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Uw brief van Onderwerp 

Geacht leden van de Colleges en de Gemeenteraad, 

Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio MWB heeft op 7 juli 2016 de Bestuursrapportage 
2016 (BURAP) vastgesteld. 
Hierbij ontvangt u ter kennisneming de BURAP 2016. 
Wanneer u de inhoud daarvan wilt delen met uw gemeenteraad stellen wij dat op prijs. 

Ter toelichting willen wij u het volgende onder de aandacht brengen. 
De indeling van de BURAP is gebaseerd op de begroting 2016 van de Veiligheidsregio. 
Naast een verantwoording over de middelen (financiën) is in de BURAP een inhoudelijke 
verantwoording opgenomen. 
Dat is gedaan via het zogenoemde stoplichtenmodel (zie voor een verklaring pagina 7). 
De conclusie mag zijn dat de uitvoering van de taken en werkzaamheden zoals opgenomen in de 
begroting 2016 op schema liggen. 
Enkele taken en/of werkzaamheden over het eerste halfjaar van 2016 voorzien wij hieronder van 
een korte toelichting. 

1 GRIP 
In het eerste halfjaar van 2016 zijn wij als regio geconfronteerd met 16 grote(re) incidenten, in 
diverse gemeenten. 
Deze incidenten zijn via de zogenoemde GRIP procedure afgewikkeld, dat wil zeggen door 
middel van een multidisciplinaire aanpak door de hulpdiensten. 
In overwegende mate gaat het om zeer grote branden, die naast een intensieve inzet door de 
brandweer ook het nodige hebben gevergd van de andere diensten. 

2 Taskforce Veiligheid S Zorg 
Deze bestuurlijke Taskforce, onder leiding van de voorzitter van de Veiligheidsregio, heeft in 2016 
bijzondere aandacht gegeven aan de (brand)veiligheid in de zorgsector (intramuraal) en aan de 
zelfredzaamheid van burgers (extramurale zorg). Daarnaast aan veiligheid op het spoor, in het 
bijzonder het vervoer van gevaarlijke stoffen, een thema dat inmiddels ook de aandacht heeft van 
het provinciebestuur en de Tweede Kamer. Niet in de laatste plaats is aandacht gegeven aan de 
veiligheidscultuur van de zogenoemde BRZO+ bedrijven (dat zijn bedrijven die werken met 
gevaarlijke stoffen en net onder de grenswaarde van BRZÖ werkzaam zijn; het gaat in onze regio 
om circa 135 bedrijven), waarbij de Veiligheidsregio nauw samenwerkt met de Omgevingsdienst 
MWB. 
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3 Bevolkinqszorq 
In de afgelopen maanden is, met name door gemeenten, hard gewerkt aan het verder 
professionaliseren van de gemeentelijke taken en werkzaamheden voor rampenbestrijding en 
crisisbeheersing. 
Per 1 oktober 2016 zullen de 26 gemeenten met elkaar samenwerken in 3 districten. 
Hierdoor ontstaan robuuste gemeentelijke teams voor crisisbeheersing, die in staat zijn op 
kwalitatief verantwoorde wijze de taken in het kader van crisisbeheersing uit te voeren. 

4 Crisiscommunicatie 
De inzet van de Veiligheidsregio bij incidenten (van welke aard dan ook) is thans op orde. Binnen 
de regio MWB zijn 6 teams van professionals beschikbaar voor crisiscommunicatie. Daarbij wordt 
actief gebruik gemaakt van de mogelijkheden die social media bieden. Ook de samenwerking met 
Omroep Brabant is geïntensiveerd. Een deugdelijke crisiscommunicatie is een belangrijke 
voorwaarde voor het voorkomen van maatschappelijke onrust bij incidenten. 

5 Grensoverschrijdende samenwerking 
In het eerste halfjaar van 2016 is hard gewerkt aan het opstellen van een grensoverschrijdend 
risicoprofiel. Dat is ontwikkeld en opgesteld met zowel Belgische gemeenten als de 
veiligheidszones aldaar. In het tweede halfjaar van 2016 zal het risicoprofiel worden 
geïmplementeerd, waardoor de samenwerking tussen Belgische en Nederlandse gemeenten en 
regio's een stevige impuls krijgt. 

6 Risicocommunicatie 
Samen met de twee andere Veiligheidsregio's in Brabant is extra geïnvesteerd in 
risicocommunicatie, waardoor bedrijven en burgers zich beter (en meer) bewust zijn van de 
risico's die zich in onze regio kunnen voordoen. Vanaf september 2016 zal in onze regio een 
publiekscampagne VOOROPLETTTERS starten die burgers attenderen op risicobewust handelen 
en hun (eigen) handelingsperspectief in een situatie van een incident zullen vergroten. 

7 Nieuwe meldkamer 
De basis voor een nieuwe meldkamer in Bergen op Zoom is gelegd. Per 1 januari 2020 moet de 
nieuwe meldkamer voor Zeeland en MWB zijn gerealiseerd. De nieuwe meldkamer wordt 
gerealiseerd in combinatie met een nieuw politiebureau voor het district Markiezaten en ook het 
nieuwe regionaal crisis centrum (RCC). Er is nog veel werk aan de winkel, want het gaat om het 
samenvoegen van de twee huidige meldkamers in Middelburg en Tilburg en ook een geheel 
vernieuwde ICT omgeving. 

8 Safety Village 
Het Algemeen Bestuur heeft ingestemd met totale nieuwbouw van het regionale opleidings- en 
oefencentrum voor de brandweer in Tilburg. Het gaat om een investering van bijna 4 miljoen euro. 
Eind 2017 moet het nieuwe centrum zijn gerealiseerd, waardoor het mogelijk is de 
vakbekwaamheid van onze brandweercollega's op peil te houden. 

9 Overige speerpunten in eerste half jaar 2016 
Relatief veel aandacht is gegeven aan terrorisme gevolgbestrijding; alle hulpdiensten zijn getraind 
en beoefend. 
Ook het dossier nucleair en stralingsincidenten heeft veel aandacht gevraagd, mede door de 
extra aandacht en inzet van communicatie "rondom" Doel. 
De in 2015 opgestelde plannen voor veiligheid op het water bevinden zich thans in de 
uitvoeringsfase. 
Dit voorjaar is een grootschalige oefening infectieziekten gehouden, waaraan veel partners in de 
zorgsector hebben deelgenomen. 
Nieuwe beleidsregels voor een regionale aanpak van de (gemeentelijke) bluswatervoorzieningen 
zijn opgesteld. 
Met nadruk is actief geïnvesteerd in veilig en schoon werken door de brandweer. De nieuwe 
regels hiervoor worden thans volop geïmplementeerd. 
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10 Financiën 
Het Algemeen Bestuur houdt de vinger strak aan de pols als het gaat om de financiën en de 
financiële ontwikkeling van de Veiligheidsregio. 
De bestaande financiële kaders zijn en blijven het uitgangspunt. 
Nieuwe zaken moeten binnen de bestaande begroting worden gerealiseerd. 
De verwachting nu is dat het jaar 2016 met een zeer bescheiden positief saldo, van ongeveer 
0,5o7o van de begroting, kan worden afgesloten. 
Onvoorziene omstandigheden daargelaten uiteraard. 

Wij hopen en vertrouwen dat de inhoud van deze brief, maar met name de meer uitvoerige 
verantwoording in de Bestuursrapportage 2016, u een goed beeld geeft van de stand van zaken 
van de uitvoering van de begroting 2016. 
Nogmaals gezegd, wij stellen het op prijs wanneer u uw gemeenteraad wilt informeren over de 
inhoud van de Bestuursrapportage. 

Mocht er naar aanleiding van de Bestuursrapportage, bij uw college en/of gemeenteraad, 
behoefte zijn aan tekst en uitleg, wij komen graag naar u toe. 

Met vriendelijke groet en hoogachting, 
namens het Dagelijksj en Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, 

N. van Mourik 
Algemeen Directeur 

Bijlagen: 1 
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