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Aanleiding
De gemeenteraad van Boxmeer heeft het college van B&W gemandateerd om op
hoofdlijnen kaders voor beleid vast te stellen ten aanzien van de verbonden partijen en
zienswijzen daarop kenbaar te maken. Het zienswijzeverzoek van het Beleidskader 2018
Veiligheidsregio Brabant-Noord ligt nu voor.
Advies Kennis te nemen van de positieve zienswijze op het Beleidskader 2018
Veiligheidsregio Brabant-Noord.
Vooruitlopend op de programmabegroting 2018 zendt de Veiligheidsregio Brabant-Noord
(VR) het Beleidskader 2018 toe aan gemeenten met het verzoek hun zienswijze daarover
kenbaar te maken.
In het beleidskader worden voor de drie onderdelen van de VR, nl. BBN (Brandweer
Brabant-Noord), GHOR (Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen) en GMC
(Gemeenschappelijk Meld Centrum) geen voorstellen gedaan voor nieuw beleid. Wel
worden de budgetten voor bestaand beleid verhoogd met een inflatiecorrectie voor loonen prijsontwikkeling van (voorlopig) gemiddeld ca. 1.5 %.
Dit brengt een verhoging in de bijdrage met zich van 0.68 cent per inwoner ( € 19.720
voor Boxmeer).
Rekenrente
Tot op heden was ook de rekenrente, een door de betreffende centrumgemeente
vastgesteld percentage. Overeenkomstig de nieuwe voorschriften zal bij de
totstandkoming van de Programmabegroting 2018 een omslagrente worden berekend en
toegepast.
Zowel in de kolom GHOR als ook bij de kolom Bevolkingszorg worden in 2018 geen
veranderingen in het bestaande beleid verwacht.
In het beleidskader worden de volgende beleidsmatige ontwikkelingen genoemd.
Gemeenschappelijk Meld Centrum (GMC)
Men is druk doende met het samenvoegen van de huidige locaties Eindhoven en
’s-Hertogenbosch die gehuisvest worden in de bestaande locatie in ’s-Hertogenbosch
die daarvoor aangepast c.q. uitgebreid wordt.
Beide Veiligheidsregio’s hebben als randvoorwaarde gesteld dat deze samenvoeging
budgettair neutraal moet verlopen.
De streefdatum voor de start van de Landelijke Meldkamer Organisatie ( LMO) is gesteld
op 2020.
Brandweer Brabant-Noord
Ten aanzien van de overige huisvesting (kantoren, werkplekken en opleidingslocaties) is
op 10 november 2016 een visie vastgesteld door het AB. Begin 2017 zal deze in een
afzonderlijk voorstel worden aangeboden aan het bestuur (de hoofdlocatie in Den Bosch
en daarnaast een steunpunt ontwikkelen die idealiter in het oosten van de regio zou
moeten komen in de driehoek Mill-Zeeland –Uden).
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Verminderen kwetsbaarheden bedrijfsprocessen
In de loop van 2017 zullen concrete bestuurlijke voorstellen worden ontwikkeld om tot
versterking van de organisatie te komen. 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 treedt de Omgevingswet in werking. 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 provincies.
De Omgevingswet biedt voor het Rijk, provincies en gemeenten een grote kwaliteitsimpuls om tot een veilige, duurzame en gezonde fysieke leefomgeving te komen. Een
groot aantal gemeenten en de omgevingsdiensten is al voortvarend aan de slag om de
Omgevingswet met voldoende kwaliteit te implementeren. Brandweer Brabant-noord
moet als belangrijke ketenpartner eenzelfde kwaliteit nastreven.
Risico’s
De brandweer doet geen voorstellen voor nieuw beleid in het Beleidskader 2018 maar
gezien de veelheid aan onzekerheden en ontwikkelingen die gaande zijn met mogelijke
financiële consequenties (huisvesting, samenwerking met VR Brabant Zuid Oost ,
bezuiniging meldkamer) zal bij de Programmabegroting 2018 dit in beeld worden
gebracht en ook in hoeverre de dekking van deze implicaties binnen de eigen begroting
kan worden opgevangen en of er een aanvullende gemeentelijke bijdrage nodig is.
Bij het GMC (meldkamer) is door de samenvoeging van de meldkamers (Eindhoven en ’sHertogenbosch) de financiering van de verbouw mogelijk gemaakt middels een lening
van de politie. Deze zal in 2018 worden terugbetaald met eventuele rentelasten. Dit is
een gezamenlijke verantwoordelijkheid van deelnemende partijen. Middels
begrotingswijzigingen zullen deze financiële consequenties ter besluitvorming worden
voorgelegd.
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 :
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 van de bekostiging
daarvan door het Ministerie van V en J.
Financiële toets
Begroting 2018
De bijdrage van onze gemeente aan de Veiligheidsregio bedraagt volgens het
beleidskader voor het jaar 2018 € 1.471.662
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2017
Brandweer
GHOR
GMC
Totaal
BzBN functiestr
BzBN overige
Subtotaal
Brandweerkazerne
Totaal

2018

1.266.163
52.404
58.243

1.265.828
53.315
59.378

1.376.810

1.378.521

15.191
6.812

15.485
6.945

1.398.813

1.400.951

71.891

70.711

1.470.704

1.471.662

Als gevolg van de nieuwe verdeelsleutel gaat de bijdrage jaarlijks tot en met het jaar
2022 met € 19.400 omlaag. Jaarlijks vindt er echter ook een loon- en prijsindexering
plaatsvindt van + 1,5%. Dit komt nagenoeg overeen met de verlaging van de jaarlijkse
bijdrage. Hierdoor zal voor de jaren 2019 tot en met 2022 de bijdrage, bij ongewijzigd
beleid, ongeveer op hetzelfde niveau blijven als in 2018.
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