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Aan de raad
Inleiding
Overeenkomstig de Wet gemeenschappelijke regelingen dienen gemeenschappelijke regelingen
voor 15 juli van het jaar, voorafgaand aan het begrotingsjaar een door het Algemeen Bestuur
vastgestelde begroting en meerjarenbegroting aan Gedeputeerde Staten te hebben aangeboden.
In dezelfde wet is opgenomen dat de ontwerpbegroting en de meerjarenraming van in dit geval de
Veiligheidsregio worden voorgelegd aan de deelnemende gemeenteraden.
Ook u wordt in de gelegenheid gesteld om te reageren. Gevraagd wordt te reageren voor 20 juni
2014.
De Veiligheidsregio Brabant Zuid-Oost (VRBZO) bevindt zich op dit moment nog in het
besluitvormingstraject rondom de Toekomstvisie Brandweerzorg en de effecten daarvan op de
financiering door de gemeenten voor 2015 en de volgende jaren.
Deze effecten zijn nog niet in de voorliggende ontwerpbegroting verwerkt.
Daarnaast heeft Gemert-Bakel niet in gestemd met de aanpassing van de gemeenschappelijke
regeling omdat wij niet in kunnen stemmen met de voorgestelde verdeelsleutel. Bij deze
verdeelsleutel nemen de kosten toe en de taken die daarvoor vervuld worden af.
Op dit moment loopt er een aanwijzingstraject bij de provincie. De uitkomst hiervan kan van
invloed zijn op de toekomstige begrotingen.
In de stukken wordt echter geen rekening gehouden met het aanwijzingstraject en uitgegaan van
de verdeelsystematiek waar Gemert-Bakel pertinent op tegen is. U wordt dan ook voorgesteld om
in te stemmen met de zienswijze waarin wordt aangegeven dat u niet akkoord kunt gaan met de
voorgestelde ontwerpbegroting.
Naast een zienswijze op de ontwerpbegroting wordt ook uw zienswijze op de 1e wijziging van de
begroting 2014 gevraagd. U wordt gevraagd uw reactie voor 1 juni 2014 te geven. Aan de VRBZO
is aangegeven dat uw reactie direct na de raadsvergadering van 5 juni volgt.
Beslispunten
1.
In te stemmen met de voorgestelde zienswijze en deze namens uw raad over te
brengen naar de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost.

Dit onderwerp komt aan de orde in:
De commissievergaderingen zijn komen te vervallen.

Samenhang met eerdere besluiten en/of beleidsprogramma / raadsprogramma
Op 12 september 2013 heeft de gemeenteraad besloten om niet akkoord te gaan met de
voorgestelde (Cebeon)verdeelsystematiek.

Beoogd effect
In voorliggende ontwerpbegroting zijn de actuele discussies nog niet verwerkt. Op dit moment
loopt het aanwijzingstraject bij de provincie en wordt de takendiscussie rondom de Toekomstvisie
Brandweerzorg gevoerd. Daarnaast worden er ook voorstellen uitgewerkt voor een
financieringsmodel voor de gemeentelijke bijdragen die een gefaseerde ingroei naar de
verdeelsleutel uit het gemeentefonds beogen.
Al deze onderdelen hebben invloed op de begroting. Sterker nog, de resultaten van deze
discussies bepalen de omvang van de begroting.
Het had de VRBZO gesierd als zij, zolang deze discussies niet gevoerd zijn en daarmee
onduidelijk is welke taken de VRBZO gaat vervullen uit gegaan was van de bijdrage 2014.
Voorgesteld wordt om aan de VRBZO, middels de zienswijze, aan te geven dat de
ontwerpbegroting als voorgelegd te prematuur is zolang de overige discussies nog niet gevoerd
zijn.
Duurzaamheid
n.v.t.

Argumenten
 De VRBZO gaat in haar gehele ontwerpbegroting uit van de verdeelsleutel als gehanteerd in
het gemeentefonds. Als ware dit definitief. Het aanwijzingstraject dat momenteel door GemertBakel wordt doorlopen wordt in de ontwerpbegroting niet meegenomen, als zijnde een
ontwikkeling die van invloed kan zijn op de vaststelling van de bijdrage.
 Met de ‘huidige’ verdeelsystematiek kan niet worden ingestemd.

Kanttekeningen
 De VRBZO geeft aan dat er momenteel op verschillende onderdelen onduidelijkheid bestaat.
Zij geven hierbij aan de nadeelgemeenten tegemoet te willen komen door de mogelijkheden
van een gefaseerde groei naar het gemeentefonds uit te werken.

Vervallen “oude” regelgeving
n.v.t.

Financiën
De begroting wordt nu aangeboden om te kunnen voldoen aan indieningstermijn bij de provincie
(uiterlijk 15 juli) en is dus nog zonder verwerking van de bezuinigingsvoorstellen en voorgestelde
gefaseerde ingroei van de gemeentelijke bijdragen. Deze voorstellen hebben echter een fors
lagere gemeentelijke bijdrage tot gevolg. In de nu voorgelegde begroting is de gemeentelijke
bijdrage voor 2015 € 1.357.244, ten opzichte van € 1.075.778 met implementatie van de
voorgestelde bezuinigingen en gefaseerde ingroei van de gemeentelijke bijdrage. Dit is een
verschil van € 281.466.
De gemeentelijke bijdrage aan de Veiligheidsregio van € 1.357.000 is € 287.000 hoger dan het op
dit moment beschikbare budget in de begroting 2015 van de gemeente.
Rekening houdende met de vrijkomende middelen uit de reserve brandweer over een periode van
4 jaar is het nadeel op de begroting 2015 een bedrag van €185.000.
Overzicht VRBZO
Gemeentelijke bijdrage concept begroting VRBZO

2015
2016
2017
2018
2019
1.357.000 1.357.000 1.357.000 1.357.000 1.357.000

Dekking:
Dekking budget 2015 (incl. verwachte huurinkomsten)

1.070.000 1.070.000 1.070.000 1.070.000 1.070.000

Tekort budget
Dekking uit reserve brandweer (4 jaar)
Nadeel begroting
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Indien de voorgestelde bezuinigingen en gefaseerde ingroei van de gemeentelijke bijdragen
worden overgenomen (definitieve besluitvorming maart 2015), dan is het tekort slechts € 6.000.
Na aftrek van de vrijkomende middelen uit de reserve brandweer is het nadeel voor de begroting
2015 nihil.
Overzicht VRBZO
Gemeentelijke bijdrage concept begroting VRBZO
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Dekking:
Dekking budget 2015 (incl. verwachte huurinkomsten)

Dekking uit reserve brandweer (5 jaar)*
Gevolgen begroting
(*De dekking uit van de reserve brandweer valt weg m.i.v. 2020.)

Uitvoering
De Veiligheidsregio zal direct na de raadsvergadering van 5 juni op de hoogte gebracht worden
van het standpunt van uw gemeenteraad.

Bijlagen
1. Ontwerpbegroting 2015 VRBZO.
2. Aanbiedingsbrief VRBZO.
3. Voorgestelde reactie aan de VRBZO.
Ter inzage gelegde stukken
1. Ontwerpbegroting 2015 VRBZO
2. Aanbiedingsbrief VRBZO
3. Voorgestelde reactie aan de VRBZO

Gemert, 20 mei 2014
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A.A. van de Voort

Drs. J. van Zomeren

