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Aan de Raad, 

In de conceptjaarstukken van de Veiligheidsregio was aangegeven dat het positieve rekeningresultaat 
verrekend zal worden met de te betalen gemeentelijke bijdrage voor 2014. Ook meldde het bestuur van 
de regio dat men de zogenaamde nadeelgemeenten in het dossier 'overdracht kazernes' gedeeltelijk zou 
gaan compenseren en dat daarvoor een bedrag van C 1.450.000,- uit het rekeningresultaat zou worden 
aangewend. 

Conform de daarvoor vastgestelde procedure zijn de conceptjaarstukken - alvorens deze definitief vast te 
stellen - voor zienswijzen aan u voorgelegd. Uw raad maakte daarvan gebruik om aan te geven dat u het 
positieve rekeningresultaat niet zou willen verrekenen met de gemeentelijke bijdrage voor 2014 maar 
graag al uitbetaald zag in 2013. Ook besloot u in uw vergadering van 20 juni van dit jaar om niet akkoord 
te gaan met de gedeeltelijke compensatie van de nadeelgemeenten in het dossier 'overdracht 
brandweerkazernes' en daarvoor bijna anderhalve ton te gebruiken uit het rekeningresultaat van 2012. 

Bij brief van 6 juni 2013 werd uw zienswijze bekend gemaakt aan het algemeen bestuur van de 
Veiligheidsregio. Tijdens de vergadering van het algemeen bestuur van 27 juni 2013 heeft de 
burgemeester de zienswijze samen met enkele andere gemeenten met zo'n zelfde zienswijze als 
amendement ingediend bij het besluit over het rekeningresultaat 2012 en de begroting 2014. 
Helaas heeft het algemeen bestuur het amendement niet overgenomen. De jaarstukken werden 
uiteindelijk overeenkomstig de voorstellen van het dagelijks bestuur vastgesteld. Voor de goede orde 
melden wij, dat de burgemeester uiteindelijk wel heeft ingestemd met de ongewijzigde begroting van de 
Veiligheidsregio. 

Nieuwe ontwikkelingen 
Enkele gemeenten hebben deze zomer gewerkt aan een regeling om hun nieuwe kazerne toch over 
te dragen aan de Veiligheidsregio. Het betreft dan alleen kazernes die in gebruik zijn genomen na 
1 januari 2004 en waarop de BTW herziening van toepassing is. Deze kazernes worden gekocht door de 
veiligheidsregio, echter voor een periode die gelijk is aan de herzieningsperiode (maximaal 10 jaar). In de 
koopakte tussen gemeente en veiligheidsregio wordt een terugkoopverplichting opgenomen, waarin is 
vastgelegd dat de gemeente na het verstrijken van de herzieningsperiode de kazerne terugkoopt. Door 
bovenstaande toe te passen vervalt de BTW herziening voor de betreffende kazerne. 
Ook in andere veiligheidsregio's wordt dit scenario uitgewerkt. 



Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio heeft op 27 juni 2013 besloten om de BTW 
nadeelgemeenten tot 1 augustus 2013 in de gelegenheid te stellen hun kazerne te verkopen aan de 
Veiligheidsregio, voor zo lang de termijn van de BTW herziening geldt, onder de volgende voorwaarden, 

1. De verkoop door de gemeente en aankoop door de Veiligheidsregio dient voor de Veiligheidsregio 
en de andere gemeenten budgettair neutraal te zijn 

2. De fiscus dient expliciet in te stemmen met aan- en verkoop voor de termijn van de BTW herziening 
3. Voor de nadeelgemeenten die niet wensen te verkopen geldt onverkort het besluit van het 

Algemeen Bestuur van 28 maart 2013: die gemeenten ontvangen van de VR 40oZo in hun BTW 
nadeel 

4. Voor de 6 kazernes die niet kunnen worden overgenomen door c.q. niet verkocht kunnen worden 
aan de VR vanwege gedeeld gebruik geldt onverkort het besluit van het Algemeen Bestuur van 28 
maart 2013: die gemeenten ontvangen van de VR A0ofo in hun BTW nadeel voor wat betreft het 
gedeelte brandweerkazerne van het totale complex. 

5. De Algemeen Directeur van de Veiligheidsregio krijgt de opdracht te onderzoeken of er de 
mogelijkheid bestaat om voor vanaf 2014 te realiseren nieuwe kazernes een vergelijkbaar traject te 
volgen zodat het BTW nadeel voor de gemeente(n) die na 2014 nieuw bouwen voorkomen kan 
worden. 

Naast Bergen op Zoom hebben intussen ook de gemeenten Wijk en Aalburg, Alphen-Chaam, 
Oosterhout, Gilze-Rijen en Breda aangegeven hun kazernes te willen overdragen aan de 
Veiligheidsregio. 

Het bestuur van de Veiligheidsregio zal in maart 2014 besluiten wat er gaat gebeuren met het resterende 
bedrag van de reserve van 1,4 miljoen die opzij is gezet om de nadeelgemeenten te compenseren. 

Hoogachtend, 
de burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretaris, de burgemeester, 
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