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Onderwerp

Kadernota 2020 Veiligheidsregio Limburg-Noord.

Voorstel

1. Kennis te nemen van de Kadernota 2020 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord.
2. Aan de Veiligheidsregio Limburg-Noord kenbaar te maken dat er snel duidelijkheid

moet komen over de aard en omvang van het paraatheidsprobleem en de
eventuele financiële gevolgen daarvan.

Inleiding

Bij brief van 21 december 2018 heeft de Veiligheidsregio Limburg-Noord én uw college én
rechtstreeks de gemeenteraad de Kadernota 2020 gestuurd. Dit in het kader van de
informatie verstrekking zoals bedoeld in artikel 32 Gemeenschappelijke regeling
Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN).

De kadernota 2O2O bevat de beleidsmatige en financiële uitgangspunten voor de begroting
2020 en biedt een (financiële) doorkijk naar de jaren2O2L tot en 2023.De begroting
2020, als uitwerking van de kadernota, wordt toegezonden aan de raden van de
deelnemende gemeenten met het verzoek daarover de zienswijze van de gemeenteraden
kenbaar de maken.
De bijgevoegde kadernota is op 21 december 2018 door het Algemeen Bestuur van de
VRLN vastgesteld en ter kennisname naar alle 15 gemeenten in Limburg-Noord
toegezonden.

Conform de Gemeenschappelijke Regeling is er geen sprake van een zienswijzetraject ten
aanzien van de kadernota. Met het toezenden van het document biedt de VRLN de
aangesloten gemeenten de gelegenheid kennis te nemen van de inhoud en eventuele
opmerkingen te versturen naar de VRLN.

Beoogd effect/doel

Het aanbieden van diensten aan de gemeenten in Noord- en Midden-Limburg op het
gebied van gezondheid en Veiligheid.

Argumenten

Kennis te nemen van de Kadernota is voldoende
De Kadernota vormt in algemene zin de basis voor een nadere uitwerking in de begroting
2020. Formeel is hier geen sprake van een zienswijze-traject. Het document is
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toegezonden zodat uw raad er kennis van kan nemen en eventuele opmerkingen kenbaar
kan maken aan de VRLN.

Kanttekeningen en risico's

Het is lastig gericht inhoudelijke opmerkingen te maken, de kadernota is erg algemeen
Het is dus moeilijk om heel gericht inhoudelijke opmerkingen te maken. We kunnen
zodoende slechts zaken benoemen in de marge.

Incidentbestrijding
In de kadernota wordt aangegeven dat er nieuw beleid nodig is rondom incidentbestrijding
en de problemen rond de paraatheid. Hiervoor is een bestuurlijke commissie ingesteld
welke rapporteert aan het bestuur over de aard en omvang van het paraatheidsprobleem
en welke opties er zijn om het probleem aan te pakken. De eventuele financiële gevolgen
voor de begroting 2O2O zijn niet opgenomen in de Kadernota. Het is noodzakelijk dat
hierover snel duidelijkheid komt.

Financiële gevolgen

De Kadernota 2O2O heeft financiële gevolgen voor de gemeente Weert. Zo leidt de
indexatiesystematiek, de aanvulling van het weerstandsvermogen en een aantal autonome
ontwikkelingen tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage 2020 met €192.000,--
naar € 5.135.000,--.

De volgende onderdelen maken onderdeel uit van de kostenverhoging

Mutaties als gevolg van ingroei 2020
Het jaar 2O2O is het 4e ingroei jaar met betrekking tot de harmonisatie van de
gemeentelijke bijdrage. De verdeelsystematiek is met ingang van het begrotingsjaar 2020
volledig gebaseerd op de nieuwe systematiek.

Loonstijging 2020
Uitgangspunt voor de raming van de looncompensatie is het akkoord van de vakbonden en
de VNG voor de cao-afspraken. Gebaseerd op de MEV/CEP-publicatie van maart 2018,
sector overheid van het Centraal Planbureau is de index 35olo.

M ate ri ël e koste n stijg i ng 2 02 0
Het Algemeen Bestuur heeft ingestemd om de'index materiële overheidsconsumptie'
(IMOC) uit de MEV toe te passen voor de materiële kosten. Deze is bepaald op 1,5olo.

Aa nv u I I i ng wee rsta n d svermog e n
Het Algemeen Bestuur heeft ingestemd met de aanvulling van het weerstandsvermogen
door het ophogen van de gemeentelijke bijdragen gedurende 4 jaar met € 152.000,-- per
jaar(gemiddeld € 0,30 per inwoner per jaar) ingaande het begrotingsjaar 2018.

Nieuw beleid 2020
Voor nieuw beleid is een totaalbedrag van € 205.000,-- opgenomen/ wat voor Weert een
hogere bijdrage betekent van € 20.000,--.

Uitvoering/evaluatie

De Veiligheidsregio wordt per brief over de opmerking van de gemeenteraad in kennis
gesteld.
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Niet van toepassing.

Advies raadscommissie

Bijlagen

Brief d.d. 21 december 2018 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord
Kadernota 2020 Veiligheidsregio Limburg-Noord

Bijbehorend ontwerpraadsbesluít bieden wij u hierbij ter vaststelling aan

Bu emeester en wethouders van

a

a

secretaris, de buroemeester.

G. Brinkman A.A.M.M. Heiimans
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GEMEENTE vuEERT

Nummer raadsvoorstel; Dl-661696

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Weert,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 januari 2019

besluit

1. Kennis te nemen van de Kadernota 2020 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord.
2. Aan de Veiligheidsregio Limburg-Noord kenbaar te maken dat er snel duidelijkheid

moet komen over de aard en omvang van het paraatheidsprobleem en de
eventuele financiële gevolgen daarvan.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 13 maart 2019.

De oriffier. De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten A.A.M.M. Heiimans


