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Geacht bestuur,

Uw brief van

Hierbij ontvangt u de Ontwerpbegroting 2019 van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

Uw kenmerk

(VRBZO). De Ontwerpbegroting is opgesteld op basis van de uitgangspunten die door
het Algemeen Bestuur op 6 april jl. zijn vastgesteld. Met het aanbieden van deze

Behandeld door

ontwerpbegroting wordt u als gemeenteraad in de gelegenheid gesteld uw zienswijze op
de ontwerpbegroting aan het Algemeen Bestuur kenbaar te maken. U wordt vriendelijk

Telefoon

verzocht uiterlijk 1 juli 2018 uw zienswijze kenbaar te maken, zodat uw zienswijze kan
worden meegenomen in de beraadslagingen van het Algemeen Bestuur bij de definitieve

Ons kenmerk

vaststelling van de begroting.
Aantal bijlagen

Het Algemeen Bestuur heeft de onderstaande uitgangspunten voor het opstellen van de
ontwerpbegroting 2019 vastgesteld:


In afschrift a

De toegepaste wijze van indexeren van de gemeentelijke bijdrage is conform de
afspraken die gemaakt zijn tussen de gemeenten en de vier
gemeenschappelijke regelingen en bedraagt 2,21%.



Het tekort bedraagt voor de periode 2019 – 2021 jaarlijks €2.000.000.



De indexering voor loonkosten is de afgelopen jaren lager geweest dan de
werkelijke loonkostenstijging. Uitgangspunt voor het bestuur is dat de autonome
stijging van de loonkosten daarom aanvullend wordt gecompenseerd door
gemeenten. Van de structureel geraamde hogere loonkosten van €1.355.000
compenseren gemeenten dan structureel €1.000.000 via een verhoging van de
gemeentelijke bijdrage. Het restant wordt in 2019 niet gecompenseerd. Eerst
wordt bij het formuleren van de Kadernota 2020 in beeld gebracht hoe de
indexering komend jaar uitvalt. Op basis daarvan wordt mogelijk de
gemeentelijke bijdrage opnieuw bijgesteld. De mogelijkheid bestaat immers dat
de indexering komend jaar hoger uitvalt dan de werkelijke loonkostenstijging.



door lasten te dekken met incidentele overschotten, of als dat niet mogelijk
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blijkt, een onttrekking uit de algemene reserve. Indien VRBZO hier gebruik van

Postadres

moet maken, zal hiervoor via een begrotingswijziging de goedkeuring van het
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5600 AE Eindhoven

Een bedrag van €600.000 vangt VRBZO structureel zelfstandig op binnen de
huidige begroting.



Bezoekadres

Het resterende bedrag van €375.000 wordt in 2019 incidenteel opgevangen

bestuur worden gevraagd.

*CONCEPT*

Graag ontvangt Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost uiterlijk 1 juli 2018 uw zienswijze. Met
het later aanleveren van de ontwerpbegroting en daarmee het
verschuiven van de deadline voor aanleveren van uw zienswijze is

Directie

afgeweken van de afspraken die gemaakt zijn tussen deelnemende
gemeenten, MRE, VRBZO, GGD en de ODZOB om de aanlevertijdstippen
te uniformeren en de planningsprocessen eenduidiger te maken. De
verwachting is dat de komende jaren de aanlevering van de

Onderwerp

Ontwerpbegroting 2019
Ons kenmerk

ontwerpbegroting tijdig zal plaatsvinden.
Met vriendelijke groet,

Hoogachtend,
het Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost,
namens deze,

R.K. Brons
Directeur
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