Gemeenschappelijke regeling: Veiligheidsregio Midden-en West-Brabant (VRMWB)
1

Kaders voor 1 februari ontvangen?
□

2

Wijken de kaders af van de richtlijnen?
□
□

3

Nee (indien nee, dan motiveren), Op 7-2-2022.

Ja (indien ja, dan rapporteren over afwijking(en) vanaf vraag 3)
Nee (indien nee, dan zijn vraag 3 en 4 niet relevant). In deze kaderbrief wordt voor het
jaar 2023 geen verhoging van de gemeentelijke bijdrage op grond van nieuw beleid
voorgesteld.

Afwijkingen kaders:
Financiële richtlijnen:

4

Beleidsmatige richtlijnen:
Oordeel over afwijking(en)

5

Overig

Als basis voor de beleidsbegroting 2023 wordt het beleidsplan “samen werken aan veiligheid en
veerkracht” gebruikt waarin we de voornemens voor 4 jaar (2019-2023) zijn opgenomen.
Taakstelling
In de vergadering van 22 februari 2021 heeft het Algemeen Bestuur opdracht gegeven tot het
uitwerken van een extra taakstelling en hiervan de gevolgen voor zowel VRMWB als gemeenten aan
te geven. VRMWB is gevraagd om in 2023 de mogelijkheden inzichtelijk te maken en met een
concreet voorstel (inclusief consequenties voor dienstverlening en uitvoering van taken) te komen.
De planning is erop gericht om een Beleidsbegroting 2023 vast te stellen in het Algemeen Bestuur van
13 juli 2022. Dit betreft een beleidsarme begroting waarin geen onomkeerbare voorstellen worden
gedaan.
De ’takendiscussie wordt in de komende maanden vertrouwelijk behandeld in de
bestuursvergaderingen en niet in de openbaarheid gebracht om te voorkomen dat deze worden
ingezet tijdens de campagnetijd richting de gemeenteraadsverkiezingen.
Dit heeft tot gevolg dat in deze kaderbrief 2023 alleen verwezen wordt naar de taakstelling en dat de
scenario’s in een separaat vertrouwelijk voorstel worden uitgewerkt voor bespreking in het Algemeen
Bestuur. De besluitvorming hierover wordt later door middel van een begrotingswijziging verwerkt.
Beleidsmatige ontwikkelingen
De volgende ontwikkelingen worden in de kaderbrief genoemd.
Evaluatie Wet veiligheidsregio’s
Risico- en crisiscommunicatie
Ontwikkelingen brandweer

Omgevingswet
Klimaat, energie en circulariteit
Informatie gestuurde veiligheid
Informatieveiligheid
Redzame samenleving
(Nieuwe) wet- en regelgeving
Afhankelijk van de besluitvorming in kader van de taakstelling, worden de in de kaderbrief
gemelde beleidsmatige ontwikkelingen niet financieel doorvertaald in de Beleidsbegroting 2023.
Financiële uitgangspunten
Het Algemeen Bestuur hanteert als uitgangspunt dat hogere, noodzakelijke uitgaven als (in)direct
gevolg van wet- en regelgeving en/of onvermijdbaar zijn op grond van de wettelijk vastgestelde
beleidsdocumenten verrekend kunnen en mogen worden via het kostenverdeelmodel, dat de basis
vormt voor de gemeentelijke bijdrage aan Veiligheidsregio MWB.
In deze kaderbrief wordt voor het jaar 2023 geen verhoging van de gemeentelijke bijdrage op grond
van nieuw beleid voorgesteld. Daar waar er sprake is van nieuw beleid, volgen ze de lijn “oud voor
nieuw“. Hierbij maken we een aantal kanttekeningen zoals:
1. Met de behandeling van de kadernota 2022 in de vergadering van 22 februari 2021 heeft het
Algemeen Bestuur opdracht gegeven tot het uitwerken van een extra taakstelling (bovenop de
2,5% in 2021 e.v.) en het in beeld brengen van de gevolgen hiervan voor zowel VRMWB als
gemeenten. Doel hierbij is het creëren van transparantie in de dienstverlening en het kunnen
nemen van weloverwogen beslissingen voor de toekomst. In 2022 komen we met concrete
voorstellen (inclusief consequenties voor dienstverlening en uitvoering van taken) die verwerkt
worden in de begroting van 2023.
2. De inwerkingtreding van de Omgevingswet is uitgesteld naar 1 juli 2022. Wat de door Cebeon
berekende effecten voor VRMWB heeft zal in 2022 in kaart worden gebracht.
3. Het besluit van de minister om alle veiligheidsregio’s binnen afzienbare tijd tot de vitale
infrastructuur te laten behoren heeft mogelijk ingrijpende financiële consequenties, die we nu nog
niet kunnen voorzien. In 2022 komt hier meer duidelijkheid over.
4. Elementen in de rechtspositie van de brandweervrijwilligers zijn in strijd met Europese wet- en
regelgeving, met name de Europese Deeltijdrichtlijn. Het afschaffen van kazerneren en
consigneren heeft binnen de VRMWB een structureel financieel effect van tussen de 1,6 en 2
miljoen euro.

Loon- en prijsontwikkeling
In 2018 is bestuurlijk besloten om de gehanteerde methodiek ten behoeve van de loon- en
prijsontwikkeling te continueren. De loon- en prijsontwikkeling wordt bepaald door het CPB
gepubliceerde index loonvoet sector overheid en index prijs bruto binnenlands product voor het jaar
2023 en de correcties van deze indices voor het jaar 2021 en 2022 van de in de begroting 2022
verwerkte cijfers. In de begroting wordt uitgegaan van de jongste CPB-prognose ten tijde van de
vaststelling van de conceptbegroting. Dit jaar komt er vanuit het CPB geen november/december 2021
raming, vandaar dat in dit voorstel de cijfers van de publicatie van september 2021 worden
weergegeven. Voorgesteld wordt om met dezelfde geprognosticeerde indexatiecijfers (sep 2021) te
werken in de begroting 2023 als in deze kaderbrief
De laatst bekende raming die is afgegeven door het CPB betreft de kerngegevenstabel van
september 2021. Daarin zijn de volgende ramingen afgegeven:

Loonindex
Prijsindex

2021
0,70%
2,30%

2022
2,50%
1,80%

Op basis van de indices uit bovenstaande tabel en degene die in de begroting 2022 verwerkt zijn, is
een gewogen gemiddelde index berekend waarmee de bijdrage van de gemeenten wordt aangepast.
Deze index is in onderstaande tabel weergegeven.
2023
2024
Gewogen loon- en prijsindex
2,9%
2,40%

2025
2,42%

Planning besluitvorming:
De begroting 2023 staat geagendeerd in de AB-vergadering van 14 april en wordt vervolgens ter
zienswijze aangeboden. De gemeenten hebben de mogelijkheid om voor 30 juni 2022 hen reacties
kenbaar te maken. De finale behandeling van de beleidsbegroting 2023 is gepland in Commissie
Middelen (CM) 23 juni, Dagelijks Bestuur (DB) 30 juni en Algemeen Bestuur (AB) 13 juli.

