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Ontwerpbegroting 2020

Geachte leden van de gemeenteraad,
Bijgaand bieden wij u de.ontwerpbegroting 2O2O van de Veiligheidsregio Limburg-Noord
voor zienswijze aan. De begroting is opgesteld op basis van de kadeñota 202OlDe
kadernota 2020 is in deæmber ZAlg aan u toegézonden, waarbij u de géþgenheid is
geboden om eventrlele opmerftingen daarover kenbaar te makeri. Oe gémeénten die
liervan gebruik hebben gemaakt, hebben een reactie hierop ontvange-n. Vòor iover
direct van toepassing op.de begroting 2020 zijnde opmerkiirgen in íe bijgevoegde
ontwerpbegroting verwerkt.
Beleidsplan 2020-2023
2020 treedt het nieuwe beleidsplan Veiligheidsregio voor de periode 2O2O ttm
2023 in 1qt¡ng. Dit beleidsplan omvat zowel de ciis¡sbeheérsing aboók de brandweer
en de publieke gezondheidszorg. Met het beleidsplan worden dãtaders beschreven
waarbinnen onze ambitie om in 2025 de veiligste'en gezondste regío te zijn, gestalte
frijgt. ln de q9rsl9 jaarschijf van hel beleidsplan ügt dã nadruk op õen t¡exi¡äie
jeugdge,?ondheidszorg, met aandacht voor een hoge deelname aan het
vaccinatieprogramma, het inlopen van gezondheidéachterstianden, de verbetering van
de paraatheid van de brandweer, de ontwikkeling van een modeme crisisbeheerãing en
een veiligheidsinformatiecentrum.
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Paraatheid brandweer
Om een verantwoorde mate van paraatheid van de brandweer te garanderen is een
extra investeJing nod_ig in.met name vrijwilligers, beroepspersonee-|, werving en
opleidingen. Het bestuur heeft op basis vaneen adviei van de bestuurlijketommissie
Paraatheíd gekozen voor een vangnet voor borging van de paraatheid van de
repressieve organisatie tot en met2023. De maãtrégelen hiermee gepaard gaande
leiden gefaseerd tot een kostenverhoging van €.2,1ó miljoen ¡n 20ã3.'ln de voorleg9!{e_ontwerpbegroting is de jaarsch'lrt 2O2O vennrerkt, zijnde een extra bijdrage
van € 1.520.000.
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Ten aanzien van het voorstel paraatheid brandweer wordt geen afzonderlijk zienswijze
tpje.ct doorlopen. Agn de gemeenteraden wordt middels dilschrijven gevräagd om ín
de zienswijze over de ontwerpbegroting 2020 expliciet aandacht ie beétedenäan de
paraatheid van de brandweer en de uitwerking vàn dit nieuwe beleid. Om de noodzaak
en de inhoud van maatregelen inzake de paraatheid brandweer goed uit te kunnen
leggen, zijn er informatiebijeenkomsten vóor raadsleden georgaÑseerd op 15 en 16

aprilen 9 mei 2019.

Tevens heeft het bestuur er voor gekozen om in de periode 2A1g-202O uit te werken op
w.elke wijze de brandweezorg na 2O23 toekomstbeétendig kan worden uitgevoerd.
Hiervoor zal een nieuwe werkgroep in het leven worden gãroepen.

Verder geven wij g¡aqg een korte toelichting op de overige financiële ontwikkelingen die
zijn meegenornen in de ontwerpbegroting llZb.
lUerkgeverspremie Zorgvenekeringswet (Zvw) vríjwiltigers
Bij een interne audit op het personéelsinfòrmaiie éysteem is naar voren gekomen dat de
berekening van de werkgevgrspremie Zvw voor vriiwilligers onjuist is uitjevoerd. De
doorgevoerde correctie heeft een structurele kostehst¡ging teri aanzienvan de kosten
vrijwilligers tot gevolg. Voor de begroting 2020 gaat hdiom een bedrag van € 250.000.
Nieuw beleld
Bij het formuleren van haar beleidsdoelstellingen hanteert de Veiligheidsregio het
uitgangspunt 'nieuw voor oud'. ln een aantal gevallen is dit echter-n¡et of sléchts in
beperkte mate mogelijk en is er sprake van een voorstel tot nieuw beleid. Dit wordt in de
begroting ook als zodanig inhoudelijk toegelicht. ln de kadem ota 2020 zijn een aantal
voorstellen nieuw OçÞlO opgenomen . Deze voorstellen zijn ook meegenómen in de
ontwerpbegroting 2020. Het gaat hier om een totaalbedrãg van € 205.000 voor de
volgende voorstellen:

- I"t wegvallen van omgeving¡subsidie (lmpuls) bij risicobeheersing (€ 10f .SOO);
' Deelname aan provinciaal informatie- en règisúatiesysteem risicoËeireersing (é'
16.000);
- Een toename van evenementenadvisering bij crisisbeheersing (€ 75.000) en
- €' 12.500 voor gemeentelijke processen als gevolg van gestei'en bljdragé IFV en
Rode Kruis.

Harmon i satie gem ee ntet ijke bijdrage
De begroting 2020 is het vierde jaãr van het ingroeimodel voor de harmonisatie
gemeentelijke bijdrage. Met ingang van 2A17 worden in de begroting verdeelsleutels
gehanteerd voor de t,oewijzing van de kosten en opbrengsten van de diverse
programma's over de deelnemende gemeenten. De verdeelsystematiek is met ingang
van het begrotingsjaar 202a volledig gebaseerd op de nieuwé systematiek

lndexatie
Kostenontwikkelingen als gevolg van loon- en prijsstijgingen worden in de
gemeentelijke bijdrage meegenomen op basis van dè-meest recente Macro
Economische Verkenning MEV/CEP-públicatie, sector overheid van het Centraat
Planbureau voor de loonstijging. Voor de materiële kosten wordt de lndex materiële
Overheidsconsumptie (IMOC) uit de MEV toegepast.
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Voor zover de indexatie herleidbaar en belastbaar is aan derden, worden deze
doorbelast aan de bijdragen van derden. Voor het resterende deelworden de lasten
meegenomen in de gemeentelijke bijdragen.
Weerstandsvermogen
Ter aanvulling van het weerstandsvermogen heeft het Algemeen Bestuur besloten tot
het ophogen van de gemeentelijke bijdrage gedurende 4iaar (2018'2A?l), met dien
verstande dat positieve resultaten die ín deze periode van 4 jaar worden behaald, in
mindering gebracht worden op de bijdrage van het volgende jaar. Dit laatste is voor de
begroting 2020 niet aan de orde. De voorgestelde onttrekking van het resultaal2018
betekentdat de extra storting in 2020 nodig is. ln de ontwerpbegroting is dan ook de
volledige aanvulling ten bedrage van € 152.500 opgenomen.
emeentelijke zien swijze
Met in achtneming van de bepalingen in de wet gemeenschappelijke regelingen heeft u
tenminste I weken de gelegenheid om de zienswijze van de gemeenteraad in te dienen
voordat besluitvorming in het Algemeen Bestuur van de VRLN plaatsvindt.
Besluitvorming door het Algemeen Bestuur is voozien op 5 juli 2019. Met het oog op
tijdige doorgeleiding naar het Algemeen Bestuur ver¿oeken wij u om v6ö¡ 2l iuni 2019
uw eventuele zienswijze kenbaar te maken. Een eventuele later kenbaar gemaakte
zienswijze kan uitsluitend mondeling worden ingebracht, mits deze vóór 5 juli bekend is.
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Naast de ontwerpbegroting 2020 ontvangt u ter informatie de begroting in één
oogopslag.
Mocht u behoefte hebben aan een mondelinge toelichting in de gemeenteraad of
raadscommissie dan zijn wij daartoe gaame bereid.
Met vriendelijke groet,

Het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord,

De secrelaris.
J.J. Rói¡my'ns

Þe voorzitter,

A.s. schotten

