
Pagina 1 van 3

AGP 6

Aan : Algemeen Bestuur Datum : 1 juli 2020 Bijlage(n) : -

Steller : Joost van Kaathoven Onderwerp :

Zienswijzen gemeenten

Resultaatbestemming 2019 en Programmabegroting 2021

Samenvatting zienswijzen gemeenten

De Programmabegroting 2021 en de Jaarverantwoording 2019 met de resultaatbestemming 2019 

zijn op 21 april 2020 voor zienswijze verzonden aan de raden van de deelnemende gemeenten. In 

onderstaande tabel de samenvatting van de uitgebrachte zienswijzen. 

Instemming / 

kennisname

Niet akkoord / 

afwijkend

Onbekend /

onduidelijk

Programmabegroting 2021 (PB) 17 - -

Resultaatbestemming 2019 (RB) 17 - -

Wij constateren dat alle gemeenten instemmen met zowel de Programmabegroting 2021 als de 

Resultaatbestemming 2019. Daarbij spreekt de raad van Sint-Michielsgestel zijn waardering uit 

over de inzet van de Veiligheidsregio Brabant-Noord gedurende de afgelopen maanden met 

betrekking tot de Corona-crisis.

De gemeente Vught vraagt daarbij wel aandacht voor de positieve resultaten over de afgelopen 

twee jaar. Daarnaast plaatst gemeente Boxmeer een aantal opmerkingen bij hun positieve 

zienswijze op de Programmabegroting. 

Reactie Dagelijks Bestuur op de ingediende zienswijzen

Wij danken alle raadsleden voor de genomen tijd en moeite om de stukken te bestuderen. In 

onderstaande geven we nog een reactie op het aandachtspunten van de gemeenten Vught en 

Boxmeer. 

Ten aanzien van het aandachtspunt van gemeente Vught bevestigen we dat de positieve 

resultaten over de afgelopen twee jaar uiteraard onze aandacht hebben en dat we kritisch blijven 

kijken naar nut en noodzaak van onze uitgaven. Daarnaast hanteren we de lijn dat positieve 

resultaten worden gerestitueerd aan de deelnemende gemeenten, tenzij de noodzaak aanwezig is 

om deze te reserveren.

Afgelopen jaar zorgde met name de GHOR voor het positief resultaat. Omdat de GHOR onder de 

VR valt, maar wordt uitgevoerd door de GGD HvB zijn, in overleg met de GGD, de structurele 

bijdrage in de begroting 2021 naar beneden bijgesteld. In 2020 monitoren we de uitputting van het 

GHOR-budget en als er nog steeds structurele ruimte in de GHOR-begroting is, dan volgt een 

verdere bijstelling. Het is mogelijk dat er leer- en verbeterpunten komen voor de GHOR als we de 

coronacrisis gaan evalueren. Deze kunnen van invloed zijn op de rol- en taakinvulling van de 

GHOR. Op dit moment is het echter nog te vroeg om daar iets over te kunnen zeggen. 

In 2018 kwam het positieve resultaat voort uit meevallers bij de GHOR en de MKOB (de 

meldkamerorganisatie, die onder de VR viel, maar werd uitgevoerd door de politie). De brandweer 

had in 2018 een beperkt negatief resultaat en bevolkingszorg had een klein positief resultaat. Met 

de overgang (per 1-1-2020) van de MKOB naar de landelijke politieorganisatie, zijn de structurele 
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gemeentelijke bijdragen voor de MKOB in de begroting van VRBN teruggebracht tot nul. 

Overigens kwam het positieve resultaat van 2017 ook door voordelen bij het GMC (voorloper 

MKOB) en de GHOR.

Ook komend jaar is het mogelijk dat we een positief resultaat realiseren door incidentele 

meevallers. Ons meerjarenperspectief kent echter een aantal (financiële) uitdagingen (zie: de 

risicoparagraaf). Hierdoor kunnen we de incidentele meevallers niet altijd vertalen naar structurele 

bijstellingen.

Wat betreft de aandachtspunten van gemeente Boxmeer merken we op dat we de 

accountantscontrole nooit met de zienswijzestukken hebben meegestuurd. Tijdens de 

zienswijzeperiode is de accountant nog bezig met de controle. In de zienswijzebrief melden we 

wel altijd de stand van zaken rondom de accountantscontrole. Op basis van de afgelopen jaren 

mag u van ons verwachten dat we u proactief informeren als er bijzonderheden uit de controle 

komen die een goedkeurende verklaring mogelijk in de weg staan.

Wat betreft de opmerkingen t.a.v. de financiering van het beleidsplan kunnen we kort zijn: wij 

houden ons aan de gemaakte afspraken en zullen de raden van de deelnemende gemeenten tijdig 

en goed informeren, zodat zij hun rol kunnen uitoefenen.

Overzicht uitgebrachte zienswijzen

Gemeente Bijzonderheden PB RB

1. Bernheze - 

2. Boekel -

3. Boxmeer De gemeenteraad stemt in met de PB2021 en de JV en 

RB2019 worden voor kennisgeving aangenomen. 

Ten aanzien van de jaarverantwoording en 

resultaatbestemming 2019 verwachten we echter dat de 

definitieve accountantscontrole alsnog wordt toegezonden en 

dat deze voor de volgende jaren eerder wordt uitgevoerd en 

bij de stukken wordt meegestuurd.

Hierbij hebben wij wel een aantal opmerkingen, die wij als 

zienswijze aan u kenbaar maken met betrekking tot de 

begroting 2021 met dien verstande dat de afspraken zoals 

gemaakt in het concept-beleidskader 2021 omtrent 

financiering van het Beleidsplan worden gehonoreerd.

Tevens dient de bekostiging van de doorontwikkeling tot en 

met 2021 te gebeuren uit de reserves.

De uitgaven die in het kader van doorontwikkeling worden 

gedaan, dienen derhalve omkeerbaar te zijn c.q. niet te 

leiden tot hogere inwonersbijdrage. Alvorens met betrekking 

tot de bekostiging nadere onomkeerbare stappen zullen 

worden gezet, dient een goede en tijdige terugkoppeling naar 

de gemeenteraden plaats te vinden om de structurele 

consequenties zowel in financiële als beleidsmatige zin in 

beeld te brengen.

4. Boxtel -

5. Cuijk -
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Gemeente Bijzonderheden PB RB

6. Grave -

7. Haaren

8. ’s-Hertogenbosch -

9. Heusden -

10. Landerd - 

11. Meierijstad - 

12. Mill & Sint Hubert -

13. Oss - 

14. Sint Anthonis Voorstel RB2019 is instemmend. Dit moet nog wel in het 

college besproken worden.

15. Sint-Michielsgestel De raadsleden spreken hun waardering uit over de inzet van 

de Veiligheidsregio Brabant-Noord gedurende de afgelopen 

maanden met betrekking tot de Corona-crisis.

16. Uden -

17. Vught Als gemeenteraad ondersteunen wij de PB 2021 en de JV en 

RB 2019 van VRBN. Daarbij vragen wij wel uw aandacht 

voor: 

VRBN heeft zeker twee jaar op rij, een fors positief resultaat 

(ook al komt dit door incidentele voordelen). Dit betekent, dat 

de (gedeeltelijke) bijdrage van de gemeente Vught, achteraf 

niet nodig bleek. Deze onbenutte financiën kan de gemeente 

goed aan andere zaken besteden. Vught vraagt zich dan ook 

af, of de begroting van VRBN niet te optimistisch is (meer 

willen dan mogelijk is). 

Op het moment van schrijven is van de gemeente Sint-Anthonis niet bekend of zij een zienswijze 

hebben t.a.v. de resultaatbestemming 2019. 

Vanwege de aanlevering aan het Algemeen Bestuur hebben we een aantal zienswijzen via 

internet opgezocht. Om die reden vragen we u om dit voor uw gemeente even te controleren.

Procesgang

Algemeen Bestuur (besluitvorming)
01-07-2020

Voorstel

Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld:

1. Kennis te nemen van de uitgebrachte zienswijzen op het voorstel tot resultaatbestemming 2019 en 

de concept-programmabegroting 2021 Veiligheidsregio Brabant-Noord.

2. In te stemmen met de voorgestelde reactie van het Dagelijks Bestuur op de ingediende zienswijzen 

ad 1.

Akkoord Ja Nee Afwijkend besluit

Secretaris: drs. M.J.H. van Schaijk    Paraaf:  ……………
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