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      Begroting 2022 
 
 

 
1. Begroting  

Per 1 januari 2019 zijn het voormalige Regionaal Veiligheidshuis Maas & Leijgraaf en het 
Veiligheidshuis ’s-Hertogenbosch e.o. gefuseerd tot het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant 
Noordoost (hierna: ZVH). Deze begroting ziet op het vierde actieve jaar van het nieuwe 
samenwerkingsverband.  
 
Een substantiële stijging van de caseload en/of de uitbreiding van de werkzaamheden van het 
ZVH in 2022 wordt op dit moment niet voorzien, maar kan tegelijkertijd niet worden uitgesloten. 
Zeker niet gezien de coronacrisis en de onzekerheid over de mate waarin hierdoor casuïstiek zal 
toenemen. 
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2. Toelichting op de begroting 
 
2.1 Inkomsten 
 

Rijksbijdrage en gemeentelijke bijdrage 
Het ZVH ontvangt een Rijksbijdrage verdeeld per veiligheidsregio. Dit gebeurt via een vaste 
verdeelsleutel. Deze bijdrage wordt aangevuld met een gemeentelijke bijdrage. De gemeentelijke 
bijdrage wordt onder de aangesloten gemeenten verdeeld op basis van inwoneraantallen. 
 
Bijdrage beheerkosten 
De gemeente ’s-Hertogenbosch neemt van 2019 t/m 2022 de beheerkosten voor haar rekening. 
In 2022 zullen hier, ter voorbereiding op het opstellen van de begroting 2023, nieuwe afspraken 
over gemaakt moeten worden.  
 
Financiële gevolgen gemeentelijke herindelingen  
De geplande gemeentelijke herindelingen per 1-1-2022 in onze regio hebben geen gevolgen voor 
de totale gemeentelijke bijdrage. Dit komt omdat het enkel gaat om samenvoegingen van 
deelnemende gemeenten. In de begroting is de huidige benaming van de gemeenten 
aangehouden.  

 
2.2 Uitgaven 

 
Indexering  
Bij de totstandkoming van de begroting is uitgegaan van een inflatiecorrectie. Het betreft 1,83% 
loonindex en 0,8% prijsindex.  

 
Personeelskosten 
Door de aanpassingen in het werkproces van de ketenveldnorm, valt de taakuitvoering door de 
ZVH’en bijna volledig binnen de reguliere werkzaamheden. Uitzonderingen hierop zijn het 
organiseren en voorzitten van de maandelijkse regionale adviestafel. Dit vergt extra tijd en 
capaciteit van het ZVH BNO. Het betreft 0,2 fte (€ 17.000,-)1 op jaarbasis (voor maximaal 5 à 6 
aanmeldingen per adviestafel) voor de regio Oost-Brabant. Met het Zorg- en Veiligheidshuis 
Brabant Zuidoost is afgesproken dat de kosten voor de gemeenten in de subregio Brabant 
Zuidoost per 2022 overgemaakt worden aan het ZVH BNO. De kosten van deze taakuitvoering 
worden over beide regio’s verdeeld op basis van inwoneraantallen.  
 
Beheerkosten 
De beheerkosten worden in de begroting opgedeeld in vier soorten: personeelsondersteuning, 
controlling, administratie en ICT. De beheerkosten zijn geactualiseerd waarbij de nieuwe tarieven 
voor overhead zijn gebruikt.   
 
Gemeentelijke belastingen en heffingen 
De onroerendezaakbelasting voor gebruikers van een niet-woning (OZBG) en de rioolheffing 
watergebruik (RIOG) zijn dit jaar in de begroting opgenomen.  
 

 

                                                           
1 Het betreft hier loonkosten + sociale lasten. De nieuwe afspraken over de beheerkosten kunnen vanaf 2023 de hoogte van dit 

bedrag beïnvloeden. 


