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Aan de raden van de deelnemende gemeenten in de
Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
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Ontwerpbegroting 2018
Datum

14 maart 2017
Geachte mevrouw/heer ,

Uw brief van

Hierbij ontvangt u de Ontwerpbegroting 2018. De Ontwerpbegroting is in lijn met de

Uw kenmerk

uitgangspunten van de Kadernota 2018 opgesteld. Deze Kadernota heeft u eerder dit
jaar al ontvangen. De gemeentelijke bijdrage sluit aan bij de bijdrage zoals

Behandeld door

gepresenteerd in de Kadernota 2018.

dhr. E.P.M. Grummels
Telefoon

Door middel van de aanbieding van deze ontwerpbegroting wordt u als gemeenteraad in

(040) 2 203 410

de gelegenheid gesteld uw zienswijze op de ontwerpbegroting aan het Algemeen

Ons kenmerk

Bestuur kenbaar te maken. Op 27 maart (Bladel), 6 april (Waalre) en 12 april (Asten)
worden informatiebijeenkomsten georganiseerd. Namens de GGD Brabant-Zuidoost,

Aantal bijlagen

Metropoolregio Eindhoven, Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant en Veiligheidsregio
Brabant-Zuidoost wordt op deze avondbijeenkomsten een toelichting gegeven op de

In afschrift aan

afzonderlijke begrotingen. U bent hiertoe via een schrijven van het MRE eerder

colleges van B&W

geïnformeerd en bent van harte uitgenodigd voor (één van) deze bijeenkomsten.
De hoofdpunten uit de ontwerpbegroting zijn:
Indexering gemeentelijke bijdrage
In de begroting is de gemeentelijke bijdrage voor 2018 met 1,18% geïndexeerd. De
omvang van de voorgestelde indexering is berekend conform het daarvoor vastgestelde
beleid en zoals afgestemd met de overige drie GR-en. De vier GR-en gebruiken daarmee
dezelfde methode om de indexering te berekenen. Doordat de verhouding tussen
loonkosten en overige kosten per organisatie verschilt, is de exacte omvang van
indexering per organisatie anders.
Vierde jaarschijf Toekomstvisie Brandweerzorg
In de begroting 2018 is de jaarschijf 2018 van de Toekomstvisie Brandweerzorg

Bezoekadres

2018 is het eerste jaar waarin het model Deurne geen effect meer heeft. Er vindt hierdoor

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

geen compensatie meer plaats voor gemeenten die als gevolg van de nieuwe

Postadres

verdeelsleutel hun kosten ten opzichte van 2014 zagen stijgen.

Postbus 242
5600 AE Eindhoven

verwerkt. Hiermee is de gehele bezuiniging verwerkt in de begroting.
Beëindiging model Deurne

*CONCEPT*

Bluswatervoorziening
In de begroting is, in navolging van de Kadernota, een verhoging opgenomen voor een
oplossing die Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost kan bieden in het kader van

Directie

bluswatervoorziening.
Onderwerp

Pensioenpremiestijging en nieuwe CAO
Voor 2018 bestaat ten aanzien van de ontwikkeling van de salariskosten mogelijk het

Ontwerpbegroting 2018
Ons kenmerk

risico dat de kosten aanzienlijk meer stijgen dan de indexering van gemeentelijke
bijdrage. Met ingang van 2017 is de ABP-premie namelijk fors verhoogd en ook voor
2018 wordt deze mogelijk nog verhoogd. Daarnaast loopt de huidige CAO per mei 2017
af, met mogelijk een stijging tot gevolg. Het is dus nog onzeker wat de toename van de
loonkosten zal zijn, maar gezien de verwachtingen moet rekening gehouden worden met
een tekort hierop ten opzichte van de indexering. Met deze verhoging is in de begroting
2018 nog geen rekening gehouden. In afstemming met de overige drie GR-en wordt nog
teruggekomen op deze gevolgen.

Afsluiting
Graag ontvangt Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost uiterlijk 20 mei 2017 uw zienswijze.
Uw reactie kan dan nog tijdig worden aangeboden aan ons Dagelijks Bestuur en
Algemeen Bestuur.
Met vriendelijke groet,

Hoogachtend,
het Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost,
namens deze,

R.K. Brons
Directeur
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