
SJABLOON VOOR ZIENSWIJZEN BIJ GR-BEGROTINGEN WEST-BRABANT 

Dit sjabloon wordt ingevuld door de betrokken vakambtenaren en financieel adviseurs en gevoegd bij 

het door het college aan de raad voor te leggen raadsvoorstel. 

 

 Gemeenschappelijke regeling: Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 

  

1 Wat heeft de GR gedaan met de vorige zienswijze? 

De raad heeft besloten in te stemmen met de begroting 2017 van de Veiligheidsregio. 

2 Zijn de stukken tijdig ingediend door de GR bij de gemeente? 

De Kaderbrief is door het AB 2 februari 2017 vastgesteld. 

De jaarstukken 2016 en de begroting 2018 zijn tijdig ontvangen. 

 

3 Is voldaan aan de nieuwe BBV? 

De indeling van de begroting 2018 is conform de nieuwe voorschriften BBV. 

4 Inhoudelijke aandachtspunten, beleidsontwikkelingen e.d. 

In de Kaderbrief heeft de Veiligheidsregio de belangrijkste beleidsinhoudelijke en financiële kaders 

aangegeven voor de beleidsbegroting 2018 en deze vertaald in de door het DB vastgestelde 

begroting 2018, die nu voor een zienswijze wordt voorgelegd aan de deelnemers. De Kaderbrief is 

als bijlage bijgevoegd. De brief aan de Veiligheidsregio met daarin opgenomen de 

beleidsinhoudelijke- en financiële kaders is eveneens bijgevoegd. 

 

Beleidsontwikkelingen 2018 

1. De Veiligheidsregio heeft als taak zorg te dragen voor crisisbeheersing, risicobeheersing, 
brandweerzorg, bevolkingszorg en geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises met als doel 
gezamenlijk de fysieke veiligheid en maatschappelijke continuïteit in de regio te borgen. Zodoende 
draagt de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant bij aan een veilig Steenbergen en een veilige 
regio. 

2. In de beleidsperiode 2015-2019 is de focus gericht op enerzijds het verbinden met strategische 
crisispartners en anderzijds het aangaan van uitdagingen en het pakken van kansen die zich 
voordoen door de snelle technologische en maatschappelijke ontwikkelingen. In 2018 wordt 
bijzonder aandacht gegeven aan de eigen verantwoordelijkheid van burgers en bedrijven, 
zelfredzaamheid/samenredzaamheid, risicogerichtheid, risicocommunicatie, veiligheidscultuur bij 
bedrijven, veiligheid infrastructuur en veiligheid in de zorg. Extra accent ligt op de preparatie m.b.t. 
terrorisme gevolgbestrijding, voorkomen uitval vitale infrastructuur, infectieziekten en 
stralingsincidenten. 

5 Financiële aandachtspunten 

 

Jaarstukken 2016 

de jaarrekening 2016 sluit met een batig saldo van € 2.789.526. Door AB is besloten het resultaat 

als volgt te bestemmen: 

 - Conform AB besluit van 7 juli 2016 € 187.500 reserveren van niet bestede gelden ten behoeve 

van arbeidsveiligheid 2017; 

 - Conform AB besluit van 3 november 2016 € 125.000 reserveren van niet bestede gelden ten 
behoeve van IKB; 

 - Conform bestaand beleid het resultaat op de IV projecten van € 108.000 toevoegen aan de 

reserve informatievoorziening; 

 - Conform bestaand beleid get resultaat GMK van € 984.000 toevoegen aan de reserve ten 
behoeve van transitie GMK/dekking Caco’s; 

 - Reserveren van nog niet bestede gelden ad. € 175.000 ten behoeve van Safety Village; 



 - Reserveren van nog niet bestede gelden ad. € 90.000 ten behoeve van opleiding duiken; 
 - Reserveren van € 27.000 voor de kosten van de nationale reddingsvloot 2018. 
 - Het restant ad. € 1.093.026 terug te betalen aan de deelnemers. 

 

Opmerkingen: 

1. In de loop van 2016 heeft het AB, vooruitlopend op een positief rekeningresultaat, besloten om 

niet bestede gelden te reserveren voor arbeidsveiligheid 2017 en voor IKB. Aan de 

Veiligheidsregio zal worden verzocht om in het vervolg voorstellen, die niet zijn voorzien in de 

begroting aan de raden voor te leggen middels een begrotingswijziging; 

2. Door het AB is besloten om ten laste van het rekeningresultaat € 27.000 te reserveren voor de 
kosten van de nationale reddingsvloot in 2018. Aan de Veiligheidsregio zal worden verzocht om in 

het vervolg dergelijke kosten op te nemen in de begroting van het desbetreffende jaar. 

 

Advies: 

Kennisnemen van de bestemming van het batig saldo van de jaarrekening 2016. 
 

Begroting 2018 

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 € 640.000. In totaal is de stijging van de onontkkombare kosten hoger, namelijk € 
900.000. Een gedeelte van deze kosten (€ 260.000) wordt door de veiligheidsregio binnen de 

eigen begroting opgevangen middels bezuinigingen. Het opgenomen loon- en prijspeil is 

gebaseerd op de maart-2017 circulaire van het CPB. 

 

Opmerkingen: 

De bijdrage van de deelnemers stijgt met € 640.000 als gevolg van de herijking van 
bovengenoemd beleid, waaronder € 125.000 voor structurele lasten van het Individueel 
Keuzebudget (IKB). Gelet op de voordelige resultaten van de afgelopen jaarrekeningen wordt 

geadviseerd om in de zienswijze op te nemen om het rekeningresultaat van 2017 af te wachten 

alvorens dit aan de begroting 2018 toe te voegen.  

 

Advies: 

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 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. 

 

  



6 Financieel overzicht 

Veiligheidsregio Rekening 

2016 

Begroting 

2017 

Begroting 

2018 

Begroting 

2019 

Begroting  

2020 

Begroting 

2021 

Totaal GR 58.091.133 60.605.104 63.172.642 64.872.456 66.528.332 67.990.891 

Bijdrage gemeente 

(incl. FLO) 

4.308.024 4.481.046 4.591.440 4.809.679 4.926.721 5.036.865 

Geraamd in 

begroting 2017 

  4.483.882 4.671.521 4.758.621 4.847.131 

Correctie raming 

tov begroting 

2017 

  N.  107.558 N.  138.158 N.  168.100 N. 189.734 

 

De in de begroting 2017 opgenomen budgetten voor de jaarschijven 2018 t/m 2021 dienen te 

worden bijgesteld conform bovenstaand overzicht. 

De bijdragen aan de VR zijn inclusief kosten FLO, te weten: 

2018: € 130.095; 2019: € 245.723: 2020: € 259.620 en 2021 € 259.620. 
De ramingen in verband met het FLO-overgangsrecht zijn gebaseerd op de huidige wetgeving en 

bestaande uitgangspunten.  

Op 29 oktober 2016 is een principeakkoord op hoofdlijnen bereikt over de herziening van het FLO-

overgangsrecht. Een technische commissie werkt de hoofdlijnen uit. Dit betekent dat op het 

moment van opmaken van de beleidsbegroting 2018 het ingangsmoment en de financiële 

consequenties van de nieuwe regeling nog niet bekend zijn. Een herberekening van 2018-2020 en 

berekening van 2021 zal plaatsvinden zodra de uitwerking van het akkoord bekend is. 

 

Begroting 2018. 

 

Reserves. 

Eind 2016 bedraagt het saldo van de reserves en voorzieningen € 22 miljoen. Volgens het 

geactualiseerde overzicht loopt het saldo eind 2019 terug naar € 13 miljoen. De belangrijkste 

reserves die hier een bijdrage aanleveren zijn de BR Egalisatie kapitaallasten € 8,7 miljoen en de 

reserve BDUR gelden € 1,4 miljoen. 

 

Risico’s 

De risico’s van de VR staan beschreven in de paragraaf Weerstandvermogen en risicobeheersing. 

De belangrijkste hiervan is de mogelijke aansprakelijkstelling door omliggende bedrijven van 

Chemie Pack in Moerdijk in verband met de schade als gevolg van de brand op 5 januari 2011. 

7 Overige aandachtspunten 

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. 

  



8 De zienswijze 

Gelet op bovenstaande aandachtspunten, wordt de volgende zienswijze voorgesteld. 

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. 

9 Communicatie GR 

Evenals voorgaande jaren wordt er voor alle begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen 
één gezamenlijk raadsvoorstel gemaakt, dat in de raad van 22 juni a.s. kan worden behandeld.  
Omdat de Veiligheidsregio om een reactie vraagt uiterlijk 30 juni 2017 zal het voorstel van het 
college voor de zienswijze vooruitlopend op de behandeling in de raad, direct na besluitvorming in 
het college van 16 mei a.s. naar de Veiligheidsregio worden gezonden. 
Tevens wordt verzocht om voor AB besluiten die niet zijn voorzien in de begroting voor te leggen 

aan de raden middels een begrotingswijziging en de reserves en voorzieningen nog eens goed te 

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

 

 


