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Onderwerp: Zienswijze begroting VRBZO 2020

Aan de raad
Inleiding
De Veiligheidsregio Brabant-ZuidOost (hierna: VRBZO) heeft de ontwerpbegroting van 2020
voorgelegd aan de gemeente zodat de gemeenteraad hierop een zienswijze kan indienen.
Beslispunten
De raad voor te stellen:
1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2020 van de Veiligheidsregio BrabantZuidOost (bijlage 1)
2. Ten aanzien van de ontwerpbegroting 2020 bijgevoegde zienswijzebrief in te dienen
(bijlage 2)
3. De financiële gevolgen te verwerken in de kadernota, de gemeentelijke begroting 2020
en in de meerjarenbegroting 2020-2023
Dit onderwerp komt aan de orde in:
Commissie Financiën en Bestuur d.d. 7 mei 2019
Dit onderwerp is aan de orde geweest in:

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, het Beleidsplan
2015-2019, de regionale risicoprofielen en jaarlijks de ontwerpbegroting.

Beoogd effect
Inbrengen van een zienswijze die wordt betrokken bij de uiteindelijke definitieve
besluitvorming over de Begroting 2020 van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost door het
Algemeen Bestuur in haar vergadering.

Duurzaamheid
N.v.t.

Argumenten
In de begroting van de VRBZO wordt de basisbijdrage 2020 incl. bevolkingszorg
€ 1.580.389 ten opzichte van € 1.529.377 in 2019.
Het verschil van € 51.012 wordt verklaard door de volgende effecten:
1. Algemene indexering 2020 van de bijdrage met 2,73% voor een bedrag van € 41.752.
Dit is conform afspraken. Jaarlijks wordt de gemeentelijke bijdrage in de begroting
geïndexeerd. De vier gemeenschappelijke regelingen die voor alle 21 gemeenten in
Zuidoost-Brabant werken gebruiken dezelfde systematiek om de voorgestelde indexering
te bepalen. De indexering bestaat uit gewogen gemiddelde van loonindex van 3,4%
(wegingsfactor VRBZO 62,5) en materieelindex 1,6% (wegingsfactor VRBZO 37,5).
2. Extra verhoging van 0,61% ter correctie 2019-2020 voor een bedrag van € 9.260. Deze
stijging komt voort door wijzigingen binnen het wettelijke kader (pensioenpremiestijging).
Kanttekeningen
Het voorgestelde besluit kan niet binnen de huidige begroting worden uitgevoerd. De
bijdrage van € 1.580.389 uit de ontwerpbegroting 2020 VRBZO is € 51.708 hoger dan het
budget van € 1.528.681 jaarschijf 2020 in onze begroting. Dit verschil wordt meegenomen
in de kadernota, begroting 2020 en in de meerjarenbegroting 2020-2023.
Vervallen “oude” regelgeving
N.v.t.

Financiën
Het voorgestelde besluit kan niet binnen de huidige begroting worden uitgevoerd. De
bijdrage van € 1.580.389 uit de ontwerpbegroting 2020 VRBZO is € 51.708 hoger dan het
budget van € 1.528.681 jaarschijf 2020 in onze begroting. Dit verschil wordt meegenomen
in de kadernota, begroting 2020 en in de meerjarenbegroting 2020-2023.
Uitvoering
De VRBZO heeft verzocht een eventuele zienswijze in te dienen uiterlijk 20 mei 2019 voor
de behandeling in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de VRBZO. Onze
raadsvergadering vindt plaats op 22 mei 2019. Na vaststelling van de zienswijze door de
raad, wordt deze onmiddellijk toegestuurd aan het DB van de VRBZO. De VRBZO is
hiervan op de hoogte gesteld.
Bijlagen
1. ontwerpbegroting 2020 van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
2. concept zienswijze brief
3. concept raadsbesluit
4. begroting 2020 in één oogopslag

Ter inzage gelegde stukken
N.v.t.
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