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Kaderbrief 2017 

 
Inleiding 
 
Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant heeft op 28 januari 2016 de 
Kaderbrief 2017 vastgesteld, zowel inhoudelijk als financieel. 
Hiermee voldoet de veiligheidsregio aan het gestelde in de Nota Verbonden Partijen. 
Vijf gemeenten hebben de VR een brief geschreven over de kaders voor de begroting 2017. 

  

 

 

Besluit Algemeen Bestuur  

 

Het Algemeen Bestuur heeft besloten: 

1. In te stemmen met de procedure om te komen tot de ontwerpbegroting 2017 rekening houdend met 
de kaders zoals opgenomen in dit voorstel. 
 

2. Voor 2017 uit te gaan van ongewijzigd financieel beleid, met uitzondering van de aanpassing van de 
begroting 2017 – ten opzichte van 2016- voor het loon- en prijspeil 2017 op basis van de raming van 
het CPB.  

 
a. Loon- en prijs index volgens vigerend beleid: 

          2017 2018 2019  

  2,89% 2,00% 2,00%  

 

 
b. De BDUR-ramingen in de begroting 2017 op te nemen op basis van de december-circulaire 

2015.  
 
Bovenstaande ramingen betreffen de december-2015 circulaire. In de definitieve concept- begroting 
zal worden uitgegaan van de maart- 2016 circulaire. 

 
 

3. De Algemeen Directeur te mandateren om de ontwerpbegroting conform de in de notitie genoemde 
kaders uit te werken en te bespreken in de AB-vergadering van 14 april en deze voor 15 april in 
procedure te brengen bij alle gemeenten met het verzoek reacties kenbaar te maken vóór 1 juli.  
 

4. Finale behandeling van de begroting 2017 is gepland in Commissie Middelen (CM) 20 juni, Dagelijks 
Bestuur (DB) 23 juni en Algemeen Bestuur (AB) 7 juli. 
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Inhoudelijke kaders beleidsbegroting 2017  

 
Inleiding 

Samen maken we de regio veiliger, dat is ons parool. Daarvoor zetten wij ons in. Daaraan dragen wij op twee 

manieren bij: het voorkomen/beperken van risico’s en het bestrijden van incidenten. 

Wij doen beide kerntaken in het besef dat wij dat niet alleen kunnen. Veiligheid is een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid van overheid, burgers, bedrijven en instellingen. 

 

Onze organisatie principes zijn gebaseerd op: vakbekwaamheid, slagvaardigheid, zichtbaarheid en 

samenwerkingsgericht. 

 

In 2015 heeft het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio het regionaal beleidsplan 2015-2019 vastgesteld. 

De gemeenteraden hebben aan de totstandkoming daarvan een positieve inhoudelijke bijdrage geleverd. 

 

In het jaar 2017 voeren wij de opgaven uit zoals opgenomen in ons regionale beleidsplan. Ook voor 2017 

gaan wij uit van ongewijzigd begrotingsbeleid. Enkel het loon- en prijspeil zal voor 2017 worden aangepast, 

conform de officiële cijfers van het Centraal Plan Bureau (CPB). In dit voorstel zijn de percentages van de 

december-2015 circulaire opgenomen; in onze begroting 2017, die in maart 2016 wordt uitgebracht, zullen de 

percentages van de maart-2016 zijn opgenomen. 

 

Trends en ontwikkelingen 

Van overheidsorganisaties wordt –zelfs in toenemende mate- verwacht dat ze optimale resultaten realiseren 

tegen zo laag mogelijke kosten. Bovendien mag van overheidsorganisaties verwacht worden dat ze 

transparant zijn in wat ze doen, met welk resultaat en kwaliteit, tegen welke kosten. 

Dit geldt ook voor de Veiligheidsregio MWB. De samenleving vertrouwt er op –en terecht- dat wij onze 

kernactiviteiten goed uitvoeren. In de publieke opinie ben je zo goed als het laatste incident dat je hebt 

bestreden. 

 

Onze positie in de samenleving verandert snel. Er ontstaan nieuwe behoeften aan informatie-uitwisseling. 

Onze organisatie maakt in toenemende mate deel uit van een open netwerk, waarin informatie wordt gedeeld 

en waarin actief wordt samengewerkt. De beschikbaarheid van higt tech, zoals big data, sensoren, drones en 

beeldherkenning zorgen er voor dat we over meer en ook betere informatie beschikken. 

 

Hierdoor is het mogelijk om de risicobeheersing en incidentbestrijding te vernieuwen, vooral aan te passen 

aan enerzijds de eisen en anderzijds de mogelijkheden die de samenleving en techniek ons bieden.  

 

Zelfredzaamheid van en samenredzaamheid door burgers is een actueel thema. Het meer en ook langer 

zelfstandig wonen stelt ons voor nieuwe uitdagingen voor risicobeheersing. In het bijzonder richten wij ons in 

onze dienst- en hulpverlening op de burgers en situaties die kwetsbaar zijn. 

 
Veiligheid en zorg zijn twee kanten van dezelfde medaille. Fysieke en sociale veiligheid eveneens. Op dat 
snijvlak zal de Veiligheidsregio samen met haar partners, met de gemeenten als eigenaar van de 
Veiligheidsregio voorop, inhoud en vorm moeten geven aan het ontwikkelen van een risicobewustzijn en –
handelen van burgers en bedrijven. 
 
 

Hoe spelen wij in 2017 hierop in? 

We willen in 2017 doorgaan met een zichtbare beweging naar de voorkant van de veiligheidsketen. We gaan 

nog meer risicogericht werken en doen dat samen met externe partners. 

Wij doen dat onder meer in het verband van de Bestuurlijke Task Force Veiligheid en Zorg. In dit verband 

richten wij ons met name op de volgende zaken, te weten: 
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1 Industriële veiligheid: de zogenoemde BRZO+ bedrijven. In onze regio MWB gaat het om circa 135 

bedrijven die risicovol zijn. Wij richten ons daarbij in het bijzonder op vijf aspecten: brandcompartimenten; 

rampbestrijdingsplannen; cultuur/menselijk gedrag; kwetsbare objecten in het effectgebied en brandveiligheid 

in relatie tot handhaving en toezicht. 

 

2 Industriële veiligheid: veiligheid op het spoor. In onze regio hebben 13 van de 26 gemeenten te maken met 

vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor. Wij richten onze inzet enerzijds of een effectieve 

risicobeheersing en incidentbestrijding en anderzijds op het stimuleren en verbeteren van de zelfredzaamheid 

van burgers die aan/langs het spoor wonen. 

 

3 Veiligheid in de zorginstellingen. Dat doen we door 3 sporen uit te werken: het op orde hebben en houden 

van de interne crisisorganisatie van zorginstellingen; het intensiveren van de samenwerking tussen 

zorginstellingen en hulpdiensten en ook het opstellen van een zorgcontinuïteitsplan door de instellingen. 

 

4 Het stimuleren van de zelfredzaamheid van kwetsbare groepen, onder andere ouderen die zelfstandig 

wonen. Hierbij gaat het vooral om het thema brandveilig leven. 

 

Door deze aanpak kunnen wij als Veiligheidsregio, samen met onze partners, zowel themagericht als 

gebiedsgericht werken. Wij richten ons daarbij sterk op de ontwikkelingen die zich in de samenleving 

voordoen. Wij willen ons verbinden met die partijen die invloed kunnen uitoefenen op risicogericht handelen. 

Bijvoorbeeld met alle spoorse partijen (NS, Prorail), maar ook brancheorganisaties en zorginstellingen. 

 

Andere thema’s die in 2017 volop aandacht krijgen zijn onder andere de grensoverschrijdende samenwerking 

en bevolkingszorg. 

 

De samenwerking tussen de grensgemeenten in onze regio MWB  (9 in Nederland en 10 in België) komt 

steeds beter van de grond, op zowel bestuurlijk als operationeel niveau. Dat is belangrijk, omdat risico’s en 

incidenten zich niets aantrekken van grenzen. Bijzondere aandacht gaat uit naar de ontwikkelingen rondom 

de kerncentrale Doel. 

 

De gemeenten zijn een belangrijke actor in de risico- en crisisbeheersing. De samenwerking tussen 

gemeenten vergt een kwaliteitsimpuls. In 2016 worden de plannen hiervoor uitgewerkt en die zullen in 2017 

daadwerkelijk gestalte moeten krijgen. Gemeenten vervullen een belangrijke rol in de risicocommunicatie, 

waardoor burgers en bedrijven zich beter bewust zijn van de risico’s die zich in de samenleving voordoen. 

Ook het geoefend zijn van de gemeentelijke crisisorganisatie met betrekking tot zogenoemde sociale crises is 

een wezenlijk punt van aandacht. 

 

Vakbekwaam zijn en blijven is essentieel voor een adequate dienst- en hulpverlening door de brandweer. De 

komende jaren wordt daarin extra geïnvesteerd, omdat dan een aantal oudere ervaren vrijwilligers ons zullen 

verlaten en vervangen zullen worden door jonge(re) vrijwilligers, die dan goed opgeleid, getraind en geoefend 

moeten zijn. Vrijwilligheid bij de brandweer is een groot goed maar vergt noodzakelijke en voortdurende 

inspanningen. 

Een thema dat bijzondere aandacht vraagt is schoon en veilig werken door de brandweer. Recente inzichten 

leiden er toe dat er toe dat daarin meer en beter moet worden geïnvesteerd, teneinde beroepsziekten –waar 

nodig en mogelijk- te voorkomen. 

 

In de begroting van 2017 zullen deze punten nader worden uitgewerkt. De begroting 2017 omvat zeven 

thema’s die de belangrijkste activiteiten voor 2017 beschrijven. 

Financieel gezien is de begroting 2017 gelijk aan de in april 2016 bestuurlijk vastgestelde begroting 2016, 
behoudens een aanpassing in verband met het actuele loon- en prijspeil voor 2017. 
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Financiële kaders beleidsbegroting 2017 

 

1. Loon- en prijsontwikkeling in meerjarig perspectief 

In 2013 is, op verzoek van het AB, een inventarisatie gehouden naar de verwerking van de loon- en 
prijsontwikkelingen in de begroting van Veiligheidsregio’s. Hierbij is geconstateerd dat er veel verschillende 
wijzen van verwerking van deze financiële ontwikkelingen worden toegepast. Op basis van deze uitkomst is 
besloten de door de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant gehanteerde methodiek ten behoeve van de 
loon- en prijsontwikkeling te continueren.  

De kernpunten van de systematiek om de loon- en prijsontwikkeling te verwerken zijn: 

 Voor de loonontwikkeling wordt gerekend met de CPB-index “Loonvoet sector overheid”  

 Voor de prijsontwikkeling wordt gerekend met de CPB-index “Prijs bruto Binnenlands Product”  

 Beide indices worden periodiek gepubliceerd door het Centraal Planbureau (CPB). In de begroting 

wordt uitgegaan van de jongste CPB-prognose ten tijde van de vaststelling van de conceptbegroting. 

Dit zijn de cijfers van de publicaties in maart. In het voorliggende voorstel worden de cijfers van de 

publicatie van december weergegeven. Deze worden aangepast bij het opstellen van de 

conceptbegroting. 

 Nacalculatie van de gebruikte indices voor jaar t-1 en jaar t-2, zoals ze zijn verwerkt in de begroting 

jaar t-1. 

 

Samenvattend wordt de huidige loon- en prijsontwikkeling bepaald door de CPB in maart gepubliceerde index 

loonvoet sector overheid en index prijs bruto binnenlands product voor het jaar 2017 en de correcties van 

deze indices voor het jaar 2015 en 2016 van de in de begroting 2016 verwerkte cijfers. 

De laatst bekende raming die is afgegeven door het CPB (Centraal Plan Bureau) betreft de publicatie van 11 

december 2015. Daarin zijn de volgende ramingen afgegeven: 

 

Kerngegevenstabel Centraal Plan Bureau december 2015) 
      2015 2016 2017 2018 2019 2020 

loonindex 1,80% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 

prijsindex 0,70% 1,30% 1,30% 1,30% 1,30% 1,30% 

 
Op basis van de bovenstaande financiële tabel kan een gewogen gemiddelde index berekend worden 
waarmee de bijdrage in de begroting wordt aangepast. Deze berekening is in onderstaande tabel 
weergegeven. 
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  index 
CPB 

verhouding gewogen 
index 

index begroting 
2016 

loonindex 2015 1,80% 58,00% 1,04%   

prijsindex 2015 0,70% 42,00% 0,29%   

gewogen index     1,34%   

index 2015 bij begroting 2016     0,77%   

correctie index 2015     0,57% 0,57% 

          

loonindex 2016 2,50% 58,00% 1,45%   

prijsindex 2016 1,30% 42,00% 0,55%   

gewogen index     2,00%   

index 2016 bij begroting 2016     1,67%   

correctie index 2016     0,33% 0,33% 

          

loonindex 2017 2,50% 58,00% 1,45%   

prijsindex 2017 1,30% 42,00% 0,55%   

gewogen index 2017     2,00% 2,00% 

index 2017 incl. nacalculatie       2,89% 

loonindex 2018 2,50% 58,00% 1,45%   

prijsindex 2018 1,30% 42,00% 0,55%   

gewogen index 2018     2,00% 2,00% 

          

loonindex 2019 2,50% 58,00% 1,45%   

prijsindex 2019 1,30% 42,00% 0,55%   

gewogen index 2019     2,00% 2,00% 

          

loonindex 2020 2,50% 58,00% 1,45%   

prijsindex 2020 1,30% 42,00% 0,55%   

gewogen index 2020     2,00% 2,00% 

 
Bij het opstellen van de ontwerpbegroting 2017 zal zoals eerder vermeld de loon- en prijsindex aangepast 
worden op basis van de meest actuele ramingen van het CPB (maart 2016). De meest actuele ramingen 
worden verwerkt in de beleidsbegroting 2017. 
 
2. Ontwikkelingen BDUR  

Brief loonprijsindexatie 2015 

in oktober 2015 heeft het ministerie van veiligheid en Justitie de Veiligheidsregio’s middels brief geïnformeerd 

dat er een loonprijsindexatie wordt toegekend voor 2015, met een meerjarige doorwerking. Voor 2015 betrof 

dit voor de Veiligheidsregio Midden en West-Brabant € 28.000. Dit zal aan de BDUR reserve worden 

toegevoegd en worden ingezet om prijsstijgingen te compenseren. 
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Decembercirculaire 2015 

 

Wijzigingen in beleid 

Ten opzichte van decembercirculaire 2015 zijn er geen nieuwe beleidswijzigingen beschreven. Wel is de 

nieuwe verdeelsystematiek conform het Herijkingsonderzoek BDUR opgenomen vanaf 2017 en verder. Dit 

heeft budgettaire consequenties. 

 

Wijzigingen in budget 

Op basis van de decembercirculaire 2015 van het Ministerie van Veiligheid en Justitie worden de 

onderstaande bedragen verwacht. Ter info worden deze bedragen afgezet tegen de vorige circulaire (juni 

2015) en tegen de cijfers  van de meerjarige beleidsbegroting 2016 (gebaseerd op de decembercirculaire 

2014). 
 

Decembericirculaire 2015 
raming 2016 
incl. LPO 2015 

raming 2017 
excl. LPO 

raming 2018 
excl. LPO 

raming 2019 
excl. LPO 

BDUR BTW € 4.448.292 niet gesplitst niet gesplitst niet gesplitst 

inzetbaar BDUR € 5.338.171 niet gesplitst niet gesplitst niet gesplitst 

totaal BDUR-budget € 9.786.463 € 9.710.000 € 9.710.000 € 9.710.000 

     

Junicirculaire 2015 
raming 2016 
excl. LPO 

raming 2017 
excl. LPO 

raming 2018 
excl. LPO 

raming 2019 
excl. LPO 

BDUR BTW € 4.429.067 niet gesplitst niet gesplitst niet gesplitst 

inzetbaar BDUR € 5.315.100 niet gesplitst niet gesplitst niet gesplitst 

totaal BDUR-budget € 9.744.167 € 9.650.000 € 9.650.000 € 9.650.000 

Verschil dec-juni circulaire € 42.296 € 60.000 € 60.000 € 60.000 

     

Beleidsbegroting 2016 
raming 2016 
excl. LPO 

raming 2017 
excl. LPO 

raming 2018 
excl. LPO 

raming 2019 
excl. LPO 

BDUR begroting € 9.710.000 € 9.710.000 € 9.710.000 € 9.710.000 

Verschil dec circulaire - begroting € 76.463 € 0 € 0 € 0 

 

 

In 2016 krijgt Veiligheidsregio Midden & West Brabant € 42.000 meer volgens de decembercirculaire 2015 ten 

opzichte van de junicirculaire 2015. Dit wordt voor € 35.000 verklaard door de toegekende loonprijsindexatie 

2015 met doorwerkende kracht. De resterende € 7000 wordt veroorzaakt door gewijzigde kengetallen waarop 

de berekening van het BDUR budget is gebaseerd. In 2017 en verder wordt gerekend met de nieuwe 

verdeelsystematiek uit het Herijkingsonderzoek BDUR. Hoewel dit in eerdere gepubliceerde berekeningen 

zou uitkomen op een daling voor het beschikbare budget voor Veiligheidsregio Midden & West Brabant, is 

bovenstaande te zien dat uiteindelijk door de loonprijsindexatie en de gewijzigde kengetallen, de absolute 

meerjarige budgetten uitkomen op het niveau van de decembercirculaire 2014, waarop de beleidsbegroting 

2016 is gebaseerd.  

 


