GEMEENTE BOEKEL

VOORSTEL AAN DE RAAD
Datum

:

14 februari 2012

Voorstel van

:

college van burgemeester en wethouders

Onderwerp

:

Kadernota’s gemeenschappelijke regelingen:
1.
2.
3.

Brabants Historisch Informatiecentrum (BHIC)
Veiligheidsregio Brabant-Noord
Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf (RVML)

Samenvatting
In de kadernota’s van de voorliggende gemeenschappelijke regelingen worden de
beleidsuitgangspunten voor het jaar 2013 geformuleerd.
Voorgesteld besluit :
1.

Brabants Historisch Informatiecentrum (BHIC)
a. in te stemmen met de kadernota BHIC 2013.

2.

Veiligheidsregio Brabant-Noord
a. Niet in te stemmen met het Beleidskader 2013 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord
tenzij daarin met ingang van 1 januari 2014 alsnog een toe te passen taakstelling van
€ 1,5 miljoen wordt vermeld.
b. de kosten voor burgernet te beschouwen als een verantwoordelijkheid van de politie
en het onderwerp buiten het beleidskader te plaatsen.

3.

Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf (RVML)
a. in te stemmen met de kadernota 2013 van het Regionaal Veiligheidshuis Maas en
Leijgraaf (RVML)

Inleiding/probleemstelling:
Ieder jaar levert het merendeel van de gemeenschappelijke regelingen een kadernota aan. Deze
kadernota’s hebben het doel om inzicht te verschaffen in het beleid van deze gemeenschappelijke
regelingen en om de financiële gevolgen van het beleid voor 2012 en de hierop volgende jaren op
voorhand in kaart te brengen.
Relatie met eerdere besluitvorming:
Ieder jaar worden kadernota’s en ook de begrotingen afzonderlijk aan uw raad aangeboden.
Regionaal is afgesproken op welke momenten de kadernota’s en de begrotingen van
gemeenschappelijke regelingen naar de gemeenten worden gezonden. Hierdoor is het binnen de
Gemeente mogelijk om af te stemmen wanneer deze –gelijktijdig- aan uw raad kunnen worden
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aangeboden. In deze raadscyclus komen alle beschikbare kadernota’s aan de orde. Om
behandeling per commissie mogelijk te maken, worden de kadernota’s die in eenzelfde commissie
aan de orde komen via een integraal raadsvoorstel aangeboden.
Beoogd resultaat:
De kadernota’s worden door twee of drie gemeenten beoordeeld. Hun advies wordt aan de
andere gemeenten toegezonden. Zo kan namelijk naar een gemeenschappelijke regeling toe een
eenduidig beleid geformuleerd worden. Van het advies van de zogenaamde adoptiegemeente kan
worden afgeweken.
De kadernota’s 2013 van de gemeenschappelijke regelingen en de adviezen van de
adoptiegemeenten (voor zover van toepassing) liggen op de gebruikelijke wijze ter inzage.
In dit voorstel worden de volgende kadernota’s behandeld:
1.
Brabants Historisch Informatiecentrum (BHIC)
2.
Veiligheidsregio Brabant-Noord
3.
Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf (RVML)
Toelichting:
Hieronder worden kort de belangrijkste bevindingen vermeld:
1.

Brabants Historisch Informatiecentrum (BHIC)

Toelichting:
Deze gemeenschappelijke regeling heeft een bijzonder karakter. Naast gemeenten zijn ook
waterschappen en het Rijk deelnemer aan deze regeling. Een en ander resulteert in een regeling
die afwijkt van de normale bestuursvorm bij een gemeenschappelijke regeling. Normaliter is het
zo dat de deelnemers te samen het Algemeen Bestuur vormen dat uit haar midden een Dagelijks
Bestuur benoemd. In deze regeling heeft u er echter in het verleden voor gekozen om het
Algemeen Bestuur te laten vormen door drie leden namens de gemeenten en de waterschappen
en drie leden namens het Rijk. Dit Algemeen Bestuur vormt tevens het Dagelijks Bestuur. In feite
betekent dit dat het BHIC vrij autonoom kan handelen, zij het dat het BHIC wel een
portefeuillehoudersoverleg kent, waarmee zaken worden afgestemd. Uit de regeling blijkt dat het
Dagelijks Bestuur de jaarrekening, de begroting, meerjarenraming en het vierjarig beleidsplan
opstelt. Het Algemeen Bestuur stelt deze stukken vast. Het Rijk, de Algemene Besturen van de
deelnemende waterschappen en de raden van de deelnemende gemeenten kunnen hun
zienswijze ten aanzien van deze stukken kenbaar maken. Verdere invloed op de besluitvorming
binnen het BHIC bestaat er ingevolge de regeling formeel niet. In de gemeenschappelijke regeling
is vastgelegd op welke wijze de jaarlijkse bijdragen tot stand komen en hoe omgegaan dient te
worden met een batig saldo. Wijziging van deze zaken kan alleen wanneer het Rijk, de
deelnemende waterschappen en de gemeenten daartoe besluiten. Omdat het Rijk deelnemer is
in de gemeenschappelijke regeling, is deze regeling vrij lastig te wijzigen. Een wijziging leidt
waarschijnlijk tot een langdurige procedure. Recentelijk zijn taken van het Rijk op archiefgebied bij
de provincies ondergebracht. Dit betekent dan ook dat de provincie Noord-Brabant feitelijk
deelnemer zou moeten zijn binnen de gemeenschappelijke regeling. Gelet op de vrij omslachtige
wijzigingsprocedure van deze gemeenschappelijke regeling, is er voor gekozen om de provincie in
formele zin geen deelnemer te laten zijn in deze gemeenschappelijke regeling. De provincie zal
wel aanschuiven bij het portefeuillehoudersoverleg.
Hieronder worden kort de belangrijkste bevindingen vermeld:
Beleidsuitgangspunten
a. De ambities van het BHIC liggen vast in het beleidsplan 2009-2012. Dit plan is (ook) in
2013 leidend. De Kadernota 2013 heeft een beleidsarm karakter, bevat weinig beleidsmatige
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ontwikkelingen. Gedurende de periode 2013-2016 blijft de operationele missie ‘meer publiek,
meer divers publiek’ onverkort van kracht.
Nieuw beleid wordt budgetneutraal gerealiseerd, eventuele extra taken worden als PM-post
gezien.
b. Voor het tijdvak 2009-2013 is afgesproken, dat de (gemeentelijke) bijdragen niet worden
verhoogd. De bijdrage per inwoner is tot en met 2013 bevroren op € 3,92; er is een 0-lijn
doorgevoerd op basis van het ‘bijdrageniveau’ 2009. Deze 0-lijn wordt dus al gehanteerd vanaf
2009. Vanuit dit perspectief is al een structurele bezuiniging doorgevoerd van 7%.
c. Voor 2012 is een aanvullende, structurele bezuiniging opgelegd van 3%.Op basis van
een toekomstvisie is bezuinigd op rijksvoorzieningen en is een taakstellende bezuiniging
ingeboekt op de organisatiekosten van het BHIC. Met deze maatregelen werd voldaan aan de
wens om in totaal 10% te korten op de gemeenschappelijke regelingen.
d. In de meerjarenbegroting 2013-2016 wordt, vanuit de onzekere financiële situatie, een
budgetindex van 0% doorgerekend.
e. De exploitatierekening 2011 heeft een klein positief resultaat. Het concept is begin
februari 2012 beschikbaar. De algemene reserve van het BHIC bedraagt eind 2011 ongeveer €
410.000.
Kanttekeningen
In het afstemmingsproces ‘gemeenten en gemeenschappelijke regelingen’ is gesproken over het
doorvoeren van 10%-korting in de periode 2012-2015 vanuit de begroting 2011. Indien dit
uitgangspunt strikt wordt gehanteerd, realiseert het BHIC niet de ‘opdracht’ van 10%. De
resterende taakstelling van 2,5% moet in dat geval worden gerealiseerd in het tijdvak 2013-2015,
en wordt opgenomen in het jaar 2015. Opgemerkt wordt, dat het BHIC al vanaf 2009 de 0-lijn
hanteert. Dit resulteert ook in een structurele bezuiniging.
Financiële gevolgen en dekking.
In de gemeentebegroting en de meerjarenbegroting is voor de bijdrage in de gemeenschappelijke
regeling BHIC een raming opgenomen van € 35.545,--. In het concept van de Kadernota 2013
van het BHIC wordt de bijdrage van onze gemeente geraamd op € 35.545,--. Voor 2013 is dus
voldoende budget geraamd.

2.

Veiligheidsregio Brabant-Noord

Beleidsuitgangspunten
Van de veiligheidsregio Brabant-Noord maken zowel brandweer Brabant-Noord, de GHOR
Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (voorheen Geneeskundige Hulpverlening
bij Ongevallen en Rampen) en het GMC (gemeenschappelijk meldcentrum) deel uit.
Brandweer Brabant-Noord
Bij brandweer Brabant-Noord speelt, naast de regionalisering en de opgaven van de Wet
Veiligheidsregio’s het vast te stellen Regionaal Beleidsplan 2012 – 2015 en het regionaal
dekkingsplan brandweer. Dit plan maakt zichtbaar hoeveel tijd de brandweer nodig heeft om na
alarmoproep ter plaatse te zijn. Daarnaast wordt de focus verlegd van het bestrijden van branden
naar het voorkomen en beperken van de gevolgen daarvan. Ook is er aandacht voor de
versterking van operationele planvorming, de organisatie van brand-, rampenbestrijding en
crisisbeheersing en het multidisciplinair oefenen voor de risico-objecten. Daarnaast zal uitvoering
gegeven worden aan de wettelijke taken op het gebied van risico- en crisiscommunicatie.
In het kader van de nationale politie wordt de regionale eenheid Oostbrabant gevormd. Hiervan
maken twee van de huidige politieregio’s deel: te weten politie Brabant-Noord en Politie Brabant-
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ZuidOost. Dit vergt een herinrichting van de samenwerking op het gebied van rampenbestrijding
en crisisbeheersing met de politie en met de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost.
GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio)
De Wet veiligheidsregio’s en de Wet Publieke Gezondheid hebben geleid tot een heroriëntatie op
de taken en verantwoordelijkheden van de GHOR. De verantwoordelijheid voor de voorbereiding
en uitvoering van de rampenbestrijding en crisisbeheersing is steeds meer bij de zorgaanbieders
zelf komen te liggen. De GHOR Brabant-Noord positioneert zich hierbij als ‘linkin pin’ tussen
openbaar bestuur, veiligheidspartners en zorgaanbieders.
GMC (gemeenschappelijk meldcentrum)
Voor het jaar 2013 wordt voorgesteld dat er geen veranderingen in bestaand beleid worden
doorgevoerd. Wel speelt de schaalvergroting van de meldkamers en netcentrisch werken.
Burgernet (voorheen SMS-alert)
De kosten van burgernet bedragen € 20.000. Over deze kosten moet een standpunt worden
ingenomen, namelijk: financiering door politie, GMC of gemeenten.
Aangezien burgernet met name wordt ingezet voor opsporingsacties, is het zuiver om deze kosten
bij de politie te leggen. Voorgesteld wordt om deze kosten te beschouwen als een
verantwoordelijkheid van de politie en het onderwerp buiten het beleidskader te plaatsen.
Financiële gevolgen en dekking.
Bij de veiligheidsregio spelen bezuinigingen en taakstellingen opgelegd door de opdrachtgevende
gemeenten en de rijksoverheid.
Voor zowel brandweer, GMC als GHOR wordt een index van 0% toegepast.
In 2012 zullen naar verwachting ook wijzigingen van de Wet veiligheidsregio’s van kracht worden
welke onder andere voorzien in de wettelijke verplichting tot regionalisering van de brandweer.
Hierdoor is de betaalde BTW niet langer compensabel. De gemeenten zullen via een extra
bijdrage in de BDUR worden gecompenseerd. Op dit moment is een positief saldo van € 35.000
geraamd. Of dit bedrag ook ontvangen gaat worden is onbekend. Als dit bedrag lager is dan €
35.000 moet rekening worden gehouden met een nadeel.
In de kolom ‘aantal vrijwilligers ‘ wordt aangegeven dat ook met het volgende rekening gehouden
moet worden: Bijdrage van € 7.000 voor alle vrijwilligers boven het aantal van 18. Dit is conform
het raadsbesluit 16 december 2009 tot regionalisering brandweer. Omdat onbekend is hoeveel
vrijwilligers de post Boekel in 2013 zal hebben wordt voor deze post € 21.000 opgenomen.
In 2011 was sprake van 21 vrijwilligers en is voor 3 vrijwilligers een bedrag van € 21.000
‘bijbetaald’. In ruil voor deze afspraak is een structurele korting op de bijdrage bedongen.
De bijdrage aan de Veiligheidsregio bestaat uit een bedrag per inwoner en een vast bedrag (de
budgetuitname voor regionalisering). Hieronder worden beide bedragen weergegeven:
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Geraamde inwonerbijdrage Brandweer en Veiligheidsbureau
Inwoneraantal Brandweer
GHOR
€ 6,057
€ 1,899
Boekel
9.865
59.752
18.734
Budgetuitname
484.493
Aantal
21.000
vrijwilligers
Totaal
565.245
18.734
benodigd
Geraamd
Veiligheidsregio 19.500
begroting
555.000
Boekel 2013

GMC
€ 2,148
21.190

TOTAAL
€ 10,104
99.676

21.190
21.000

BTW ontvangst geraamd
35.000
BTW compensatie te ontvangen P.M.
(via BDUR)
Geconcludeerd kan worden dat voor de voorliggende kadernota 2013 voldoende geraamd is. Er is
een overschot van € 10.755. exclusief de kosten van extra vrijwilligers. Uitgaande van drie
vrijwilligers meer dan de afgesproken 18 bedraagt het tekort € 10.245.
Daarnaast geeft de BTW component nog verdere onzekerheid.
Taakstelling
Bij het raadsbesluit tot regionalisering op 17 december 2009 is aan de nieuwe regionale
brandweerorganisatie een besparingstaakstelling opgelegd van € 330.000 in het jaar 2011, van
€ 660.000 in het jaar 2012 en met ingang van € 2013 structureel € 1.000.000 per jaar. Hierbij is
afgesproken dat de nieuwe brandweerorganisatie gedurende de periode 2010 t/m 2013 geen
aanvullende bezuinigingstaakstellingen zullen worden opgelegd. Bovenstaande taakstelling is
verwerkt in de kadernota 2013.
Daarnaast is aan alle gemeenschappelijke regelingen een bezuinigingstaakstelling opgelegd.
Deze taakstelling houdt in dat er ten opzichte van de begroting 2011 er in de jaren 2012 – 2014
een bezuiniging ontstaat van minimaal 10%. De jaarlijkse afname van de bijdrage moet minimaal
2,5 % per jaar bedragen. Omdat de veiligheidsregio al te maken had met de bezuinigingen na de
regionalisering is in plaats van deze 10% bezuiniging met ingang van 1 januari 2014 een
bezuiniging van 1,5 miljoen euro opgelegd. Dit is per brief van 4 november 2011 aan de
veiligheidsregio medegedeeld.
In het Beleidskader is deze structureel lagere gemeentelijke bijdrage van € 1,5 mln met ingang
van 1-1-2014 niet meegenomen. Voorgesteld wordt om op dit punt een voorbehoud te maken aan
de goedkeuring van de kadernota 2013.
3.

Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf (RVML)

Het Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf is geen gemeenschappelijke regeling maar een
stichting. De kadernota van het Veiligheidshuis loopt toch mee in deze cyclus van de
gemeenschappelijke regelingen om uw gemeenteraad invloed te laten uitoefenen op het te
voeren beleid.
Beleidsuitgangspunten
De gemeenten hebben alle gesubsidieerde instellingen de opdracht gegeven de gemeentelijke
bijdrage in de algemene kosten met 10% te verminderen, zo ook het Regionaal Veiligheidshuis
Maas en Leijgraaf. Met ingang van 2012 heeft het stichtingsbestuur van het Regionaal
Veiligheidshuis de begroting aangepast en wordt er 3% bezuinigd, in 2013 weer 3% en in 2014 de
laatste 4%.
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Om in de toekomst ook financieel gezond te blijven, wordt onderzocht of er via samenwerking
financiële voordelen zijn te behalen. De samenwerking met het veiligheidshuis Den Bosch wordt
al onderzocht. Ook de samenwerking met de veiligheidshuizen Eindhoven en Helmond in de
nieuwe te vormen politieregio Brabant Oost wordt onderzocht om te komen tot een gezamenlijke
bestuurlijke organisatie.
Argumenten
De kadernota geeft een overzicht van de ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op het
RVML.
Er is een landelijk beleidskader ontwikkeld door het rijk wat bepalend zal zijn voor de ontwikkeling
van de veiligheidshuizen. Voorstel van het bestuur van het veiligheidshuis is dat het Regionaal
Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf zich daarop richt. Bij voorkeur in samenwerking met het
veiligheidshuis in Den Bosch en na samenvoeging van de Politieregio Brabant Noord en Zuid met
de veiligheidshuizen in Helmond en Eindhoven.
De transities op het terrein van jeugd en Wet Werken naar Vermogen zullen wellicht effecten
hebben op de manier van samenwerken binnen de netwerkorganisatie van de veiligheidshuizen.
In de regiegroep waar gemeenten in participeren naast de deelnemende instellingen wordt dit
geagendeerd.
Het veiligheidshuis is niet meer weg te denken na een aantal jaren samenwerken met de
regionale en lokale instellingen op de terreinen jeugd, huiselijk geweld, veelplegers. De recidive
op het gebied van huiselijk geweld neemt af en er komen minder jongeren met de politie in
aanraking. Het voorkomen van recidive voorkomt behoorlijke kosten voor de gemeenschap.
Samenwerken versus lokaal maatwerk.
Het is goed dat er wordt gezocht naar samenwerking tussen de vier veiligheidshuizen in de nieuw
te vormen politieregio. Het belangrijkste is dat via het veiligheidshuis de partners in veiligheid
goed samenwerken met de lokale zorginstellingen om maatwerk aan de inwoners te kunnen
blijven leveren.
Financiële gevolgen en dekking.
De bijdrage van de gemeenten wordt onderverdeeld in:
• Een vast bedrag per inwoner: € 0,10 cent
• Een variabele bijdrage die gebaseerd is op de mate van participatie van gemeenten in het
RVML.
Gezien het aantal inwoners zal voor het vast bedrag per inwoner ongeveer € 1000 geraamd
worden. Voor het jaar 2013 wordt een variabele bijdrage geraamd van € 3.100. In 2011 werd
hiervoor een bedrag van € 3.530 berekend. De opgelegde korting is hierin verwerkt. In 2011 is
een bedrag van € 4.507 betaald aan het veiligheidshuis. In de meerjarenbegroting is € 4.500
geraamd. De verwachte bijdrage van de Gemeente Boekel in 2013 is € 4.100.

Het is de bedoeling dat uw raad instemt met de ontwikkelingen van genoemde
gemeenschappelijke regelingen en de financiële gevolgen hiervan zoals opgenomen in
onderliggende kadernota’s. Per gemeenschappelijke regeling is hieronder de besluitvorming
geformuleerd. In het raadsvoorstel zijn hiervoor de ontwikkelingen van de diverse
gemeenschappelijke regelingen aangegeven.

Besluitvorming
1.

Brabants Historisch Informatiecentrum (BHIC)
a. in te stemmen met de kadernota BHIC 2013.
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2.

Veiligheidsregio Brabant-Noord
a. niet in te stemmen met het Beleidskader 2013 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord
tenzij daarin met ingang van 1 januari 2014 alsnog een toe te passen taakstelling van €
1,5 miljoen wordt vermeld.
b. de kosten voor burgernet te beschouwen als een verantwoordelijkheid van de politie en
het onderwerp buiten het beleidskader te plaatsen.

3.

Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf (RVML)
a. in te stemmen met de kadernota 2013 van het Regionaal Veiligheidshuis Maas en
Leijgraaf (RVML)

Risico’s:
n.v.t.
Communicatie:
n.v.t.
Uitvoering en Evaluatie:
n.v.t.
Voorstel:
1.

Brabants Historisch Informatiecentrum (BHIC)
a. in te stemmen met de kadernota BHIC 2013.

2.

Veiligheidsregio Brabant-Noord
a. niet in te stemmen met het Beleidskader 2013 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord
tenzij daarin met ingang van 1 januari 2014 alsnog een toe te passen taakstelling van €
1,5 miljoen wordt vermeld.
b. de kosten voor burgernet te beschouwen als een verantwoordelijkheid van de politie en
het onderwerp buiten het beleidskader te plaatsen.

3.

Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf (RVML)
a. in te stemmen met de kadernota 2013 van het Regionaal Veiligheidshuis Maas en
Leijgraaf (RVML)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel
De secretaris
de burgemeester

J.G. Marcic

P.M.J.H. Bos

Bijlagen ter inzage:
1. Kadernota 2013 BHIC
2. Kadernota Veiligheidsregio 2013
3. Kadernota Veiligheidshuis 2013
Bijlagen die zijn bijgevoegd:
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