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Geachte leden van de gemeenteraad,

Bijgaand bieden wij u de ontwerpbegroting 2019 van de Veiligheidsregio Limb.urgNoord
voõr zienswtjze aan. De begroting is opgesteld op basis van de kadernola 2O19. De
kadernota ZOtg ¡s in december 2017 aan u toegezonden, waarbij u de gelegenheid
kreeg eventuele opmerkingen daarover kenbaar te maken. Wij zijn blij dat een groot
aantãl gemeenteraden van die gelegenheid gebruik heeft gemaakt. Voor zover direct
van toeþassing op de begroting 2019 zijn de opmerkingen in de bijgevoegde
ontwerpbegrotìng verwerkt. ln een separate brief aan uw college hebben wij alle
vragen/opmerkingen en onze reactie opgenomen.

Programma indeling
De indeling in progiamma's heeft in de begroting 2019 een doorontwikkeling gekregen,

zodal eenãn ander beter aansluit bij de venrachtingen van onze gemeenten en de
interne organisatie. De brandweerprogramma's risicobeheersing en
basisbrandweerzorg zijn in één programma brandweerzorg ondergebracht. Hiermee is
een heldere indeling ontstaan: gezondheidiccD, brandweerzorg en crisisbeheersing en
overhead. Daarnaaót is op grond van besluitvorming door het Algemeen Bestuur het
programma CMA komen te vervallen.
in overleg met vertegenwoordigers van de gemeenten en medewerkers van de
Veiligheidsregio zijnbp basis van de ervaring in de afgelopen jaren tevens de prestatie-
indicatoren aangescherpt en verbeterd.
De verdere indeling van de begroting is aangepast aan de actuele inzichten vanuit het
BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) en de richtlijnen lv3 (lnformatie voor
derden). TevenJis er een slag gemaakt in de verbeterde toerekening, van kosten
behorende bij overhead. Op grond van uitgangspunten uit het BBV zijn meer kosten
direct aan de programma's toegerekend. De omvang van de overhead is hiermee
afgenomen. Per Jaldo heeft dit géén effect op de omvang van de begroting van de
VRLN en op de gemeentelijke bijdrage.
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Harmonisatie gemeenteliike biidrage
De verdeelsyslematiek aigeméne É¡Orage gemeenten.in de begroting 2O19 is

õãU"ã""r¿ op basisvàn¿-e verdeeléleuiãls-binnen de harmonisatie. Er is met de

õñé.t"" éen ingroãireger[S afgesproken van 4iaar waarbijde verschillen in stappen

van Zlo/oworden u"r"ff"nä Oõ Uelrot¡ng 2019 is hêt derde jaàr van het ingroeimodel,

wàarbrj er dus een verrekening plaãtsvindt op basis van 75o/o'

t ndexatie loon- e n priisstiigingen
Conform besluit 

""n 
itãt nlgJ*u"n Bestuur zijn de kostenontwikkelingen als.gevolg van

loó"- 
"n 

prijsstijging"n gubät"erd op de Macio Economische Verkenning (MEV) van

maart 20;18, meegenomen in de bijdrage.

Weerstandsvermogen
Te¡ aanvulling van-het weerstandsvermogen heeft het Algemeen Bestuur besloten tot

¡,et oJnogáÀ î"n ¿" é"rããni"f¡¡X" bijdrale gedurende . jaar, met dien verstande dat

ôoiiiibu"-r"suttaten d'iã in O"t" þerioäe van4jaar worden behaald, in mindering

õãUiàcnt worden opiã O¡ãog"'u"n het volgelrOe ¡aar. ln.verband met het positieve

resi¡ltaat over za1í*ãrãf inã"begroting zõtg de aanvulling weerstandvermogen niet

in rekening gebracht.

R ij ksv acc i n ati e P ro g ram m a
rr¡äilné"ng u"n zoig *ãr¿t n"t rijksvaccinatieprogramm.a niet meer rechtstreeks vanuit

n"t nlVrr¡ [etostigd, r"ãiu"rtooþt o" financiérin! vanuit de overdracht van middelen

ä ¿" Áig"r"nãUitkering aan gemeenten. ln dõze begroting is deze wiiziging in de

gemeentelÜke bijdrage verwerkt'

Overige ontwikkelingen
De aa"nvulling van áË ondernoudsvoorziening is in 2019 achterwege.gelaten door extra

inkomsten vãnwege verhuur rJan een deel van het gebouw aan de Nijmeegseweg'

Hèt*"gu"llen vañ baten voor het gebruik van het Openbaar Meldsysteem zorgt

daaren[egen voor een stijging van de gemeentelijke bijdrage.

Risk Factory
n¡"à¡o 2}1rívindt besluitvorming plaats over de Risk Factory' Als besloten wordt van

it"rt t" gaan met áe Risk Facto-ry, w-orden vanuit de bestaande pro.gramma's door

hera¡ocatie m¡dOáãn uiiig"r""ki. De gemeentelijke bijdrage wordt daardoor niet

beinvloed.

G e m ee nte I ii ke zi e n sw ii ze
Met in achtneming uãríã" bepalingen in de wet gemeenschappelijke regelingen heeft u

tenminste g wekeå oË gèiegenheið om de zienswijze van de gemeenteraad in te dienen

voordat besluitvorming"in nét Rtgemeen Bestuur piaatsvindt. Besluitvorming door het

nìgeméen aestuur ii üoorz¡en oþ o ¡uti 2018. Met het oog op tijdige doorgeleiding naar

r,àÌ Áigã*.en Bestuur vâàoeren wi¡ u om yóór 29 iuni 3018 uw eventuele zienswijze

kenbaar te maken. Eãn eventuele laier fennaar ge,rnaafæ zienswijze kan uitsluitend'

,¡on¿éfing worden ingebracht, mits deze vóór 6 juli bekend is.
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Naast de ontwerp Begroting 2019 ontuangt u ter informatíe ook de Begroting in éénoogopslag.

Mocht u behoefte hebben aan een mondelinge toelichting in de gemeenteraad ofraadscommissie dan zijn wij daartoe gaarneóereid.

Met vriendelijke groet,

Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord,

Devoozitter, Dg*Ñ

lA.s. 
sc\g/ I ,t.1.'¡oorjrf,ánq
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