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Inleiding 

Na de vaststelling van de conceptkaderbrief in de vergadering van het dagelijks bestuur van 10 december 
2015 is deze verzonden naar de gemeenteraden, met het verzoek een zienswijze in te dienen. Het 
dagelijks bestuur verzamelt de zienswijzen, en wijzigt op basis van die informatie eventueel de 
conceptkaderbrief. Deze conceptkaderbrief wordt, samen met de zienswijzen, ter vaststelling voorgelegd 
aan het algemeen bestuur op 17 maart 2016.  
 
In de kaderbrief leest u welke ontwikkelingen invloed hebben op de realisatie of de financiering van de 
beleidsplannen. Het is aan het bestuur om een besluit te nemen hoe we het beste met deze 
ontwikkelingen om kunnen gaan. Daarvoor is het van belang dat bestuurders goed geïnformeerd zijn. 
Vandaar dat de conceptkaderbrief in deze vergadering ter informatie wordt gepresenteerd. 

 
Kernboodschap 

Voor de periode 2017 - 2020 is de vorming van de Landelijke Meldkamer Organisatie de meest in het oog 
springende ontwikkeling. Maar ook wijziging van wetgeving en de laatste open eindes van de 
regionalisering kunnen hun effect hebben op ons resultaat. In sommige gevallen is het onbekend of het 
risico zich voordoet. In andere gevallen weten we vrijwel zeker dat het impact heeft op de 
veiligheidsregio, maar niet in welke mate. 
 
Door deze onzekerheid zijn de financiële gevolgen van de kaderbrief beperkt. Ten opzichte van de 
begroting van vorig jaar leidt alleen de structurele verlaging van de Brede Doeluitkering 
Rampenbestrijding tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage.  
 
 
Daarnaast vindt er een verschuiving binnen de begroting plaats van maatwerk naar basispakket. Een 
deel van de kosten van de maatwerktaken omgevingsrecht (WABO) bleek namelijk betrekking te hebben 
op reguliere activiteiten. In de vergadering van de bestuurscommissie veiligheid is dit rechtgetrokken en in 
de begroting verwerkt. 
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Consequenties 

De kaderbrief is de basis voor de begroting 2017 – 2020.   

 
Communicatie 

Eind januari en begin februari organiseren wij vier instuifbijeenkomsten voor raadsleden. Hier ontvangen 
zij van de directie een nadere toelichting op de kaderbrief.  
 
Op 6 januari vindt een bijeenkomst plaats voor gemeentelijke ambtenaren, waarin zij een toelichting 
krijgen op de kaderbrief.  
 
Op 17 maart 2016 vindt de definitieve besluitvorming in het algemeen bestuur plaats. 
 


