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Zienswijzen op voorstel tot resultaatbestemming 2018 en
conceptprogrammabegroting 2020 VRBN
Bijgaand treft u de Nota van zienswijzen aan. Deze is opgesteld op basis van de uitgebrachte
zienswijzen op het voorstel tot resultaatbestemming 2018 en de concept-programmabegroting
2020.
In de Nota van zienswijzen zijn de uitgebrachte zienswijzen samengevat en voorzien van de
reactie van het Dagelijks Bestuur. Op 2 juli 2019 waren de zienswijzen van 17 gemeenten bekend.

Procesgang
Algemeen Bestuur (besluitvorming)

03-07-2019

Voorstel
Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld:
1.
Kennis te nemen van de uitgebrachte zienswijzen op het voorstel tot resultaatbestemming
2018 en de concept-programmabegroting 2020 Veiligheidsregio Brabant-Noord.
2.
De in de Nota van zienswijzen opgenomen reactie vast te stellen.

Akkoord

Ja

X

Nee

Secretaris: drs. M.J.H. van Schaijk

Paraaf:

Bijlage(n)
1. Nota van zienswijzen op het voorstel tot resultaatbestemming 2018 en

conceptprogrammabegroting 2020 VRBN
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AGP 7 ABVRBN 20190703 Besluit Nota van zienswijzen concept-programmabegroting
2020 VRBN
Nota van zienswijzen naar aanleiding van de reacties van Colleges en Raden op
Programmabegroting 2020 en Resultaatbestemming 2018 Veiligheidsregio Brabant-Noord.
Samenvatting

Instemming /
kennisname

Niet akkoord
/ afwijkend

Onbekend /
onduidelijk

Programmabegroting 2020 (PB2020)

17

0

0

Resultaatbestemming 2018 (RB2018)

10

7

0

Samenvatting
Wij constateren dat alle gemeenten instemmen met de Programmabegroting 2020 (hierna:
PB2020) van VRBN. Daarmee wordt de ingezette lijn op de tactische thema’s:
Calamiteitencoördinator, Bevolkingszorg en Huisvesting bekrachtigd. Hiermee is er ook een breed
draagvlak voor de drie strategische thema’s die het Algemeen Bestuur voor de periode 2020-2023
heeft benoemd.
Wat betreft het voorstel tot Resultaatbestemming 2018 (hierna: RB2018) zien we dat zeven
gemeenteraden een kritische zienswijze hebben ingediend. Daarbij gaat het specifiek om het
voorstel om het positieve resultaat te reserveren voor de doorontwikkeling in de periode 2020-2023
en als dekking van de incidentele kosten op het huisvestingsdossier.
Daarnaast vraagt de gemeente Haaren aandacht voor de aankomende herindeling.

Besluit Algemeen Bestuur op de ingediende zienswijzen
In principe dienen positieve resultaten terug te vloeien naar de deelnemende gemeenten. Van
deze lijn kan worden afgeweken als er in de nabije toekomst – door externe ontwikkelingen, dan
wel door reeds genomen besluiten – incidentele kosten te verwachten zijn. In de zienswijzebrief is
uitgelegd waarom het Dagelijks Bestuur het reserveren van deze middelen nu noodzakelijk acht.
Dit vanwege: de uitvoering van de gekozen strategische lijn van de doorontwikkeling van de
veiligheidsregio, de Beleidsagenda ‘Samen Veiliger’ 2020-2023 en het thema huisvesting. Ook
voorkomen we hiermee een stijging van de gemeentelijke bijdrage in 2020 en 2021.
In het najaar besluit het Algemeen Bestuur over het Beleidsplan 2020-2023 en de
Ontwikkelagenda 2020-2021. Aansluitend kan het AB besluiten dat er geen – of minder –
incidentele uitgaven zijn in 2020 en 2021. Dat betekent dat op dat moment ook zal worden
voorgesteld dat de niet benodigde middelen terugvloeien naar de gemeenten. Wat we hiermee
bedoelen is dat het Algemeen Bestuur expliciet zeggenschap heeft over de inzet van de middelen
in de reserve Doorontwikkeling VR. In het beleidskader 2020 is echter wel al rekening gehouden
met het reserveren van middelen voor de doorontwikkeling1.
Ook de hogere stand van de Algemene Reserve (hierna: AR) wordt in het najaar aangepakt. Dan
staat de geactualiseerde nota Risicomanagement en weerstandsvermogen op de agenda van het
Algemeen Bestuur. Als blijkt dat de stand van de AR hoger is dan nodig, dan zal worden
voorgesteld om de overtollige middelen terug te laten vloeien naar de deelnemende gemeenten.
Als eenmalig ijkpunt wordt hierbij de door het Algemeen Bestuur vast te stellen nieuwe ondergrens
van de AR genomen. Het Algemeen Bestuur heeft op diverse momenten – o.a. bij de behandeling
van de Jaarverantwoording 2017 en het Beleidskader 2020 – besloten om deze afweging te
maken ten tijde van de actualisatie van de nota Risicomanagement en weerstandsvermogen.
Kortom: Het Algemeen Bestuur is het eens met de raden dat de veiligheidsregio niet onnodig
middelen moet reserveren. Wij zijn van mening dat er in dit geval echter een goede reden is om

1

Het AB heeft in de vergadering van 3 april jl. het Beleidskader 2020 vastgesteld. In het Beleidskader (pagina
18) is het volgende opgenomen: “Om die reden heeft het Algemeen Bestuur de randvoorwaarde gesteld om
de doelen uit de beleidsagenda “Samen Veiliger” op niet-onomkeerbare wijze vorm te geven in de jaren 2020
en 2021 en dit te financieren uit de beschikbare reserves. Het Algemeen Bestuur zal om dit mogelijk te
maken voorstellen om eventuele exploitatieoverschotten en andere meevallers komende jaren te doteren aan
een “transitiereserve” om ontwikkeling en onderzoek te bekostigen, zonder dat dit vraagt om een verhoging
van de gemeentelijke bijdrage.”
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van deze lijn af te wijken. Zoals gezegd is op deze wijze voorzien in de dekking voor de incidentele
uitgaven van de doorontwikkeling in 2020 en 2021. Hiermee voorkomen we een fluctuatie in de
gemeentelijke bijdrage in 2020 en 2021. Daarnaast zal het Algemeen Bestuur bij de vaststelling
van het Regionaal Beleidsplan 2020-2023 en de Ontwikkelingsagenda 2020-2021 besluiten dat als
er minder incidentele uitgaven zijn in 2020 en 2021 in het kader van de doorontwikkeling van de
veiligheidsregio de niet benodigde middelen in de betreffende reserve kunnen vrijvallen ten gunste
van de gemeenten.

In onderstaande tabel is per gemeente opgenomen of de zienswijzen instemmend is (groen), of de
zienswijze niet akkoord / afwijkend is (rood), of dat de zienswijze niet bekend / onduidelijk is
(oranje).
Gemeente

Strekking

1. Bernheze

Raadsbesluit 27 juni 2019

PB2020

RB2018

PB2020

RB2018

Positieve zienswijze op PB 2020 en de volgende zienswijze
op de RB2018:
Vasthouden aan de oorspronkelijke dekking van de
incidentele kosten uit de algemene reserve voor het
huisvestingsplan. Deze reserve was en is dekkend. Dit
betekent dat het positieve saldo van de jaarrekening 2018
uitgekeerd kan worden aan de deelnemende gemeenten.
We willen onze zienswijze graag terugzien in uw visie over
de omvang van de gewenste vermogenspositie in relatie
tot de risico’s en de werkelijke omvang van de reserves.
2. Boekel

Raadsbesluit 27 juni 2019
In te stemmen met de Programmabegroting 2020 en bij de
Resultaatverdeling 2018 in afwijking van het voorstel van
het Dagelijks Bestuur voor te stellen om het resultaat als
volgt te bestemmen:
- Het nadelige resultaat van Brandweer Brabant Noord
(BBN) van € 87.000 niet te compenseren met een
onttrekking van € 87.000 aan de Algemene reserve van
de BBN, maar van het batig saldo van Meldkamer OostBrabant (MKOB);
- Van het batig saldo van MKOB ad € 1.640.000 een
bedrag van € 87.000 aan te wenden voor compensatie
van het nadeling resultaat BBN en het overige op basis
van de verdeelsleutel te retourneren aan de
deelnemende gemeenten en € 1.312.000 op basis van
de overeengekomen verdeelsleutel te restitueren aan
de Nationale Politie en Veiligheidsregio Brabant Zuid
Oost (VRBZO).
- Van het overschot van de Geneeskundige
Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) ad €
754.000 een bedrag van € 36.000 aan de GGD terug
te betalen en van de € 718.000 € 327.000 te
reserveren voor de kosten Calimiteiten coördinator
(CACO) in 2019 en de overige € 391.000 op basis van
de verdeelsleutel te retourneren aan de deelnemende
gemeenten.
- Het batig saldo van Bevolkingszorg Brabant-Noord van
€ 66.000 op basis van de verdeelsleutel te retourneren
aan de deelnemende gemeenten.

3. Boxmeer

Raadsbesluit 27 juni 2019
Besloten is in te stemmen met de begroting 2020 en de
jaarverantwoording en resultaatsbestemming 2018 voor
kennisgeving aan te nemen.

Gemeente

Strekking
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Hierbij hebben wij wel een aantal opmerkingen, die wij als
zienswijze aan u kenbaar maken. Wij ondersteunen de
voorliggende begroting 2020, die in lijn is met het
beleidskader 2020, maar vinden de bestemming van de
overschotten aan de algemene reserve vanuit de
jaarverantwoording en de resultaatbestemming niet
wenselijk. Deze moeten terugvloeien naar de deelnemende
gemeenten. Gelet op de ontwikkelingen, risico’s en
gemaakte afspraken, vinden wij de voorgenomen keuze om
de batige exploitatiesaldi te reserveren voor de
bestemmingsreserves Doorontwikkeling VR en Huisvesting
niet correct. Wij zouden graag van u vernemen hoe u met
onze zienswijze omgaat en hoe u een en ander in lijn met
deze zienswijze gaat corrigeren.
4. Boxtel

Raadsbesluit 11 juni 2019
Positieve zienswijze op PB2020 en RB2018.

5. Cuijk

Raadsbesluit 24 juni 2019
Positieve zienswijze op PB2020 en RB2018.

6. Grave

Raadsbesluit 25 juni 2019 (Geamendeerd Raadsbesluit)
Positieve zienswijze op PB2020. Zienswijze op de
voorgestelde resultaatbestemming 2018, waarbij het
bestuur van de Veiligheidsregio wordt verzocht om het
aandeel van de VRBN in het saldo ad € 718.000 niet toe te
voegen aan de reserve Versteviging brandweerorganisatie,
maar te restitueren aan de deelnemende partijen conform
de verdeling van de bijdragen 2018.

7. Haaren

Raadsbesluit 27 juni 2019
Positieve zienswijze op PB2020 en RB2018 en een
herinnering aan herindelingstraject gemeente.
Reactie VRBN:
Wij zijn reeds in gesprek met uw gemeente over de
aankomende herindeling, daarbij gaat het om de
consequenties voor: de posten, de vrijwilligers, het
materiaal en de kazernes. In het Beleidskader 2021 van
VRBN worden in ieder geval al de consequenties voor de
VR opgenomen.

8. ’sHertogenbosch

Raadsbesluit 2 juli 2019
Positieve zienswijze op PB2020 en RB2018.

9. Heusden

Raadsbesluit 2 juli 2019
Positieve zienswijze op PB2020 en RB2018.

10. Landerd

Raadsbesluit 27 juni 2019
Positieve zienswijze op PB2020 en RB2018.

11. Meierijstad

Raadsbesluit 27 jun 2019
Geen zienswijze ten aanzien van de PB2020 en RB2018.

12. Mill & Sint
Hubert

Raadsbesluit 6 juni 2019 (Geamendeerd Raadsbesluit)
Positieve zienswijze op PB2020. Zienswijze op de
voorgestelde resultaatbestemming 2018, waarbij het
bestuur van de Veiligheidsregio wordt verzocht om het
aandeel van de VRBN in het saldo ad € 718.000 niet toe te
voegen aan de reserve Versteviging brandweerorganisatie,
maar te restitueren aan de deelnemende partijen conform
de verdeling van de bijdragen 2018.

13. Oss

Raadsbesluit 27 juni 2019
Positieve zienswijze op de PB2020 en RB2018.
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14. Sint
Gemeente

Raadsbesluit 27 juni 2019
Strekking

PB2020

RB2018

Anthonis
Positieve zienswijze op PB2020. Zienswijze op de
voorgestelde resultaatbestemming 2018, waarbij het
bestuur van de Veiligheidsregio wordt verzocht om het
aandeel van de VRBN in het saldo ad € 718.000 niet toe te
voegen aan de reserve Versteviging brandweerorganisatie,
maar te restitueren aan de deelnemende partijen conform
de verdeling van de bijdragen 2018.
15. SintMichielsgestel

Raadsbesluit 27 juni 2019
Positieve zienswijze op de PB2020 en RB2018.

16. Uden

Raadsbesluit 27 juni 2019
Positieve zienswijze op PB2020 en RB2018.

17. Vught

Raadsbesluit 27 juni 2019

1. De gemeenteraad van Vught ondersteunt de
voorliggende Programmabegroting 2020.
2. Ten aanzien van de jaarverantwoording en
resultaatbestemming, is de gemeenteraad van mening,
dat de positieve gelden gerestitueerd dienen te worden
aan de gemeenten.
*PB = programmabegroting en JV = jaarverantwoording.

Binnengekomen zienswijzen partners Meldkamer Oost-Brabant
• Nationale Politie: positieve zienswijze.
• Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost: Dagelijks Bestuur ziet geen aanleiding om een zienswijze in
te dienen.
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