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Vergadering Gemeenteraad van 29-09-2016   

Afdeling : Concernstaf  Raadsvoorstel: 
RAD-001319  

Naam opsteller voorstel : Lemmen, Ton  Zaaknummer JOIN: 
Z/16/027234  

Portefeuillehouder : A.A.M.M. (Jos) Heijmans  Agendapunt: 
  

 
Onderwerp 
 
Wijziging 3 van de begroting 2016 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord 
 
Voorstel  
 
In te stemmen met wijziging 3 van de begroting 2016 van de Veiligheidsregio Limburg-
Noord  
 
Inleiding  
Bij brief van 14 juli biedt de algemeen directeur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord 
(VRLN) ons de mogelijkheid vóór 30 september 2016 onze zienswijze te kenbaar te maken 
met betrekking tot wijziging 3 ven de begroting 2016. 
 
Bij brief van 13 april 2016 biedt de algemeen directeur van de VRLN ons de voorlopige 
begroting 2017 voor zienswijze aan. Vaststelling van deze begroting is voorzien in de AB-
vergadering van 30 september 2016. 
 
Hieronder volgt een toelichting op de voorliggende begrotingswijziging voorzien van het 
collegevoorstel. 
 
Begrotingswijziging 3 
 
De begrotingswijziging heeft betrekking op 2 zaken. Namelijk het cao-akkoord 2016/2017 
én op de arbeidshygiëne bij de brandweer. 
 
Cao-akkoord 2016/2017 
In dit Cao-akkoord is een loonstijging opgenomen van 3% waarvan 1% is opgenomen in 
de begroting 2016. De extra loon/ en salariskosten waarmee de begroting nu verhoogd 
moet worden bedraagt € 711k. 
 
Arbeidshygiëne bij de brandweer 
Onderzoek heeft aangetoond dat bij brandweermensen bepaalde typen kanker vaker 
voorkomen. Dit wordt veroorzaakt door de arbeidshygiëne rond brandbestrijding en de 
opname via de huid van kankerverwekkende stoffen in rook en roet. Daarop zijn er 
landelijke richtlijnen gekomen. Aan deze richtlijnen heeft het AB van de VRLN zich 
geconformeerd. Gestart wordt met het implementeren van pragmatische en relatief 
eenvoudige maatregelen. De totale implementatie bestrijkt de jaren 2016 t/m 2018.                      
Voor 2017 en volgende jaren zijn de kosten hiervan opgenomen in de ontwerpbegroting. 
Voor 2016 zijn deze niet in de begroting opgenomen, hetgeen leidt tot een verhoging van 
de begroting met € 178k. 
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Argumenten  
Het AB van de VRLN heeft zich bij de behandeling van de begroting 2017 op bet standpunt 
gesteld dat een verdere inperking van de financiële middelen niet zonder gevolgen kan 
blijven voor de kwaliteit en de omvang van de dienstverlening vanuit de VRLN. Ook 
verhoudt een verdere inperking zich niet met de eerder afgesproken uitgangspunten 
rondom het weerstandsvermogen van de VRLN. Om deze redenen stelt het DB van de 
VRLN voor om naar aanleiding van zowel het cao-akkoord 2016/2017 als de arbeids-
hygiëne bij de brandweer de gemeentelijke bijdrage te verhogen. 
 
Kanttekeningen  
Ten aanzien van de kostenstijgingen als gevolg van het Cao-akkoord én de maatregelen 
arbeidshygiëne bij de brandweer hebben we inhoudelijk geen bezwaren. Bij het Cao-
akkoord hebben we ons neer te leggen en de noodzakelijke maatregelen ter bescherming 
van de gezondheid van onze brandweermensen mogen geen discussie zijn. Waar we wel 
moeite mee hebben is dat dit niet of onvoldoende binnen de begroting van de VRLN zelf 
kan worden opgevangen, waardoor de gemeentelijke bijdrage opnieuw omhoog gaat. Een 
bijdrage die sowieso al fors is.  
 
Financiële gevolgen  
De bijdrage van de gemeente Weert was in de begroting 2016 VRLN berekend op                           
€ 4.105.560,-. 
Als gevolg van de kostenstijging vanwege het cao-akkoord 2016/2017 én op de 
maatregelen arbeidshygiëne bij de brandweer, is de verhoging van de gemeentelijke 
bijdrage van Weert berekend op € 80.236,-, waardoor de totale gemeentelijke bijdrage 
Weert neer komt op en bedrag van € 4.185.846,-. 
De afdeling Financiën heeft berekend dat als gevolg van deze begrotingswijziging de 
bijdrage van de gemeente Weert over 2017 stijgt naar € 4.596.785,-. Zie bijgevoegde 
berekening. 
 
Uitvoering/evaluatie  
- 
 
Communicatie/participatie  
Intern 
Met de afdeling Financiën 
 
Extern 
Afgestemd met het AOV-overleg Midden-Limburg 
 
Advies raadscommissie  
- 
 
Bijlagen  

 Brief 14 juli 2016 van de Algemeen Directeur van de Veiligheidsregio Limburg-
Noord  
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Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Weert, 
de secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
M.H.F. Knaapen A.A.M.M. Heijmans 
 
 



 

 
 

 
 

Nummer raadsvoorstel: RAD-001319 
 
 

RAADSBESLUIT 
 
 
De raad van de gemeente Weert, 
 
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 06-09-2016; 
 
 
 
 besluit: 
 
In te stemmen met wijziging 3 van de begroting 2016 van de Veiligheidsregio Limburg-
Noord  
 
 
 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 29-09-2016. 
 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
M.H.R.M. Wolfs-Corten A.A.M.M. Heijmans 
 


