Adviesnota aan de raad
Raadsvergadering: 16 maart 2017
Agendanummer:
Team: AO + Financiën
Zaaknr: 22959-2016
Onderwerp: Zienswijze concept Kadernota 2018 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO)

Aan de raad
Inleiding
De Veiligheidsregio Brabant-ZuidOost (hierna: VRBZO) heeft het concept van de Kadernota 2018
voorgelegd aan de gemeente zodat de gemeenteraad hierop een zienswijze kan indienen.
Beslispunten
1. kennis te nemen van het concept van de Kadernota 2018 van de Veiligheidsregio
Brabant-ZuidOost (bijlage 1)
2. ten aanzien van de het concept van de Kadernota 2018 bijgevoegde zienswijzebrief in te
dienen (bijlage 2)
Dit onderwerp komt aan de orde in:
Commissie AZFZ van 22 – 2 - 2017
Dit onderwerp is aan de orde geweest in:
College B&W van 6 februari 2017

Samenhang met eerdere besluiten en/of beleidsprogramma / raadsprogramma
In de afgelopen jaren zijn meerdere onderwerpen betreffende VRBZO met de raad
besproken: de regionalisering van de brandweer, vervolgens de Toekomstvisie
brandweerzorg met daarbij opgelegde bezuinigingen, het Dekkingsplan 2014, het Beleidsplan
2015-2019 en recentelijk de Begroting 2017.
Relatie met meerjarenbeleidsplan 2015 - 2019
De Kadernota is gebaseerd op het Meerjarenbeleidsplan 2015-2019 en de Toekomstvisie
Brandweerzorg. In de Kadernota staan de onderdelen benoemd uit het Meerjarenbeleidsplan
die in 2018 aan de orde komen. Jaarlijks stelt VRBZO ook een jaarplan op. Dit jaarplan gaat
meer in detail in op de plannen voor 2018.
Beoogd effect
De vier gemeenschappelijke regelingen die voor de 21 gemeenten in Brabant Zuidoost
werken hebben afgesproken de gemeenteraden te vragen om hun reactie op de Kadernota.
Hierdoor kunnen de reacties van de raden gelijk verwerkt worden in de Concept begroting
2018 die vervolgens in het voorjaar voor een formele zienswijze wordt voorgelegd aan de
raden.
De zienswijze van de raad wordt betrokken bij de uiteindelijke definitieve besluitvorming over
de Kadernota 2018 en meegenomen in de ontwerpfase van de Begroting 2018 van
Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost.
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Argumenten
In de kadernota worden de uitgangspunten voor de opstelling van de begroting 2018
vastgelegd. Dit is onder andere de indexering van 1,18% van de gemeentelijke bijdragen. De
4 gemeenschappelijke regelingen, (MRE, ODZOB, VRBZO en GGD) hebben deze indexering
met elkaar afgestemd. Daarmee is een verzoek van de 21 gemeenten aan de 4
gemeenschappelijke regelingen om op dit punt tot harmonisatie te komen, ingelost.
Op advies van de Adviescommissie Financiën en Bedrijfsvoering van de VRBZO zijn nog
twee aanpassingen gedaan in de oorspronkelijke Kadernota.
a. Met betrekking tot de baten van het openbaar meldsysteem (hierna: OMS): deze
baten blijven in de begroting 2018 als structurele baten staan. Omdat nog niet duidelijk
is dat de baten en lasten ook daadwerkelijk op hetzelfde niveau blijven, wordt dit
onderwerp opgenomen in de risicoparagraaf;
b. Er worden extra kosten gemaakt worden voor informatiebeveiliging. Deze extra
kosten worden in eerste instantie uit incidentele baten opgevangen en leiden dus niet
direct tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage.
Vertaling situatie voor onze gemeente:
In de kadernota wordt uitgegaan van een gemeentelijke bijdrage over 2018 van € 1.459.562.
(De bijdrage voor 2017 is € 1.369.025)
De volgende effecten zijn hierin meegenomen:
Model Deurne: de overgangsregeling (nadeelcompensatie) is voor het jaar 2018 niet meer
van toepassing. Dit betekent een stijging van de gemeentelijke bijdrage van € 65.656. Met het
met het vervallen van deze regeling is al rekening gehouden in onze begroting.
Bluswater: bekostiging adequate bluswaterdekking, bedrag €7.400
Algemene indexering bijdrage met 1,18%, bedrag € 17.481 (berekend over de bijdrage 2018)
Naar aanleiding van de Kadernota 2018 van de VRBZO is de totale bijraming voor onze
begroting € 24.881. Dit zal worden opgenomen in onze begrotingsnota 2018.
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Kanttekeningen
Consequenties Bluswatervoorziening
Onze regio kent een groot buitengebied, waar de aanwezigheid van voldoende bluswater niet
overal gegarandeerd kan worden is. Daarnaast heeft Brabant Water besloten bij onderhoud
en aanleg van leidingen, een smallere leiding te gaan gebruiken. Hierdoor worden de
brandkranen minder geschikt als bluswatervoorziening.
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de aanwezigheid van voldoende bluswater. Om nu en
in de toekomst voldoende bluswater tot hun beschikking te hebben, heeft het Algemeen
Bestuur van de VRBZO besloten mobiele bluswatervoorzieningen aan te schaffen ten
behoeve van alle gemeenten in de veiligheidsregio. De kosten en de dekking hiervan is
opgenomen in de kadernota 2018 van de VRBZO.
De aanschafkosten van het optimaliseren van het waterpendelsysteem en het aanschaffen
van een watertransportsysteem bedragen in totaal € 1.560.900. Voorgesteld wordt om de
structurele jaarlasten van € 199.782 te dekken, door de verhoging van de gemeentelijke
bijdragen. Hiertegenover staat dat de gemeenten de mogelijkheid hebben om op de lange
termijn op hun kosten te besparen, door het staken van controles van een deel van de
brandkranen en door het opzeggen van de huur van een deel van de brandkranen bij Brabant
Water.
Vertaling situatie voor onze gemeente:
Onze gemeente kent veel buitengebied. Door de mobiele bluswatervoorzieningen komt er een
optimale bluswaterdekking voor onze gehele gemeente. Dit betekent meer veiligheid voor
onze burgers.
Van ons zal een extra bijdrage gevraagd worden van (3,704% van het totaal) € 7.400 per jaar.
Daarnaast betalen we € 29.854 huur bij Brabant Water per jaar voor 1298 brandkranen (€
23/brandkraan). Voor de controles van de brandkranen betalen we jaarlijks € 2.645. Deze
controles worden uitgevoerd via de personeelsvereniging van de vrijwillige brandweer.
Uitvoering
Nadat de raad een besluit over de conceptzienswijze, dit besluit toesturen naar de VRBZO
Bijlagen
1.
concept Kadernota 2018 van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
2.
concept zienswijze brief
Gemert 7 februari 2017,
het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,
de burgemeester,

A.A.T.G. Jansen MBA

ing. M.S. van Veen
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