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Inleiding

Datum

11 juli 2016
Behandeld door

Op 4 mei 2016 heeft Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost aan de 21 gemeenten in de regio

Erik Grummels

de Begroting 2017 toegezonden met het verzoek hier een zienswijze op te verstrekken.

Telefoon

Negentien gemeenten hebben ook daadwerkelijk een zienswijze ingediend, of een

(040) 2 203 410

bericht gestuurd waarin ze aangeven geen zienswijze te zullen indienen.

Versie

De zienswijzen van de gemeenten zijn door het Dagelijks Bestuur aangeboden aan het

Ons kenmerk

Algemeen Bestuur. Tevens is er een reactie vanuit Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
opgesteld.
In deze notitie is als eerste een algemene samenvatting van de zienswijzen van
gemeenten opgenomen. Tevens is vermeld welke zaken uit de zienswijzen zijn
overgenomen, of al eerder in gang zijn gezet. In het tweede deel van de notitie wordt op
de zienswijze van elke gemeente afzonderlijk ingegaan.
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Samenvatting zienswijzen

De ingediende zienswijzen hebben steeds betrekking op meerdere onderdelen van de
begroting. In deze samenvatting zijn ze daarom ingedeeld in de volgende thema’s:
1.

Arbeidshygiëne;

2.

Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR);

3.

Actualisatie verdeelsleutel inwonerbijdrage;

4.

Totale omvang begroting;

5.

Overige reacties.

2.1

Arbeidshygiëne

Achtergrond

Bezoekadres

gebied van arbeidshygiëne opgevangen. Eerder is bestuurlijk discussie geweest over

Deken van Somerenstraat 2
5611 KX Eindhoven
Telefoon (040) 2 203 203
info@vrbzo.nl
www.veiligheidsregiobzo.nl

een alternatieve dekkingsmethode: het verhogen van de gemeentelijke bijdrage.

Postadres

Zienswijzen

Postbus 242
5600 AE Eindhoven

Met betrekking tot arbeidshygiëne is met ingang van de Begroting 2017 voor een periode
van zeven jaar een onttrekking uit een bestemmingsreserve opgenomen. Op deze
manier worden de structurele meerkosten voor als gevolg van nieuwe regelgeving op het

*CONCEPT*

Vijf gemeenten pleiten in hun zienswijze voor een verhoging van de gemeentelijke bijdrage. Twee gemeenten
stemmen juist in met de vorming van de reserve ten behoeve van arbeidshygiëne en de jaarlijkse onttrekking. Eén
gemeente geeft aan dat de extra investering in arbeidshygiëne ook in de toekomst niet mag leiden tot een verhoging
van de gemeentelijke bijdrage.
Verwerking richting Algemeen Bestuur
De standpunten zoals die in de zienswijzen zijn geuit, komen overeen met de wijze waarop er eerder in het
Algemeen Bestuur over is gediscussieerd. Er was daarom geen reden om een aanpassing van de Begroting 2017
op dit punt voor te stellen.

2.2

Brede Doeluitkering Rampenbestrijding

Achtergrond
In de begroting 2017 is een verhoging van de gemeentelijke bijdrage opgenomen, ter compensatie van de verlaging
van de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding die Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost van het rijk ontvangt. Eerder
heeft er over deze verhoging bestuurlijk discussie plaatsgevonden.
Zienswijzen
Vijf gemeenten hebben aangeven in te stemmen met de verhoging van de bijdrage als gevolg van de Brede
Doeluitkering Rampenbestrijding. Eén gemeente heeft aangegeven de verlaging van de BDuR uitkering als een
normaal bedrijfsrisico te beschouwen en het daarom vreemd te vinden dat deze daling wordt gecompenseerd door
de gemeenten. En andere gemeente geeft aan dat eenmalig kan worden ingestemd, maar dat toekomstige
wijzigingen binnen de begroting van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost moeten worden opgevangen.
Verwerking richting Algemeen Bestuur
De standpunten zoals die in de zienswijzen zijn geuit, komen overeen met de wijze waarop er eerder in het
Algemeen Bestuur over is gediscussieerd. Er was daarom geen reden om een aanpassing van de Begroting 2017
op dit punt voor te stellen.

2.3

Actualisatie verdeelsleutel gemeentelijke bijdrage

Achtergrond
De gemeentelijke bijdragen worden verdeeld naar rato van de uitkering die een gemeente ontvangt uit het
gemeentefonds, subcluster brandweerzorg en rampenbestrijding. Recent heeft er een herijking van deze uitkering
plaatsgevonden, waardoor ook de hoogte van de bijdrage per gemeente verandert. Gemeenten die in verhouding
meer gaan ontvangen uit het gemeentefonds, subcluster brandweerzorg en rampenbestrijding, gaan ook meer
betalen aan Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, andere gemeenten minder. De bijdrage van de 21 gemeenten
samen verandert niet.
De geactualiseerde verdeelsleutel wordt voor het eerst toegepast in de Begroting 2017. Hierdoor valt de actualisatie
samen met de laatste jaarschijf van Model Deurne. Bij enkele gemeenten lijkt onduidelijkheid te bestaan over de
wijze waarop deze beide ontwikkelingen met elkaar in samenhang worden gebracht. Deze samenhang is als volgt:
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Bij Model Deurne wordt de bijdrage die een gemeente op basis van de verdeelsleutel gemeentefonds zou moeten
betalen, vergeleken met de bijdrage die de gemeente in 2014 betaalde aan Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. Is er
in die vergelijking sprake van een stijging van de bijdrage, dan ontvangt de gemeente een compensatie. Deze
compensatie wordt verrekend met gemeenten waarvoor de bijdrage daalt.
Als gevolg van de herijking van het gemeentefonds is de uitkomst van de hierboven beschreven vergelijking
veranderd. De bijdrage die gemeente in 2014 betaalde, wordt nu vergeleken met de bijdrage op basis van de
uitkering gemeentefonds, na herijking. Indien de herijking leidt tot verandering van de bijdrage vindt daarvoor geen
extra of nieuwe compensatie plaats.
Bestuurlijk is aangeven dat Model Deurne niet van toepassing is op nieuw beleid. De verhoging van de
gemeentelijke bijdrage als gevolg van de verlaging van de BDuR uitkering wordt als nieuw beleid beschouwd en is
daarom geen onderdeel van de compensatieregeling
Zienswijzen
Vier gemeenten verzoeken om ook voor wijzigingen in de bijdrage als gevolg van de herijking gemeentefonds een
compensatieregeling op te stellen. Dit onder verwijzing naar het solidariteitsprincipe dat destijds ook tot Model
Deurne heeft geleid.
Eén gemeente stemt niet in met de aanpassing van de verdeelsleutel als gevolg van de herijking.
Eén gemeente stelt dat Model Deurne geen invloed mag hebben op toekomstige beleidskeuzes of op de herijking.
Verwerking richting Algemeen Bestuur
Model Deurne is een eenmalige compensatieregeling, bedoeld om na regionalisering de financiële effecten van de
overgang naar de nieuwe financieringssystematiek te dempen. Het model is daarmee niet van toepassing op nieuw
beleid.
Bij de gemeenten waarvoor de bijdrage aan Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost is gestegen als gevolg van de
herijking, is de uitkering gemeentefonds subcluster Brandweerzorg en Rampenbestrijding meer gestegen dan de
bijdrage aan Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost is toegenomen. Om deze reden is er geen voorstel opgesteld om te
komen tot een nieuwe compensatieregeling ten behoeve van de stijging van de bijdrage als gevolg van de herijking
van het gemeentefonds. In de vergaderingen van het Algemeen Bestuur van december 2015 en april 2016 is deze
beleidslijn bekrachtigd.
Wat betreft de gemeente die niet instemt met de actualisatie van de verdeelsleutel: omdat de actualisatie een
uitvloeisel is van een eerder genomen bestuurlijk besluit en het standpunt van deze gemeente ook in eerdere
discussies op deze wijze is verwoord, was er geen reden om een aanpassing van de Begroting 2017 op dit punt voor
te stellen.
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Wat betreft de zienswijze dat model Deurne geen effect mag hebben op toekomstige beleidskeuzes: Model Deurne
wordt voor het laatst toegepast in 2017. Voor daaropvolgende jaren is op dit moment geen sprake van
veranderingen waarbij een compensatieregeling aan de orde is. Er is daarom geen reden om aanpassing van de
begroting 2017 op dit punt voor te stellen.

2.4

Totale omvang begroting

Achtergrond
Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost zit midden in de uitvoering van een bezuiniging vanuit de Toekomstvisie
Brandweerzorg. Daarnaast worden er in de begroting toekomstige risico’s benoemd die kunnen leiden tot hogere
kosten of dalende opbrengsten.
Om reguliere kostenstijgingen op te vangen, wordt er jaarlijks een voorstel gedaan tot indexering van de
gemeentelijke bijdragen.
Zienswijzen
Drie gemeenten geven aan geen verdere bezuinigingen meer te willen. Hierbij wordt er door deze gemeenten op
gewezen dat wat hun betreft de minimale variant van zorg is bereikt, of dat de veiligheid van de inwoners van de
betreffende gemeente centraal zou moeten staan. Eén gemeente wil tegelijk Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost wel
stimuleren om efficiencyslagen vanwege schaalvergroting en goed samenwerking door te voeren.
Eén gemeente geeft aan niet akkoord te gaan met een verhoging van de gemeentelijke bijdrage als gevolg van de
herijking van het gemeentefonds.
Verwerking richting Algemeen Bestuur
In de Begroting 2017 zijn geen verdere bezuinigingen opgenomen. Een concrete aanpassing van de Begroting 2017
is daarom niet aan de orde. Wel is onder meer langs de weg van deze zienswijzen en door de betreffende
burgemeesters het signaal van de drie gemeenten doorgegeven.
Wat betreft het niet kunnen instemmen met de verhoging van de bijdrage als gevolg van de herijking: het standpunt
van de betreffende gemeente is eerder ingebracht door de burgemeester in de betreffende discussie. Omdat er
destijds ondanks het standpunt van deze gemeente toch bestuurlijk is ingestemd met de actualisatie van de
verdeelsleutel, is er op dit moment geen reden om een aanpassing van de Begroting 2017 voor te stellen.

2.5

Overig

Zienswijzen
1.

Eén gemeente wil geïnformeerd worden over de implementatie van de Toekomstvisie;

2.

Twee gemeentes geven aan de omvang van de reserves te willen beperken;

3.

Eén gemeente vraagt aandacht voor de beschikbaarheid van vrijwilligers en materieel;

4.

Eén gemeente vraagt nieuw beleid tijdig in de kadernota te verwerken;
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5.

Eén gemeente vraagt om onderzoek naar de totstandkoming van de indexeringspercentages van de
gemeenschappelijke regelingen;

6.

Twee gemeenten hebben aangegeven geen zienswijze in te dienen;

7.

Vier gemeenten hebben in algemene zin aangegeven in te kunnen stemmen met de begroting.

Verwerking richting Algemeen Bestuur
1.

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost zegt toe het bestuur te blijven informeren over de implementatie van de
Toekomstvisie;

2.

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost deelt het standpunt dat haar reserves tot een minimum beperkt kunnen
blijven. Eind 2015 is daarom een nieuw beleid met betrekking tot risicomanagement en
weerstandsvermogen opgesteld. Dit nieuwe beleid heeft geleid tot een verlaging van de algemene reserve
van €2.841.953. Via de afwikkeling van het jaarrekeningresultaat wordt hier door het Algemeen Bestuur een
bestemming aan gegeven;

3.

Met maatregelen voor het terugdringen van loze meldingen en het gedifferentieerd alarmeren van
vrijwilligers (paraatheid in beeld) wil Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost de belasting van vrijwilligers met
betrekking tot uitrukken zoveel mogelijk beperken. Hiermee wordt tevens nagestreefd dat opkomsttijden
verbeteren;

4.

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost zal er nog scherper dan in het verleden op letten dat nieuw beleid wordt
ingebracht in de Kadernota. Toch zullen er helaas soms ontwikkelingen blijven die pas na het opstellen van
de Kadernota bekend worden en toch verwerkt moeten worden in de komende of lopende begroting;

5.

De vier regionaal werkende gemeenschappelijke regelingen hebben recent onder meer hun methode voor
bepalen van het voorgestelde indexeringspercentage op elkaar afgestemd. Dit als onderdeel van de
“Beleidsnotitie kaders P&C documenten”, opgesteld door twee gemeentesecretarissen en de controllers
van de 4 gemeenschappelijke regelingen. Deze notitie wordt in de zomer van 2016 aan de gemeenten
aangeboden.

6.

Het Algemeen Bestuur wordt geïnformeerd dat twee gemeenten geen zienswijze hebben ingediend;

7.

Het Algemeen Bestuur wordt geïnformeerd dat drie gemeenten hebben aangegeven te kunnen instemmen
met de begroting.

5

3

Zienswijze per gemeente

In dit deel van de notitie wordt steeds per gemeente de ingediende zienswijze samengevat en voorzien van een
reactie. Dit deel van de notitie is bedoeld om voor individuele gemeenten zichtbaar te maken hoe hun zienswijze is
verwerkt. Inhoudelijk bevat het geen andere zienswijzen dan die in hoofdstuk twee van deze notitie al verwerkt zijn.
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Zienswijze gemeente Bergeijk
Samenvatting zienswijze
1.

Met betrekking tot de financiering van de arbeidshygiëne stelt de raad dat deze structurele lasten moet
worden gedekt uit een structurele verhoging van de bijdrage van de gemeenten. Het positieve resultaat
2015 moet aan de gemeenten worden uitgekeerd.

2.

De raad stemt in met de verhoging van de bijdrage van de gemeenten in verband met de korting op de
BDUR-uitkering.

3.

De raad verzoekt ter compensatie van de verhoging voor arbeidshygiëne uiterlijk in 2018 te komen tot
bezuinigingsvoorstellen te verwerken in de begroting 2019-2022.

4.

De raad verzoekt ook voor wijzigingen in de bijdrage als gevolg van de herijking gemeentefonds een
compensatieregeling op te stellen. Dit onder verwijzing naar het solidariteitsprincipe dat destijds ook tot
model Deurne heeft geleid.

Reactie Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
1.

Het standpunt over de financiering van arbeidshygiëne is eerder ingebracht in bestuurlijke discussies over
dit onderwerp. Het oordeel van uw gemeente over dit onderwerp is destijds meegewogen door het bestuur.
Toch is toen besloten om de dekking van arbeidshygiëne op deze wijze op te nemen in de Begroting 2017.
Er was daarom geen reden om een aanpassing van de Begroting 2017 op dit punt voor te stellen.

2.

Prettig om te vernemen dat u kunt instemmen met de verhoging van de gemeentelijke bijdrage in verband
met de korting op de BDUR-uitkering.

3.

Uiterlijk bij de Begroting 2019 zal een plan worden opgesteld om te komen tot structurele dekking van de
meerkosten die samenhangen met arbeidshygiëne. Aan dit plan zullen de gevraagde
bezuinigingsvoorstellen worden toegevoegd.

4.

Model Deurne is een eenmalige compensatieregeling, bedoeld om na regionalisering de financiële effecten
van de overgang naar de nieuwe financieringssystematiek te dempen en daarmee niet van toepassing op
nieuw beleid.
Bij de gemeenten waarbij de bijdrage aan Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost is gestegen als gevolg van de
herijking, is de uitkering gemeentefonds subcluster Brandweerzorg en Rampenbestrijding meer gestegen
dan de bijdrage aan Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost is toegenomen. Om deze reden is er geen voorstel
opgesteld om te komen tot een nieuwe compensatieregeling ten behoeve van de stijging van de bijdrage
als gevolg van de herijking van het gemeentefonds. In de vergaderingen van het Algemeen Bestuur van
december 2015 en april 2016 is deze beleidslijn bekrachtigd.
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Zienswijze gemeente Best
Samenvatting zienswijze
De raad stemt in met de ontwerpbegroting 2017 en verzoekt voor de toekomst relevante financiële ontwikkelingen
tijdig te verwerken in de Kadernota om van daaruit te komen tot een sluitende begroting en meerjarenperspectief.
Reactie Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost zal er nog scherper dan in het verleden op letten dat nieuw beleid wordt
ingebracht in de Kadernota. Echter, omdat de Kadernota meer dan een jaar voor het begrotingsjaar wordt
vastgesteld, zullen er helaas soms ontwikkelingen blijven die pas na het opstellen van de Kadernota bekend worden.
Deze zullen dan alsnog via een wijziging van de begroting ter goedkeuring worden voorgelegd.
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Zienswijze gemeente Bladel
Samenvatting zienswijze
1.

Met betrekking tot de financiering van de arbeidshygiëne stelt de raad dat deze structurele lasten moet
worden gedekt uit een structurele verhoging van de bijdrage van de gemeenten. Het positieve resultaat
2015 moet aan de gemeenten worden uitgekeerd.

2.

De raad stemt in met de verhoging van de bijdrage van de gemeenten in verband met de korting op de
BDUR-uitkering.

3.

De raad verzoekt ter compensatie van de verhoging voor arbeidshygiëne uiterlijk in 2018 te komen tot
bezuinigingsvoorstellen te verwerken in de begroting 2019-2022.

4.

De raad verzoekt ook voor wijzigingen in de bijdrage als gevolg van de herijking gemeentefonds een
compensatieregeling op te stellen. Dit onder verwijzing naar het solidariteitsprincipe dat destijds ook tot
model Deurne heeft geleid.

Reactie Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
1.

Het standpunt over de financiering van arbeidshygiëne is eerder ingebracht in bestuurlijke discussies over
dit onderwerp. Het oordeel van uw gemeente over dit onderwerp is destijds meegewogen door het bestuur.
Toch is toen besloten om de dekking van arbeidshygiëne op deze wijze op te nemen in de Begroting 2017.
Er was daarom geen reden om een aanpassing van de Begroting 2017 op dit punt voor te stellen.

2.

Prettig om te vernemen dat u kunt instemmen met de verhoging van de gemeentelijke bijdrage in verband
met de korting op de BDUR-uitkering.

3.

Uiterlijk bij de Begroting 2019 zal een plan worden opgesteld om te komen tot structurele dekking van de
meerkosten die samenhangen met arbeidshygiëne. Aan dit plan zullen de gevraagde
bezuinigingsvoorstellen worden toegevoegd.

4.

Model Deurne is een eenmalige compensatieregeling, bedoeld om na regionalisering de financiële effecten
van de overgang naar de nieuwe financieringssystematiek te dempen en daarmee niet van toepassing op
nieuw beleid.
Bij de gemeenten waarbij de bijdrage aan Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost is gestegen als gevolg van de
herijking, is de uitkering gemeentefonds subcluster Brandweerzorg en Rampenbestrijding meer gestegen
dan de bijdrage aan Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost is toegenomen. Om deze reden is er geen voorstel
opgesteld om te komen tot een nieuwe compensatieregeling ten behoeve van de stijging van de bijdrage
als gevolg van de herijking van het gemeentefonds. In de vergaderingen van het Algemeen Bestuur van
december 2015 en april 2016 is deze beleidslijn bekrachtigd.
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Zienswijze gemeente Cranendonck
Samenvatting zienswijze
1.

Verzocht wordt een onderzoek in te stellen naar de totstandkoming van indexering van de bijdragen door de
gemeenschappelijke regelingen. Op basis hiervan kan de discussie worden ingegaan over de
indexeringspercentage van de gemeentelijke bijdrage.

2.

In dit onderzoek dient ook de bovengrens van het eigen vermogen te worden bekeken.

Reactie Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
1.

De vier regionaal werkende gemeenschappelijke regelingen hebben recent onder meer hun methode voor
bepalen van het voorgestelde indexeringspercentage op elkaar afgestemd. Dit als onderdeel van de
“Beleidsnotitie kaders P&C documenten” opgesteld door twee gemeentesecretarissen en de controllers van
de vier gemeenschappelijke regelingen. Deze notitie wordt in de zomer van 2016 aan de gemeenten
aangeboden.

2.

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost deelt het standpunt dat haar reserves tot een minimum beperkt kunnen
blijven. Eind 2015 is daarom een nieuw beleid met betrekking tot risicomanagement en
weerstandsvermogen opgesteld. Dit nieuwe beleid heeft geleid tot een verlaging van de algemene reserve
van €2.841.953. Via de afwikkeling van het jaarrekeningresultaat wordt hier door het Algemeen Bestuur een
bestemming aan gegeven.
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Zienswijze gemeente Deurne
Samenvatting zienswijze
1.

De gemeente heeft aangegeven geen zienswijze in te dienen.

Reactie Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
2.

Het Algemeen Bestuur is op de hoogte gebracht.
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Zienswijze gemeente Eersel
Samenvatting zienswijze
1.

Met betrekking tot de financiering van de arbeidshygiëne stelt de raad dat deze structurele lasten moet
worden gedekt uit een structurele verhoging van de bijdrage van de gemeenten. Het positieve resultaat
2015 moet aan de gemeenten worden uitgekeerd.

2.

De raad stemt in met de verhoging van de bijdrage van de gemeenten in verband met de korting op de
BDUR-uitkering.

3.

De raad verzoekt ter compensatie van de verhoging voor arbeidshygiëne uiterlijk in 2018 te komen tot
bezuinigingsvoorstellen te verwerken in de begroting 2019-2022.

4.

De raad verzoekt ook voor wijzigingen in de bijdrage als gevolg van de herijking gemeentefonds een
compensatieregeling op te stellen. Dit onder verwijzing naar het solidariteitsprincipe dat destijds ook tot
model Deurne heeft geleid.

Reactie Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
1.

Het standpunt over de financiering van arbeidshygiëne is eerder ingebracht in bestuurlijke discussies over
dit onderwerp. Het oordeel van uw gemeente over dit onderwerp is destijds meegewogen door het bestuur.
Toch is toen besloten om de dekking van arbeidshygiëne op deze wijze op te nemen in de Begroting 2017.
Er was daarom geen reden om een aanpassing van de Begroting 2017 op dit punt voor te stellen.

2.

Prettig om te vernemen dat u kunt instemmen met de verhoging van de gemeentelijke bijdrage in verband
met de korting op de BDUR-uitkering.

3.

Uiterlijk bij de Begroting 2019 zal een plan worden opgesteld om te komen tot structurele dekking van de
meerkosten die samenhangen met arbeidshygiëne. Aan dit plan zullen de gevraagde
bezuinigingsvoorstellen worden toegevoegd.

4.

Model Deurne is een eenmalige compensatieregeling, bedoeld om na regionalisering de financiële effecten
van de overgang naar de nieuwe financieringssystematiek te dempen en daarmee niet van toepassing op
nieuw beleid.
Bij de gemeenten waarbij de bijdrage aan Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost is gestegen als gevolg van de
herijking, is de uitkering gemeentefonds subcluster Brandweerzorg en Rampenbestrijding meer gestegen
dan de bijdrage aan Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost is toegenomen. Om deze reden is er geen voorstel
opgesteld om te komen tot een nieuwe compensatieregeling ten behoeve van de stijging van de bijdrage
als gevolg van de herijking van het gemeentefonds. In de vergaderingen van het Algemeen Bestuur van
december 2015 en april 2016 is deze beleidslijn bekrachtigd.

12

Zienswijze gemeente Eindhoven
Samenvatting zienswijze
1.

De raad kan instemmen met de financiering van de kosten van arbeidshygiëne uit de bestemmingsreserve
en verzoekt uiterlijk bij de begroting 2019 te komen tot voorstellen voor structurele dekking, waarbij
rekening wordt gehouden met de implementatie van de toekomstvisie en de daarbij behorende brede visie
op het materiaalbeheer.

2.

De raad benadrukt dat het model Deurne een eenmalige compensatie is, aangenomen ten behoeve van de
regionalisering. Zij verwacht dan ook het model geen effect mag hebben op de verdeelsleutel
voortvloeiende uit de herijking van het gemeentefonds of toekomstige beleidskeuzes.

3.

De raad ondersteunt dat de “lucht” uit de begroting moet worden gehaald.

4.

De raad verzoekt de voortgang in de invulling van de toekomstvisie in de gemeentelijke monitor van de
Bestuursrapportage van VRBZO op te nemen.

Reactie Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
1.

Prettig om te lezen dat u kunt instemmen met de financiering van de meerkosten van arbeidshygiëne uit de
bestemmingsreserve. Het gevraagde voorstel voor structurele dekking zal door Veiligheidsregio BrabantZuidoost worden opgesteld.

2.

Model Deurne wordt inderdaad voor het laatst toegepast in 2017. Het zal dan ook geen effect hebben op
beleidskeuzes voor de jaren 2018 en verder. Voor de periode na 2017 is op dit moment geen sprake van
veranderingen waarbij een compensatieregeling aan de orde is. Er is daarom geen reden om aanpassing
van de begroting 2017 op dit punt voor te stellen.

3.

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost presenteert via de Bestuurlijke rapportages over de aanwending van de
budgetten. Indien er een positief of negatief saldo wordt verwacht, wordt tevens aangeven wat hier de
incidentele of structurele oorzaken van zijn. Op deze manier wordt eventuele ruimte in de begroting
zichtbaar gemaakt richting het bestuur en kan er een besluit over de aanwending van deze ruimte worden
genomen.

4.

Via de Bestuursrapportage zal Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost u informeren over de inhoudelijke
voortgang van de invulling van de Toekomstvisie Brandweerzorg
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Zienswijze gemeente Geldrop-Mierlo
Samenvatting zienswijze
1.

De raad spreekt zijn bezorgdheid uit over de ingezette bezuinigingen en stelt dat de veiligheid van de
inwoners centraal moet staan. Toekomstige bezuinigingen zijn vooralsnog voor de raad niet bespreekbaar.

2.

Het terugbrengen van materieel en minder vrijwilligers zal voor de gemeente Geldrop-Mierlo leiden tot een
nog hogere belasting van de huidige vrijwilligers en niet leiden tot betere opkomsttijden. De raad vraagt
aandacht voor de beschikbaarheid van vrijwilligers en materieel om regelmatig te kunnen oefenen maar ook
om de norm bij opkomsttijden te kunnen halen.

Reactie Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
1.

‘Zorg voor Veiligheid’ is de missie van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost en het is goed om te lezen dat u
deze zorg deelt.. Wat betreft Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost blijft ook na het uitvoeren van de
Toekomstvisie Brandweerzorg een voldoende niveau van brandweerzorg bestaan. Op dit moment liggen er
bestuurlijk geen andere bezuinigingen voor. Wel zijn er ontwikkelingen die aanleiding kunnen vormen voor
toekomstige bezuinigingen. Denk hierbij onder meer aan de structurele dekking die nog gevonden moet
worden voor de meerkosten van de investeringen met betrekking tot arbeidshygiëne.

2.

Met maatregelen voor het terugdringen van loze meldingen en het gedifferentieerd alarmeren van
vrijwilligers (met een systeem waarmee ook de beschikbaarheid van vrijwilligers inzichtelijk wordt) wil het
bestuur VRBZO de belasting van vrijwilligers met betrekking tot uitrukken zoveel mogelijk beperken.
Hiermee streeft het bestuur tevens naar verbetering van opkomsttijden.
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Zienswijze gemeente Gemert-Bakel
Samenvatting zienswijze
1.

Het bevreemdt de raad dat het Algemeen Bestuur in afwijking van een eerder voornemen besloten heeft, de
verlaging van de BDUR dat als een regulier bedrijfsrisico wordt beschouwd, middels een verhoging van de
bijdrage van de gemeenten op te vangen.

2.

De ontwerpbegroting geeft verder geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze.

Reactie Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
1.

Het Algemeen Bestuur heeft in de afweging meegenomen dat de korting op de BDUR als gevolg van de
herijking van het gemeentefonds niet moet leiden tot verdere bezuinigingen binnen de begroting van
VRBZO, mede gezien de structurele dekking die uiterlijk bij de Begroting 2019 gevonden moet worden voor
de meerkosten van de investeringen met betrekking tot rondom arbeidshygiëne.

2.

Het Algemeen Bestuur is op de hoogte gebracht.
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Zienswijze gemeente Heeze-Leende
Samenvatting zienswijze
1.

De raad stemt niet in met een verhoging van de gemeentelijke bijdrage als gevolg van de indexering en
aanpassing van de verdeelsleutel als gevolg van de herijking van het gemeentefonds subcluster Brandweer
en Rampenbestrijding. Zij stelt dat verhoging of verlagingen van de uitkering gemeentefonds algemene
dekkingsmiddelen zijn, die niet bestemd zijn. Daarenboven verandert de dienstverlening van de VRBZO
niet voor de gemeente Heeze-Leende. De gemeente Heeze-Leende gaat niet akkoord met een verhoging
van de bijdrage.

Reactie Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
1.

Het is correct dat de uitkering van het gemeentefonds algemene dekkingsmiddelen zijn. Mede om deze
reden is er ook niet voor gekozen om de omvang van de begroting van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
gelijk te stellen aan de omvang van de uitkering van het gemeentefonds, subcluster Brandweerzorg en
rampenbestrijding. Wel is eerder besloten dat de relatieve hoogte van de uitkering gebruikt wordt als
verdeelsleutel voor de gemeentelijke bijdragen. Gemeenten die meer ontvangen uit het gemeentefonds,
kennen ook een hogere bijdrage aan Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost dan gemeenten die minder
ontvangen. Nu de uitkering van het gemeentefonds is herijkt, is ook de daarop gebaseerde verdeelsleutel
voor Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost geactualiseerd. Doordat de totale omvang van de bijdrage van alle
21 gemeenten gelijk blijft, heeft de herijking geen invloed op het niveau van onze dienstverlening.
Uiteraard vinden we het vervelend dat u hier niet mee kunt instemmen. Uw standpunt hierover is eerder ook
door uw burgemeester ingebracht in de betreffende discussie. Omdat er destijds ondanks het standpunt
van uw gemeente toch bestuurlijk is ingestemd met de actualisatie van de verdeelsleutel, is er op dit
moment geen reden om een aanpassing van de Begroting 2017 voor te stellen.
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Zienswijze gemeente Helmond
Samenvatting zienswijze
1.

De raad heeft kennis genomen van de ontwerpbegroting 2017.

2.

Toekomstige investeringen in arbeidshygiëne mogen niet leiden tot een ophoging van de gemeentelijke
bijdrage.

3.

Eenmalig wordt ingestemd met de ophoging van de bijdrage van de gemeenten voor de daling van de
Brede Doeluitkering Rampenbestrijding. Toekomstige wijzigingen moeten binnen de begroting worden
opgevangen.

Reactie Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
1.

Het Algemeen Bestuur is op de hoogte gebracht.

2.

Uiterlijk bij de Begroting 2019 zal een plan worden opgesteld om te komen tot structurele dekking van de
meerkosten die samenhangen met arbeidshygiëne.

3.

Prettig om te lezen dat u kunt instemmen met de verhoging van de bijdrage. Over nieuwe schommelingen
in de Brede Doeluitkering Rampbestrijding zal het bestuur worden geïnformeerd. Tevens zal dan om een
besluit worden gevraagd over de manier waarop deze schommeling kan worden opgevangen.
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Zienswijze gemeente Laarbeek
Samenvatting zienswijze
1.

De raad kan instemmen met de ontwerpbegroting 2017 die is opgesteld op basis van de daarover
gemaakte afspraken met betrekking tot de verdeelsleutel.

2.

Verzocht wordt om voorstellen voor het structureel dekken van de kosten van arbeidshygiëne in de
meerjarenbegroting 2019-2022 tijdig aan te bieden.

Reactie Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
1.

Prettig om te lezen dat u kunt instemmen met de Begroting 2017.

2.

De voorstellen voor de structureel dekking van de meerkosten die samenhangen met arbeidshygiëne
worden uiterlijk bij de Begroting 2019 aangeboden. Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost streeft ernaar om
bestuurlijke keuzes die hier mee samenhangen al in een eerder stadium in het bestuur te brengen.
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Zienswijze gemeente Nuenen
Samenvatting zienswijze
1.

De raad heeft kennis genomen van de ontwerpbegroting 2017 van VRBZO.

2.

De raad is van mening dat de minimale variant van zorg is bereikt en stelt dat bezuinigingen niet ten koste
mogen gaan van de veiligheid van inwoners van Nuenen. De raad heeft daarom grote moeite met
verdergaande bezuinigingen.

Reactie Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
1.

Het Algemeen Bestuur is op de hoogte gebracht.

2.

‘Zorg voor Veiligheid’ is de missie van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost en het is goed om te lezen dat u
deze zorg deelt. Wat betreft Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost blijft ook na het uitvoeren van de
Toekomstvisie Brandweerzorg een voldoende niveau van brandweerzorg bestaan. Op dit moment liggen er
bestuurlijk geen andere bezuinigingen voor. Wel zijn er ontwikkelingen die aanleiding kunnen vormen voor
toekomstige bezuinigingen. Denk hierbij onder meer aan de structurele dekking die nog gevonden moet
worden voor de meerkosten van de investeringen met betrekking tot arbeidshygiëne.
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Zienswijze gemeente Oirschot
Samenvatting zienswijze
1.

De gemeente Oirschot geeft aan in haar brief van 3 juni 2016 dat zij geen zienswijze inbrengt op de
ontwerpbegroting 2017. Zij kan zich vinden in het voorgelegde concept en wenst VRBZO succes in de
uitvoering van de programmabegroting 2017.

Reactie Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
2.

Prettig om te lezen dat u kunt instemmen met de Begroting 2017.
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Zienswijze gemeente Reusel-De Mierden
Zienswijze
1.

Met betrekking tot de financiering van de arbeidshygiëne stelt de raad dat deze structurele lasten moet
worden gedekt uit een structurele verhoging van de bijdrage van de gemeenten. Het positieve resultaat
2015 moet aan de gemeenten worden uitgekeerd.

2.

De raad stemt in met de verhoging van de bijdrage van de gemeenten in verband met de korting op de
BDUR-uitkering.

3.

De raad verzoekt ter compensatie van de verhoging voor arbeidshygiëne uiterlijk in 2018 te komen tot
bezuinigingsvoorstellen te verwerken in de begroting 2019-2022.

4.

De raad verzoekt ook voor wijzigingen in de bijdrage als gevolg van de herijking gemeentefonds een
compensatieregeling op te stellen. Dit onder verwijzing naar het solidariteitsprincipe dat destijds ook tot
model Deurne heeft geleid.

5.

De raad verzoekt de motie over de reservepositie verbonden partijen aan te nemen.

Reactie Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
1.

Het standpunt over de financiering van arbeidshygiëne is eerder ingebracht in bestuurlijke discussies over
dit onderwerp. Het oordeel van uw gemeente over dit onderwerp is destijds meegewogen door het bestuur.
Toch is toen besloten om de dekking van arbeidshygiëne op deze wijze op te nemen in de Begroting 2017.
Er was daarom geen reden om een aanpassing van de Begroting 2017 op dit punt voor te stellen.

2.

Prettig om te vernemen dat u kunt instemmen met de verhoging van de gemeentelijke bijdrage in verband
met de korting op de BDUR-uitkering.

3.

Uiterlijk bij de Begroting 2019 zal een plan worden opgesteld om te komen tot structurele dekking van de
meerkosten die samenhangen met arbeidshygiëne. Aan dit plan zullen de gevraagde
bezuinigingsvoorstellen worden toegevoegd.

4.

Model Deurne is een eenmalige compensatieregeling, bedoeld om na regionalisering de financiële effecten
van de overgang naar de nieuwe financieringssystematiek te dempen en daarmee niet van toepassing op
nieuw beleid.
Bij de gemeenten waarbij de bijdrage aan Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost is gestegen als gevolg van de
herijking, is de uitkering gemeentefonds subcluster Brandweerzorg en Rampenbestrijding meer gestegen
dan de bijdrage aan Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost is toegenomen. Om deze reden is er geen voorstel
opgesteld om te komen tot een nieuwe compensatieregeling ten behoeve van de stijging van de bijdrage
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als gevolg van de herijking van het gemeentefonds. In de vergaderingen van het Algemeen Bestuur van
december 2015 en april 2016 is deze beleidslijn bekrachtigd.
5.

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost deelt het standpunt dat haar reserves tot een minimum beperkt kunnen
blijven. Eind 2015 is daarom een nieuw beleid met betrekking tot risicomanagement en
weerstandsvermogen opgesteld. Dit nieuwe beleid heeft geleid tot een verlaging van de algemene reserve
van €2.841.953. Via de afwikkeling van het jaarrekeningresultaat wordt hier door het Algemeen Bestuur een
bestemming aan gegeven;
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Zienswijze gemeente Someren
Samenvatting zienswijze
1.

De gemeenteraad van Someren heeft besloten geen zienswijze in te dienen.

Reactie Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
1.

Het Algemeen Bestuur is op de hoogte gebracht.
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Zienswijze gemeente Son en Breugel
Samenvatting zienswijze
1.

De raad heeft kennis genomen van de ontwerpbegroting 2017 .

2.

De raad geeft verder aan dat het minimale niveau van zorg van VRBZO is bereikt en verzoekt geen verdere
bezuinigingen door te voeren. Tegelijk wil de gemeente Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost stimuleren om
efficiencyslagen vanwege schaalvergroting en goed samenwerking door te voeren.

Reactie Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
1.

Het Algemeen Bestuur is op de hoogte gebracht.

2.

Op dit moment liggen er bestuurlijk geen nieuwe bezuinigingen voor. Wel zijn er ontwikkelingen die
aanleiding kunnen vormen voor toekomstige bezuinigingen. Denk hierbij onder meer aan de structurele
dekking die nog gevonden moet worden voor de meerkosten van de investeringen met betrekking tot
arbeidshygiëne. Daarnaast is Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost er in haar bedrijfsvoering continu op gericht
om efficiencyslagen vanwege schaalvergroting door te voeren. Op allerlei plekken in de organisatie is het
credo: organiseer zaken 1 keer voor de hele regio, in plaats van 21 keer voor iedere gemeente afzonderlijk.
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Zienswijze gemeente Veldhoven
Samenvatting zienswijze
1.

De gemeenteraad van Veldhoven heeft kennisgenomen van de Begroting 2017 en kan zich er in vinden.

Reactie Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
1.

Prettig te lezen dat u kunt instemmen met de Begroting 2017.
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Zienswijze gemeente Waalre
Samenvatting zienswijze
1.

Met betrekking tot de financiering van de arbeidshygiëne stelt de raad dat deze structurele lasten moet
worden gedekt uit een structurele verhoging van de bijdrage van de gemeenten.

2.

Verder vraagt de raad of in de aanschaf van de nieuwe brandweerpakken rekening is gehouden met het
Personeelsspreidingsplan voortvloeiende uit de Toekomstvisie Brandweerzorg en of fasering van de
vervanging van de pakken mogelijk is

Reactie Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
1.

Het standpunt over de financiering van arbeidshygiëne is eerder ingebracht in bestuurlijke discussies over
dit onderwerp. Het oordeel van uw gemeente over dit onderwerp is destijds meegewogen door het bestuur.
Toch is toen besloten om de dekking van arbeidshygiëne op deze wijze op te nemen in de Begroting 2017.

2.

Bij de invulling van arbeidshygiëne is inderdaad rekening gehouden met de personele effecten die
voortvloeien uit de invulling van de Toekomstvisie Brandweerzorg. Daarnaast is onderzocht of meer
fasering in de vervanging van de brandweerpakken mogelijk is. Zowel om arbo-technische als ook om
operationele redenen bleek dit niet mogelijk.

26

