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Steenbergen; 9 mei 2017 

Aan de raad, 

1. Inleiding 
Op grond van artikel 26, 6 d e lid van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden- en West-
Brabant (hierna te noemen: "Veiligheidsregio MWB") worden de raden van de deelnemende gemeenten 
in de gelegenheid gesteld te worden om desgewenst hun zienswijze over de begroting 2018 van de 
Veiligheidsregio naar voren te brengen. 

2. Achtergrond 
Al direct bij de vorming van de Veiligheidsregio MWB in 2011 zijn er afspraken gemaakt om op de 
gemeentelijke bijdragen aan de Verbonden Partijen 3 x 30Zo te bezuinigen. Tevens was afgesproken dat er 
geen indexering op de budgetten plaats zou vinden. Reeds met de toetsing van de begroting 2012 was 
geconstateerd en gerapporteerd dat de Veiligheidsregio de 3 x 30Zo korting in de daarvoor gestelde termijn 
niet volledig heeft uitgevoerd. Dit houdt in dat in de periode 2012 tot en met 2014 niet is voldaan aan de 
opgelegde taakstellende bezuiniging. Daarnaast is in 2011 door het Algemeen Bestuur van de 
Veiligheidsregio MWB besloten tot meerjarige indexering. Daarmee wordt eveneens niet voldaan aan het 
uitgangspunt van het bevriezen van de bijdrage op het niveau van 2011. 

Bij dit alles dient wel opgemerkt te worden dat de Veiligheidsregio bij oprichting ook al een taakstellende 
bezuiniging kreeg opgelegd van 10o7o en dat wij als gemeente sinds 2011 een flink lagere bijdrage 
behoeven te betalen aan de Veiligheidsregio. 

3. Overwegingen 
Jaarstukken 2016 
De jaarrekening 2016 sluit met een voordelig resultaat van C 2.789.526,-, 
Reguliere exploitatieresultaat bedraagt C 1.989.526,- wordt als volgt verzocht te bestemmen: 

Conform bestaand beleid informatievoorziening C 108.000,- toevoegen aan reserve 
informatievoorziening; 
Conform bestaand beleid resultaat GMK (Gemeenschappelijke Meldkamer) C 984.000,-
toevoegen aan reserve transitie GMK; 
Conform AB-besluit d.d. 7 juli 2016 reserveren nog niet bestede gelden ad C 187.500,- t.b.v. 
arbeidsveiligheid 2017; 
Conform AB besluit d.d. 3 november 2016 reserveren nog niet bestede gelden t.h.v. C 125.000,-
t.b.v. Individueel Keuze budget (1KB); 
Reserveren nog niet bestede gelden t.h.v. C 175.000,- t.b.v. Safety Village; 
Reserveren nog niet bestede gelden t.h.v. 6 90.000,- t.b.v. opleiding duiken; 
Reserveren van 6 27.000,- voor kosten van de nationale reddingsvloot; 
Restant ad C 1.093.026,- aanwenden voor verlaging gemeentelijke bijdragen. 

Ter inzage ligt: 



Het aandeel in het positieve resultaat 2016 voorde gemeente Steenbergen bedraagt C 21.166,-. Dit 
bedrag zal in 2017 in mindering gebracht worden op de te betalen gemeentelijke bijdrage. Dit bedrag is 
reeds verwerkt in de perspectiefnota 2017. 

Advies: 
Kennisnemen van de bestemming van het batig saldo van de jaarrekening 2016 

4. Middelen 
Begroting 2018 
Het aandeel van de gemeente Steenbergen in de totale bijdrage is 1,9307o. Deze gemeentelijke bijdrage is 
opgebouwd uit een bijdrage voor de gemeente op basis van solidariteit, berekend aan de hand van het 
kostenverdeel model. 

2018 2019 2020 2021 
Bijdrage 2018 o.b.v. kostenverdeelmodel 
opgenomen in begroting 2017 

1.189.471,-
1.188.618,-

1.216.829,-
1.212.181,-

1.244.329,-
1.236.215,-

1.273.695,-
1.236.215,-

852,- 4.648,- 8.114,- 37.480,-

Deze aanpassingen op de uitgaven ten behoeve van de gemeentelijke bijdrage zijn opgenomen in de 
perspectiefnota 2017. 

In de begroting 2018 is naast het vigerend beleid voor de loon- en prijsontwijkkeling ook een herijking van 
beleid verwerkt. Deze herijking heeft, zoals eerder in de kaderbrief aangekondigd, betrekking op veilig en 
gezond werken, vennootschapsbelasting, individueel keuzebudget, dagdienst(bezetting) kazerne 
Waalwijk en vrijwilligers en paraatheid brandweer. Het betreft een totaalbedrag van C 640.000. In totaal is 
de stijging van de onontkkombare kosten hoger, namelijk C 900.000. Een gedeelte van deze kosten (C 
260.000) wordt door de veiligheidsregio binnen de eigen begroting opgevangen middels bezuinigingen. 
Het opgenomen loon- en prijspeil is gebaseerd op de circulaire van het CPB van maart 2017. 

Opmerking: 
Onder de hogere kosten als gevolg van herijking van beleid is structureel budget opgenomen ten laste 
van het Individueel Keuze Budget (1KB). Aangezien er nog geen ervaringscijfers zijn in het kader van de 
1KB en het daarnaast gebruikelijk is om dergelijke lasten op te vangen binnen de lopende 
personeelslasten. Geadviseerd wordt om het jaarrekeningresultaat 2017 af te wachten alvorens dit aan 
de begroting toe te voegen. 

Met ingang van 1 januari 2016 is de Veiligheidsregio, net zoals gemeenten, belastingplichtig voor de 
vennootschapsbelasting (vpb). Met ingang van de begroting 2018 wordt een bedrag ad C 50.000,-
opgenomen voor te betalen vpb. Het is onduidelijk over welke activiteiten de Veiligheidsregio verwacht 
vpb verschuldigd te zijn. Een nadere toelichting en/of onderbouwing ontbreekt. Alvorens er meer 
duidelijkheid is, zou onze voorkeur er naar uitgaan om geen vpb-last op te nemen in de begroting 2018. 
Daarnaast bestaan er momenteel nog een aantal onduidelijkheden ten aanzien van de fiscale positie, de 
belastingdienst heeft aangegeven dat er nog een aantal notities uitgebracht worden met betrekking tot de 
fiscale openingsbalans. Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer en in welke vorm deze notities zullen 
verschijnen en in hoeverre deze antwoord gaan geven op de openstaande vragen. 

5. Risico's 

6. Communicatie/Aanpak 
Na besluitvorming zal uw besluit kenbaar worden gemaakt aan het dagelijks bestuur en algemeen 
bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. 
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7. Voorstel 
Voorgesteld wordt om in te stemmen met de begroting 2018, met uitzondering van het extra budget van 
de 1KB ad. C 125.000,- en het budget van C 50.000,- voor te betalen vpb. 
Met betrekking tot het 1KB 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; 

tevens wordt voorgesteld om een zienswijze in te dienen. Deze 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 rekening resultaten 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. 

Hoogachtend, Z ļ 
Burgemeester en wethouders van Steenbergen/ 
de secretaris de burgémeester 


