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Geacht bestuur,
U stelt ons in de gelegenheid onze zienswijze over het concept van de Programmabegroting 2017
Veiligheidsregio Brabant-Noord (VRBN) kenbaar te maken.
Uw Jaarrekening 2015 en Programmabegroting 2017 Veiligheidsregio Brabant-Noord (VRBN) is
behandeld en besproken in de Raadscommissie Algemene Zaken op 22 juni 2016 en in de
raadsvergadering op 7 juli 2016 .
De raad van Uden constateert dat:


Oss, Veghel (Meijerijstad i.o.) en nu Uden zienswijzen hebben ingediend over de verdeelsleutel
van de kosten voor de brandweer;



uw dagelijks bestuur deze de zienswijzen naast zich heeft neergelegd;



de raad van de gemeente Uden het zeer onwenselijk blijft vinden dat de verdeelsleutel alleen
wordt gebaseerd op inwonersaantallen;



de raad van de gemeente Uden het onacceptabel blijft vinden een hogere bijdrage te moeten
betalen en tevens hogere huisvestingslasten te moeten dragen, dit omdat de discussie over de
huisvesting wordt uitgesteld;



de raad van de gemeente Uden de verdeelsleutel wil baseren op historische kosten en
inwoneraantallen óf de regionale besluitvorming over de nieuwe verdeelsleutel wilt uitstellen
totdat er wel een strategisch huisvestingplan is;

De raad van Uden overweegt dat :


het strategisch huisvestingsplan niet los kan worden gezien van de verdeelsleutel;



het volstrekt onduidelijk blijft welke voordelen de gemeenten, waaronder Uden, die veel meer
moeten gaan betalen, krijgen.

In de raadsvergadering van 7 juli 2016 heeft de raad van Uden besloten om zijn negatieve
zienswijze kenbaar te maken op uw programmabegroting 2017 van de Veiligheidsregio
Brabant-Noord. Middels dit schrijven brengen wij u op de hoogte van bovenstaande constateringen
en overwegingen.
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Wij vertrouwen erop dat u kennis neemt van deze zienswijze en verzoeken het bestuur tevens om
een reactie.
Hoogachtend,
de raad van de gemeente Uden

de raadsgriffier,

de burgemeester,

drs. G.B. Gnodde

drs. H.A.G. Hellegers
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