Overzicht reacties gemeenten op jaarrekening 2015 – begroting 2017, versie 7 juli 2016
Nr.
1

Gemeente

Zienswijze

Reactie Algemeen Bestuur VR MWB

Aalburg

Gemeenteraad vergadert 21 juni.
De raad gaat er vanuit dat het bestuur de in de Nota verbonden
partijen afgesproken termijnen in acht neemt. Concreet: kaderbrief
voor 1 februari; ontwerpbegroting en (ontwerp)jaarrekening voor 15
april; termijn voor het indienen van zienswijzen t/m 30 juni.

Voor de Veiligheidsregio MWB geldt de Wet
Gemeenschappelijke Regelingen als uitgangspunt.
Het wordt op prijs gesteld wanneer door gemeenten
de Nota Verbonden Partijen in overeenstemming
wordt gebracht met die wet.
In de WGR is een zienswijzetermijn van 8 weken
gesteld.
Veiligheidsregio MWB voldoet daaraan, ergo, in de
praktijk hebben de gemeenten jaarlijks 10 weken
voor het indienen van een zienswijze.
Desalniettemin zal de Veiligheidsregio waar
mogelijk zo veel mogelijk rekening houden met de
wens van gemeenten om de sluitingsdatum voor
zienswijzen te stellen op 30 juni.

De raad vraagt in deze zienswijze ook aandacht voor de
inzichtelijkheid van het besluitvormingsproces van uw orgaan, niet
alleen voor de deelnemers maar ook voor burgers.
Met het oog daarop zouden de bestuurlijke stukken van uw regeling
algemeen toegankelijk moeten zijn via uw website. Wij verzoeken u
daarom - voor zover u dat niet al doet - in elk
geval de volgende stukken te publiceren op uw website:
a. statuten (de gemeenschappelijke regeling);
b. samenstelling van de bestuurlijke organen;
c. jaarstukken (kaderbrief, begroting en jaarrekening e.d.);
d. agenda’s en stukken van de vergaderingen van het algemeen
bestuur (voor zover openbaar).
De raad gaat er vanuit dat de afspraken uit de nota verbonden partijen
toegepast worden, inclusief spelregel 5, zodat de jaarrekeningresultaten van verbonden partijen terugvloeien naar de deelnemende
gemeenten.
1. De raad vraagt de Veiligheidsregio de reserves van het eigen
vermogen te labelen en te verrekenen in de bijdrage van de
gemeenten aan de Veiligheidsregio.
2. De raad ziet graag een uitgewerkte meerjarenplanning hoe in 2018,
2019 en 2020 wordt omgegaan met de aframing van het eigen
vermogen.

Veiligheidsregio MWB voldoet reeds aan de naar
voren gebrachte wens om besluiten van het
Algemeen Bestuur en bestuurlijk vastgestelde
documenten openbaar te maken via haar website.
Met betrekking tot de jaarrekening-resultaten geldt
dat het Algemeen Bestuur ieder jaar een expliciet
besluit daarover neemt.
Het Algemeen Bestuur heeft op 14 april 2016 de
nota actualisatie reserves vastgesteld.
Aan alle gemeenten (26) zal die nota c.q. besluit
nog in juli 2016 met een begeleidende brief worden
toegezonden.
In de nota wordt ingegaan op de door de gemeente
genoemde aspecten.
In de begroting 2017 is al een financieel
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meerjarenoverzicht voor 2018, 2019 en 2020
opgenomen, waarbij ook expliciet wordt ingegaan
op de ontwikkeling van reserves en voorzieningen
in voornoemde periode.
2
3
4
5
6
7
8

Alphen-Chaam
Baarle-Nassau
Bergen op Zoom
Breda
Dongen
Drimmelen
Etten-Leur

Stemt in met de begroting
Stemt in met de begroting
Stemt in met de begroting
Stemt in met de begroting
Stemt in met de begroting
Stemt in met de begroting
Wij vragen uw aandacht voor een transparant besluitvormingsproces.
Met het oog daarop zouden de bestuurlijke stukken van uw regeling,
voor zover daarin nog niet voorzien is, algemeen toegankelijk
moeten zijn via uw website. Hierbij denken we aan de Regeling zelf,
de samenstelling van de besturen, de jaarstukken en agenda's en
stukken van de vergaderingen van het algemeen bestuur (voor
zover openbaar).Ten slotte vragen wij uw aandacht voor het hanteren
van de termijnen zoals die vastgelegd zijn in de Nota Verbonden
Partijen.

9

Geertruidenberg

Wijst op nota verbonden partijen, waarin verzocht wordt om reactietijd
tot 1 juli.

Veiligheidsregio MWB voldoet reeds aan de naar
voren gebrachte wens om besluiten van het
Algemeen Bestuur en bestuurlijk vastgestelde
documenten openbaar te maken via haar website.
Voor de Veiligheidsregio MWB geldt de Wet
Gemeenschappelijke Regelingen als uitgangspunt.
Het wordt op prijs gesteld wanneer door gemeenten
de Nota Verbonden Partijen in overeenstemming
wordt gebracht met die wet.
In de WGR is een zienswijzetermijn van 8 weken
gesteld.
Veiligheidsregio MWB voldoet daaraan, ergo, in de
praktijk hebben de gemeenten jaarlijks 10 weken
voor het indienen van een zienswijze.
Desalniettemin zal de Veiligheidsregio waar
mogelijk zo veel mogelijk rekening houden met de
wens van gemeenten om de sluitingsdatum voor
zienswijzen te stellen op 30 juni.
Voor de Veiligheidsregio MWB geldt de Wet
Gemeenschappelijke Regelingen als uitgangspunt.
Het wordt op prijs gesteld wanneer door gemeenten
de Nota Verbonden Partijen in overeenstemming
wordt gebracht met die wet.
In de WGR is een zienswijzetermijn van 8 weken
gesteld.
Veiligheidsregio MWB voldoet daaraan, ergo, in de
praktijk hebben de gemeenten jaarlijks 10 weken
voor het indienen van een zienswijze.
Desalniettemin zal de Veiligheidsregio waar
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10

Gilze en Rijen

11
12
13
14
15

Goirle
Halderberge
Hilvarenbeek
Loon op Zand
Moerdijk

16

Oisterwijk

De gemeenteraad van Gilze en Rijen:
1. Heeft kennis genomen van de jaarstukken 2015;
2. Heeft ingestemd met de begroting 2017;
3. Verzoekt de Veiligheidsregio om voor 1 november 2016 een nadere
onderbouwing aan te leveren m.b.t. het doel en de maximale hoogte
van de bestemmingsreserves.
De gemeenteraad van Gilze en Rijen merkt op dat de Veiligheidsregio
beschikt over forse bestemmingsreserves en ziet graag een nadere
onderbouwing van deze reserves. De jaarrekening 2015 werd
afgesloten met een batig saldo van €1.187.000 dit bedrag is binnen de
Veiligheidsregio opnieuw bestemd in plaats van het structureel
verlagen van de deelnemersbijdrage. Wij verzoeken u
om voor 1 november 2016 ons een nadere onderbouwing toe te
zenden van de bedragen die opgenomen zijn in de bestemmingsreserves, met daarbij de maximale hoogte.
Stemt in met de begroting
Stemt in met de begroting
Stemt in met de begroting
Stemt in met de begroting
Gemeenteraad vergadert 16 juni en verwijst naar de datum van 1 juli
voor indiening zienswijze.

mogelijk zo veel mogelijk rekening houden met de
wens van gemeenten om de sluitingsdatum voor
zienswijzen te stellen op 30 juni.
Veiligheidsregio MWB wil en zal voldoen aan het
verzoek van de gemeente met betrekking tot de
reserves en voorzieningen.
Ergo, het Algemeen Bestuur heeft op 14 april 2016
de nota actualisatie reserves reeds vastgesteld.
Aan alle gemeenten (26) zal die nota c.q. besluit
nog in juli 2016 met een begeleidende brief worden
toegezonden.
In de nota wordt ingegaan op alle door de
gemeente genoemde aspecten.

Voor de Veiligheidsregio MWB geldt de Wet
Gemeenschappelijke Regelingen als uitgangspunt.
Het wordt op prijs gesteld wanneer door gemeenten
de Nota Verbonden Partijen in overeenstemming
wordt gebracht met die wet.
In de WGR is een zienswijzetermijn van 8 weken
gesteld.
Veiligheidsregio MWB voldoet daaraan, ergo, in de
praktijk hebben de gemeenten jaarlijks 10 weken
voor het indienen van een zienswijze.
Desalniettemin zal de Veiligheidsregio waar
mogelijk zo veel mogelijk rekening houden met de
wens van gemeenten om de sluitingsdatum voor
zienswijzen te stellen op 30 juni.

De raad van de gemeente Oisterwijk stelt vast dat bij de
Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant sprake is van een degelijk,
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sober en doelmatig financieel beleid met realistische doelstellingen
zonder uitbreiding van geldmiddelen.
Dit wordt onderstreept door het structureel realiseren van de
taakstellende bezuiniging van de Veiligheidsregio. De gemeente
Oisterwijk gaat in 2017 met de veiligheidsregio optrekken wat betreft
het verder implementeren van de Toolbox Brandveilig Leven en juicht
de verdere samenwerking met omringende veiligheidsregio’s op het
gebied van natuurbrandbestrijding van harte toe.
17

Oosterhout

De raad gaat er vanuit dat het bestuur de in de Nota verbonden
partijen afgesproken termijnen in acht neemt. Concreet: kaderbrief
voor 1 februari; ontwerpbegroting en (ontwerp)jaarrekening voor 15
april; termijn voor het indienen van zienswijzen t/m 30 juni.
De raad vraagt in deze zienswijze ook aandacht voor de
inzichtelijkheid van het besluitvormingsproces van uw orgaan, niet
alleen voor de deelnemers maar ook voor burgers. Met het oog
daarop zouden de bestuurlijke stukken van uw regeling algemeen
toegankelijk moeten zijn via uw website. Wij verzoeken u daarom voor zover u dat niet al doet - in elk geval de volgende stukken te
publiceren op uw website:
a. statuten (de gemeenschappelijke regeling);
b. samenstelling van de bestuurlijke organen;
c. jaarstukken (kaderbrief, begroting en jaarrekening e.d.);
d. agenda's en stukken van de vergaderingen van het algemeen
bestuur (voor zover openbaar).
Wij zijn ons er van bewust dat met name dit laatste een extra
administratieve last voor u betekent, maar zijn er van overtuigd dat dit
een minimale hedendaagse voorwaarde is voor transparantie van het
bestuur, wat in het belang is van iedereen.

Voor de Veiligheidsregio MWB geldt de Wet
Gemeenschappelijke Regelingen als uitgangspunt.
Het wordt op prijs gesteld wanneer door gemeenten
de Nota Verbonden Partijen in overeenstemming
wordt gebracht met die wet.
In de WGR is een zienswijzetermijn van 8 weken
gesteld.
Veiligheidsregio MWB voldoet daaraan, ergo, in de
praktijk hebben de gemeenten jaarlijks 10 weken
voor het indienen van een zienswijze.
Desalniettemin zal de Veiligheidsregio waar
mogelijk zo veel mogelijk rekening houden met de
wens van gemeenten om de sluitingsdatum voor
zienswijzen te stellen op 30 juni.
Veiligheidsregio MWB voldoet reeds aan de naar
voren gebrachte wens om besluiten van het
Algemeen Bestuur en bestuurlijk vastgestelde
documenten openbaar te maken via haar website.

De raad gaat er vanuit dat de afspraken uit de nota verbonden partijen
toegepast worden, inclusief spelregel 5, zodat de
jaarrekeningresultaten van verbonden partijen terugvloeien naar de
deelnemende gemeenten.
Tenslotte: de raad gaat er vanuit dat het bestuur de begroting vaststelt
met inachtneming van deze zienswijze en dat de raad hierover wordt

Veiligheidsregio zal alle gemeenten (26) na
besluitvorming op 7 juli 2016 door het Algemeen
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18

Roosendaal

19
20
21
22

Rucphen
Steenbergen
Tilburg
Waalwijk

23

Werkendam

geïnformeerd, met daarbij een verantwoording aan welke onderdelen
van zijn zienswijze is tegemoetgekomen en aan welke onderdelen niet
en waarom.
U meldt op blz. 11 van de beleidsbegroting 2017 dat er in 2015 een
onderzoek in opdracht van de minister van Veiligheid en Justitie is
gedaan naar de mogelijkheden en wenselijkheden van een stelsel van
indicatoren voor presterend vermogen van veiligheidsregio's. In het
uitgebrachte rapport concluderen de onderzoekers dat het vervangen
van de huidige (basis)vereisten door een stelsel van output en
outcome normen een weinig heilzame weg is. De nieuwe BBV
voorschriften schrijven echter voor dat er met ingang van de begroting
2018 beleidsindicatoren dienen te worden opgenomen. Graag gaan
we met u in gesprek om te bepalen welke relevante
beleidsindicatoren er in de begroting 2018 opgenomen kunnen
worden.
Stemt in met de begroting
Stemt in met de begroting
Stemt in met de begroting
Stemt in met de begroting
Wel het verzoek of de gemeenteraad Waalwijk de rapportage inzake
kostenevaluatie en overheadvergelijking zou kunnen verkrijgen. De
belangrijkste conclusies hiervan zijn opgenomen in de
aanbiedingsbrief.
Misschien kan e.e.a. nog wat extra positieve input geven voor de
discussie over het beschikbaar stellen van middelen voor de bouw van
een nieuwe brandweerkazerne in Waalwijk – opgenomen in kadernota
als nieuwe wens voor de begroting 2017.

De raad gaat er vanuit dat het bestuur de in de Nota verbonden
partijen afgesproken termijnen in acht neemt. Concreet: kaderbrief

Bestuur informeren over zowel ingekomen
zienswijzen als de reactie daarop.
Veiligheidsregio MWB werkt reeds met een aantal
prestatie indicatoren, die als zodanig ook zijn
opgenomen in de begroting en jaarrekening.
Alsmede in de jaarlijkse bestuursrapportage. Zie
ook het voorstel bestuursrapportage 2016 dat op 7
juli 2016 in het Algemeen Bestuur aan de orde is.
Veiligheidsregio zal uiteraard de nieuwe richtlijnen
van BBV met ingang van 2018 realiseren.
Suggesties van gemeenten zijn in deze van harte
welkom.

Er bestaat uiteraard geen bezwaar om de gewenste
rapportages aan de gemeenten beschikbaar te
stellen.
Overigens zijn in de begeleidende brief van
Veiligheidsregio MWB aan de gemeenten bij het
aanbieden van de begroting 2017 de conclusies uit
de rapportages reeds gedeeld.
De gemeenten zijn conform eerder bestuurlijke
besluitvorming (zelf) verantwoordelijk voor het
realiseren van een nieuwe kazerne.
Overigens juicht Veiligheidsregio MWB het zeer toe
dat Waalwijk de bereidheid heeft een nieuwe
kazerne te realiseren.
Veiligheidsregio MWB neemt haar
verantwoordelijkheid voor de uitvoering van een
adequate uitvoering van brandweerzorg in
Waalwijk.
Zie hiervoor ook het voorstel dat op 7 juli 2016 in
het Algemeen Bestuur aan de orde is.
Voor de Veiligheidsregio MWB geldt de Wet
Gemeenschappelijke Regelingen als uitgangspunt.
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voor 1 februari; ontwerpbegroting en (ontwerp)jaarrekening voor 15
april; termijn voor het indienen van zienswijzen t/m 30 juni.
De raad vraagt in deze zienswijze ook aandacht voor de
inzichtelijkheid van het besluitvormingsproces van uw orgaan, niet
alleen voor de deelnemers maar ook voor burgers. Met het oog
daarop zouden de bestuurlijke stukken van uw regeling algemeen
toegankelijk moeten zijn via uw website. Wij verzoeken u daarom voor zover u dat niet al doet - in elk geval de volgende stukken te
publiceren op uw website:
a. statuten (de gemeenschappelijke regeling);
b. samenstelling van de bestuurlijke organen;
c. jaarstukken (kaderbrief, begroting en jaarrekening e.d.);
d. agenda's en stukken van de vergaderingen van het algemeen
bestuur (voor zover openbaar).
Wij zijn ons er van bewust dat met name dit laatste een extra
administratieve last voor u betekent, maar zijn er van overtuigd dat dit
een minimale hedendaagse voorwaarde is voor transparantie van het
bestuur, wat in het belang is van iedereen.
De raad gaat er vanuit dat het bestuur de begroting vaststelt met
inachtneming van deze zienswijze (algemeen en specifiek) en dat de
raad hierover wordt geïnformeerd, met daarbij een verantwoording
aan welke onderdelen van zijn zienswijze (algemeen en specifiek) is
tegemoetgekomen en aan welke onderdelen niet en waarom.
Specifiek ten aanzien van uw gemeenschappelijke regeling heeft de
gemeenteraad de volgende zienswijze:
1. De raad vraagt de Veiligheidsregio de reserves van het eigen
vermogen te labelen en te verrekenen in de bijdrage van de
gemeenten aan de Veiligheidsregio.
2. De raad ziet graag een uitgewerkte meerjarenplanning hoe in 2018,
2019 en 2020 wordt omgegaan met de aframing van het eigen
vermogen.
24

Woensdrecht

Het wordt op prijs gesteld wanneer door gemeenten
de Nota Verbonden Partijen in overeenstemming
wordt gebracht met die wet.
In de WGR is een zienswijzetermijn van 8 weken
gesteld. Veiligheidsregio MWB voldoet daaraan,
ergo, in de praktijk hebben de gemeenten jaarlijks
10 weken voor het indienen van een zienswijze.
Desalniettemin zal de Veiligheidsregio waar
mogelijk zo veel mogelijk rekening houden met de
wens van gemeenten om de sluitingsdatum voor
zienswijzen te stellen op 30 juni.
Veiligheidsregio MWB voldoet reeds aan de naar
voren gebrachte wens om besluiten van het
Algemeen Bestuur en bestuurlijk vastgestelde
documenten openbaar te maken via haar website.
Veiligheidsregio zal alle gemeenten (26) na
besluitvorming op 7 juli 2016 door het Algemeen
Bestuur informeren over zowel ingekomen
zienswijzen als de reactie daarop.
Het Algemeen Bestuur heeft op 14 april 2016 de
nota actualisatie reserves vastgesteld.
Aan alle gemeenten (26) zal die nota c.q. besluit
nog in juli 2016 met een begeleidende brief worden
toegezonden.
In de nota wordt ingegaan op de door de gemeente
genoemde aspecten.
In de begroting 2017 is al een financieel
meerjarenoverzicht voor 2018, 2019 en 2020
opgenomen, waarbij ook expliciet wordt ingegaan
op de ontwikkeling van reserves en voorzieningen
in voornoemde periode.

Stemt in met de begroting
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25

Woudrichem

De raad gaat er vanuit dat het bestuur de in de Nota verbonden
partijen afgesproken termijnen in acht neemt. Concreet: kaderbrief
voor 1 februari; ontwerpbegroting en (ontwerp)jaarrekening voor 15
april; termijn voor het indienen van zienswijzen t/m 30 juni.
De raad vraagt in deze zienswijze ook aandacht voor de
inzichtelijkheid van het besluitvormingsproces van uw orgaan, niet
alleen voor de deelnemers maar ook voor burgers. Met het oog
daarop zouden de bestuurlijke stukken van uw regeling algemeen
toegankelijk moeten zijn via uw website. Wij verzoeken u daarom voor zover u dat niet al doet - in elk geval de volgende stukken te
publiceren op uw website:
a. statuten (de gemeenschappelijke regeling);
b. samenstelling van de bestuurlijke organen;
c. jaarstukken (kaderbrief, begroting en jaarrekening e.d.);
d. agenda's en stukken van de vergaderingen van het algemeen
bestuur (voor zover openbaar).
Wij zijn ons er van bewust dat met name dit laatste een extra
administratieve last voor u betekent, maar zijn er van overtuigd dat dit
een minimale hedendaagse voorwaarde is voor transparantie van het
bestuur, wat in het belang is van iedereen.
De raad gaat er vanuit dat het bestuur de begroting vaststelt met
inachtneming van deze zienswijze (algemeen en specifiek) en dat de
raad hierover wordt geïnformeerd, met daarbij een verantwoording
aan welke onderdelen van zijn zienswijze (algemeen en specifiek) is
tegemoetgekomen en aan welke onderdelen niet en waarom.
Specifiek ten aanzien van uw gemeenschappelijke regeling heeft de
gemeenteraad de volgende zienswijze:

26

Zundert

1. De raad vraagt de Veiligheidsregio de reserves van het eigen
vermogen te labelen en te verrekenen in de bijdrage van de
gemeenten aan de Veiligheidsregio.
2. De raad ziet graag een uitgewerkte meerjarenplanning hoe in 2018,
2019 en 2020 wordt omgegaan met de aframing van het eigen
vermogen.
Geen reactie ontvangen

Voor de Veiligheidsregio MWB geldt de Wet
Gemeenschappelijke Regelingen als uitgangspunt.
Het wordt op prijs gesteld wanneer door gemeenten
de Nota Verbonden Partijen in overeenstemming
wordt gebracht met die wet.
In de WGR is een zienswijzetermijn van 8 weken
gesteld.
Veiligheidsregio MWB voldoet daaraan, ergo, in de
praktijk hebben de gemeenten jaarlijks 10 weken
voor het indienen van een zienswijze.
Desalniettemin zal de Veiligheidsregio waar
mogelijk zo veel mogelijk rekening houden met de
wens van gemeenten om de sluitingsdatum voor
zienswijzen te stellen op 30 juni.
Veiligheidsregio MWB voldoet reeds aan de naar
voren gebrachte wens om besluiten van het
Algemeen Bestuur en bestuurlijk vastgestelde
documenten openbaar te maken via haar website.
Veiligheidsregio zal alle gemeenten (26) na
besluitvorming op 7 juli 2016 door het Algemeen
Bestuur informeren over zowel ingekomen
zienswijzen als de reactie daarop.
Het Algemeen Bestuur heeft op 14 april 2016 de
nota actualisatie reserves vastgesteld.
Aan alle gemeenten (26) zal die nota c.q. besluit
nog in juli 2016 met een begeleidende brief worden
toegezonden.
In de nota wordt ingegaan op de door de gemeente
genoemde aspecten.
In de begroting 2017 is al een financieel
meerjarenoverzicht voor 2018, 2019 en 2020
opgenomen, waarbij ook expliciet wordt ingegaan
op de ontwikkeling van reserves en voorzieningen
in voornoemde periode.
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