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Aan : Algemeen Bestuur VRBN  Datum : 24 januari 2018 Bijlage : 1 

Steller : 
H. de Brock/ 
A. Hellings Onderwerp : 1e begrotingswijziging Programmabegroting 2018 – deel A 

 

Algemeen   

Bijgaand ontvangt u de 1e wijziging van de programmabegroting VRBN 2018, deze wijziging is het 

resultaat van het samenvoegingsplan Meldkamer Oost-Brabant (AB 7-4-2017). 

Dit plan is opgesteld door de aan de Meldkamer Oost-Brabant deelnemende partners zijnde de 

Veiligheidsregio Brabant-Noord (VRBN) en de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO), de 

Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord (RAVBMWN) en de Politie-Eenheid 

Oost-Brabant. 

 

De begrotingswijziging is als volgt opgebouwd, de bestaande begroting 2018 van de 

gemeenschappelijke meldkamer Brabant-Noord (GMC-BN) komt in z’n geheel te vervallen en is 

vervangen door een begroting gebaseerd op het samenvoegingsplan van de nieuwe meldkamer Oost-

Brabant waar zowel Brabant-Noord als Brabant-Zuidoost onderdeel van uitmaken. Het Programma 

GMC zal vanaf nu dan ook het Programma Meldkamer Oost-Brabant (MKOB) worden genoemd. De 

verdeling van de exploitatiekosten is natuurlijk ook aangepast, waarbij de bijdrage van de 

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost ook is verwerkt.  

 

Daarnaast is bij de resultaatbestemming van het GMC over 2016 de vorming van de 

bestemmingsreserve ‘desinvesterings- en frictiekosten samenvoeging meldkamers’ geaccordeerd 

(AB 7-7-2017), de mutaties van 2018 die daarin zijn voorzien zijn ook in deze begrotingswijziging 

verwerkt. 

 

De verschillen worden hierna toegelicht. In de bijlage is een compleet overzicht van de 
Programmabegroting 2018 en de 1e wijziging 2018 – deel A opgenomen. 

 
Gemeentelijke bijdrage 

Met deze voorgestelde wijziging daalt de bijdrage van de gemeenten in Brabant-Noord aan de 

meldkamer met € 363K. Dit voordeel is als volgt verwerkt: 

 € 65K ter compensatie van wegvallende inkomsten op de meldkamer van de Brandweer; 

 € 25K lokaal beheer randapperatuur C2000 door de meldkamer van de Brandweer; 

 € 273K daling gemeentelijke bijdrage aan de Veiligheidsregio in 2018 en 2019. 

 

Risico’s Meldkamer Oost-Brabant 

In de risicoparagraaf van de Programmabegroting 2018 is reeds gemeld dat de schaalvergroting van 

de meldkamers financiële risico’s met zich meebrengt. In het samenvoegingsplan zijn de risico’s van 

de samenvoeging van de beide meldkamers opgesomd. 

 

Echter, het financiële risico zoals dat in Programmabegroting benoemd, behoeft i.v.m. met de daling 

van de gemeentelijke bijdrage aan de Veiligheidsregio nadere duiding. Op 16 oktober 2013 is er 

landelijk een Transitieakkoord meldkamer van de toekomst afgesloten. Dit transitieakkoord beoogd de 

samenvoeging van 25 meldkamers tot één landelijke meldkamerorganisatie (LMO) met 10 locaties. Dit 

in combinatie met een rijksbezuiniging van € 50 mln. per jaar. Inmiddels heeft in 2017 een herijking 

van het besparingspotentieel plaatsgevonden – maximaal € 27,8 mln. De wijze van overdracht van 

middelen wordt bepaald in samenspraak met het ministerie van Binnenlandse Zaken en 
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Koninkrijksrelaties (BZK) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Bij de uitwerking wordt 

als uitgangspunt gehanteerd dat er geen herverdelingseffecten zijn. De invulling van de taakstelling 

door de veiligheidsregio’s wordt onderdeel van de wijze van overdracht van middelen.  

 

Tot op heden heeft er geen overdracht van middelen plaatsgevonden en is niet duidelijk of en 

wanneer deze overdracht gaat plaatsvinden. Een inschatting van de op termijn over te dragen 

middelen op basis van het transitieakkoord én het gewijzigde besparingspotentieel komt voor 

Brabant-Noord op ± 250K (21% van € 27,8 mln. ÷ 25 Veiligheidregio’s). Vanwege dit risico is in het 

Beleidskader 2019 de daling van de gemeentelijke bijdrage aan de Veiligheidsregio vooralsnog alleen 

voor 2019 opgenomen.  

 

 

Toelichting exploitatie MKOB 
 

Algemeen 

De exploitatie is opgesteld op basis van het samenvoegingsplan en de financiële paragraaf daarin. 

Deze bestaat uit de gezamenlijke kosten van de nieuwe meldkamer, die vooral bestaan uit personele 

beheerinspanningen, huisvestingskosten en ICT.  

 

Lasten 

 

Huidig personeel 

 

 regulier MKOB 

De personele lasten zijn gebaseerd op een normatieve salarislast per functieschaal inclusief sociale 

lasten, pensioenen en overige personeelslasten. De formatie is gebaseerd op de in het 

samenvoegingsplan benoemde formatie per taak. In de exploitatiebegroting is rekening gehouden met 

25,6 fte gemeenschappelijk personeel. De begrote totale personeelslasten zijn € 2.245k. 

 

 frictiekosten MKOB 

Het tijdelijk onderbrengen van het personeel van de meldkamer Den Bosch in Eindhoven leidt tot extra 

piketvergoeding. Deze lasten zijn opgenomen in de reserve desinvesterings- en frictiekosten en zullen 

naar verwachting circa € 10k bedragen. 

 

Opleiding en vorming 

In het kader van opleiding en vorming wordt een bedrag begroot van € 54k. De operatie brengt na 

samenvoeging specifieke kennis behoeften met zich mee. 

  

Huisvesting 

De meldkamer Oost Brabant wordt gehuisvest in het pand aan de Gruttostraat in ’s-Hertogenbosch. 

Dit pand wordt verbouwd door de politie, die tevens zorg draagt voor de financiering van de 

noodzakelijke investeringen. Hiervoor wordt een beheerfee betaald aan de Nationale Politie. Buiten de 

beheerfee worden nog interne huisvestingkosten verwacht. De totale verwachte exploitatielasten 

bedragen circa € 1.206k.  
 

Vervoer 

Op dit moment hebben de beide meldkamers 4 voertuigen tot hun beschikking, 2 voertuigen worden 

nu door het GMC betaald en 2 door de Nationale Politie. Nadat de meldkamer aan de Gruttostraat te 

Den Bosch in gebruik genomen is wordt het aantal voertuigen teruggebracht naar 2. Hiervoor is een 

begroot bedrag van € 18k opgenomen. 
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Verbindingen en automatisering 

 

 regulier MKOB 

De verwachte exploitatielasten zoals opgenomen in deze begroting zijn gebaseerd op een eerdere 

inschatting van de ICT kosten indien de huidige voorzieningen van het MKOB worden vernieuwd en 

uitgebreid. Deze exploitatielasten bedragen voor ICT naar verwachting € 1.536k.  
 

 frictiekosten MKOB 

Door de samenvoeging van de meldkamers en het aansluiten op de landelijke ICT-infrastructuur, 

wordt een aantal ICT-systemen niet meer hergebruikt en versneld afgeschreven. In 2018 gaat dit om 

circa € 73k voor de meldkamer Brabant-Zuidoost. De exploitatielasten van het pand te Den Bosch zijn 

naar verwachting circa € 49k lager doordat het pand voor een gedeelte van 2018 niet operationeel is. 

Deze totale ICT lasten zijn opgenomen in de reserve desinvesterings- en frictiekosten en zullen naar 

verwachting circa € 23k bedragen. 

 

Operationeel 

Het in gebruik nemen van de Meldkamer Brabant-Oost in 's-Hertogenbosch leidt tot extra reislasten 

voor medewerkers uit Eindhoven. Deze lasten zijn opgenomen in de reserve desinvesterings- en 

frictiekosten en bedragen voor 2018 naar verwachting circa € 66k. 

 

Beheer 

Ten behoeve van beheerslasten is een bedrag van € 75k opgenomen. Er moet hier gedacht worden 

aan kantoormateriaal, accountantskosten etc. 

 

Algemene middelen 

De exploitatiekosten van de MKOB komen niet alleen ten laste van de deelnemende gemeenten van 

Veiligheidsregio Brabant-Noord, maar ook de Nationale Politie, de Regionale Ambulance Voorziening 

Brabant Midden-West-Noord en de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost dragen bij in de exploitatie. De 

verdeelsleutel tussen de partijen is als volgt.  

 Het aandeel van de RAV Brabant Midden-West-Noord bedraagt m.i.v. 2018 € 131.000 per 

jaar geïndexeerd conform het bepaalde in artikel 2, eerste lid van de Financiële Verordening 

Veiligheidsregio Brabant-Noord 2014.  

 De overige exploitatiekosten worden procentueel verdeeld tussen de Nationale Politie 63,6% 

(voor de specifieke ruimten 18,0%, voor de  Meldkamer Politie 45,6%) , de Veiligheidsregio 

Brabant-Noord 20,0% (voor de specifieke ruimten 2,80%, voor de Meldkamer Brandweer 

11,47%, voor de Meldkamer Ambulancezorg 5,73%) en de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost 

16,4%.  

 

Bijdrage politie  3.182K 

Bijdrage VRBN  1.001K 

Bijdrage VRBZO            820K 

Bijdragen RAV MWNB                         131K 

  

         5.134K 

 

Formatie MKOB 

De in de Programmabegroting 2018 opgenomen formatie van 14,5 fte van het GMC is vervangen door 

de in het samenvoegingsplan gepresenteerde formatie van 25,6 fte in 2018 en 21,6 fte m.i.v. 2019 

voor het bedrijfsbureau en het lokaal beheer van de meldkamer Oost-Brabant. 
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Algemene Reserve VRBN (voorheen Algemene Reserve GMC) 

De Algemene Reserve GMC bedraagt € 226.665 per 31-12-2017. Over de grootte en stichting van 

een nieuwe Algemene Reserve t.b.v. het MKOB dienen nog nadere afspraken gemaakt te worden met 

de deelnemende partners.  

Voorgesteld wordt om de Algemene Reserve GMC ad € 226.665 te realloceren naar de bestemmings-

reserve “Onvoorziene kosten samenvoeging meldkamers VRBN”. Deze reserve is alleen eigendom 

van de Nationale Politie en van de Veiligheidsregio Brabant-Noord in de verhouding 55%;45%. Mocht 

deze reserve komen te vervallen dan wordt deze naar rato uitgekeerd.  

 

 

Toelichting Exploitatie BBN 
 

Aanname 112 

Door het vertrek van de regionale servicedienst van de politie uit de meldkamer is de bijdrage € 65K 

aan de brandweer Brabant-Noord voor de telefoonbeantwoording komen te vervallen. Dit bedrag 

wordt met deze wijziging gecompenseerd. 

 

Beheer randapperatuur C2000 

In het samenvoegingsplan Meldkamer Oost-Brabant zijn de kosten voor het lokaal beheer van de 

randapperatuur C2000 niet meer opgenomen. De Politie gaat dit landelijk oppakken waardoor het 

beheer voor de RAV en de Brandweer terugvalt naar de beide Veiligheidsregio’s. De geschatte 

exploitatiekosten voor Brabant-Noord bedragen € 25K. 

 

 

Toelichting totale aanpassing Programmabegroting VR-BN 2018 
 

Gemeentelijke bijdrage 

Met deze voorgestelde wijziging daalt de bijdrage van de gemeenten in Brabant-Noord aan de 

Veiligheidsregio met € 273K. 

Het voordeel op de  meldkamer is € 363K, waarvan € 65K is ingezet ter compensatie van wegvallende 

inkomsten op de meldkamer van de Brandweer en € 25K voor het beheer van de randapperatuur 

C2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formatie per programma

Totaal

fte's 2018

Totaal

fte's 2019

MKOB Bedrijfsbureau 6,0           6,0           

MKOB Beheerteam 19,6         15,6         

         25,6          21,6 
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Advies Adoptie-ambtenaren 
De Adoptie-ambtenaren adviseren positief over de eerste begrotingswijziging (deel A) VRBN 2018. 

Ook adviseren zij de eerste begrotingswijziging (deel A) VRBN 2018 – gelijktijdig met het Beleidskader 

2019 – voor zienswijze aan de raden aan te bieden (niet overgenomen door het Dagelijks Bestuur). 

 

Advies Financiële Commissie 
De Financiële Commissie adviseert positief over de eerste begrotingswijziging (deel A) VRBN 2018, 
onder de volgende voorwaarde: 

 De verlaging van de gemeentelijke bijdrage wordt incidenteel voor 2018 en 2019 opgenomen 
en niet structureel (verwerkt in begroting 2018 en beleidskader 2019).  

 

Procesgang 

 

Processtap Datum 

Adoptie-ambtenaren (advisering) 11-12-2017 

Financiële Commissie (advisering) 13-12-2017 

Veiligheidsdirectie (instemming) 8-1-2018 

Dagelijks Bestuur (instemming) 11-1-2018 

Algemeen Bestuur (vaststelling) 24-1-2018 

 

Voorstel 

 

Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld om:  

 

1. In te stemmen met de 1e begrotingswijziging van de Programmabegroting 2018 – deel A. 
 
2. In te stemmen met de reallocatie van de Algemene Reserve GMC ad € 226.665 naar de 

bestemmingsreserve Onvoorziene kosten samenvoeging meldkamers VRBN.  
 

      

Akkoord Ja  Nee  Afwijkend besluit   

 

Secretaris: dr. ir. P. Verlaan MCDm      Paraaf:  …………… 

 

 

 

 

 

 

Bijlage(n) 
 

1. 1e wijziging van de Programmabegroting 2018 (deel A) 
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Bijlage 1, 1e wijziging van de Programmabegroting 2018 (deel A) 
 

 
  

MKOB Bedragen x €  1.000,-

Begroting 

GMC primair 

2018

Begroting 

GMC 

vervallen 

2018

MKOB 

Reguliere 

wijz 2018

frictiekosten 

2018

  Begroting 

MKOB na 1e 

wijz 2018

Lasten

Personeelslasten 1.208 -1.208 2.245 10 2.255

Rente 40 -40 0 0

Opleiding en Vorming 40 -40 54 54

Huisvesting 565 -565 1.206 1.206

Vervoer 16 -16 18 18

Verbindingen en automatisering 1.053 -1.053 1.536 23 1.559

Operationeel 40 -40 0 66 66

Beheer 75 -75 75 75

Overige lasten 225 -225 0 0

totaal lasten 3.262 -3.262 5.134 99 5.233

Baten

Huisvesting 90 -90 0 0

totaal baten 90 -90 0 0 0

Saldo programma's -3.172 3.172 -5.134 -99 -5.233

Algemene middelen

Gemeentelijke bijdragen BN 1.364 -1.364 1.001 1.001

Bijdrage VRBZO 0 0 820 820

Bijdrage RAV  MWBN 131 -131 131 131

Bijdrage Politie 1.677 -1.677 3.182 3.182

totaal algemene middelen 3.172 -3.172 5.134 0 5.134

Saldo van baten en lasten 0 0 0 -99 -99

Dotaties aan reserves 227 227

Onttrekkingen aan reserves 227 99 326

saldo verrekening reserves 0 0 0 99 99

Resultaat 0 0 0 0 0

1e begrotingswijziging
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BBN Incidentbestrijding Bedragen x €  1.000,-

Begroting Begroting Begroting

  primair 

2018

1e wijz 

2018 (A)

  na 1e wijz 

2018 (A)

Lasten

Salarissen en sociale lasten 9.609 0 9.609

Vrijwilligersvergoedingen 3.570 0 3.570

Overige vrijwilligerskosten 138 0 138

Materieel & materiaal 1.475 25 1.500

Opleiden en oefenen 1.273 0 1.273

Overige goederen en diensten 1.516 0 1.516

Kapitaallasten 3.580 0 3.580

Subsidies

totaal lasten 21.161 25 21.186

Baten

Salarissen en sociale lasten 317 0 317

Vrijwilligersvergoedingen

Overige vrijwilligerskosten

Materieel & materiaal 125 0 125

Opleiden en oefenen 54 0 54

Overige goederen en diensten 325 -65 260

Kapitaallasten 720 0 720

Subsidies

totaal baten 1.541 -65 1.476

saldo -19.620 -90 -19.710
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Totaal Programma Brandweer Bedragen x €  1.000,-

Begroting Begroting Begroting

  primair 

2018

1e wijz 

2018 (A)

  na 1e wijz 

2018 (A)

Lasten

Risicobeheersing 2.770 0 2.770

Incidentbestrijding 21.161 25 21.186

Crisis- en rampenbestrijding 876 0 876

Bedrijfsvoering 10.589 0 10.589

Taakstelling

totaal lasten 35.396 25 35.421

Baten

Risicobeheersing 60 0 60

Incidentbestrijding 1.541 -65 1.476

Crisis- en rampenbestrijding 0 0

Bedrijfsvoering 589 0 589

totaal baten 2.190 -65 2.125

Saldo programma's -33.206 -90 -33.296

Algemene middelen

BDUR 5.106 0 5.106

Gemeentelijke bijdrage algemeen 661 90 751

Gemeentelijke bijdrage kazernes 27.442 0 27.442

totaal algemene middelen 33.209 90 33.299

Saldo van baten en lasten 3 0 3

Dotaties aan reserves 45 0 45

Onttrekkingen aan reserves 42 0 42

saldo verrekening reserves -3 0 -3

Resultaat 0 0 0


