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Onderwerp

Beg rotingswijziging 3 Veilig heidsregio

Voorstel

In te stemmen met wijziging 3 van de begroting 2016 van de Veiligheidsregio Limburg-
Noord

Algemeen
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 van de begroting 2016.
Ingevolge artikel 30 lid 2 en 6 van de Gemeenschappelijke regeling VRLN kunnen raden
van de gemeenten hun zienswijze doen blijken.
Kortheidshalve verwijzen we voor inhoud, kanttekeningen alsmede de financiële gevolgen
naar het betreffende raadsvoorstel.

Financiële en personele gevolgen
Zie bijgevoegd raadsvoorstel.
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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 2016 biedt de algemeen directeur van de Veiligheidsregio Limburg-
Noord (VRLN) ons de mogelijkheid vóór 30 september 2016 onze zienswijze kenbaar te
maken met betrekking tot wijziging 3 van de begroting 2016.
Vaststelling van deze begroting is voorzien in de AB-vergadering van 30 september 2016.
Hieronder volgt een toelichting op de voorliggende begrotingswijziging voorzien van kant-
tekeningen.

Begrotingswijziging 3

De begrotingswijziging heeft betrekking op 2 zaken. Namelijk het Cao-akkoord 2OL6/2OL7
én op de arbeidshygiëne bij de brandweer.

Cao-akkoord 2016/2017
In dit Cao-akkoord is een loonstijging opgenomen van 3olo waarvan 1olo is opgenomen in
de begroting2OL6. De extra loon- en salariskosten, waarmee de begroting nu verhoogd
moet worden, bedraagt e7fik.

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 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 2OL7 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.

Argumenten
Het AB van de VRLN heeft zich bij de behandeling van de begroting2OtT 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.
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Ook verhoudt een verdere inperking zich niet met de eerder afgesproken u¡tgangspunten
ronclom het weerstandsvermogen van de VRLN. Om cleze reclenen stelt het DB van cle
VRLN voor om naar aanleiding van zowel het Cao-akkoord 2OL6/2017 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 geen bezwaren. De noodzakelijke maatrege-
len ter bescherming van de gezondheid van onze brandweermensen mogen geen discussie
vormen.

Financiële gevolgen
De bijdrage van de gemeente Weert was in de begroting 2Ot6 VRLN berekend op
€ 4.105.560,-.
Als gevolg van de kostenstijging vanwege het Cao-akkoord 2OL6/2017 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 een bedrag van € 4.185 .846,-.
De afdeling financiën heeft berekend dat als gevolg van deze begrotingswijziging de
bijdrage van de gemeente Weert over 2Ot7 stijgt naar € 4.596.785,-. Zie bijgevoegde
berekening.

Uitvoering/evaluatie

Comm unicatie/ partici patie

Met de afdeling Financiën

Extern
Afgestemd met het AOV-overleg Midden-Limburg

Advies raadscommissie
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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
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GEMEENTE vVEERT

Nu m mer raadsvoo rste/; MD-00 1 3 19

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-O9-2OL6.

De griffier, De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten A.A.M.M. Heijmans
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onderwerp Zienswijze begrotingswijziging nr. 3 2016

Geachte leden van de gemeenteraad,

In de vergadering van 17 juni heeft het Dagelijks Bestuur na behandeling van de
voorjaarsrapportage 2016 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord het ontwerpvoorstel
vastgesteld voor een begrotingswijziging. Het betreft begrotingswijziging nummer 3.

Zoals bepaald in artikel 30 lid 2 en 6 van de Gemeenschappelijke regeling
Veiligheidsregio en Gemeentelijke Gezondheidsdienst Limburg-Noord, kunnen de raden
van de gemeenten binnen acht weken na de datum van toezending omtrent de
begrotingswijziging aan het Dagelijks Bestuur hun zienswijze doen blijken.

Met het oog op dat de zienswijze kan worden meegenomen in de behandeling door het
Algemeen Bestuur, verzoeken wij u om vóór 30 september 2016 uw eventuele
zienswijze in te dienen. Vaststelling van de begrotingswijziging is voorzien in de
vergadering van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio van 30 september
2016.

De begrotingswijziging heeft betrekking op het Cao-akkoord 2016-2017 en op de
arbeidshygiëne bij de brandweer.

Qao-akkoord 2016-2017
ln het cao-akkoord 2016-2017 is onder meer een loonstijging van 3o/o opgenomen,
waarvan 1% is opgenomen in de begroting 2016. De extra loon- en salariskosten ten
opzichte van de begroting 2016 bedragen € 711k.
fn lijn met het voor 2017 voorgestelde "trap op, trap af' systeem wordt voor deze
ontwikkeling voorgesteld de bijdrage te verhogen.

Arbeidshvqiëne brandweer
Uit onderzoeken in diverse landen blijkt dat bepaalde typen kanker vaker voorkomen bij
brandweermensen. De oozaak wordt gelegd bij de hygiene rond brandbestrijding en de



opname via de huíd van kankerverwekkende stoffen in rook en roet. ln 2015 is dit in
Nederland bekend geworden en dat heeft geleid tot veel media-aandacht maar ook
ongerustheid bij brandweerpersoneel. lnmiddels is de landelijke'handreiking schoon
werken' beschikbaar. De brandweer in Limburg-Noord gaat werken conform deze
landelijke richtlijnen. Het Algemccn Bcstuur hccft ingcstemd met ccn aantial
uitvoeringsmaatregelen op basis van de principes van de genoemde handreiking. Wij
starten met pragmatische en relatief eenvoudig te implementeren maatregelen. Hierbij
is ook gekeken welke maatregelen andere Veiligheidsregio's nemen zodal we niet uit
de pas lopen. De implementatie van deze maatregelen loopt door tot in 2A1712CI18.
Voor 2017 en volgende jaren ãjn de kosten opgenomen in de ontwerpþegroting. Voor
2016 is dit niet het geval. lnvoering van maatregelen rondom arbeidshygiëne leidt in
2016 tot een kostenstijging van € 178k.

Tijdens de behandeling van de begroting 2017 in het Algemeen Bestuur is reeds
vastgesteld dat verdere inperking van de financiële middelen voor de organisatie niet
zonder gevolgen kan blijven voor de kwaliteit of de omvang van de dienstverlening. Ook
verdere inperking van het vermogen verhoudt zich niet met de eerder afgesproken
uitgangspunten rondom het weerstandsvermogen. In dat verband wordt voorgesteld
voor 2016 bovenstaande ontwikkelingen te vertalen naar een aanpassing van de

ke bijdrage. ln bij 1 staat op gemeenteniveau een ovezicht van de

begrotingswijziging nummer 3.

Gemeenteliike zienswiize
Gelet op de financiële bepalingen in de Wet gemeenschappelijke regelingen en in de
Gemeenschappelijke regeling Veilig heidsreg io en Gemeentelijke Gezond heidsdienst
Limburg-Noord nodigen wij de gemeenteraad uit zijn zienswiize over de
begrotingswijziging 2016 kenbaar te maken.
Eventuele zienswijze zien wij graag vóór 30 seotember 2016 tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Namens het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord,

De secretaris,

M.r.C.sÑestfiùf
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'ln de bijdrage begroting 2016 ran de gemeente Venrayäteen \€nverking worlr/eerlo-Wanssum. Het
betrefteen bugettair neutrale aanpassing in de rubricering wn de biJdrage roorde gemeente Venrayen
daarmee ook rcor hettot¡aal van de VRLN.
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Begrotingswljziging nr. 3 201 6 Veilighcidsrcglo Limburg{oord
(Be&egen' e 1)
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