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Geachte heer Broos, 

Steenbergen, 14 mei 2013 

Op basis van artikel 40 heeft U de volgende vragen gesteld: 

1. Geeft het ingezette beleid bij de Veiligheidsregio aanleiding tot een bijstelling van de 
structurele bijdrage vanuit de deelnemende gemeenten? 

2. Is te verwachten dat er ook over 2013 en 2014 geld terug komt? 

Wij beantwoorden deze als volgt: 
1. Het ingezette beleid van de Veiligheidsregio dat resulteert in een voordelig 

jaarrekeningresultaat voor 2012 geeft vooralsnog geen aanleiding tot een 
structurele bijstelling van de gemeentelijke bijdrage. Het voordelige resultaat voor 
2012 kan aangemerkt worden als een incidenteel resultaat. 
Daarnaast kan opgemerkt worden dat reeds met ingang van de begroting 2013 
een aanzienlijke korting door is gevoerd op de bijdrage van de deelnemende 
gemeenten aan de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Waar in de 
begroting voor 2012 nog C 1,3 miljoen wordt bijgedragen door de gemeente 
Steenbergen, wordt deze bijdrage met 6 1.190.400 voor het jaar 2013 aanzienlijk 
naar beneden bijgesteld. Met ingang van 2013 wordt gebruik gemaakt van een 
rechtvaardig en duurzaam kostenverdeelmodel waardoor de bijdrage voor de 
gemeente Steenbergen aanzienlijk vermindert ten opzichte van voorgaande jaren. 
Doordat de verdeling op basis van risicofactoren plaats vindt via dit 
kostenverdeelmodel, heeft dit voor de gemeente Steenbergen een gunstig effect. 

2. Zoals uit het antwoord hierboven al afgeleid kan worden, is er voor de jaren 2013 
e.v. al rekening gehouden met een bijstelling naar beneden voor wat de 
gemeentelijke bijdragen betreft. In 2014 wordt er door de gemeente Steenbergen 
6 1.135.700 bijgedragen aan de Veiligheidsregio MWB. Hiermee worden door de 
Veiligheidsregio bezuinigingen doorgevoerd met ingang van 2013. Daarnaast 
wordt er vanaf 2016 een taakstellende, structurele bezuiniging opgenomen ad C 
600.000 voor alle deelnemende gemeenten. 
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De verwachting dat er in 2013 en 2014 geld terug komt, op basis van de huidige 
gegevens, is er niet aangezien het voordelig resultaat 2012 van incidentele aard 
is. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 

de V ester, g 
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M.W.H. Leloux drs. S.C.C.M. Bolten 
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