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Onderwerp : Zienswijze Kadernota en begroting 2018 RVML
Voorstel:

Instemmen met de kadernota en begroting 2018

Argumenten
De kadernota 2018 en de begroting 2018 van het Regionaal Veiligheidshuis Maas en
Leijgraaf (hierna RVML) beschrijft in het kort de ontwikkelingen die gaan spelen in 2018.
Deze kadernota geeft aan welke inhoudelijke en financiële uitgangspunten ze hanteren
voor de begroting van 2018.
Gezien de korte doorlooptijd tussen de aanbieding van de kadernota en de begroting
2018 worden geen tussentijdse wijzigingen verwacht. Daarom worden de kadernota en
de begroting in één document aangeboden.
De deelnemende gemeenten worden verzocht om via een zienswijze aan te geven
of ze al dan niet kunnen instemmen met de kadernota inclusief de begroting 2018. De
begroting wordt daarom niet later dit voorjaar apart voor een zienswijze aangeboden.
Het RVML voert namens de deelnemende gemeenten taken uit. Momenteel wordt in de
regio Brabant Noordoost gewerkt aan een doorontwikkeling van de twee
veiligheidshuizen in deze regio (Maas en Leijgraaf en Den Bosch). In 2017 wordt duidelijk
in hoeverre deze twee veiligheidshuizen samengevoegd kunnen worden tot een
veiligheidshuis. Daarnaast wordt in de eerste helft van 2017 onderzocht op welke wijze
Nazorg ontwikkeld kan worden.
Indien er andere of aanvullende inhoudelijke of financiële keuzes gemaakt moeten
worden in de tweede helft van 2017, dan zullen deze op dat moment aan de
gemeenteraden voor een zienswijze worden voorgelegd.
In 2016 is door het Algemeen Bestuur van het RVML ingestemd met een uniforme
werkwijze door de drie veiligheidshuizen in Oost Brabant. Voor het RVML betekent dit dat
de aanpak nog meer komt te liggen bij de aanpak van complexe, keten overstijgende
casuïstiek.
Het onderdeel nazorg aan ex-gedetineerden valt in de lijn van de gemaakte keuzes in
Oost Brabant niet meer onder de kerntaken van het Veiligheidshuis. Momenteel wordt
een ambtelijke verkenning uitgevoerd naar de organisatie van deze nazorg aan exgedetineerden. Hiervoor wordt een pilot gestart om gemeentelijke casusregie te gaan
voeren.
Door het samengaan van de voormalige gemeenten Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel
in Meierijstad zijn er afspraken gemaakt over de bijdrage aan beide Veiligheidshuizen in
Noordoost Brabant in 2017.
Meierijstad zal in 2017 nog bijdragen als waren het 3 aparte gemeenten. In de hele regio
Noordoost Brabant (werkgebied van RVML en Den Bosch) zal een nieuwe verdeelsleutel
komen die naar verwachting halverwege 2017 geëffectueerd wordt.
Vanaf 2018 valt de bijdrage van Veghel weg maar dit wordt opgevangen door de lagere
huisvestingskosten en de bezuiniging op algemene kosten.
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Per 30 april 2017 wordt de huur van het huidige pand waarin de RVML is gehuisvest
beëindigd.
Het Veiligheidshuis zal bij een casus “op maat” aansluiten waar de casus zich afspeelt.
Na 30 april 2017 maken de medewerkers van het Veiligheidshuis als uitvalsbasis gebruik
van de flexplekken in de gemeente Oss en bij het Veiligheidshuis in Den Bosch.
Door de beëindiging van de huidige huurlocatie wordt een forse besparing gerealiseerd.
De uniformering en harmonisering van de taken en werkwijze van beide
Veiligheidshuizen (Oss en Den Bosch) heeft ook positieve kanten, denk aan
vervangbaarheid en ook bereikbaarheid.
De bijdrage voor het regionaal Veiligheidshuis voor de begroting 2017 bedraagt
€ 18.900. Dit bedrag bestaat uit €11.200 regulier en € 7.700 voor de nazorg.
In de kadernota 2018 van het Regionaal Veiligheidshuis wordt voorgesteld om deze
bijdrage voor Boxmeer in de begroting 2018 gelijk te houden.
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