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Zienswijzeverzoek concept-Programmabegroting 2019 Veiligheidsregio Brabant-Noord

Geachte Raad,
Hierbij bieden wij u de concept-Programmabegroting 2019 van Veiligheidsregio Brabant-Noord
aan. De programmabegroting is opgesteld op basis van het eerder vastgestelde beleidskader. In
het beleidskader zijn voorstellen voor nieuw beleid vastgesteld en is tevens de voorlopige
indexering bepaald.

Algemene beschouwingen
In het Beleidskader 2019 zijn nieuwe uitgaven voor de versteviging van de brandweerorganisatie
opgenomen. In deze begroting zijn de nieuwe uitgaven verwerkt in de diverse programma's van
Brandweer Brabant-Noord. De knelpunten uit het Beleidskader 2019 komen terug als speerpunt
in de beleidsprogramma’s van Brandweer Brabant-Noord. Het thema huisvesting is als risico
opgenomen in deze begroting. In 2018 zal in overleg met het Algemeen Bestuur besproken hoe
de huisvestingsproblematiek opgelost kan worden.
Het programma GMC is vanaf 2018 het programma Meldkamer Oost-Brabant (MKOB). De
Programmabegroting 2019 is voorde Meldkamer Oost-Brabant gebaseerd op het
"samenvoegingsplan Meldkamer Oost-Brabant”. Dit plan is opgesteld door de aan de Meldkamer
Oost-Brabant deelnemende partners, zijnde: Veiligheidsregio Brabant-Noord (VRBN),
Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO), Regionale Ambulancevoorziening Brabant MiddenWest-Noord (RAVBMWN) en Politie-Eenheid Oost-Brabant.
Het Beleidskader 2019 bevatte geen nieuw beleid voor de Geneeskundige
Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) en het programma Bevolkingszorg (BZ). Dit
betekent tevens dat er geen nieuwe uitgaven zijn opgenomen bij de betreffende programma’s.
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Bestuursconferentie 2018
Op 12 en 13 april is de Bestuursconferentie 2018 georganiseerd, waarbij het Algemeen Bestuur
zich strategisch heeft georiënteerd op de rol en het takenpakket van de veiligheidsregio.
Daarnaast zijn er nog een aantal inhoudelijke thema’s besproken, zoals vrijwilligheid bij de
brandweer, bevolkingszorg, de calamiteitencoördinator op de meldkamer bij grootschalige
incidenten en de ontwikkelopgave van de veiligheidsregio-organisatie.
De uitkomsten van de bestuursconferentie zijn niet verwerkt in deze begroting, maar zullen
richting geven aan de ínhoud van het Beleidskader 2020 en aan het Beleidsplan 2020-2023 van
de veiligheidsregio.

Financiële beschouwingen
Het uitgangspunt voor deze begroting is het Beleidskader 2019. Het Algemeen Bestuur van
VRBN heeft het Beleidskader 2019 op 12 april vastgesteld.

In de begroting verwerkte aanpassingen
Voor de Programmabegroting 2019 zijn o.a. de volgende aanpassingen verricht:
*

«

Aan de inkomstenkant is voor 2019 de gemeentelijke bijdrage per organisatieonderdeel
geïndexeerd. Aan de uitgavenkant zijn de salarissen en andere relevante budgetten ook
geïndexeerd.
De structurele verhoging ad C 2.629.000 (C 4,06 per inwoner) - zoals opgenomen in het
Beleidskader 2019 - is verwerkt in deze programmabegroting.

Indexering
Bij het opstellen van de voorliggende begroting hebben we nieuwe indexeringscijfers van de
gemeenten 's-Hertogenbosch en Tilburg doorgekregen. Conform de financiële verordening
hebben we deze verwerkt in de begroting. In onderstaande tabel zijn de nieuwe indexcijfers
weergegeven.
Organisatieonderdeel

Brandweer Brabant-Noord

Loon

Prijs

I Gemiddeld

3,3507o

2,900/0

3,160/0

Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio

3,350Zo

2,900/0

3,180/0

Meldkamer Oost-Brabant

3,350/0

2,900Zo

3,070/0

Bevolkingszorg

3,350Zo

2,900/0

3,16“Zo

Bij vaststelling van de Programmabegroting 2019 zijn de indexcijfers definitief.

Uitkomsten van de begroting
Wij bieden u een sluitende meerjarenbegroting 2019-2022 aan. Op pagina 12 van de begroting is
samengevat hoe de gemeentelijke bijdragen over 2019 zijn opgebouwd.
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Verzoek tot zienswijze
Voorafgaand aan de besluitvorming in het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Brabant-Noord
vragen wij u om een zienswijze op de Programmabegroting 2019, zodat het Algemeen Bestuur
deze kan meewegen.
U kunt uw zienswijze tot 2 juli 2018 indienen. De ontvangen reacties worden verzameld en ter
vergadering van het Algemeen Bestuur uitgereikt op 4 juli 2018. Op deze wijze wordt uw
zienswijze betrokken bij de besluitvorming over de Programmabegroting 2019.

Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord,
namens dezen

ìecretaris
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