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Wijziging begroting 2014 Veiligheidsregio Limburg-Noord

ADVIES

1. Kennis nemen van het ontwerp wijziging 2 d.d. 6 november 2014 van de begroting
2014 van de veiligheidsregio Limburg-Noord

Z, Instemmen met deze wijziging met de kritische kanttekening dat hier sprake is van een

incidentele oplossing om de begroting 2014 sluitend te kunnen maken,

TOELICHTING

Relatie met voriq voorstel :

Oe gen'eeñteraaì heeft op 26 juni 2013 ingestemd met de geconsolideerde begroting
20t4.

Algemeen:
Aij b.ief van 6 november 2014 doet het Dagelijks Bestuur (DB) van de Veiligheidsregio
Limburg-Noord ons de ontwerp begrotingswijziging 2ol4 nr. 2 toekomen, In de

begeleiãende brief wordt aangegeven dat deze wijziging geen financiële gevolgen voor de

geñreentelijke bijdrage heeft. Aangegeven wordt dat het om een technische verwerking
gaat en om een aanpassing van de inrichting begroting als gevolg van organisatieveran-
ãering. Daarnaast zijn in de ontwerp begrotingswijziging aanpassingen doorgevoerd om

het jaãr 2014 zonder financieel tekort af te kunnen sluiten, Dit op basis van de

maairegelen die op 19 september 2074 in het AB zijn besproken. Verzocht wordt om

binnen 6 weken onze zienswijze kenbaarte maken, Doch uiterlijk 18 december 2014' Dit

i.v,m, de AB-vergadering op 19 december 2014'
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Kanttekeningen:

Vooraf.
De afspraak met de financieel adviseurs binnen de Veiligheidsregio is , dat de onderdelen
van planning en controlcyclus (begroting, jaarrekening en rapportages/wijzigingen),voor
ze de bestuurlijke besluitvorming in gaan, vooraf worden besproken,
De thans voorliggende begrotingswijziging is vooraf niet met de financieel adviseurs
besproken, Daarnaast ontbreekt de financiële rappoftage die ten grondslag ligt aan deze
begrotingswijziging,

BegrotingswUziging
Begin oktober 2Ol4 is in het overleg financiën bij de Veiligheidsregio de mededeling
gedaan te zijn dat aan het einde van 2014 een mogelijk financieel tekort van c.a, 2,3 mln
dreigt en dat men Deloitte opdracht had gegeven een onderzoek uit te voeren naar de

hardheid van de cijfers en dat men het dreigende tekort zonder consequenties voor de
gemeentelijke bijdrage wilde oplossen. Een belangrijke verklaring van het resultaat ligt in

de berekening van de personeelskosten. Uit de analyse van Deloitte blijkt een structureel
verschil te bestaan tussen het benodigde en begrote personeelsbudget,

Het voorliggend ontwerp begrotingswijziging heeft vooral betrekking op het onderdeel
bedrijfsvoering, het beperken van uitgaven, het genereren van extra inkomsten, het
aanspreken van bestemmingsreserves en vrijval van reserves,
In totaliteit wordt er een onttrekking aan de reserves voorgesteld van bijna € 1.1 mio'
Een aantal posten die het resultaat voor 2014 negatief beïnvloeden hebben een structurele
doorwerking naar 2015 en volgende jaren. Binnen de Veiligheidsregio worden maatregelen
genomen die er voor zullen zorgdragen dat ook 2015 sluitend wordt afgesloten'
De inzichten die voortvloeien uit het opstellen van de geharmoniseerde begroting 2015 en
2016 worden hierbij ingezet,

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 19 september is het voorstel met de
financiële maatregelen om te komen tot een sluitende jaarrekening 2014 besproken, Een

van de beslispunten op de agenda was het instemmen met de voorgestelde maatregelen
ter hoogte van € 2.404,000.

Vanwege het spoedeisende karakter om te komen tot een passende oplossing voor dit
tekort is een onttrekking uit de reserves te billijken. Dit zijn echter incidentele
maatregelen! Om eventueel dreigende tekorten in de komende jaren op te kunnen vangen
zijn echter meer structurele oplossingen noodzakelijk,

In het overleg van financiên van begin oktober 2014 is eveneens medegedeeld dat de
Veiligheidsregio nog niet "in control" is, In control komen heeft de hoogste prioriteit,
Verbetering van de bedrijfsvoering is daarvoor absolute noodzaak, Het "eigen huis op orde
brengen " mag niet ten koste gaan van de primaire taken,

Begroting 2015
Binnen de organisatie dienen nog verdere maatregelen te worden genomen die er voor
zullen zorgen dat ook 2015 sluitend wordt afgesloten, Deze zijn nog niet in de aangepaste
concept begroting 2015 opgenomen die in december wordt aangeboden!
De eerder vastgestelde bijdrage voor 2015 blijft gelijk,

JURIDISCH E GEVOLGEN (o.a. FATALE TERMIJ N EN/ HAN DHAVING)
Ingevolge aftikel 29 lid 5 van de Gemeenschappelijke Regeling kunnen gemeenteraden
binnen 6 weken na ontvangst hun zienswijze kenbaar maken. Omdat de meeste
gemeenten procedureel niet in staat zijn om deze vóór 19 december 2014 kenbaar te
maken, is in de AB-vergadering van 21 november 2OI4 besloten om de begrotings-
wijziging pas in de eerste vergadering van 2015 te behandelen'

FINANCIËLE EN PERSONELE GEVOLGEN
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De voorliggende begrotingswijziging heeft geen gevolgen voor de hoogte van de gemeen-
telijke bijdrage 2014,
Er zijn enkele aanpassingen doorgevoerd om het jaar 2Ot4 zonder tekoft af te sluiten. Een

van de maatregelen tot het sluitend maken van 2014 is het aanspreken van bestemmings-
reserves en vrijval van reserves. Dit zijn echter incidentele maatregelen!

CO M M U N ICATIE / PARTICIPATIE

Voor wie is dit advies van belanq?:
.i. Overigen (bijv. afzender/aanvrager)
Nadere specificatie: Het Algemeen Bestuur (AB) van de Veiligheidsregio Limburg-Noord

* C-stuk Raad
Nadere specificatie:

:

.1. Niet van toepassing

OVERLEG GEVOERD MET

Intern:
Afdeling Financiën (Loet Koppen)

Extern:
De gemeenten Horst aan de Maas en Roermond

BIJLAGEN

Openbaar:
Brief d,d, 6 november 2014 van het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-
Noord

Niet-openbaar:
Niet van toepassing
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Instemmen met wijziging 2 van de begroting 2OI4 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord

AANLEIDING EN DOELSTELLING

Bij brief van 6 november 2014 doet het Dagelijks Bestuur (DB) van de Veiligheidsregio Limburg-
Noord ons de ontwerp begrotingswijziging 2Ot4 nr. 2 toekomen. In de begeleidende brief wordt
aangegeven dat deze wijziging geen financiële gevolgen voor de gemeentelijke bijdrage heeft.
Aangegeven wordt dat het om een technische verwerking gaat en om een aanpassing van de
inrichting begroting als gevolg van organisatieverandering. Daarnaast zijn in de ontwerp
begrotingswijziging aanpassingen doorgevoerd om het jaar 2OL4 zonder financieel tekoft af te
kunnen sluiten. Dit op basis van de maatregelen die op 19 september 2014 in het Algemeen
Bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord (AB) zijn besproken. Verzocht wordt om binnen 6
weken onze zienswijze kenbaar te maken. Doch uiterlijk 18 december 2OI4. Dit i.v.m. de AB-
vergadering op 19 december 2014.
Omdat de meeste gemeenten procedureel niet in staat zijn om deze vóór 19 december 2014
kenbaarte maken, is in de AB-vergadering van 21 november2Ot4 besloten om de begrotings-
wijziging pas in de eerste vergadering van 2015 te behandelen.

PROBLEEMSTELLING

Begin oktober 2Ot4 is in het overleg financiën bij de Veiligheidsregio de mededeling gedaan te zijn
dat aan het einde van 2014 een mogelijk financieel tekort van c.a. 2.3 mln. dreigt en dat men
Deloitte opdracht had gegeven een onderzoek uit te voeren naar de hardheid van de cijfers en dat
men het dreigende tekoft zonder consequenties voor de gemeentelijke bijdrage wilde oplossen.
Een belangrijke verklaring van het resultaat ligt in de berekening van de personeelskosten. Uit de
analyse van Deloitte blijkt een structureel verschil te bestaan tussen het benodigde en begrote
personeelsbudget.

Het voorliggend ontwerp begrotingswijziging heeft vooral betrekking op het onderdeel
bedrijfsvoering, het beperken van uitgaven, het genereren van extra inkomsten, het aanspreken
van bestemmingsreserves en vrijval van reserves.
In totaliteit wordt er een onttrekking aan de reserves voorgesteld van bijna € 1.1 mio.
Een aantal posten die het resultaat voor 2Ot4 negatief beinvloeden hebben een structurele
doorwerking naar 2015 en volgende jaren. Binnen de Veiligheidsregio worden maatregelen
genomen die er voor zullen zorgdragen dat ook 2015 sluitend wordt afgesloten. De inzichten die
vooftvloeien uit het opstellen van de geharmoniseerde begroting 2015 en 2016 worden hierbij
ingezet.

OPLOSSINGSRICHTINGEN

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 19 september is het voorstel met de financiële
maatregelen om te komen tot een sluitende jaarrekening 2Ot4 besproken. Een van de beslispunten
op de agenda was het instemmen met de voorgestelde maatregelen ter hoogte van € 2.404.000.
Vanwege het spoedeisende karakter om te komen tot een passende oplossing voor dit tekort is een
onttrekking uit de reserves te billijken. Dit zijn echter incidentele maatregelen! Om eventueel
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dreigende tekorten in de komende jaren op te kunnen vangen zijn echter meer structurele
oplossi ngen noodzakelijk.

In het overleg van financiën van begin oktober 2074is eveneens medegedeeld dat de Veiligheids-
regio nog niet "in control" is. In control komen heeft de hoogste prioriteit. Verbetering van de
bedrijfsvoering is daarvoor absolute noodzaak. Het "eigen huis op orde brengen" mag niet ten
koste gaan van de primaire taken.

Begroting 2015
Binnen de organisatie dienen nog verdere maatregelen te worden genomen die er voor zullen
zorgen dat ook 2015 sluitend wordt afgesloten. Deze zijn nog niet in de aangepaste concept
begroting 2015 opgenomen die in december wordt aangeboden!
De eerder vastgestelde bijdrage voor 2015 blijft gelijk.

COMMUNICATIE
Het AB van de Veiligheidsregio zal middels een brief over de zienswijze worden geïnformeerd

EVALUATIE

ADVIES RAADSCOMMISSIE

VOORSTEL COLLEGE

De raad voorstellen:
1. Kennis nemen van het ontwerp wijziging 2 d.d. 6 november 2014 van de begroting

2014 van de veiligheidsregio Limburg-Noord
2. Instemmen met deze wijziging met de kritische kanttekening dat hier sprake is van een

incidentele oplossing om de begroting 2014 sluitend te kunnen maken.

Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan

Burgemeester en wethouders van Weert,
de secretaris, de burgemeester,

M.H.F. Knaapen A.A.M.M. Heijmans
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GEMEENTE vvEERT

N u m mer raadsvoo rstel; RAD-00 1 059

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Weert,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 25 november 2OI4;

besluit

1. Kennis nemen van het ontwerp wijziging 2 d.d. 6 november 2014 van de begroting
2Ot4 van de veiligheidsregio Limburg-Noord

2. Instemmen met deze wijziging met de kritische kanttekening dat hier sprake is van een
incidentele oplossing om de begroting 2014 sluitend te kunnen maken.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 22 december 2Ot4

De griffier, De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten A.A.M.M. Heijmans
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het college van Burgemeester en
Wethouders
Postbus 950
6000 AZ WEERT

datum 20 november 2014
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behandeld door
telefoonnummer
bijlage(n)

Con Delissen
+31 88 11 90222

onderwerp Naderetoelichtingbegrotingswijzigingenberap

Geacht college,

Op 6 november j.l. hebben wij de concept wijziging van de begroting 2014 aan uw
gemeente toegezonden met het verzoek om uiterlijk 18 december de zienswijze van de
gemeenteraad hierover te geven. Bijgaand doe ik u ter completering van de stukken de
bestuursrapportage toekomen, waarin de inhoudelijke argumentatie voor de
begrotingswijziging is opgenomen.

Buiten de aanpassing van de begroting als gevolg van de maatregelen die genomen
zijn om het jaar 2014 zonder tekort te kunnen afsluiten bevat de begrotingswijziging ook
de aanpassing van de begroting als gevolg van de interne wijzigingen in de organisatie,
de zogenaamde kanteling.

ln2013 is de primitieve begroting 2014 vastgesteld. Per 1-4-2014 is de nieuwe
organisatiestructuur ingegaan. Om meer in control te kunnen komen en recht te doen
aan de nieuwe organisatiestructuur is de financiële administratie ingericht volgens die
nieuwe organisatie. Uitgangspunt is dat de afdelingsmanagers verantwoordelijk zijn
voor hun eigen afdelingsbudget en daarbinnen ook sturing kunnen aanbrengen. Voor
de zomer is aan de financiële ambtenaren, controllers en bestuurders van uw
gemeenten dit proces toegelicht zodat de aansluiting tussen de begroting 2014 en de
primitieve begroting 2015 kan worden gemaakt.U vindt deze aanpassing ook terug op
blz. 27 tot en met 31 in de in juli 2014 vastgestelde gekantelde begroting 2015. lntern
binnen de veiligheidsregio wordt vanaf dat moment gewerkt met een gekantelde
begroting. Deze technisch ingestoken begroting heeft geen invloed op de
inwonerbijdrage van de gemeenten en is'slechts'een andere presentatie van de
primitieve begroting 2O1 4.

De volgende stap in dit proces is die van een gekantelde begroting naar een
geharmoniseerde begroting waarin de aanpassing naar de producten en
dienstencatalogus plaatsvindt en de benodigde transparantie in de begroting kan
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worden doorgevoerd. De geharmoniseerde begroting maakt onderdeel uit van het
project Harmonisatie. Het format van de geharmoniseerde begroting is ontwikkeld
samen met de financiële ambtenaren en controllers van uw gemeenten.
lk hoop met deze toelichting de begrotingswijziging beter verklaard te hebben en zie de
zienswijze van de raad graag tegemoet. lk begrijp dat de termijn voor het indienen van
de zienswijze van de raad, mede gelet op de vergaderagenda van uw raad vóór 19
december 2014, aan de korte kant is. ln nauw overleg met de voorzitters van de
bestuurscommissie GGD en het Algemeen Bestuur stellen wij u daarom in de
gelegenheid om de zienswijze van uw raad nog in januari kenbaar te maken. Bij de
besluitvorming in ons algemeen bestuur over de begrotingswijziging zal een
voorbehoud gemaakt worden voor de zienswijzen die na 19 december ingediend
worden. lndien die zienswijze aanleiding is het besluit over de begrotingswijziging aan
te passen, zal daarmee bij het opstellen van de jaarrekening rekening worden
gehouden.

Met vriendelijke groet,

Algemeen Directeur
Tijs van Lieshout
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Bestuursrapportage januari Um juli 2014

lnleiding
Deze rapportage doet verslag van de beleidsinhoudelijke en financiële realisatíe van de
begroting van de Veiligheidsregio over de eerste 7 maanden van 2014 (januari Vm juli 2014).
Eveneens gaat de rapportage in op de ontwikkeling van de organisatie zelf.

Het beeld van de resultaatontwikkeling over de eerste maanden over 2014 gaf
ontwikkelingen te zien die bij ongewijzigd beleíd zouden resulteren in een tekort ter grootte
van € 2,3 mln. Dat vooruitzicht heeft het dagelijks bestuur aanleiding gegeven om het
management op te dragen maatregelen te nemen die leiden tot een adequate ombuiging van
deze ontwikkeling. Op 17 en 19 september zijn de Bestuurscommissie GGD en het
Algemeen Bestuur VRLN daarover geïnformeerd. Voorzien wordt dat de maatregelen erin
zullen resulteren dat het jaar zonder financieel tekort kan worden afgesloten. ln de paragraaf
"Financieel beeld" gaan wij nog eens kort op deze maatregelen nader in.

De organisatie Veiligheidsregío maakt woelige tijden door. Ongeveer 2 jaar geleden is een
organisatieontwikkeling ingezet die nog niet af is. De bouwfase heeft het grootste deel van
2013 in beslag genomen. Op 1januari2014 zijn acht nieuwe afdelingen van startgegaan en
de personele kanteling, het moment van de feitelijke overgang van het personeel naar de
nieuwe afdeling, vond plaats op 7 april 2014.Vooral in de eerste helft van 2014 hebben het
organiseren van de uitvoering van de opgedragen taken en het plaatsingsproces van het
personeel veel aandacht gevraagd. Nu (september 2014) kunnen wij vaststellen dat de
organisatie op papier nagenoeg geheel is ingericht maar dat de in de praktische uitvoering
nog veel uitdagingen liggen.

ln control komen heeft de hoogste prioriteit. Verbetering van de bedrijfsvoering is daarvoor
absolute voorwaarde. Dit heeft onze hoogste aandacht. Hetfunctioneren binnen de door de
gemeenten gegeven financiële kaders is voon¡raarde voor het bestuurlijke draagvlak en voor
het behoud van het vertrouwen in de Veiligheidsregio als professionele dienstverlener op het
vlak van veiligheid en publieke gezondheid. Ook in de komende periode zal de focus hierop
gericht blijven.
Het "eigen huis op orde brengen" mag niet gaan ten koste van onze primaire taken. Dat

realiseren wij ons terdege. De kwaliteit van de brandweerzorg die wij leveren en van de
zorgtaken op het vlak van de publieke gezondheid in de regio garanderen wij onverkort.

Programma Veiligheid
De operationele, uitvoerende taken van de brandweer zijn ondergebracht in de afdelingen
Veiligheid Noord en Veiligheid Midden. Complementair hieraan voert de afdeling Expertise
en Specialistische Diensten (ESD) specialistische en kennisintensieve taken uit, zowel
binnen het programma Veiligheid als binnen het programma Gezondheid, De beleidsmatige
kaders hiervoor ontwikkelt de afdeling Beleid, lnformatie en Advies. Voor een goede en
kwalitatief verantwoorde uitvoering is samenwerking tussen de afdelingen een basisvereiste.
Vanaf 7 april2O14 zijn deze nieuwe afdelingen formeel van start.
Uit de managementrapportages van de afdelingen komt het beeld naar voren van afdelingen
die nog sterk gericht zijn op de interne organisatie van de afdeling, het organiseren van hun
taken en op teamvorming van het personeel. Focus ligt sterk op het op orde brengen van
basistaken en processen en op het doorontwikkelen van de afdeling. De doorontwikkeling zal
nog geruime tijd aandacht van directie en management vergen, in elk geval nog in 2015.
Vaststaat dat de afdelingen het daarvoor vereiste groei- en ontwikkelvermogen bezitten.
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Ook komt het beeld naar voren van afdelingen die hun verantwoordelijkheid kennen en
daarnaar handelen, maar die ook hun beperkingen kennen en (nog) niet alle venruachtingen
- zowel van opdrachtgevers, externe partijen en klanten als van collega afdelingen - kunnen
waarmaken. De basistaken hebben prioriteit en van daaruit willen zij verder groeien naar
grotere professionaliteit en vraagsturing. Dat vraagt een geleidelijke omslag van de huidige
overwegend interne gerichtheid naar externe oriëntatie en omgevingssensitiviteit. Voor de
afdelingen Veiligheid Noord en Midden betekent dit een grote uitdaging.
Bij de uitvoering van het prograrnma veiligheid en van de taken op het vlak van
risicobeheersing en incídentbestrijding, wordt een ambitie gehanteerd die is afgestemd op de
mogelijkheden en ontwikkelingsfase van de organisatie Veiligheidsregio en op het
risicoprofiel van de regio. Het op orde brengen van de interne bedrijfsvoering,
middelenbeheer, control en sturing heeft prioriteit omdat deze de basis leggen voor
doorontwikkeling van de organisatie naar een hogere kwaliteit van dienstverlening die
aansluit op de venruachtingen van de gemeenten en externe partners. De organisatie heeft
de ambitie dat niveau te bereiken.
Op het vlak van de planvorming lopen belangrijke initiatieven. De visie op vrijwilligers en de
visie op repressie doorlopen de bestuurlijke besluitvorming. Het organisatieplan brandweer is
in voorbereiding. Voorts is op 1 april 2Ol4hetSnel lnterventie Voertuig (SlV) ingevoerd.
Het project Brandveilig Leven (BVL) komt op snelheid. Het is gericht op het voorkomen van
branden en ongevallen door stimuleren en aanleren van brandveilig gedrag. Het project
bestaat uit 4 deelprojecten, te weten Ambassadeur BVL, Seniorenpanels, Geen Nood Bij
Brand (gedragsbeïnvloeding van bewoners en personeel van instellingen) en een
Scholenprogramma. Deze deelprojecten hebben tot doel om de risicogroepen opgroeiende
jeugd (31.000 van ruim 108.000 0- tot 19- jarigen)en kwetsbare ouderen (ongeveer 85.000
van ruim 100.000 65-plussers)te bereiken, informeren en een brandveilig gedrag aan te
leren. Daarnaast worden ondersteunende actlviteiten als publieksvoorlichting, voorlichting na
brand, brandonderzoek en woningchecks ingezet. Vertaald naar huishoudens gaat het om
biina 224.000 adressen in onze regio. Het bestuur is toegezegd dat het periodiek over de
voortgang en resultaten van het project wordt geïnformeerd.

Programma Gezondheid
De uitvoerende taken op het gebied van de publieke gezondheidszorg zijn ondergebracht bij
de afdelingen Gezondheid Noord en Gezondheid Midden. Net zoals bij het programma
Veiligheid zijn de specialistische en kennisintensieve taken bij de afdeling ESD belegd en
levert de afdeling BIA de beleidsmatige kaders.
Uit de managementrapportages van de afdelingen blijkt dat de basistaken (de wettelijk
vereiste taken) en de markttaken op het vereiste niveau worden uitgevoerd en
overeenkomen met de prognoses. Dit geldt met name voor de screenings en afspraken
binnen het programmaonderdeel jeugdgezondheidszorg. ln grote lijn geldt dit ook voor de
inzet binnen het programmaonderdeel publieke gezondheid. Daarbij moet u denken aan
infectieziektebestrijding, seksuele gezondheid en SOA-consulten, forensische geneeskunde,
reizÍgerszorg, milieu en gezondheid en technische hygiënezorg. Zorgen baart het
personeelsgebrek bij de verpleegkundigen, waardoor noodgedwongen alleen de basistaken
(spreekuren) worden uitgevoerd.
Naast de uitvoerende taken spelen binnen het programma gezondheid ontwikketingen een
rol die momenteel aandacht en inzet van de organisatie vragen. Te noemen zijn onder
andere de decentralisaties in het sociale domein, de doorontwikkeling van de
jeugdgezondheidszorg, wijzigingen in het zorgstelsel en regionale samenwerking op Zuid-
Nederlandse schaal (Zeebralim). Aandachtspunt is ook de HKZ-certificering. Na de kanteling
en inrichten van de organisatie krijgt het inrichten van het kwaliteitsmanagementsysteem
prioriteit. De lnspectie heeft erin toegestemd om eind 2015 te hercertificeren.
Het project "Gezondheid is meedoen" dat zich richt op bevorderen van een gezonde leefstijl
bijjeugd en ouderen en op het bevorderen van zelfredzaamheid bij ouderen, komt langzaam
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op stoom. De deelprojecten die zich op ouderen richten, de Digitale Signalerings- en
Advieslijst, Zelfredzaamheidsacademie en Preventie Netwerkanalyse bevinden zich in de
pilotfase, die - samen met andere partners - binnen een aantal regiogemeenten worden
uitgevoerd. De eerste resultaten zijn zichtbaar en gemeenten zijn enthousiast. De
deelprojecten "Gezond Gewicht in 7 Noord-Limburgse Gemeenten (GG7)" en "Extra
contactmoment Adolescenten" richten zich op de jeugd. Na een aanvankelijke vertraging
gaan ook deze projecten van start. Rol van de Veiligheidsregio hierin is
instrumentontwikkeling, kennisdeling en ondersteuning van gemeenten.

De ontwikkeling van de organisatie
Het jaar2013 was nagenoeg geheel gewijd aan de organieke en personele invulling van de
nieuwe organisatie. Formeel is deze nu per 1 januari 2O14 van start gegaan, feitelijk vanaf 1

april. Dat betekent dat de nieuwe organisatie pas vier maanden aan de slag is en dat is erg
koft om haar op haar merites te beoordelen, en zelfs voor een eerste gefundeerde indruk lijkt
deze periode nog te vroeg. De organisatie moet immers nog een transitie doorlopen om
volgens het ontwerp te gaan functioneren. Op 1 april 2014 is de oude organisatie gekanteld
naar de nieuwe. Concreet houdt dit in dat nieuwe afdelingen zijn gevormd en nieuwe
managers zijn aangetreden. Nagenoeg alle personeelsleden uit de oude organisatie zijn
geplaatst in nieuwe functies en vaak in nieuwe afdelingen, soms zelfs op nieuwe locaties.
Deze ingrijpende operatie heeft een grote impact. Voor de organisatie betekent dit dat zij in
control moet komen op een wíjze die past bij de nieuwe organisatieomvang. Veel
medewerkers bevinden zich nog in de inwerkfase en staan voor de uitdaging in hun nieuwe
functie te groeien.
De Veiligheidsregio is samengesteld uit vele deelorganisaties. De regionalisering van de
brandweer is een proces van jaren geweest dat er uiteindelijk toe heeft geleid dat het beheer
van de brandweer en daarmee de volledige brandweerzorg bij de Veiligheidsregio is belegd.
Hierbij zijn geen toetredingseisen gesteld met betrekking tot de kwaliteit van de toetredende
(districts)korpsen. Met de toetreding van het brandweerdistrict Maas & Peel per 1 januari
2013 en de financiële integratie van het district per 1 januari 2014 is dit proces afgesloten.
Daarmee is het Pact van Den Haag (april 2007) uitgevoerd.
De consequenties van deze procesroute zijn enorm geweest: elke aansluiting van een
district vereiste opnieuw integratie van administraties, begrotingen, systemen en van
processen. Nu nog ondervindt de organisatie de gevolgen daarvan waarbij de optimale
situatie nog niet is bereikt. Zeker voor de Veiligheidsregio die zich meer en meer moet
richten naar ontwikkelingen in haar omgeving. Aan de gezondheidskant heeft een
soortgelijke ontwikkeling plaatsgehad toen de JGZ0-4iaar naar GGD overging en met de
JGZ 4 - 19 jaar is geihtegreerd.
Recent is ook het CMA aan de Veiligheidsregio aangehaakt. Het algemeen bestuur heeft
eveneens besloten om de oranje kolom, de crisisbeheersingsprocessen die onder directe
verantwoordelijkheid van de gemeenten vallen, onder de Veiligheidsregio te brengen. De
consequenties daarvan zijn vooral financieel, de kosten zijn onderdeel van de begroting, en
beheersmatig, het personeel is in dienst van de Veiligheidsregio.
De geschetste ontwikkelingen hebben een zeer sterke, schoksgewijze groei van de
Veiligheidsregio tot gevolg gehad. Om de organisatie opnieuw in te richten ís enkele jaren
geleden een verandertraject gestart dat met de kanteling een eerste tussenstation heeft
bereikt en dat tevens het startpunt is voor de verdere doorontwikkeling van de organisatie.
Dat proces vraagt tijd en consistente sturing op de bestuurlijk vastgelegde koers en
prioriteiten. Dat vraagt ook om een adequaat beheers instrumentarium om snel en effectief in
de bedrijfsvoering te kunnen ingrijpen waardoor mogelijke financiële ontsporing in de
toekomst voorkomen kan worden.
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Financieel beeld
Het vooruitzicht van een dreigend tekort heeft directie en management genoodzaakt
passende maatregelen te nemen om beter financieel in control te komen.
Zoals in de inleiding is aangegeven geeft de ontwikkeling een dreigend tekort te zien van
circa € 2,3 mln. wanneer niet wordt ingegrepen. Naar aanleiding daarvan is Deloitte
gevraagd de voornaamste oorzaken hiervan in kaart te brengen. Dit resulteert in het
volgende beeld, gebaseerd op doorlichting van 80 % van de begroting:

Een belangrijke verklaring van het resultaat ligt in de berekening van de personeelskosten.
Uit de analyse van Deloitte blijkt een structureel verschil te bestaan tussen het benodigde en
begrote personeelsbudget. Reeds enige jaren bestaat een tekort op personeelskosten door
verschil in begrootte en werkelijke kosten. De dekking hiervoor is in voorgaande jaren
telkenmale gevonden en met de inzet van de in de volgende paragraaf voorgestelde
maatregelen zal dekking wederom gevonden worden. Uitgangspunt blijft de handhaving van
de kwaliteit van dienstverlening op het vlak van de veiligheid en publieke gezondheid.
De Managementrapportages over de periode Vm augustus bevestigen de financiële
prognose van de doorlichting van Deloitte op basis van ongewijzigd beleid. Ze wijken licht af
(positief) van de eerder genoemde analyse.

Verwacht financieel resultaat (€) op basis van
de managementrapportages over de periode
januari Um augustus

-t- 2.101.280

Op de venruachte resultaatontwikkeling is geanticipeerd. Een pakket van maatregelen is
samengesteld en doorgevoerd.
Maatregelen
De genomen maatregelen vallen binnen drie categorieën:

o Vergroting van de inkomsten
o Beperking van de uitgaven op het vlak van bedrijfsvoering en dienstverlening
o Aanspreken van bestemmingsreserves en vrijval van reserves

Personeel lncl, cao principe akkoord (€ 270K)
en terugbetalingsverplichting 60+ -
reqelinq aan de qemeenten (€ 840k)

Nadeel(€)

3.270.000

Voordeel(€) Resultaat

Materieel o.a. reparatie, onderhoud, aankopen,
en overige baten en lasten

1.190.000

Kapitaal renteomslag 370.000
Taakstellinq Brandweer + oranie kolom 590.000
Balans Reserves, voorzieningen en

transitorische posten
0 0

Totaal 3.860.000 1.560.000 -/- 2.300-000
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ln de vo lgende tabel z'rjn de maatregelen en hun beoogde opbrengsten samengevat,

Categorie Omschrijving Bedrag (€)

357.000

285.000
394.000

114.000
105.000
36.000

7.000
50.000
50.000
80.000

235.000

68.000
140.000
1 13.000
370.000

2.404.000

Na uitvoering van alle maatregelen zou een positief resultaat resulteren van € 302.720 .

Voorgesteld wordt dit eventueel positief resultaat in mindering te brengen op de vrijval van
reserves.

Verder perspectief
Een aantal posten die het resultaat voor 2014 negatief bei'nvloeden hebben een structurele
dooruerking naar 2015 en volgende jaren. Binnen de organisatie worden maatregelen
genomen die er voor zullen zorgdragen dat ook 2015 sluitend wordt afgesloten. De inzichten
die voortvloeien uit het opstellen van de geharmoniseerde begroting 2015 en 2016 worden
hierbij ingezet.

Venlo, 6 november 2014
Dagelijks Bestuur Bestuurscommissie GGD Limburg-Noord
Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Li m burg-Noord

lnkomsten Hogere inkomsten van boventalligen en gedetacheerden en hogere
inkomsten uit de verkooÞ van afqeschreven materieel
Besparen op inhuur, algemene opleidingen en wervingskostenUitgaven

bedrijfsvoering Uitstellen van investeringen, onderhoud en aankoop van algemene
materialen. I nkoopvoordeel verzekerin gen brandweermaterieel
Afzien van aankoop 3'Mobiele Commando Unit
Besparen op onderhoud Mobiele Data Terminals
Efficiencwoordeel vakbekwaam heid door schaalverq rotino

Uitgaven
dienstverlening

Vervallen grensoverschriidende oefenin g Ahrwei ler
Onttrekkinq bestemminqsreserve qroot onderhoud
Onttrekking bestemmingsreserve beveiliging GGD
Onttrekking bestemmingsreserve n ieuwe h uisvestinq
Onttrekking bestemmingsreserves doorontwikkelin g
Veiliqheidsreqio
Onltrek ki nq beste m m i nosreserve bedriifsvoeri nq G GD
Afzien van stortinq qroot onderhoud
Vriival reserve qroot onderhoud

Reserves

Vriival (deel) reserve nieuwe huisvestino

Totaal
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ondenarerp Begrotingswijziging 2014,nr.2

Geachte gemeenteraad,

Bijgaand ontvangt u de ontwerp begrotingswijzigingen 2014 nr.2. De wijzigingen
hebben geen gevolgen voor de hoogte van de gemeentelijke bijdrage. De wijzigingen
betreffen de technische verwerking en aanpassing van de inrichting van de begroting
als gevolg van de organisatieverandering. Daarnaast zf¡n er enkele aanpassingen
doorgevoerd om het jaar 2014 zonder tekort af te kunnen sluiten, op basis van de
maatregelen die op 19 september door ons Algemeen Bestuur zijn besproken. Deze
wíjzigingen hebben met name betrekking op onderdelen van de bedrijfsvoering, het
verwerven van extra inkomsten en het aanspreken van bestemmingsreserves en vrijval
van reserves. De eerdere besluiten ten aanzien van de bezuinigingen, zoals die ook in
de oorspronkelijke begroting zijn opgenomen, blijven volledig intact.

lngevolge het bepaalde in artikel 29 lid 5 van de gemeenschappelijke regeling
Veiligheidsregio Limburg-Noord, kunnen de raden van de gemeenten binnen zes weken
na de datum van toezending omtrent de begrotingswijziging aan het dagelijks bestuur
van hun zienswijze doen blijken. Het dagelijks bestuur voegt de commentaren waarin
deze zienswijze is vervat bij de begrotingswijziging en biedt het ontwerp aan het
algemeen bestuur ter vaststelling aan.
Wij verzoeken u ons uiterlijk 18 december 2014 uw eventuele reactíe op deze
begrotingswijziging te doen toekomen, zodal vaststelling in de vergadering van ons
Algemeen Bestuur van 19 december 2O14kan plaatsvinden.
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Binnen de organisatie worden verdere maatregelen genomen die er voor zullen
zorgdragen dat ook 2015 sluitend wordt afgesloten. De aanpassing van de begroting
2015 wordt ingericht overeenkomstig de inzichten op basis van het harmonisatieproces
van de begrotingen dat momenteel plaatsvindt. De kostenverdeelsleutel voor 2015 zal
nog niet wijzigen, zodat de eerder vastgestelde bijdrage voor uw gemeente gelijk blijft.
De aangepaste concept begroting 2015 zal u in december worden aangeboden.

Met vriendelijke groet,

Het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord,

De secretaris,

T
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W|JZIGING BEGROTING

PROVINCIE LIMBURG

DIENSTJAAR

W|JZIGING NUMMER

| 2014

2

Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord

Gelet op het bepaalde in artikel 29 lid 5 van de gemeenschappelijke regeling van de
Veiligheidsregio Limburg-Noord

BESLUIT:

De begroting van inkomsten en uitgaven van de Veiligheidsregio Limburg-Noord voor
bovengenoemd dienstjaar te wijzigen als hierna aangegeven.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van de
Veiligheidsregio Limburg-Noord op 19 december 2014

De secretaris, De voorzitter,

er informatie toegezonden aan Gedeputeerde Staten van Limburg

inzending



VEILIGHEIDSREGIO LIMBURG-NOORD

RBB

district Roermond

district Venlo

district Venray

district Weert

Maas en Peel

Bestuursopd rachtervd irectie

bestuu¡scommissie

Gezondheid, GGD

Gezondhe¡d GHOR

Gezondheid, CMA

Directie, BDUR

Directie, interne doorbelasting

Bedrijfsondersteuning, interne doorbelasting

Beleid lnformatie en Advies, interne doorbelastlng

Expertise en SpecialÍstische Diensten

Ge¿ondheid

Noord

Midden

bijdragen

onderzoek huisvesting

kapitaallasten gebouwen

onderhoud gebouwen

project decos, egalisatiefonds en regionalisering brandweer

kap, Lasten automatisering

reserve organ¡satieontwikkeling

oranje kolom

reserve meldkamer

ontrekking egalisatiefonds PPG

ontrekking tariefgefinancierde werkzaa mheden

ontrekk¡ng reserve convenantsgelden

onttrekk¡ngen aan reserves

BEGROTINGSWIJZIGING 2014

3.4

3.4

3-4

3.4

3.4

3.4

3.4

3.4

3.4

3.4

3.4

3.4

6.2

6.2

6.2

3.4

3,4

3.4

3.4

3.4

WIJZIGING NR.2

Bedroqen | € 7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.113.312

2.003.034

9.892.364

1.166.490

7.274.904

3.087.830

1.598.210

623.610

45.760.082

145.838

55.035

215.000

82.157

3.135

244.380

Q.2s2
113.000

68.000

50.000

55.000

0

72.592.t34tt.224,24

3.850.631

643.510

768.090

94.800

133.800

220sM
73r.279
t74.254

3.450.249
r.3r8.773

49s

439.019

0

155.000

145.838
56.035

215.000

82.357

3.135

244.380

40.252

113.000

68.O00

50.fn0
55.000

-68.514

6.113.312

2.003.034

9.892.354

1.166.490

t.274.904
3.087.830

1.598.210

623.610

26.919.238s6.897.850

3.850.631

643.510

768.090

94.800

133.800

220.944
t3r.279
t74.254

3.450.249
1.318.173

-49s

68.s14

46.U4.1:OI

6.0

Subtotaal baten
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RBB

, district Roermond

distict Venlo

, district Venray

, distict Weert

Maas en Peel

bestuurscommissie

GGD

GHOR

CMA

¡nterne doorbelasting

lnformatie en Advies, interne doorbelasting

Expert¡se en Specialistische Diensten

Gezondheid

Noord

Midden

6.0

storting reserve Oranje Kolom

stortingen rente in reserves kapitaallasten huisvesting

stoningen onderhoudsreserves h uisvestin g

stortingen in reserves

lasten

Saldo BERAP 2014 (voordelig):

Betreft w¡jz¡t¡ng nr. 2

ling begrotingswijzig¡ng BERAP - 2014, VRLN

BEGROTINGSWIJZIGING 2OI4 WIJZIGING NR.2

s.566.s67

10.922.803

976.O44

13.878.809

t7.t55.926
t2.499.760
10.800.1.20

2L.43t
31.974

140.000

0

3.4

3.4

3.4

3.4

3.4

3.4

3.4

3.4

3.4

3.4

3.4

3.4

3.4

3.4

3.4

3.4

3.4

3,4

10.562.620

6.827.000

6.435.140
6.827

6.435.

260.3

t9.797

3.61-8.419

260.315

79.t97

540.505

5.s66.567

10.922.AO3

976.O44

13,878.E09

17.755.926

12.499.160

10,800.120

2r.43t
31.974

r.40.ü)o

-16.810

72.592.834

0

56.881.040

-45.656.786

t
59.530.946

59-530.946

72.376.O24

-45.656.7t6

E
2.633.ofr6
2.633.09656.897.850

55.897.850

exclusief inteme doorbelastinsen

exclusief inteme doorbelast¡neen

Baten

Lasten



Omschrijving lasten Begroting
2014

primitief
€

Begroting
2014

na wijz. I
€.

Begroting
2014

na wt¡2,2
€

VRLN

Bestuursopdrachten/d i rectie

Tijdelijke bestuurscommissie

Programma Algemene þaten directie
Directie(exclusief doorbelastingen) *

Bedrijfsondersteuning (saldo)-
Beleid lnformatie en Advies (saldo)*

Veligheid, RBB
Veiligheid, district Roermond
Veiligheid, district Venlo
Veiligheid, district Venray
Veiligheid, district Weert
veiligheid Maas en Peel

Programma Veíligheid
Expertise en Specialistische Diensten
Veligheid Noord
Veiligheid Midden

Gezondheid, GGD
Gezondheid GHOR
Gezondheid, CMA

Programma Gezondheid
Gezondheid Noord en Midden
Expertise en Specíalistische Diensten

ontrekking reserve via KVS

11j28297
-10.545.900

260.315

10.562.620
6.827.000
6.435.140
3.191.810
4.180.820

19.197.610
1.484.404

s40.505

582.397

260.315

10.562.620
6.827.000
6.435.140
3.191.810
4.180.820
3.618.419

19.197.610
1.484.404

540.505

3.563.533
984.885

-190.446

13.878.809
12.499.'160
10.800.120

17.755.926

45.554

Totaal lasten voor bestemm¡ng
Totaal baten voor bestemming
Saldo voor bestemminq

53.262.621
53.210.917

51.704

56.881.040
56.829.336

51,704

59.337.541
58.457.948

879.593

Stortingen in reserves 16.810 16.810 193.405

Totaal lasten na bestemming
Totaal baten na bestemming
Nadeliq saldo na bestemminq

53.279.431
53.279.431

s6.897.850
56.897.850

59.530.946
59.530.946

lnterne

4

Directie
Bedrijfsondersteun ing
Beleid lnformatie en Advies*

2.003.034
9.892.364
1.166,490

Rekening 2013, Veiligheidsregio L¡mburg-Noord



Omschrijving baten Begroting
2014

primitief
€

Begroting
2014

na wijz. I
€

Begroting
2014

nawiiz.2
€

Veligheid, RBB
Veiligheid, district Roermond
Veíligheid, district Venlo
Veiligheid, district Venray
Veiligheid, district Weert
veiligheid Maas en Peel

Programma Veiligheid
Expertise en Specialistische Diensten
Veligheid Noord
Veiligheid Midden

Gezondheid, GGD
Gezondheid GHOR
Gezondheid, CMA

Programma Gezondheid
Gezondheid Noord en Midden
Expertise en Specialistische Diensten

11,084.116
-10.545.900

260.315

10.579.430
6,827.000
6.435.140
3.191.810
4180.820

19.194.777
1.462.904

540.505

538.216

260.315

10.579.430
6,827.000
6.435.140
3.191.810
4.180.820
3.618.41S

19.194.777
1.462.904

540.505

0
0
0

45.760.082
6.113.312

0
0
0
0
0
0

1.274.904
1.598.210

623.6't0

3.087.830

Totaal baten voor bestemming
ïotaaf lasten voor bestemming
Batiq saldo voor bestemminq

53.210.917
53.262.621

56.829.336
56.881.040

58.457.948
59.337.541

Onttrekkingen aan reserves 68.514 68.514 1.072.998

Totaal baten na bestemming
Totaal lasten na bestemming
Batio saldo na bestemminq

53.279.431
53.279.431

56.897.850
56.897.850

59.530.946
59.530.946

Directie
Bedrijfsondersteuning
Beleid lnformatie en Advies*

2.003.034
9.892.364
't.166.490

5Rekening 2013, Veil¡ghsidsregio Limburg-Noord




