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ondenverp Kadernota 2020

Geachte heer, mevrouw,

Gelet op het bepaalde in artikel 32van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio
Limburg-Noord doen wij u bijgaand de Kadernola2O2O toekomen ten behoeve van de
informatieverstrekking aan de gemeenteraad.

De Kadernota2O20 bevat de beleidsmatige en financiéle uitgangspunten voor de Begroting
2020 en biedt een (financiËile) doorkijk naar de volgende jaren. De Kadernota 2020 is door het

Algemeen Bestuur vastgesteld op 21 december 2018.

Conform besluit van het Algemeen Bestuur (d.d.7 juli 2017) is de indexatie van loon- en
prijsstijgingen meegenomen, waarbij gerekend is met de percentages zoals weergegeven in de
meest recente MEV/CEP-publicatie (maart 2018). Bij het opstellen van de begroting 2020 wordt
rekening gehouden met de op dat moment meest recente gegevens. Tevens is venryerkt de
aanvulling van het weerstandsvermogen zoals in dezelfde vergadering is besloten.

Er is een aantaf voorstellen voor nieuw beleid opgenomen. Het nieuwe beleid is exclusief
eventueel nog te nemen besluiten aangaande de onderdelen incidentbestrijding en
vakbekwaamheid. Hiervoor wordt een separaat traject gevolgd.

Conform de gemeenschappelijke regeling is er geen sprake van een zienswijzetraject ten
aanzien van de kadernota. Door het toesturen van de kadernota willen wij u echter wel in de
gelegenheid stellen om kennis te nemen van de kadernota en eventuele opmerkingen aan ons
toe te doen komen. De begroting 2O2O, als uitwerking van deze kadernota, wordt door het
Dagelijks Bestuur voor 15 april 2019 toegezonden aan de raden van de deelnemende
gemeenten met het daarover de zienswiize van de gemeenteraden kenbaar le maken.
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