
 

 

Overzicht reacties gemeenten op jaarrekening 2016 – begroting 2018, versie 3 juli 2017 
De Regionale werkgroep West-Brabant heeft gezamenlijk een 4-tal zienswijzen voorbereid voor de 19 West Brabantse gemeenten. De meeste 

van deze gemeenten hebben (een gedeelte van) deze zienswijze overgenomen.  

 
 

Nr. Gemeente Zienswijze Reactie Algemeen Bestuur VR MWB 

1 Aalburg 1. De in de Nota verbonden partijen afgesproken termijnen dienen in acht 

genomen te worden. Wij spreken onze waardering erover uit dat deze 

termijnen en de daarover met de griffiers gemaakte werkafspraken in het 

algemeen goed worden nageleefd. 

 

2. Van belang is 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 ervan overtuigd dat dit een minimale 

hedendaagse voorwaarde is voor transparantie van het bestuur, wat in het 

belang is van iedereen. 

 

3. Wij verwachten dat het bestuur de begroting vaststelt met inachtneming 

van deze zienswijze (algemeen en specifiek) en dat we hierover worden 

geïnformeerd, met daarbij een verantwoording aan welke onderdelen van de 

zienswijze (algemeen en specifiek) is tegemoetgekomen en aan welke 

onderdelen niet en waarom. 

 

2 Veiligheidsregio MWB publiceert momenteel een 

aantal  bestuurlijk vastgestelde documenten via haar 

website. Vanaf de komende AB-vergadering zullen alle 

openbare documenten worden gepubliceerd. 

Met betrekking tot de jaarrekeningresultaten geldt dat 

het Algemeen Bestuur ieder jaar een expliciet besluit 

neemt. 

 

3 De zienswijzen van de gemeenten worden 

gebundeld in voorliggend document en zijn onderdeel 

van de besluitvorming over de begroting 2018 in het 

Algemeen Bestuur. Na vaststelling van de begroting 

wordt deze samen met de zienswijzen – inclusief 

beantwoording -  aangeboden aan de gemeenten. 

 

4 Het extra budget voor het Individueel Keuzebudget 

betreft de uitbetaling van het bovenwettelijk verlof. 

Voorheen werd dit in verlof uitgekeerd, maar vanaf 

2017 wordt dit geld uitgekeerd tenzij medewerkers er 

voor kiezen dit verlof terug te kopen. De totale 

uitbetaling bedraagt € 250.000. Er is ingeschat dat de 

helft van de medewerkers het bovenwettelijk verlof 

zullen terug kopen, wat betekent dat de andere helft 

extra kosten voor de veiligheidsregio zijn (€ 125.000). 

De lasten in 2017 worden gedekt door bestemming uit 

resultaat 2016. De lasten voor 2018 e.v. zijn nog niet 

gedekt. 

 



 

 

4. Met betrekking tot het extra budget van de IKB ad. € 125.000 eerst de 

resultaten in 2017 afwachten en eventueel een nadelig effect in de 

jaarrekening 2017 verwerken; 

 

5. Opdracht aan de VRMWB om in 2017 met dekkingsvoorstellen te komen 

om de in de Kaderbrief 2018 en in de begroting 2018 opgenomen structurele 

kosten vanaf 2019 te dekken binnen de bestaande budgetten. Gelet op de 

rekeningresultaten in de afgelopen jaren lijkt hier voldoende ruimte voor te 

zijn; 

 

6. Opdracht aan de VRMWB om in 2017 te komen met een aangepast 

meerjarig Investeringsplan waarbij de investeringen opnieuw zijn beoordeeld 

en weggezet in de tijd. Tevens bezien of het plafond van de reserve 

kapitaallasten nog gehandhaafd dient te blijven op € 8,7 miljoen. 

5 In de Kaderbrief 2018 zijn de onontkoombare 

structurele toename van uitgaven toegelicht. Daarbij is 

tevens aangegeven waarom wordt voorgesteld de 

gemeentelijke bijdragen hiervoor te verhogen. De 

Veiligheidsregio MWB heeft van 2011-2016 circa 13% 

(€ 8 miljoen) bezuinigd. Daarnaast  zijn de 

gemeentelijke bijdragen, afgezien van de jaarlijkse 

loon- en prijsindexatie, niet verhoogd. Uit de 

benchmark met omliggende regio’s is gebleken dat de 

Veiligheidsregio MWB één van de regio’s is met 

gemiddeld genomen de laagste uitgaven. Om de 

dienstverlening te kunnen voortzetten conform 

vastgestelde beleidsdocumenten is een verhoging van 

de gemeentelijke bijdragen noodzakelijk.  

 

Het resultaat van de veiligheidsregio is al een aantal 
jaren positief, maar loopt wel sterk terug door de 
invulling van de bezuinigingen. Het huidige resultaat 
wordt grotendeels nog door twee oorzaken bepaald; 
het resultaat op de kapitaallasten en de verwerking 
ervan in de reserve en het resultaat van de GMK. Dit 
blijkt ook uit het verwachte resultaat 2017 uit BURAP 
2017.   
 

Als er verder op de begroting wordt ingezoomd, zijn er 

geen grote positieve resultaten meer. Sterker nog, de 

structurele lasten van de veiligheidsregio worden voor 

een gedeelte door incidentele baten gedekt. Zo zijn de 

begrote lasten voor de BDUR-projecten fors hoger dan 

de verwachte inkomsten. Het verschil is ruim €800.000 

en kan nog een paar jaar worden opgevangen door de 

reserve. Daarna dient het dekkingstekort verwerkt te 

worden in de begroting. Daarnaast vervallen landelijke 

subsidies vanaf 2018 en lopen de inkomsten OMS 

sterk terug. In 2017 wordt een meerjarig financieel 

beeld opgesteld ten behoeve van de kaderbrief 2019 

waarin de structurele lasten gedekt dienen te zijn door 



 

 

structurele baten. Een extra bezuiniging door de 

verhoging van de gemeentelijke bijdrage 2018 vanaf 

2019 binnen de organisatie op te vangen is hierdoor 

niet mogelijk. 

 

6 Jaarlijks wordt bij de begroting het investeringsplan 

geactualiseerd waarbij de geplande investeringen 

worden beoordeeld. Mutaties hierin worden meerjarig 

vertaald. In 2017 wordt het systeem van de 

kapitaallasten en de meerjarige verwerking hiervan 

onderzocht. 

 

2 Alphen-

Chaam 

Geen zienswijzen  

3 Baarle-

Nassau 

Zienswijze: De Regionale werkgroep West-Brabant heeft gezamenlijk een 4-
tal zienswijzen voorbereid en we adviseren u deze over te nemen. 
1. Instemmen met de begroting 2018, met uitzondering van het extra budget 
van de IKB ad. € 125.000. M.b.t. het IKB eerst de resultaten in 2017 
afwachten en eventueel een nadelig effect in de jaarrekening 2017 
verwerken; 
 
2. Opdracht aan de VRMWB om in 2017met dekkingsvoorstellen te komen 
om de in de Kaderbrief 2018 en in de begroting 2018 opgenomen structurele 
kosten vanaf 2019 te dekken binnen de bestaande budgetten. Gelet op de 
rekeningresultaten in de afgelopen járen lijkt hier voldoende ruimte voor te 
zijn; 
 
3. Opdracht aan de VRMWB om in 2017 te komen met een aangepast 
meerjarig Investeringsplan waarbij de investeringen opnieuw zijn beoordeeld 
en weggezet in de tijd. Tevens bezien of het plafond van de reserve 
kapitaallasten nog gehandhaafd dient te blijven op € 8,7 miljoen; 
 

4. Kennisname van de jaarrekening 2016. 

 

Reactie zie Aalburg 

4 Bergen op 

Zoom 

1. De zienswijze heeft betrekking op het realistisch ramen van de 

beschikbare budgetten in de begroting van de Veiligheidsregio. 

De Veiligheidsregio heeft al jaren overschotten op de begroting. Jaarlijks 

worden BDUR-gelden niet gebruikt en investeringen niet gedaan. Voor deze 

1. De BDUR-projecten en de investeringen worden 

jaarlijks geactualiseerd. In 2017 worden deze, naast de 

reserve en voorzieningen, nog een keer extra 

onderzocht. Investeringen worden pas aangetrokken 



 

 

investeringen worden wel, onnodig, leningen aangetrokken. Dit leidt tot 

onnodig hoge bijdragen van gemeenten. Meer realistisch ramen ten aanzien 

van BDUR-projecten en investeringen is gewenst. 

 

2. Ten slotte stellen wij voor het meerjaren Investeringsplan, en de daarbij 

behorende investeringen, in 2017 opnieuw te beoordelen. Daarbij kan dan 

ook worden bezien of het huidige plafond van de reserve kapitaallasten nog 

gehandhaafd dient te blijven op € 8,7 miljoen. 

op het moment dat de investering daadwerkelijk moet 

worden betaald. Deze worden dus niet op basis van 

een begroting aangetrokken. 

2. reactie zie Aalburg 

 

5 Breda Het bestuur van de Veiligheidsregio heeft in de kaderbrief 2018 en de 

begroting 2018 gesteld dat er een extra bijdrage in de begroting van 2018 

van 640.000 euro – structureel- is opgenomen, die wordt doorberekend aan 

de gemeenten. Deze uitbreidingen zijn onvermijdelijk (vanwege landelijke 

regelgeving) of volgend op eerdere besluitvorming door het algemeen 

bestuur. Concreet gaat het om extra middelen voor: Veilig en Gezond 

Werken; Vennootschapsbelasting; IKB; Dagdienst(bezetting) Waalwijk en om 

uitgaven voor vrijwilligers en paraatheid van de brandweer. De gemeente 

Breda is tevreden met de aanpassing als voorgesteld door het bestuur van 

de Veiligheidsregio. Van de inhoudelijke wensen wordt 1/3 gefinancierd door 

interne bezuinigingen.  

 
Daarnaast is het goed om dit jaar al te beginnen met een slag verder te kijken 
naar het resultaat van de regio en de mogelijke effecten op de 
meerjarenbegroting. Reeds een aantal jaar op rij houdt de VRMWB geld 
over. Vooralsnog wordt dit beschouwd als een incidentele onder-uitputting. 
Nader bekeken kan worden of je niet langzaam maar zeker kunt uitgaan van 
een structurele onder-uitputting, die in de meerjarenbegroting verwerkt moet 
worden.  

In 2017 wordt de meerjarenbegroting en de resultaten 

geanalyseerd waarbij de nadruk ligt dat de structurele 

lasten in de begroting gedekt worden door structurele 

dekking. Daarnaast wordt ook het systeem van de 

kapitaallasten, de meerjarige werking hiervan en de 

omvang van de reserves en voorzieningen nader 

onderzocht. De uitkomsten worden betrokken bij het 

opstellen van de kaderbrief 2019. 

6 Dongen Geen zienswijze  

7 Drimmelen Definitieve raadsbespreking volgt op 6 juli 

Concept zienswijze: 

1. Instemmen met de begroting 2018, met uitzondering van het extra budget 

van de IKB ad. € 125.000. M.b.t. het IKB eerst de resultaten in 2017 

afwachten en eventueel een nadelig effect in de jaarrekening 2017 

verwerken; 

 

2. Opdracht aan de VRMWB om in 2017 met dekkingsvoorstellen te komen 

om de in de Kaderbrief 2018 en in de begroting 2018 opgenomen structurele 

Reactie zie Aalburg 



 

 

kosten vanaf 2019 te dekken binnen de bestaande budgetten. Gelet op de 

rekeningresultaten in de afgelopen jaren lijkt hier voldoende ruimte voor te 

zijn; 

 

3. Opdracht aan de VRMWB om in 2017 te komen met een aangepast 

meerjarig Investeringsplan waarbij de investeringen opnieuw zijn beoordeeld 

en weggezet in de tijd. Tevens bezien of het plafond van de reserve 

kapitaallasten nog gehandhaafd dient te blijven op € 8,7 miljoen of verder 

moet dalen. 

 

4. Kennisname van de jaarrekening 2016. 

 

8 Etten-Leur 1. Kennis nemen van de jaarrekening 2016 

 

2. De volgende zienswijze over de ontwerpbegroting 2018 naar voren te 

             brengen: 

Instemmen met de begroting 2018: 

a. mits de volgende aanpassingen worden doorgevoerd: 

- het extra budget voor de IKB ad. € 125.000 niet opnemen. M.b.t. het IKB 

moeten eerst de resultaten in 2017 worden afgewacht en een eventueel 

nadelig effect dient in de jaarrekening 2017 te worden verwerkt; 

- dat het overige, via de kaderbrief 2018 en de in de ontwerpbegroting 2018, 

aangevraagde extra budget (640.000 -/- 125.000) van € 515.000 als 

incidenteel voor 2018 wordt beschouwd. 

b. en mits:  

- de VRMWB in 2017 met dekkingsvoorstellen komt om de in de Kaderbrief 

2018 en in de begroting 2018 opgenomen extra structurele kosten (640.000) 

vanaf 2019 te dekken binnen de bestaande budgetten (volgens begroting 

2017). Gelet op de rekeningresultaten in de afgelopen jaren lijkt hier 

voldoende ruimte voor te zijn;  

 

- de VRMWB in 2017 komt met een aangepast meerjarig Investeringsplan 

waarbij de investeringen opnieuw zijn beoordeeld en weggezet in de tijd. 

Tevens bezien of het plafond van de reserve kapitaallasten nog gehandhaafd 

dient te blijven op € 8,7 miljoen. 

 

Reactie zie Aalburg 



 

 

9 Geertruidenb

erg 

Geen zienswijzen  

10 Gilze en 

Rijen 

1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2016 van de Veiligheidsregio Midden- 

en West-Brabant; 

 

2. in te stemmen met de ontwerp-begroting 2018 van de Veiligheidsregio 
Midden- en West-Brabant; 
 
3. aan het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-
Brabant te verzoeken om: 
 a. bij volgende jaarstukken een overzicht te verstrekken van incidentele en 
structurele voordelen / voorschotten; 
 b een notitie aan de deelnemende gemeenten voor te leggen, waarin het 
doel, de wijze van vulling op de gewenste omvang van de diverse 
bestemmingsreserves worden toegelicht; 
 c een overzicht te verstrekken van de inhuur van externe adviseurs in 2016 
(aantal, totale kosten en betaalde uurtarieven) en een dergelijk overzicht in 
volgende jaarstukken op te nemen.  
 

3a. in de jaarrekening wordt conform BBV een 

overzicht opgenomen van de structurele en incidentele 

resultaten 

3b. in de retraite worden jaarlijks de reserves en 

voorzieningen geactualiseerd. Indien het doel of 

bijvoorbeeld de wijze van invulling veranderd, wordt dit 

aan het Algemeen Bestuur voorgelegd. 

3c. de uitkomsten van het WOB-verzoek, waarbij de 

kosten van externe inhuur voor 2014-2017 op een rij 

wordt gezet, wordt ook gedeeld met het Algemeen 

Bestuur. 

11 Goirle 1. De jaarrekening 2016 is door de gemeenteraad voor kennisgeving 

aangenomen. Wel wil de raad hierbij aantekenen dat de aannames voor wat 

betreft de loon- en prijsstijging wat ons betreft vrij hoog zijn ingestoken. 

 

2. Wij willen ten aanzien van een paar punten een zienswijze aan het 

dagelijks bestuur van de VRMWB kenbaar maken. Het gaat om een tweetal 

voorgestelde structurele uitgaven, waarover naar aanleiding van de 

Kaderbrief 2018 ook door het College van burgemeester en wethouders van 

de gemeente Goirle een zienswijze is ingediend. Op deze zienswijze is tot op 

heden nog geen antwoord ontvangen, zodoende geldt onderstaande 

zienswijze voor wat de gemeente Goirle betreft nog steeds:  

 

3. Er dient meer inzicht komen in de afweging rondom het extra budget ten 

behoeve van het Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB is in principe een 

onontkoombare uitgave. Echter, zowel in de Kaderbrief als de 

ontwerpbegroting, wordt er van uitgegaan dat veel werknemers deze dagen 

alsnog terugkopen, hetgeen leidt tot het instellen van een extra structureel 

budget voor het IKB. De redenen voor deze aanname worden niet toegelicht 

1. Over de loon- en prijsstijging is in de retraite 

gesproken: De heer Van Stappershoef vraagt of het 

percentage van de loonstijging niet aan de hoge kant 

is. De heer van Mourik licht toe dat er voorheen werd 

uitgegaan van de decembercirculaire van het CPB. Het 

Algemeen Bestuur heeft er voor gekozen de meest 

recente circulaire, zijnde de maartcirculaire te 

hanteren, aangezien deze cijfers al meer de 

werkelijkheid naderen. Het voorgestelde percentage 

komt voort uit die maartcirculaire. Indien blijkt dat het 

werkelijke percentage lager ligt, wordt het te veel 

betaalde bedrag met de gemeenten verrekend. 

 

2. De Kaderbrief is 2 februari 2017 vastgesteld door 

het Algemeen Bestuur. Op de Kaderbrief kan geen 

zienswijze worden ingediend. In voorliggend document 

wordt uw zienswijze meegenomen en wordt een 

reactie gegeven. 



 

 

in de tekst. Tijdens de vergadering van het AB van de Veiligheidsregio op 6 

april is dit onderwerp aan de orde geweest, maar ook dit heeft niet tot meer 

inzicht in de afweging geleid. In haar reactie op de Kaderbrief heeft het 

College laten weten bezwaar te maken tegen de aanname en zodoende niet 

in te kunnen stemmen met de extra uitgave. De raad neemt dit bezwaar over. 

 

4. Het voorstel voor extra uitgaven voor vrijwilligers en paraatheid brandweer 

dient eerst besproken te worden in het AB van de Veiligheidsregio. In de 

ontwerpbegroting is een bedrag van 135.000 euro opgenomen om de kosten 

op te vangen die de extra inzet van vrijwilligers met zich meebrengt. Dit 

voorstel is niet eerder besproken en toegelicht in het AB en wordt zowel in de 

Kaderbrief als de ontwerpbegroting slechts summier toegelicht. In haar 

reactie op de Kaderbrief heeft het College laten weten op basis van deze 

informatie niet in te kunnen stemmen met de extra uitgave. De raad neemt dit 

bezwaar over. 

 

 

3. reactie zie Aalburg 

 

4. Het voorstel voor extra uitgaven voor vrijwilligers en 

paraatheid is zowel opgenomen in de Kaderbrief 2018 

als de Begroting 2018.  

 

 

12 Halderberge 1. Ingestemd kan worden met de begroting 2018, met uitzondering van het 

extra budget van de IKB ad. € 125.000. Voorgesteld wordt om eerst de 

resultaten 2017 af te wachten en eventueel een nadelig effect in de 

jaarrekening 2017 te verwerken; 

 

2. Opdracht aan de VRMWB om in 2017 met dekkingsvoorstellen te komen 

om de in de Kaderbrief 2018 en in de begroting 2018 opgenomen structurele 

kosten vanaf 2019 te dekken binnen de bestaande budgetten. Gelet op de 

rekeningresultaten in de afgelopen jaren lijkt hier voldoende ruimte voor te 

zijn; 

 
3. De reserves en voorzieningen nog eens goed te onderbouwen en daar 
waar mogelijk vrij te laten vallen ter dekking van incidentele kosten. 
 

Reactie zie Aalburg 

 

3. Het Algemeen Bestuur heeft op 6 april 2017 de nota 
actualisatie reserves vastgesteld. In de nota wordt 
ingegaan op de besteding en onderbouwing van de 
reserves en voorzieningen. Daarnaast wordt in de 
begroting 2018 expliciet ingegaan op de ontwikkeling 
van reserves en voorzieningen net als in de 
tussentijdse bestuurlijke rapportage. In 2017 wordt nog 
een keer extra gekeken naar de uitnutting en opbouw 
van de reserves en voorzieningen. 

 

13 Hilvaren-

beek 

Het Collega adviseert in te stemmen met de begroting 2018 en geen 

zienswijze in te dienen. Definitieve raadsbespreking volgt op 7 juli.  

 

 

14 Loon op 

Zand 

Geen zienswijzen  



 

 

15 Moerdijk 1. Ingestemd kan worden met de begroting 2018, met uitzondering van het 

extra budget van de IKB ad. € 125.000. Voorgesteld wordt om eerst de 

resultaten 2017 af te wachten en eventueel een nadelig effect in de 

jaarrekening 2017 te verwerken; 

 

2. Opdracht aan de VRMWB om in 2017 met dekkingsvoorstellen te komen 

om de in de Kaderbrief 2018 en in de begroting 2018 opgenomen structurele 

kosten vanaf 2019 te dekken binnen de bestaande budgetten. Gelet op de 

rekeningresultaten in de afgelopen jaren lijkt hier voldoende ruimte voor te 

zijn; 

 

3. Opdracht aan de VRMWB om in 2019 te komen met een aangepast 

meerjarig investeringsplan waarbij de investeringen opnieuw zijn beoordeeld 

en weggezet in de tijd. Tevens bezien of het plafond van de reserve 

kapitaallasten nog gehandhaafd dient te blijven op € 8,7 miljoen. 

 
Daarnaast heeft de gemeenteraad tijdens de raadsbehandeling nog verzocht 
om vanuit de Veiligheidsregio meer aandacht te besteden aan het bereiken 
van ouders bij ontruimingsoefeningen op basisscholen. 
 

1, 2, 3, Reactie zie Aalburg 

 

4. Het bereiken van de ouders tijdens 
ontruimingsoefeningen op basisscholen is een taak 
van de schooldirectie. De Veiligheidsregio zal dit 
signaal van de gemeente in de voorlichting en 
contacten meenemen. 

16 Oisterwijk De Raad van de gemeente Oisterwijk stelt vast dat bij de Veiligheidsregio 

Midden- en West-Brabant sprake is van een stabiel, bestendig en doelmatig 

financieel beleid met realistische doelstellingen.  

 

De gemeente Oisterwijk gaat in 2018 met de veiligheidsregio optrekken wat 

betreft het verder implementeren van de Toolbox Brandveilig Leven en het 

bevorderen van de zelfredzaamheid en het veiligheidsbewustzijn bij burgers, 

bedrijven en instellingen.  

 

 

17 Oosterhout 1. Instemmen met de begroting 2018, met uitzondering van het extra budget 

van de IKB ad. € 125.000. M.b.t. het IKB eerst de resultaten in 2017 

afwachten en eventueel een nadelig effect in de jaarrekening 2017 

verwerken; 

 

2. Opdracht aan de VRMWB om bij de 1e Burap 2017 met 

dekkingsvoorstellen te komen om de in de Kaderbrief 2018 en in de begroting 

2018 opgenomen structurele kosten vanaf 2019 te dekken binnen de 

Reactie zie Aalburg 



 

 

bestaande budgetten. Gelet op de rekeningresultaten in de afgelopen jaren 

lijkt hier voldoende ruimte voor te zijn; 

 

3. Opdracht aan de VRMWB om bij de 1e Burap 2017 te komen met een 

aangepast meerjarig Investeringsplan waarbij de investeringen opnieuw zijn 

beoordeeld en weggezet in de tijd. Tevens bezien of het plafond van de 

reserve kapitaallasten nog gehandhaafd dient te blijven op € 8,7 miljoen. 

 

18 Roosendaal 1. te onderzoeken of de in de Kaderbrief 2018 en in de begroting 2018 

opgenomen structurele kosten voor de herijkingen vanaf 2019 kunnen 

worden gedekt binnen de bestaande budgetten, gelet op de 

rekeningresultaten in de afgelopen járen lijkt hier voldoende ruimte voor te 

zijn; 

 

2. een aangepast meerjarig investeringsplan op te stellen, waarbij de 

investeringen opnieuw zijn beoordeeld en juist weggezet in de tijd. Daarbij 

dient tevens de worden bezien of het huidige plafond van de reserve 

kapitaallasten nog gehandhaafd moet blijven op € 8,7 miljoen; 

 

3. de reserves en voorzieningen nog eens goed te onderbouwen en daar 

waar mogelijk vrij te laten vallen ter dekking van incidentele kosten. 

 

1. en 2. Reactie zie Aalburg 

 

3. reactie zie Halderberge 

 

19 Rucphen 1. Instemmen met de begroting 2018, met uitzondering van het extra budget 

van de IKB ad. € 125.000. M.b.t. het IKB eerst de resultaten in 2017 

afwachten en eventueel een nadelig effect in de jaarrekening 2017 

verwerken; 

 

2. Opdracht aan de VRMWB om bij de 1e Burap 2017 met 

dekkingsvoorstellen te komen om de in de Kaderbrief 2018 en in de begroting 

2018 opgenomen structurele kosten vanaf 2019 te dekken binnen de 

bestaande budgetten. Gelet op de rekeningresultaten in de afgelopen jaren 

lijkt hier voldoende ruimte voor te zijn; 

 

3. Opdracht aan de VRMWB om bij de 1e Burap 2017 te komen met een 

aangepast meerjarig Investeringsplan waarbij de investeringen opnieuw zijn 

beoordeeld en weggezet in de tijd. Tevens bezien of het plafond van de 

Reactie zie Aalburg 



 

 

reserve kapitaallasten nog gehandhaafd dient te blijven op € 8,7 miljoen. 

 

20 Steenbergen 1. Instemmen met de begroting 2018, met uitzondering van het extra budget 
van de IKB ad. € 125.000. M.b.t. het IKB eerst de resultaten in 2017 
afwachten en eventueel een nadelig effect in de jaarrekening 2017 
verwerken; 
 
2. Opdracht aan de VRMWB om in 2017met dekkingsvoorstellen te komen 
om de in de Kaderbrief 2018 en in de begroting 2018 opgenomen structurele 
kosten vanaf 2019 te dekken binnen de bestaande budgetten. Gelet op de 
rekeningresultaten in de afgelopen jaren lijkt hier voldoende ruimte voor te 
zijn; 
 
3. Opdracht aan de VRMWB om in 2017 te komen met een aangepast 
meerjarig Investeringsplan waarbij de investeringen opnieuw zijn beoordeeld 
en weggezet in de tijd. Tevens bezien of het plafond van de reserve 
kapitaallasten nog gehandhaafd dient te blijven op € 8,7 miljoen. 
 
4. Kennisname van de jaarrekening 2016. 
 

Reactie zie Aalburg 

21 Tilburg Concept zienswijze Tilburg. Definitieve raadsbespreking volgt op 3 juli.  

Instemmen met de begroting 2018 van de Veiligheidsregio Midden- en West-

Brabant met een totale bijdrage van gemeente Tilburg van € 14.267.886,-. 

Daarbij ten aanzien van de raming van € 125.000,- voor invoering van het 

Individueel Keuzebudget (IKB) als zienswijze vast te stellen dat op basis van 

de realisatie in 2017 de raming wordt bijgesteld.  

Er is ingeschat dat de helft van de medewerkers het 

bovenwettelijk verlof zullen terug kopen, wat betekent 

dat de andere helft extra kosten voor de 

veiligheidsregio zijn (€ 125.000). Ieder jaar mogen de 

medewerkers opnieuw bepalen of zij extra verlof 

bijkopen of niet. Op basis van 1 jaar is hier nog geen 

trend in te ontdekken; de realisatie van 2017 is  

derhalve geen stevige basis voor de raming van de 

realisatie van 2018 en verder. Dit kan wel na de 

realisatie van een aantal jaren worden bepaald. 

 

22 Waalwijk Geen zienswijzen 

 

 

23 Werkendam Concept zienswijze Aalburg, Werkendam en Woudrichem (zie Aalburg) 

Definitieve raadsbespreking volgt op 4 juli. 

 

Reactie zie Aalburg 

24 Woensdrecht 1. Instemmen met de begroting 2018 

 

Reactie zie Aalburg 



 

 

2. Opdracht aan de VRMWB om in 2017 met dekkingsvoorstellen te komen 

om de in de Kaderbrief 2018 en in de begroting 2018 opgenomen structurele 

kosten vanaf 2019 te dekken binnen de bestaande budgetten. 

 

3. Opdracht aan de VRMWB om in 2017 te komen met een aangepast 

meerjarig Investeringsplan waarbij de investeringen opnieuw zijn beoordeeld 

en weggezet in de tijd. Tevens bezien of het plafond van de reserve 

kapitaallasten nog gehandhaafd dient te blijven op € 8,7 miljoen. 

 

25 Woudrichem Zienswijze gelijk aan die van gemeente Aalburg 

 

Reactie zie Aalburg 

26 Zundert Zienswijze gelijk aan die van gemeente Aalburg 

 

Reactie zie Aalburg 

 


