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Aan de Raad, 

Net als van inmiddels al enkele andere gemeenschappelijke regelingen, zoals van de Regio West-
Brabant werd eind januari van de Veiligheidsregio Midden en West-Brabant (VRMWB) de kaderbrief 2018 
ontvangen. In deze uitgebreide brief worden de kaders gesteld voor de nog op te stellen begroting 2018 
van deze gemeenschappelijke regeling. Aangegeven is op welke wijze men invulling geeft aan de door de 
raden ingezonden richtlijnen 2018. Uw stelde deze richtlijnen vast in oktober 2016 en ze werden bij brief 
van 8 november namens uw raad door het college naar het bestuur van de VRMWB gestuurd. In 
bijzonder werd daarbij aandacht gevraagd voor de nieuwe voorschriften op basis van het Besluit 
Begroting en Verantwoording die gelden voor de begroting 2018. Belangrijkste wijzigingen betreffen het 
opnemen in de begroting van beleidsindicatoren en het verschaffen van inzicht in de kosten van overhead 
via het taak veld Overhead in de begroting en jaarrekening. 

In algemeenheid kan gesteld worden dat de VRMWB alle richtlijnen heeft toegepast en waar dit (nog) niet 
zo is, is daarvoor een plausibele verklaring gegeven. Voorts geeft de VRMWB een schets van de 
toekomstige voor haar relevante ontwikkelingen. 

Daarnaast wordt melding gemaakt van een onontkoombare stijging van structurele uitgaven vanaf 2018. 
Deze zijn deels een (indirect) gevolg van wet- en regelgeving of van de wettelijk vastgestelde 
beleidsdocumenten van de VRMWB. Wij attenderen u bijvoorbeeld op het in de kaderbrief gestelde over 
'Veilig en gezond werken', te betalen vennootschapsbelasting, de invoering van het individueel keuze 
budget en de inrichting van een repressieve dagdienst voor de brandweerkazerne Waalwijk. De VRMWB 
kondigt in haar kaderbrief al aan dat in de begroting 2018 zal worden voorgesteld om voor 
onontkoombare uitgaven een structureel bedrag op te nemen van C 640.000,-. Deze kunnen naar de 
mening van het algemeen bestuur van de VRMWB niet worden gedekt binnen de bestaande budgetten 
van de Veiligheidsregio. 

Voorts attendeert de VRMWB op het aanmerkelijke risico van een verlies aan inkomsten voor de regio 
mocht het vanaf 2018 niet langer juridisch gezien zijn toegestaan om de huidige wijze van OMS 
(automatisch meld systeem) voort te zetten. Dat zou dan neer kunnen komen op een structureel verlies 
van C 760.000,-. De gezamenlijke veiligheidsregio's onderzoeken momenteel of er mogelijkheden zijn dit 
probleem (risico) op te lossen of zo beperkt mogelijk te houden. 



De financiële gevolgen van de in de kaderbrief genoemde onontkoombare stijging van uitgaven en van 
het financieel risico dat mogelijk wordt gelopen, vinden hun vertaalslag in de ontwerpbegroting die de 
VRMWB voor 15 april voor zienswijze dient aan te beiden aan uw raad. U heeft dan tot 1 juli de tijd om 
zienswijzen kenbaar te maken aan de VRMWB. Ook ons college heeft dan gelegenheid om eventuele 
bedenkingen tegen die begroting kenbaar te maken. Vaststelling van de begroting vindt plaats in de 
vergadering van het algemeen bestuur die gepland staat voor donderdag 6 juli 2017. 

Juist ook omdat pas na ontvangst van de ontwerpbegroting helderheid bestaat over de financiële 
consequenties voor onze gemeente van de aangekondigde onontkoombare kostenstijgingen, hebben wij 
als college besloten om vooralsnog geen zienswijzen in te brengen op basis van de nu voorliggende 

en geen zienswijze op basis daarvan in te dienen 
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