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Ontwerpbegroting VRZBO 2013/ meerjarenraming 2014-2016 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost.
aan de gemeenteraad
A.

Samenvatting

Bijgaand ontvangt u de ontwerpbegroting 2013/ meerjarenraming 2014-2016 Veiligheidsregio Brabant
Zuidoost.
Artikel 25 van de gemeenschappelijke regeling van de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost stelt onder andere
dat de ontwerpbegroting en begrotingswijzigingen voordat deze wordt vastgesteld door het Algemeen
Bestuur aan de raden van de deelnemende gemeenten gezonden om hen in de gelegenheid te stellen hierop te
reageren.
B.

Voorgesteld besluit

U wordt verzocht:
- Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2013/ meerjarenraming 2014-2016 van de Veiligheidsregio
Brabant Zuidoost en desgewenst uw zienswijze kenbaar te maken;
Definitieve vaststelling van de begroting 2013 vindt plaats in de vergadering van het Algemeen Bestuur van
14 juni 2011 tot die tijd loopt de formele reactie termijn. Het heeft de voorkeur de reactie van de raad
kenbaar te maken voor de behandeling van de begroting in het Dagelijks Bestuur op 31 mei.
C. Inleiding

Artikel 25 van de gemeenschappelijke regeling van de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost stelt onder andere
dat de ontwerpbegroting en begrotingswijzigingen voordat deze wordt vastgesteld door het Algemeen
Bestuur aan de raden van de deelnemende gemeenten gezonden om hen in de gelegenheid te stellen hierop te
reageren. Bijgaand ontvangt u daarom de ontwerpbegroting 2013/ meerjarenraming 2014-2016.
D. Wat willen we bereiken?

De ontwerpbegroting is gebaseerd op de in de vergadering van 29 maart 2012 door het Algemeen Bestuur
goedgekeurde Kadernota 2013 waarin de uitgangspunten voor de ontwerpbegroting 2013 zijn opgenomen.
In opdracht van het Algemeen Bestuur wordt hierop 1 uitzondering toegepast, namelijk het hanteren van de
nullijn voor de gemeentelijke bijdrage per inwoner. Dit resulteert in een bijdrage van € 6,74 per inwoner (op
basis van een gewogen indexering had de inwonerbijdrage per inwoner voor 2013 € 6,91 moeten zijn).
De begroting 2013 is opgesteld, rekening houdende met de te verwachten ontwikkelingen en besluiten,
genomen door het Algemeen Bestuur in 2011 en 2012,die hun financiële doorwerking hebben naar 2013 en
volgende jaren.
In tegenstelling tot de nullijn voor de gemeentelijke bijdrage per inwoner zal de VRZBO wel de
loonkostenstijging (2.75%) bij de gemeentelijke partners in de DVO-tarieven van 2013 moeten meenemen.
DVO’s zijn immers gebaseerd op individuele afspraken en hebben geen doorwerking op het collectief.
Mochten gemeenten voornemens zijn bezuinigingen door te willen voeren op de dienstverleningscontracten
dan zullen daarover separaat afspraken gemaakt moeten worden.
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Rekening houdende met een reële kostenontwikkeling van lonen en prijzen in 2012 en 2013 en met de
effecten van gewijzigde wet- en regelgeving, was het presenteren van een sluitende begroting alleen
mogelijk door het opnemen van stelposten voor nog te realiseren bezuinigingen in 2012 en 2013.
Voor het onderdeel Regionale Brandweer-RAV/GHOR-GMK bedraagt deze stelpost: € 635.200,--.
De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:
minder inkomsten openbaar meldsysteem door wijziging wetgeving
€ 350.000,--;
extra stijging loonkosten die niet in de verhoging van de gemeentelijke bijdragen is meegenomen
€ 67.000,--;
geen indexering rijksbijdrage BDUR en gemeentelijke bijdragen per inwoner voor 2013 €
218.000,--;
Binnen de VRBZO organisatie is een traject gestart dat moet leiden tot bezuinigingsvoorstellen voor de
onderscheiden deelbegrotingen in de order van grootte gelijk aan hetgeen hierboven is aangegeven.
De bezuinigingsvoorstellen die uit dit traject naar voor komen zullen via de Adviescommissie Financiën ( 10
mei 2012) en Dagelijks Bestuur ( 31 mei 2012) op 14 juni 2012 aan het Algemeen Bestuur ter beoordeling
worden voorgelegd. Op basis van de besluiten van het Algemeen Bestuur zullen de financiële consequenties
daarvan worden verwerkt in een wijziging van de begroting 2013.
In de meerjarenraming 2014-2016 wordt rekening gehouden met een jaarlijkse stijging van de
inwonerbijdrage met 2 % gelijk aan die voor loon- en prijsontwikkeling.
E.

Wat gaan we er voor doen?

Met inachtneming van bovengenoemde aandachtspunten de reactie van de raad kenbaar maken aan het
Algemeen Bestuur van VRBZO.

F.

Financiën

De financiële gevolgen naar aanleiding van het besluit van het Algemeen Bestuur zijn onontkoombaar
vanwege de Valkenswaardse deelname aan de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant
Zuidoost.
G. Vervolgstappen

De bezuinigingsvoorstellen die uit eerder genoemd traject naar voor komen zullen via de Adviescommissie
Financiën ( 10 mei 2012) en Dagelijks Bestuur ( 31 mei 2012) op 14 juni 2012 aan het Algemeen Bestuur ter
beoordeling worden voorgelegd. Op basis van de besluiten van het Algemeen Bestuur zullen de financiële
consequenties daarvan worden verwerkt in een wijziging van de begroting 2013.
Uitvoering gevende aan het gestelde in de Wet Gemeenschappelijke Regeling stellen wij u thans in de
gelegenheid op de ontwerpbegroting 2013 met de meerjarenraming 2013-2016 te reageren. Wij nodigen u uit
eventuele op- en/of aanmerkingen uiterlijk 31 mei a.s. aan ons kenbaar te maken.
Definitieve vaststelling van de begroting 2013 vindt plaats in de vergadering van het Algemeen Bestuur van
14 juni 2012.
H. Communicatie

Niet van toepassing.
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I.

Bijlage(n)

1. Concept zienswijze raad;
2. Aanbiedingsbrief Veiligheidsregio Brabant Zuidoost.
J.

Ter inzage liggende stukken

3. Concept Programmabegroting VRZBO 2013.
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Voorgesteld besluit

BESLUIT
De raad van de gemeente Valkenswaard;
Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders dd. 17 april , nummer ….;
Gelet op de Gemeentewet;
Gelet op de behandeling in de vergadering van de raadscommissie dd. 21 mei 2012
BESLUIT
1. Instemmen met de concept Programmabegroting 2013 SRE, met inachtneming van onderstaande
aandachtspunten;
2. Dienaangaande het Dagelijks Bestuur van het SRE overeenkomstig bijgaande brief berichten.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de gemeenteraad dd. 31 mei 2012

de griffer

de voorzitter,

mevr. drs. C. Miedema

dhr. drs. A.B.A.M. Ederveen.
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