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1 De raad van de gemeente Steenbergen; 

 

In behandeling genomen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 9 mei 2017 

 

Gelet op: 

artikel 147 Gemeentewet 

Gelet op artikel 14 en 15 van de Wet op de Veiligheidsregio's, hoofdstuk 3 en 4 van het besluit 
Veiligheidsregio's en artikel 26 van de gemeenschappelijke regeling van de Veiligheidsregio 
Midden- en West Brabant; 
 
overwegende dat: in het van belang van de veiligheid en het financieel perspectief van de 
gemeente Steenbergen, het noodzakelijk is om kennis te nemen van de begroting 2018 en 
jaarstukken 2016 van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. 

 

besluit: 

Ten aanzien van de Begroting 2018: 
 

In te stemmen met de begroting 2018, met uitzondering van het extra budget van de IKB ad.  

€ 125.000,- en het budget van € 50.000,- voor te betalen vpb.  

Met betrekking tot het IKB eerst de resultaten in 2017 afwachten en eventueel een nadelig effect in 

de jaarrekening 2017 verwerken. Voor de vpb-last de notities van de belastingdienst afwachten en 

daarnaast een goede onderbouwing aanleveren van de activiteiten waarover vpb verschuldigd zou 

zijn; 

 

Een zienswijze in te dienen. De zienswijze omvat de hierop volgende tekst:  

- 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; 

-      De reserves en voorzieningen nog eens goed te onderbouwen en daar waar mogelijk vrij te  

       laten vallen ter dekking van incidentele kosten. 

 
Ten aanzien van de gemeentelijke bijdrage 2018 t/m 2021: 
 
In te stemmen met het aanpassen van de bedragen die de gemeente Steenbergen begroot 
heeft ten behoeve van de Veiligheidsregio MWB voor de periode 2018-2021 aan de 
meerjarenraming 2018-2021 van de Veiligheidsregio MWB en de mutatie van de bedragen 
op te nemen in de perspectiefnota 2017.  

 

 

Steenbergen, 8 juni 2017 

De raad voornoemd, 

de griffier de voorzitter 

 

 

 

 

drs. E P.M. van der Meer R.P. van den Belt, MBA 


