
Beoordeling Kaderbrief 2024 GR …. 
 

 

 Gemeenschappelijke regeling:  

1 Kaders voor 1 februari ontvangen? 

□ Ja 

□ Nee (indien nee, dan motiveren) 

□ Geen kaders ontvangen (vraag 2, 3 en 4 zijn dan niet meer relevant) 

Ontvangen op 6 februari 2023. Op 2 februari 2023 heeft het Algemeen Bestuur van de 

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant de Kaderbrief 2024 vastgesteld. Pas daarna kon 

verzending plaatsvinden.  

 

2 Wijken de kaders af van de richtlijnen? 

□ Ja (indien ja, dan rapporteren over afwijking(en) vanaf vraag 3) 

□ Nee (indien nee, dan zijn vraag 3 en 4 niet relevant) 

 

3 Afwijkingen kaders: 

Financiële richtlijnen:  

De financiële richtlijnen zijn meer aangegeven voor de begroting. Expliciet is aangegeven dat er in 

de kaderbrief en/of begroting een uitgebreide toelichting dient worden opgenomen m.b.t. 

verdere uitwerking Stichting risicobeheer. Dit is in de kaderbrief niet opgenomen. Dus dient terug 

te komen in de begroting 

 

Beleidsmatige richtlijnen:  

 In de richtlijnen is aangegeven ten aanzien van het onderdeel controles, toezicht 

en handhaving in de kaderbrief te beschrijven wat de stand van zaken is ten 

aanzien van de implementatie van het basistakenpakket en voorts een algemene 

rapportage op te nemen over de bevindingen van de controles en aantal 

opgelegde sancties met zo mogelijk een differentiatie per gemeente. Dit is niet 

terug te vinden in de kaderbrief. 

 De voortgang Safety Village (kosten, gebruik etc), de Risk Factory en Regionaal 

Coördinatie Centrum prestaties meldkamer zullen terug kunnen komen bij een 

Burap, deze hoeven dan ook niet beschreven te staan in de kaderbrief 

 

 

4 Oordeel over afwijking(en)  

Financiële richtlijnen: aangezien de richtlijnen zich met name richten op de begroting is er geen 

reden om een negatief oordeel te vormen m.b.t. kaderbrief. De begroting dient opgesteld te 

worden op basis van ongewijzigd beleid. De aangekondigde beleidsveranderingen zijn 

ontwikkelingen van buitenaf waar de organisatie geen tot weinig invloed op heeft. 

 

De beleidsmatige afwijkingen zijn akkoord. 
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5 Overig 

Aanvullend op het bovenstaand verhaal hierbij de belangrijkste financiële 

richtlijnen/ontwikkelingen, die invloed hebben op de hoogte van de gemeentelijke bijdrage voor 

de begroting 2024:  

 Verzwaring Brzo-bedrijven:  1,5 fte extra benodigd € 153.000 extra benodigd; 

 Omgevingswet & Wet kwaliteitsborging voor het bouwen: 3 fte extra benodigd, via 

gemeentelijke bijdrage € 240.000, maar gemeente ontvangen compensatie via 

meicirculaire 2023; 

 Informatieveiligheid: € 100.000 extra benodigd; 

 Wet Open Overheid : € 150.000 extra benodigd; 

 Europese regelgeving, kazernering vrijwilligers: tijdelijke verhoging benodigd van 

gemeentelijke bijdrage in 2023, 2024 en 2025 met € 465.000 (besluit 2022). 

 

Daarnaast zijn er nog enkele financiële richtlijnen/ontwikkelingen, waarvan het financiële impact 

nog niet concreet is: 

 Europese regelgeving, kazernering beroeps: risico op € 1,1 mln extra benodigde formatie, 

maar uitvraag nog niet voor 2024 gedaan; 

 Post Haven Moerdijk: huidige situatie vijf jaar continueren, maar impact voor 2024 nog 

onbekend (p.m. post). 

 

Verder zijn er nog enkele beleidsmatige richtlijnen/ontwikkelingen benoemd, waarvan de impact 

nog niet concreet is: 

 Ontwikkelingen Hart van Brabant; 

 Wet normalisering rechtspositie ambtenaren; 

 Ontwikkelingen naar vitale sector; 

 Duurzaamheid; 

 Besluit digitale toegankelijkheid overheid. 

 

Tenslotte zijn er nog enkele financiële uitgangspunten benoemd:  

 In de begroting is voor 2024 een taakstelling opgenomen van -/- € 443.000 opgenomen 

voor kostenreductie, die zorgt voor een lagere gemeentelijke bijdrage (besluit 2022); 

 Conform de in 2018 bestuurlijk besloten methodiek ten behoeve van de loon- en 

prijsontwikkeling wordt voorlopig uitgegaan van een gewogen gemiddelde index van:  

o 2024 6,46% 

o 2025 3,46% 

o 2026 3,22% 

o 2027 3,22% 
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Voor de beleidsbegroting 2024 zijn de effecten van de CAO 2024 en de prijsinflatie 2024 

nog niet bekend. Normaal wordt de reguliere indexatiemethode gehanteerd. In de 

huidige extremere omstandigheid, kan het voorkomen dat dit niet meer toereikend is. 

Gemeenten worden straks via het gemeentefonds gecompenseerd, alleen wanneer is nog 

onzeker. Dit heeft ook impact richting de gemeenschappelijke regelingen. Bij de 

beleidsbegroting 2024 kunnen we hier meer duiding aan geven. 

 

 

Voor gemeente Steenbergen wordt het percentage van de gemeentelijke bijdrage 2024 2,15% 

(was in 2023 2,16%). Deze is dus nagenoeg gelijk aan 2023. 

 


