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Artikel 41 vragen van de fractie VVD over nieuwe
verdeelsleutel brandweer Brabant Noord

Geachte heer Gremmen,
U hebt het college op 27 januari 2016 artikel 41 vragen gesteld. Deze vragen gaan over de
nieuwe verdeelsleutel brandweer Brabant Noord. In deze brief beantwoorden wij uw vragen
puntsgewijs.
1. Klopt het dat de gemeente Oss naar aanleiding van deze nieuwe verdeelsleutel zo'n
415.000 euro (13%) meer moet gaan betalen?
Het Algemeen Bestuur heeft het voorstel voor deze nieuwe verdeelsleutel in het beleidskader
2017 van de Veiligheidsregio opgenomen. Als het Algemeen Bestuur dit beleidskader op 11
april vaststelt, dan zal de gemeente Oss volgens deze nieuwe verdeelsleutel ongeveer
415.000,00 meer moeten gaan betalen. Daarbij zal een ingroeiperiode van 6 jaar gehanteerd
worden.
2. Wat zijn de redenen om vooreen dergelijke verdeelsleutel te kiezen (alteen inwoners of ook
het aantal geleverde diensten)?
De reden om voor een nieuwe verdeelsleutel te kiezen is dat er nu één brandweerzorgsysteem
in de regio is. Het systeem van historische bijdrage past daar niet bij.
Er is bij de keuze voor deze verdeelsleutel door het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio
gekeken naar solidariteit, eenvoud en helderheid. Ook het gegeven dat het inwoneraantal bij
meerdere samenwerkingsverbanden wordt toegepast heeft hierin meegespeeld.
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3. In hoeverre is deze verdeelsleutel definitief

vastgesteld?

Deze verdeelsleutel is niet definitief vastgesteld. Het Algerneen Bestuur heeft besloten om het
voorstel voor deze nieuwe verdeelsleutel in het beleidskader 2017 van de Veiligheidsregio
Brabant-Noord op te nemen zodat alle 19 gemeenteraden hun zienswijze hierop kunnen
geven.

4. I n hoeverre heeft deze verdeelsleutel draagvlak onder de andere deelnemende gemeenten?
Het feit dat er een nieuwe verdeelsleutel gekozen moet worden, heeft draagvlak onder alle
deelnemende gemeenten. De reden hiervoor is dat dit onderdeel uitmaakte van de afspraken
die door deze gemeenten gemaakt zijn bij de start van de Veiligheidsregio.

Met de voorgestelde verdeelsleutel op basis van inwoners ontstaan er behooriijke nadelige (en
voordelige) financiële consequenties voor de gemeenten van de Veiligheidsregio BrabantNoord. Het draagvlak voor deze verdeelsleutel is daarom bij de zogenaamde
nadeelgemeenten minder groot dan bij de voordeelgemeenten.

5. Zijn er nog mogelijkheden

om deze verdeelsleutel

te veranderen?

De gemeenteraden kunnen met het indienen van een zienswijze aangeven of zij al dan niet in
kunnen stemmen met de verdeelsleutel en de voorgestelde ingroeiperiode van 6 jaar. Het
Algemeen Bestuur zal op 11 april op basis van de zienswijzen van de 19 gemeenteraden
moeten besluiten o f d e verdeelsleutel en de ingroeiperiode vastgesteld wordt, ofdat er nog
aanpassingen gedaan moeten worden.

6. Indien de verdeelsleutel definitief

vastgesteld is, waarom heeft de portefeuillehouder

de

Raad niet op de hoogte gesteld van het feit dat de verdeelsleutel is vastgesteld?
De verdeelsleutel is nog niet vastgesteld. (Zie antwoord bij vraag 5.)

De portefeuillehouder heeft in het afgelopen jaar uw raad verschillende keren geïnformeerd
over de mogelijke financiële consequenties van een nieuwe verdeelsleutel.

Ook is de ontwikkeling van een nieuwe verdeelsleutel in de kadernota 2016-2019 en
programmabegroting 2016-2019 benoemd:
In de kadernota 2016-2019 is aangegeven dat een kostenstijging verwacht wordt op basis
van een nieuwe kostenverdeling voor de Veiligheidsregio.
In de programmabegroting 2016-2019 is het budget voor de Veiligheidsregio reeds via
een 3-0-ontwikkeling verhoogd (in 2017 met 100.000, in 2018 met 200.000, en vanaf
2019 met 415.000) om deze te verwachten kostenstijging op te kunnen vangen.
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Uw raad kan op 24 maart tijdens de commissievergadering over de gemeenschappelijke
regelingen met de portefeuillehouder over deze voorgestelde verdeelsleutel spreken. Daarvoor
zal er op 25 februari een technisch vooroverleg georganiseerd worden over de verdeelsleutel
voor uw fractiespecialisten, zodat u de gelegenheid hebt om, voor de bespreking op 24 maart,
een toelichting te krijgen op de verdeelsleutel en de technische vragen te stellen die u
eventueel heeft.

7. Kan de portefeuillehouder aangeven of e r nog alternatieven zijn besproken nadat in de
commissie meerdere keren is aangegeven dat een meerderheid van de partijen zeer grote
bedenkingen heeft bij een verdeelsleutel op deze wijze?
Er zijn in eerste instantie drie mogelijke verdeelsleutels onderzocht:
- Verdeelsleutel op basis van BDUR (Rijksbijdrage brede doeluitkering rampenbestrijding)
- Verdeelsleutel op basis van functie 120 (uitkering In het gemeentefonds tbv veiligheid)
- Verdeelsleutel op basis van inwoners

Het Algemeen Bestuur heeft vervolgens aangegeven dat van deze drie verdeelsleutels een
verdeelsleutel op basis van inwoners de meest solidaire, eenvoudige en heldere verdeelsleutel
is.

Naar aanleiding van vragen van de gemeenten Oss, Uden en Veghel is verkend of een
verdeelsleutel op basis van inwoners en oppervlak van de gemeente een optie zou kunnen
zijn.

Aanvankelijk was er sprake van een ingroeiperiode van 5 jaar. Naar aanleiding van de
bezwaren van de nadeelgemeenten t.a.v. de financiëie effecten van de voorgestelde nieuwe
verdeelsleutel, wordt nu voorgesteld om uit te gaan van een ingroeiperiode van 6 jaar.
(Waarbij t.a.v. de verhoging of veriaging van de gemeentelijke bijdrage vanaf 2017
achtereenvolgens een korting geldt van 100%, 8 0 % , 6 0 % , 4 0 % en 20%.)

S. Is het zo dat alle deelnemende gemeenten op dit moment een gelijk niveau aan
en faciliteiten

hebben ? Zo nee, is het dan niet verstandiger

verdeelsleutel

tot alle gemeenten op hetzelfde niveau

preventie

te wachten met een nieuwe

zitten?

Er is sprake van één Regionale Brandweer, waarbij er geen onderscheid bestaat in de
dienstverlening naar de deelnemende gemeenten. Dit geldt zowel voor preventie ats voor de
repressieve organisatie.

9. Wat is de toegevoegde

waarde van het meer betalen voor Oss? Krijgt Oss concrete zaken in

ruil voor het extra geld wat afgedragen moet worden?

Volgvel

Ons kenmerk

4

De gemeente Oss krijgt geen concrete zaken in ruil voor het extra geld dat afgedragen moet
worden. De toegevoegde waarde van de Regionale Brandweer ten opzichte van de lokale
brandweren is, is dat er nu een robuuste organisatie staat, waarbij continuïteit van de
bedrijfsvoering en kwaliteit van dienstveriening beter geborgd zijn dan vóór de regionalisatie.
10. Heeft de nieuwe verdeelsleutel gevolgen voor de vrijwilligers van de Osse brandweer? En
zoja, welke gevolgen?
De nieuwe verdeelsleutel heeft geen invloed op de begroting van de Brandweer. Voor de
interne organisatie verandert er dus niets en dat geldt dus ook voor de vrijwillige posten in de
gemeente Oss.

Met vriendelijke groet,

Drs. W.J.L. Buijs-Glaudemans
De burgemeester.

