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Geachte heer Brons,

Op 3 april jl. ontvingen wij de ontwerpbegroting 2016 en het Beleidsplan VRBZO 20152019 namens u van de heer Emmen. In uw begeleidend schrijven vraagt u om onze
zienswijze op deze stukken aan u kenbaar te maken. Graag geven wij u het volgende
mee.
Ontwerpbegroting 2016
De taakstelling die u in de ontwerpbegroting heeft opgenomen doet recht aan de
bezuinigingsopdracht welke voorligt. Het verheugt ons te kunnen constateren dat het
grootste gedeelte van de ruim € 4,5 miljoen die u voornemens bent te realiseren, reeds
in 2015 en 2016 wordt verwezenlijkt.
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De vraag die wij hierbij hebben is in hoeverre hier al concrete bezuinigingsvoorstellen
aan ten grondslag liggen en in hoeverre deze reeds zijn doorgevoerd. Veel
bezuinigingen zijn nog in de vorm van stelposten opgenomen. U geeft aan dat
momenteel een operationeel plan wordt opgesteld dat moet leiden tot verdere
detaillering van de uitwerking van de toekomstvisie.
Bezuinigingsmonitor
Wij willen u verzoeken om periodiek, wij denken hierbij aan eenmaal per kwartaal, een
bezuinigingsmonitor voor te leggen. Hierin dient ingegaan te worden op de realisatie van
de voorgenomen bezuinigingen en de acties die voorbereid worden om de
bezuinigingen van 2016 te realiseren. Daarbij dient, indien het geval, aangegeven te
worden wanneer een bezuiniging niet gehaald wordt en hoe dit wordt opgevangen.
Indexering
Doordat u gekozen heeft voor verschillende indexpercentages voor enerzijds de lasten
en anderzijds de inkomsten is er sprake van een positief verschil voor de VRBZO op de
exploitatie. Veel gemeenten, waaronder Gemert-Bakel, voelen druk op hun begroting
vandaar dat wij u verzoeken om de indexering op de gemeentelijke bijdrage op 1% te
houden, waardoor dit voordeel ten gunste van de gemeenten komt.
Beleidsplan 2015-2019
Wij kunnen instemmen met het beleidsplan 2015-2019 VRBZO. De veiligheid en
waardering van de vrijwilligers is gewaarborgd in de begroting. Wij vertrouwen er op dat
dit de hoogste prioriteit heeft.
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Betrekken van de gemeenteraad
Graag willen wij u tenslotte nog meegeven dat wij als gemeenteraad graag intensief
betrokken blijven bij het democratische besluitvormingsproces van de Veiligheidsregio.
Eerder heeft onderandere de gemeenteraad van Eindhoven hier aandacht voor
gevraagd. Hierbij sluiten wij ons graag aan. Ook wij verzoeken u om, wellicht aan de
hand van het ROB rapport dat deze zomer verschijnt, samen met de gemeenteraden te
zoeken naar de meeste passende manier om het proces van democratische
besluitvorming vorm te geven.

Hoogachtend,
de raad van de gemeente Gemert-Bakel,
de griffier,

de voorzitter,

Handtekening

Handtekening
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