 vastgestelde beleidsplan 2020-2023.
Voorgesteld besluit:
1. Kennis te nemen van de kadernota 2022 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord;
2. In te stemmen met de voorgestelde koers en ambities en dit terug te koppelen aan de
Veiligheidsregio;
3. De extra benodigde middelen van €43.000 voor 2022 en verder via de voorjaarsnota
beschikbaar te stellen.
Inleiding/probleemstelling:
Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord vraagt de 16 deelnemende
gemeenteraden hun zienswijze te geven op de Kadernota 2022.
In de Kadernota zijn de (financiële) uitgangspunten opgenomen om uitvoering aan te geven aan
het door het Algemeen Bestuur op 29 januari 2020 vastgestelde beleidsplan 2020-2023. Het
Beleidsplan beschrijft de missie en visie van de Veiligheidsregio voor de periode tot en met 2023
en de ambities en opgaven waar de Veiligheidsregio voor staat.
Het Algemeen Bestuur beslist op 24 maart 2021 over de Kadernota 2022. Het Algemeen Bestuur
betrekt alle zienswijzen in deze besluitvorming. In de zienswijzen geven de gemeenteraden hun
mening over de concept Kadernota. De deelnemende gemeenten kunnen zo invloed uitoefenen
op het beleid en de (inwoner)bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling. De gemeenten
worden verzocht om uiterlijk 17 maart 2021 hun zienswijzen te geven. De Veiligheidsregio vraagt
u met uw zienswijze de beleidslijn uit de Kadernota 2022 te ondersteunen, zodat het Algemeen
Bestuur deze ongewijzigd kan vaststellen.
Relatie met eerdere besluitvorming:
In de programmabegroting 2020 die op 3 juli 2019 door het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio is
vastgesteld, is de verhoging van de inwonerbijdrage met € 1,80 per inwoner ten behoeve van de
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huisvesting – realisatie hoofd- en nevenvestiging besloten. Deze kosten gaan pas per 2022 in en
komen daarom in de kadernota voor 2022 terug.
Beoogd resultaat:
Met de vaststelling van de zienswijze ondersteunt uw raad de beleidslijn uit de Kadernota 2022.
Argumenten:
De concept Kadernota is in lijn met het Beleidsplan 2020-2023 ‘Samen Veiliger’. Deze beleidslijn
past in het Beleidsplan 2020-2023 van de Veiligheidsregio. De Kadernota 2021 omvat geen
voorstellen voor nieuw beleid ten opzichte van het Beleidsplan 2020-2023 ‘Samen Veiliger’. De
koers wordt niet gewijzigd.
Door de tweede golf besmettingen van het coronacrisis bevindt de Veiligheidsregio zich in een
ongekende situatie, waardoor nieuwe ontwikkelingen moeilijk geduid kunnen worden. In deze
kadernota worden geen voorstellen voor nieuw beleid gedaan, maar wordt aangesloten op het
Beleidsplan 2020-2023 ‘Samen Veiliger’. De tien opdrachten uit het Beleidsplan zijn – waar nodig
– aangescherpt, zonder de koers te wijzigen.
Financiële gevolgen en dekking:
De verhoogde gemeentelijke bijdrage voor 2022 is als volgt opgebouwd:
- Stijging indexatie € 1,55 per inwoner (GHOR) en € 1,36 per inwoner (brandweer en
bevolkingszorg)
- Stijging nieuw beleid € 0,026 per inwoner (GHOR) en € 0,016 (bevolkingszorg) en
€ 498.245 (brandweer)
- Kosten huisvesting hoofd- en nevenstructuur € 1.178.680: € 1,80 per inwoner.
-

Stijging aantal inwoners gemeente Boekel tussen 1 januari 2019 en 1 januari 2020.

-

Stijging aantal inwoners gemeente Boekel tussen huidig aantal waarmee gerekend wordt:
aantal per 1 januari 2020 en het nu al bekende inwoneraantal op 1 januari 2021. Dit is een
stijging van 167 personen. Omdat de definitieve bijdrage over 2022 berekend wordt over
het aantal inwoners per 1 januari 2021, wordt voorgesteld in de raming ook deze stijging
alvast mee te nemen. Dit zorgt voor een realistisch beeld. Dit houdt in dat nu wordt
voorgesteld om meer financiële middelen via de voorjaarsnota beschikbaar te gaan stellen
dan in de kadernota gevraagd wordt.

Op basis van deze kadernota bedraagt de deelnemersbijdrage voor de gemeente Boekel voor
2022 € 671.551, terwijl op dit moment aan budget € 628.600 beschikbaar is.
Op basis van de stijging van het aantal inwoners in 2020 is in 2022 een bijdrage van 671.551
nodig.
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Inwoneraantal

Brandweer
totaal 2022
58,42

GHOR

Boekel - kadernota 2021
Boekel - begroting 2022

10.785
10.952

630.024
639.779

18.281
18.564

Kostenplaats /
kostensoort
* 611010
Hulpverleningsdienst
Brabant Noord
4433000 Bijdrage
brandweer Brabant-Noord
4433012 Bijdrage
GHOR
* 611020
Rampenbestrijding
4380436 Bijdrage regio
bevolkingszorg
Totaal

Begroot
2022

Bijdrage per inwoner

Verwachte
kosten 2022

BzBN
functiestr.
1,695
0,608
6.557
6.659

BzBN
overige
0,598

BzBN
totaal
1,206

TOTAAL

6.449
6.549

13.006
13.208

661.311
671.551

Verschil

598.000

639.779

41.779-

18.000

18.564

564-

12.600
628.600

13.208
671.551

60842.951-

Risico’s:
In de Kadernota vraagt de Veiligheidsregio aandacht voor enkele onzekerheden en
ontwikkelingen:
1.
De coronacrisis maakt het moeilijk om ontwikkelingen te duiden en kan invloed hebben op
het takenpakket van de Veiligheidsregio.
2.
Landelijke ontwikkelingen op het gebied van taakdifferentiatie tussen vrijwilligers en
beroepsmedewerkers van de brandweer kunnen – in potentie – grote consequenties
hebben voor de manier waarop de brandweer landelijk en binnen Brabant-Noord is
georganiseerd. Dit heeft mogelijk ook financiële gevolgen, die op dit moment niet zijn in te
schatten.
3.
De Veiligheidsregio beschrijft enkele majeure projecten en ontwikkelingen voor 2022:
a.
Actualisatie Risicogericht toezicht. In de periode 2017-2022 is voor het eerst
gewerkt met een gezamenlijke toezichtsstrategie. Deze wordt samen met de
gemeenten vernieuwd;
b.
Incident Bestrijding Gevaarlijke Stoffen (IBGS). In 2022 wordt de landelijke visie
IBGS geïmplementeerd in onze regio. Dit past bij het geprioriteerde risico
(spoor)incidenten met gevaarlijke stoffen. Dit brengt een extra oefeninspanning met
zich mee;
c.
Voorbereiding op nieuwe IT-infrastructuur in 2022 die past bij de tijd en
ondersteunend is aan de ontwikkelopgaven;
d.
Afgeschreven eerstelijnsvoertuigen voor oefening en onderhoud. Op dit moment
wordt de werkwijze gehanteerd van het gebruik van afgeschreven
eerstelijnsvoertuigen bij oefenen en ter vervanging bij onderhoud. Dit past niet bij
de vastgestelde kaders voor repressieve dienstverlening. In 2021 wordt in beeld
gebracht hoe hiermee omgegaan kan worden.
e.
Wetsevaluatie Wet veiligheidsregio’s die gevolgen kan hebben voor het
takenpakket van de Veiligheidsregio.
Wat betreft de eerste drie majeure ontwikkelingen (3a tm c) verwacht de Veiligheidsregio
deze binnen de eigen begroting op te vangen. Voor de ontwikkeling ‘Afgeschreven

Z/044762 AB/028398

eerstelijnsvoertuigen voor oefening en onderhoud’ wordt dit in 2021 onderzocht. Wat
betreft de Wetsevaluatie Wet veiligheidsregio’s hangt dit af van de opvolging van het eind
2020 opgeleverde evaluatierapport.
Communicatie:
Alle 17 gemeenteraden krijgen de gelegenheid hun zienswijze te geven op de concept-Kadernota
2021. Uw zienswijze wordt kenbaar gemaakt aan de Veiligheidsregio Brabant-Noord zodat deze
betrokken kan worden bij de besluitvorming door het Algemeen Bestuur op 24 maart 2021.
Voorstel:
1. Kennis te nemen van de kadernota 2022 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord;
2. In te stemmen met de voorgestelde koers en ambities en dit terug te koppelen aan de
Veiligheidsregio;
3. De extra benodigde middelen van €43.000 voor 2022 en verder via de voorjaarsnota
beschikbaar te stellen.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel
De secretaris
de burgemeester

J.G. Marcic

P.M.J.H. Bos

Bijlagen ter inzage:
Bijlagen die zijn bijgevoegd:
1.
Concept-raadsbesluit
2.
Brief gemeenteraden zienswijzeverzoek VRBN Kadernota 2022
3.
Concept Kadernota 2022 VRBN
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