
 

 

Overzicht reacties gemeenten op jaarrekening 2017 – begroting 2019 
 

Nr. Gemeente Zienswijze Reactie Algemeen Bestuur VRMWB 

1 Aalburg Geen zienswijze ingediend  

2 Alphen-

Chaam 

 

De veiligheidsregio wordt verzocht: 
 
a. om inzicht te krijgen in de incidentele en structurele 

oorzaken van de totstandkoming van het resultaat een 
overzicht van incidentele lasten en baten toe te voegen aan 
zowel de jaarrekening als de begroting. In relatie hiertoe 
dient te worden aangegeven in hoeverre de eventuele 
structurele voordelen in voorgaande jaren op personele 
lasten (salariskosten en opleidingskosten) zijn verwerkt in de 
begroting 2019;  
 
 
 
 
 
 

b. met in gang van de begroting 2020 bij de berekening van de 
loon- en prijsindex aan te sluiten bij de andere 
gemeenschappelijke regelingen; (VRMWB: de richtlijnen 
vanuit gemeenten zijn: De loonontwikkeling wordt geraamd 
conform de geldende CAO van de betreffende GR. Voor de 
meerjarig ontwikkeling van  de salariskosten dient rekening 
gehouden te worden met de werkelijke periodieken. 
Meerjarige mutaties in de werkgeverslasten dienen 
onderbouwd te worden. Voor deze zaken kan niet worden 
volstaan met een vast percentage per jaar zonder 
onderbouwing. Het prijsindexcijfer van de algemene 
prijsontwikkeling BBP uit de septembercirculaire 2017 (of 
een actuelere circulaire) is de basis voor de toe te passen 
indexering voor de begroting 2019 inclusief 
meerjarenraming.) 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. In de jaarrekening en de begroting  is reeds conform BBV een 

overzicht met incidentele lasten en baten opgenomen, zie 

jaarrekening pagina 85, paragraaf 4.8 en in de begroting 2019 

pagina 45 paragraaf 4.2.  

Daarnaast staat in de jaarrekening 2017 in paragraaf 4.5 

toelichting baten en lasten per resultaat aangegeven of deze 

structureel of incidenteel van aard is. Alleen bij thema 6 

geneeskundige zorg is aangegeven dat de voordelen op 

loonkosten/inhuur derden structureel zijn. Deze begroting is in 

2019 naar beneden bijgesteld. Tevens wordt ieder jaar op 

basis van de verwachte bezetting en de ingeplande opleidingen 

de begroting geactualiseerd.  

 

 

b. Reeds enige jaren speelt de discussie welke loon- en prijsindex 

de VRMWB dient te gebruiken. Voor begroting 2015 is daarom 

op verzoek van het Algemeen Bestuur een onderzoek hiernaar 

uitgevoerd. Hierbij is gekeken welke indices gemeenten 

gebruiken en wat een goede index voor de VRMWB zou zijn. 

Op basis van dit onderzoek is besloten de huidige index te 

continueren: de loon- en prijsontwikkeling wordt bepaald door 

index loonvoet sector overheid en index prijs bruto binnenlands 

product uit CPB-circulaire maart voor het komend jaar en 

nacalculatie van de werkelijke stijging van de twee voorgaande 

jaren, zodat de werkelijke stijging wordt betaald door 

gemeenten. 

Het voordeel van deze index is: 

 Cijfers CPB zijn objectief. Waarbij de laatst bekende cijfers 

van maart gebruikt worden inclusief meerjarenraming.  

De VRMWB heeft geen eigen salarisadministratie 

waardoor mutaties van de geldende CAO, zeker meerjarig, 

lastig te verkrijgen zijn. 

 Omdat de begroting van VRMWB reeds in maart wordt 

opgesteld voor het komende jaar en de cijfers dan nog veel 

kunnen veranderen, wordt er een nacalculatie toegepast 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
c. bij de prestatie indicatoren in de begroting 2020 

vergelijkende cijfers van voorgaande jaren op te nemen;  
 
 
 
 
 
 

d. in de begroting 2020 een meerjarig investeringsplan op te 
nemen met daarbij een specificatie c.q. toelichting op de 
investeringen in het begrotingsjaar 2020;  
 

 
 
e. de deelnemers tijdig te informeren over de voortgang het 

realiseren van het nieuwe oefencentrum (zgn. safety village). 

voor 2 jaar. Op deze wijze wordt de werkelijke stijging 

doorberekend in de bijdrage. Hierdoor wordt er nooit te 

veel of te weinig in gemeentelijke bijdrage verwerkt.  

 De prijsindex is gelijk aan de richtlijn van de 19-west 

Brabantse gemeenten (prijs bruto binnenlands product).  

 Bestendige lijn doordat de methode reeds jaren gevolgd 

wordt. 

Het nadeel van de methode is dat deze wellicht lastig te volgen is 

voor niet-financiële personen. Daarnaast wordt niet aangesloten bij 

de richtlijn voor de loonindex van de 19 west-Brabantse gemeenten 

voor gemeenschappelijke regelingen. 

 

Bij afweging van de voor- en nadelen wordt voorgesteld de huidige 

loon- en prijsindex te blijven hanteren. Wel wordt voorgesteld de 

financiële berekening niet meer in de stukken op te nemen, maar 

slechts de uitkomst en de uitleg over de methode, waardoor de 

methode minder financieel-technisch overkomt. 

 

c. In BURAP 2018 zijn per thema de vergelijkende cijfers van de 

jaarrekening opgenomen. In de begroting worden de 

vergelijkende cijfers van voorgaande jaren opgenomen. De 

veiligheidsregio wil het gesprek met de raden graag verruimen 

met meer focus op de inhoud dan op de cijfers. Hiertoe zullen 

de raden in de komende periode dan ook actiever worden 

uitgenodigd.  

 

d. In de begroting 2020 zal een meerjarig investeringsplan 

opgenomen worden met daarbij een specificatie van de 

investeringen in het begrotingsjaar. Een voorbeeld hiervan is 

voor 2019 opgenomen in bijlage 1. 

 

e. in iedere rapportage (begroting, burap, jaarrekening) wordt in 

ieder geval een stand van zaken weergegeven. Indien er 

belangrijke ontwikkelingen plaatsvinden, wordt het bestuur 

geïnformeerd via een separaat voorstel. Naar verwachting is 

safety village in de loop van 2019 gereed voor gebruik. Tot die 

tijd wordt er voor de oefeningen uitgeweken naar Dordrecht, 

Vlissingen en Duitsland.  

 



 

 

3 Baarle-

Nassau 

Het raadsvoorstel wordt pas op 4 juli vastgesteld. De commissie 

heeft ingestemd met de concept zienswijze: 

 
Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2019 en de volgende 
zienswijze in te dienen: 

a. Inzicht krijgen in de incidentele en structurele oorzaken 
van de totstandkoming van het resultaat. Een overzicht 
van incidentele lasten en baten toevoegen aan zowel de 
jaarrekening als de begroting. In relatie hiertoe dient te 
worden aangegeven in hoeverre de eventuele 
structurele voordelen in voorgaande jaren op personele 
lasten (salariskosten en opleidingskosten) zijn verwerkt 
in de begroting 2019; 

b. Met ingang van de begroting 2020 bij de berekening van 
de loon- en prijsindex aan te sluiten bij de andere 
gemeenschappelijke regelingen; 

c. Bij de prestatie indicatoren in de begroting 2020 
vergelijkende cijfers van voorgaande jaren opnemen; 

d. In de begroting 2020 een meerjarig investeringsplan 
opnemen met daarbij een specificatie c.q. toelichting op 
de investeringen in het begrotingsjaar 2020;  

e. De deelnemers tijdig informeren over de voortgang het 
realiseren van het nieuwe oefencentrum (zgn. safety 
village). 
 

Zie beantwoording Alphen Chaam 

4 Bergen op 

Zoom 

Geen zienswijze ingediend  

5 Breda De veiligheidsregio wordt verzocht: 
 
a. Met ingang van de begroting 2020 bij de berekening van de 

loon- en prijsindex aan te sluiten bij de andere 
gemeenschappelijke regelingen; 

b. Bij de prestatie indicatoren in de begroting 2020 
vergelijkende cijfers van voorgaande jaren opnemen; 

c. In de begroting 2020 een meerjarig investeringsplan 
opnemen met daarbij een specificatie c.q. toelichting op de 
investeringen in het begrotingsjaar 2020;  

d. De deelnemers tijdig informeren over de voortgang het 
realiseren van het nieuwe oefencentrum (zgn. safety village). 
 

Zie beantwoording Alphen Chaam 

6 Dongen Geen zienswijze ingediend 

 

 

 



 

 

7 Drimmelen De veiligheidsregio wordt verzocht: 
a. Inzicht krijgen in de incidentele en structurele oorzaken van 

de totstandkoming van het resultaat. Een overzicht van 
incidentele lasten en baten toevoegen aan zowel de 
jaarrekening als de begroting. In relatie hiertoe dient te 
worden aangegeven in hoeverre de eventuele structurele 
voordelen in voorgaande jaren op personele lasten 
(salariskosten en opleidingskosten) zijn verwerkt in de 
begroting 2019; 

b. Met ingang van de begroting 2020 bij de berekening van de 
loon- en prijsindex aan te sluiten bij de andere 
gemeenschappelijke regelingen; 

c. Bij de prestatie indicatoren in de begroting 2020 
vergelijkende cijfers van voorgaande jaren opnemen; 

d. In de begroting 2020 een meerjarig investeringsplan 
opnemen met daarbij een specificatie c.q. toelichting op de 
investeringen in het begrotingsjaar 2020;  

e. De deelnemers tijdig informeren over de voortgang het 
realiseren van het nieuwe oefencentrum (zgn. safety village). 
 

Zie beantwoording Alphen Chaam 

8 Etten-Leur De veiligheidsregio wordt verzocht: 
a. Inzicht krijgen in de incidentele en structurele oorzaken van 

de totstandkoming van het resultaat. Een overzicht van 
incidentele lasten en baten toevoegen aan zowel de 
jaarrekening als de begroting. In relatie hiertoe dient te 
worden aangegeven in hoeverre de eventuele structurele 
voordelen in voorgaande jaren op personele lasten 
(salariskosten en opleidingskosten) zijn verwerkt in de 
begroting 2019; 

b. Met ingang van de begroting 2020 bij de berekening van de 
loon- en prijsindex aan te sluiten bij de andere 
gemeenschappelijke regelingen; 

c. Bij de prestatie indicatoren in de begroting 2020 
vergelijkende cijfers van voorgaande jaren opnemen; 

d. In de begroting 2020 een meerjarig investeringsplan 
opnemen met daarbij een specificatie c.q. toelichting op de 
investeringen in het begrotingsjaar 2020;  

e. De deelnemers tijdig informeren over de voortgang het 
realiseren van het nieuwe oefencentrum (zgn. safety village). 
 

Zie beantwoording Alphen Chaam 

9 Geertruiden-

berg 

De gemeenteraad besluit: 
a. Kennis te nemen van de ontwerp jaarrekening 2017 van de 

Veiligheidsregio; 

Zie beantwoording Alphen Chaam 



 

 

b. Een zienswijze in te dienen tegen de ontwerp begroting 2019 
van de Veiligheidsregio en wel als volgt: 
a. inzicht te krijgen in de incidentele en structurele 

oorzaken van de totstandkoming van het resultaat een 
overzicht van incidentele lasten en baten toe te voegen 
aan zowel de jaarrekening als de begroting.  
 
In relatie hiertoe dient te worden aangegeven in 
hoeverre de eventuele structurele voordelen in 
voorgaande jaren op personele lasten (salariskosten en 
opleidingskosten) zijn verwerkt in de begroting 2019;  

b. met in gang van de begroting 2020 bij de berekening 
van de loon- en prijsindex aan te sluiten bij de andere 
gemeenschappelijke regelingen;  

c. bij de prestatie indicatoren in de begroting 2020 
vergelijkende cijfers van voorgaande jaren op te nemen;  

d. in de begroting 2020 een meerjarig investeringsplan op 
te nemen met daarbij een specificatie c.q. toelichting op 
de investeringen in het begrotingsjaar 2020;  

e. de deelnemers tijdig te informeren over de voortgang het 
realiseren van het nieuwe oefencentrum (zgn. safety 
village). 
 

10 Gilze en 

Rijen 

De gemeenteraad besluit in te stemmen met de ontwerp-
begroting 2019 en de VR verzoeken om: 
a. inzicht te krijgen in de incidentele en structurele oorzaken 

van de totstandkoming van het resultaat een overzicht van  
incidentele lasten en baten toe te voegen aan zowel de 
jaarrekening als de begroting. In relatie hiertoe dient te 
worden aangegeven in hoeverre de eventuele structurele 
voordelen in voorgaande jaren op personele lasten 
(salariskosten en opleidingskosten) zijn verwerkt in de 
begroting 2019; 

b. met in gang van de begroting 2020 bij de berekening van de 
loon- en prijsindex aan te sluiten bij de andere 
gemeenschappelijke regelingen; 

c. bij de prestatie indicatoren in de begroting 2020 
vergelijkende cijfers van voorgaande jaren op te nemen; 

d. in de begroting 2020 een meerjarig investeringsplan op te 
nemen met daarbij een specificatie c.q. toelichting op de 
investeringen in het begrotingsjaar 2020; 

e. de deelnemers tijdig te informeren over de voortgang het 
realiseren van het nieuwe oefencentrum (zgn. safety village). 
 

Zie beantwoording Alphen Chaam 



 

 

11 Goirle De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant heeft een grote rol 
gepakt in de aanpak van de problematiek rondom Fort Oranje in 
Rijsbergen. Mede dankzij de rol van de Veiligheidsregio is deze 
casuïstiek op een adequate wijze het hoofd geboden. Eerder 
was VRMWB ook actief bij de vluchtelingencrisis in 2016.  
Naar aanleiding van deze casuïstiek vragen wij ons af waar de 
rol van de Veiligheidsregio begint, maar vooral waar deze 
eindigt. De Veiligheidsregio is wettelijk verplicht drie hoofdtaken 
uit te voeren in het kader van de fysieke veiligheid. Dat zijn de 
brandweerzorg, de geneeskundige hulp bij rampen (GHOR) en 
de meldkamerfunctie. Is de aanpak zoals toegepast bij Fort 
Oranje, bezien vanuit deze wettelijke taken, dan een taak van de 
Veiligheidsregio? De ingreep bij Fort Oranje kostte zo’n 
€800.000. Tegen deze kostenpost hebben wij geen bezwaar, 
maar wij hebben wel behoefte aan eenduidigheid over de rol van 
de Veiligheidsregio. 
Met name nu sociale casuïstiek in toenemende mate de 
aanleiding is voor (grootschalig) gecoördineerd optreden moet 
de rol van de Veiligheidsregio duidelijk zijn. In onze optiek is het 
noodzakelijk om kaders te stellen over wanneer de 
Veiligheidsregio wél, maar ook wanneer de Veiligheidsregio 
géén leidende rol pakt in de aanpak van casuïstiek die niet 
hoofdzakelijk past binnen de corebusiness.  
Wij willen met deze zienswijze geen structuurdiscussie 
aanwakkeren over fysieke en sociale veiligheid en wat van de 
gemeente of Veiligheidsregio is. We willen samen met u bekijken 
hoe we de kwaliteit van de samenwerking bij sociale calamiteiten 
kunnen verbeteren. Door hierover beleidsmatig afspraken te 
maken, in ieder geval eenduidigheid te verschaffen, wordt in de 
toekomst voorkomen dat er in meer of mindere mate ad hoc 
keuzes gemaakt worden. De Veiligheidsregio Midden- en West-
Brabant heeft een grote rol gespeeld in de aanpak van de 
sociale problematiek rondom Fort Oranje in Rijsbergen. Mede 
dankzij de rol van de Veiligheidsregio is dit probleem op 
adequate wijze het hoofd geboden. Eerder was de 
Veiligheidsregio ook actief op het gebied van sociale 
problematiek rondom de vluchtelingencrisis 2016. 
Naar aanleiding van deze casus vragen wij ons af waar de rol 
van de Veiligheidsregio begint, maar vooral ook waar deze 
eindigt. De hoofdtaak van de Veiligheidsregio ligt, naar onze 
mening, op het thema fysieke veiligheid. Is de aanpak zoals 
deze is toegepast bij Fort Oranje, bezien vanuit deze hoofdtaak, 
dan een taak van de Veiligheidsregio? De ingreep bij Fort Oranje 

De scheidslijn tussen fysieke veiligheid en sociale veiligheid wordt 

steeds dunner. Juist ook de incidenten en crises in het sociale 

domein kunnen leiden tot maatschappelijke onrust en hebben een 

bestuurlijke impact. Met deze verschuiving rijst de vraag, ook 

landelijk, welke rol de veiligheidsregio hierin heeft.  

De veiligheidsregio nodigt de gemeenten in de tweede helft van dit 

kalenderjaar uit voor een debat over de reikwijdte van de rol en 

taak van de organisatie.  



 

 

kostte zo'n €  800.000,00. Tegen deze kostenpost hebben wij 
geen bezwaar, maar wij hebben wel behoefte aan eenduidigheid 
over de rol van de Veiligheidsregio. 
In onze optiek is het noodzakelijk om kaders te stellen over 
wanneer de Veiligheidsregio wél, maar ook wanneer de 
Veiligheidsregio géén leidende rol pak in de aanpak van 
problematiek die niet hoofdzakelijk past binnen de core 
business. Door hierover beleidsmatig afspraken te maken, wordt 
in de toekomst voorkomen dat er in meer of mindere mate ad 
hoc keuzes gemaakt worden. 

 

12 Halderberge De gemeenteraad besluit: 
1. Kennis te nemen van de Jaarrekening 2017  
2. In te stemmen met de Begroting 2019 en in de zienswijzen 

het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio te verzoeken 
om:  

 
a. inzicht te krijgen in de incidentele en structurele oorzaken 

van de totstandkoming van het resultaat een overzicht van 
incidentele lasten en baten toe te voegen aan zowel de 
jaarrekening als de begroting. In relatie hiertoe dient te 
worden aangegeven in hoeverre de eventuele structurele 
voordelen in voorgaande jaren op personele lasten 
(salariskosten en opleidingskosten) zijn verwerkt in de 
begroting 2019;  

b. met in gang van de begroting 2020 bij de berekening van de 
loon- en prijsindex aan te sluiten bij de andere 
gemeenschappelijke regelingen;  

c. bij de prestatie indicatoren in de begroting 2020 
vergelijkende cijfers van voorgaande jaren op te nemen;  

d. in de begroting 2020 een meerjarig investeringsplan op te 
nemen met daarbij een specificatie c.q. toelichting op de 
investeringen in het begrotingsjaar 2020;  

e. de deelnemers tijdig te informeren over de voortgang het 
realiseren van het nieuwe oefencentrum (het zgn. safety 
village). 
 

Zie beantwoording Alphen Chaam 

13 Hilvaren-

beek 

De gemeenteraad besluit: 
a. Kennis te nemen van de jaarrekening 2017 van 

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant; 
b. In te stemmen met de begroting 2019 van 

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en geen 
zienswijze in de dienen op de begroting 2019. 
 

 



 

 

14 Loon op 

Zand 

De raadsvergadering staat gepland op 5 juli. Concept zienswijze: 
De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant heeft een grote rol 
gepakt in de aanpak van de problematiek rondom Fort Oranje in 
Rijsbergen. Mede dankzij de rol van de Veiligheidsregio is deze 
casuïstiek op een adequate wijze het hoofd geboden. Eerder 
was de Veiligheidsregio ook actief bij de vluchtelingencrisis in 
2016.  
Naar aanleiding van deze casuïstiek vragen wij ons af waar de 
rol van de Veiligheidsregio begint, maar vooral waar deze 
eindigt. De Veiligheidsregio is wettelijk verplicht drie hoofdtaken 
uit te voeren in het kader van de fysieke veiligheid. Dat zijn de 
brandweerzorg, de geneeskundige hulp bij rampen (GHOR) en 
de meldkamerfunctie. Is de aanpak zoals toegepast bij Fort 
Oranje, bezien vanuit deze wettelijke taken, dan een taak van de 
Veiligheidsregio? De ingreep bij Fort Oranje kostte zo’n 
€800.000. Tegen deze kostenpost hebben wij geen bezwaar, 
maar wij hebben wel behoefte aan eenduidigheid over de rol van 
de Veiligheidsregio. 
Met name nu sociale casuïstiek in toenemende mate de 
aanleiding is voor (grootschalig) gecoördineerd optreden moet 
de rol van de Veiligheidsregio duidelijk zijn. In onze optiek is het 
noodzakelijk om kaders te stellen over wanneer de 
Veiligheidsregio wél, maar ook wanneer de Veiligheidsregio 
géén leidende rol pakt in de aanpak van casuïstiek die niet 
hoofdzakelijk past binnen de corebusiness.  

Wij willen met deze zienswijze geen structuurdiscussie 

aanwakkeren over fysieke en sociale veiligheid en wat van de 

gemeente of Veiligheidsregio is. We willen samen met u bekijken 

hoe we de kwaliteit van de samenwerking bij sociale calamiteiten 

kunnen verbeteren. Door hierover beleidsmatig afspraken te 

maken, in ieder geval eenduidigheid te verschaffen, wordt in de 

toekomst voorkomen dat er in meer of mindere mate ad hoc 

keuzes gemaakt worden. 

 

Zie beantwoording Goirle 

15 Moerdijk De gemeenteraad besluit in te stemmen met de begroting 2019 
Veiligheidsregio MWB en als zienswijze naar voren te brengen: 
a. Het bestuur van de VRMWB verzoeken meer inzicht te 

verschaffen in de incidentele en structurele oorzaken van de 
totstandkoming van het resultaat. Zodoende een overzicht 
van incidentele lasten en baten toe te voegen aan zowel de 
jaarrekening als de begroting. In relatie hiertoe dient te 
worden aangegeven in hoeverre de eventuele structurele 

Zie beantwoording Alphen Chaam 



 

 

voordelen in voorgaande járen op personele lasten (salaris- 
en opleidingskosten) zijn verwerkt in de begroting 2019. 

b. Met ingang van de begroting 2020 bij de berekening van de 
loon- en prijsindex aan te sluiten bij de andere 
gemeenschappelijke regelingen. 

c. Bij de prestatie-indicatoren in de begroting 2020 
vergelijkende cijfers van voorgaande járen op te nemen. 

d. In de begroting 2020 een meerjarig investeringsplan op te 
nemen met daarbij een specificatie c.q. toelichting op de 
investeringen in het begrotingsjaar 2020. 

e. De deelnemers tijdig te informeren over de voortgang van 
het realiseren van het nieuwe oefencentrum (zgn. Safety 
Village). 
 

16 Oisterwijk De gemeenteraad besluit in te stemmen met de begroting 2019 

van de Veiligheidsregio Midden- en West- Brabant en in dat 

kader de onderstaande zienswijze in te dienen: 

De raad van de gemeente Oisterwijk stelt vast dat bij 
Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant sprake is van een 
bestendig en doelmatig financieel beleid met realistische 
doelstellingen die goed aansluiten op de wensen van de 
gemeente Oisterwijk. Daarbij verzoekt de raad van de gemeente 
Oisterwijk wel om: 
a. De wijze van indexeren een keer te evalueren gezien de 

verschillen met de eigen begroting en de overige 
Gemeenschappelijke Regelingen; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Reeds enige jaren speelt de discussie welke loon- en prijsindex 

de VRMWB dient te gebruiken. Voor begroting 2015 is daarom 

op verzoek van het Algemeen Bestuur een onderzoek hiernaar 

uitgevoerd. Hierbij is gekeken welke indices gemeenten 

gebruiken en wat een goede index voor de VRMWB zou zijn. 

Op basis van dit onderzoek is besloten de huidige index te 

continueren 

Het voordeel van deze index is: 

 Cijfers CPB zijn objectief. Waarbij de laatst bekende cijfers 

van maart gebruikt worden inclusief meerjarenraming. De 

VRMWB heeft geen eigen salarisadministratie waardoor 

mutaties van de geldende CAO, zeker meerjarig, lastig te 

verkrijgen zijn 

 Omdat de begroting van VRMWB reeds in maart wordt 

opgesteld voor het komende jaar en de cijfers dan nog veel 

kunnen veranderen, wordt er een nacalculatie toegepast 

voor 2 jaar. Op deze wijze wordt de werkelijke stijging 

doorberekend in de bijdrage. Hierdoor wordt er nooit te 

veel of te weinig in gemeentelijke bijdrage verwerkt.  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

b. Inzicht te geven in de incidentele en structurele oorzaken 

van de totstandkoming van het resultaat door een overzicht 

van incidentele lasten en baten toe te voegen aan zowel de 

jaarrekening als de begroting. 

 

 De prijsindex is gelijk aan de richtlijn van de 19-west 

Brabantse gemeenten (prijs bruto binnenlands product).  

 Bestendige lijn doordat de methode reeds jaren gevolgd 

wordt. 

Het nadeel van de methode is dat deze wellicht lastig te volgen is 

voor niet-financiële personen.  

Daarnaast wordt niet aangesloten bij de richtlijn voor de loonindex 

van de 19 west-Brabantse gemeenten voor gemeenschappelijke 

regelingen. 

 

Bij afweging van de voor- en nadelen wordt voorgesteld de huidige 

loon- en prijsindex te blijven hanteren.  

 

b. In de jaarrekening en de begroting  is reeds conform BBV een 

overzicht met incidentele lasten en baten opgenomen, zie 

jaarrekening pagina 85, paragraaf 4.8 en in de begroting 2019 

pagina 45 paragraaf 4.2.  

17 Oosterhout Met betrekking tot de begroting 2019 verzoekt de gemeenteraad 

van Oosterhout; 

a. de Veiligheidsregio om met ingang van de begroting 2020 bij 

de berekening van de loon- en prijsindex aan te sluiten bij de 

andere gemeenschappelijke regelingen; 

b. om bij de prestatie indicatoren in de begroting 2020 

vergelijkende cijfers van voorgaande jaren op te nemen; 

c. om in de begroting 2020 een meerjarig investeringsplan op 

te nemen; 

d. om de deelnemers tijdig te informeren over de voortgang 

met betrekking tot het realiseren van het nieuwe 

oefencentrum (zgn. safety village). 

e.  ‘nieuw’ beleid slechts mogelijk te maken als er ‘oud’ beleid 

wordt ingeleverd.  
 
 
 
 
 
 

f. al het mogelijke te doen om stijging van de kosten in het 

meerjarenperspectief terug te dringen  

Zie beantwoording Alphen Chaam 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
e. Het Bestuur heeft het Beleidsplan en de strategische agenda 

van de veiligheidsregio vastgesteld. Een nieuw beleidsplan 
wordt in 2019 aan de gemeenten voorgelegd. In principe wordt 
dit uit bestaande middelen gedekt. Indien er toch extra budget 
benodigd is, wordt er eerst binnen het budget gezocht naar 
dekking, anders wordt dit voorgelegd aan het Algemeen 
Bestuur. 

f. De stijging in het meerjarenperspectief wordt veroorzaakt door 
de verwachte loon- en prijsontwikkeling. Andere stijgingen zijn 
niet verwerkt in de begroting. 



 

 

18 Roosendaal De gemeenteraad wordt verzocht in te stemmen met de 
begroting 2019 en om in de zienswijze te verzoeken om: 
a. inzicht te krijgen in de incidentele en structurele oorzaken 

van de totstandkoming van het resultaat een overzicht van 
incidentele lasten en baten toe te voegen aan zowel de 
jaarrekening als de begroting. 

b. meer inzicht in de gevolgen voor de geoefendheid van de 
manschappen en het gemotiveerd en betrokken houden van 
specifiek de vrijwilligers, gezien het feit dat de middelen die 
ter verbetering hiervan ingezet kunnen worden niet volledig 
worden benut. Uit de jaarstukken blijkt dat er structureel geld 
overblijft op de posten “Opleidingskosten” en “Vrijwilligers”. 

c. met in gang van de begroting 2020 bij de berekening van de 
loon- en prijsindex aan te sluiten bij de andere 
gemeenschappelijke regelingen; 

d. bij de prestatie indicatoren in de begroting 2020 
vergelijkende cijfers van voorgaande járen op te nemen; 

e. in de begroting 2020 een meerjarig investeringsplan op te 
nemen; 

f. de deelnemers tijdig te informeren over de voortgang het 
realiseren van het nieuwe oefencentrum (zgn. safety village). 
Hierbij dient te worden aangegeven wat de gevolgen zijn van 
de vertraging van de dóórontwikkeling voor de 
opleidingsbehoefte van onze manschappen (zowel vrijwillig 
als beroeps) en wat de invloed is van de vertraging op de 
inkomsten van derden die gebruik maken van het 
trainingscentrum. 
 

Zie beantwoording Alphen Chaam 
 
 
 
 
 
b. Het aantal vrijwilligers is lager dan de formatie (in jaarrekening: 

bezetting 1.269, formatie 1.332). Hierdoor zijn er ook minder 
opleidingskosten. Daarnaast waren er in 2017 ook minder 
grote, langdurige inzetten, waardoor er een voordeel was op 
kosten van inzet vrijwilligers. De geoefendheid van de 
manschappen is 76%, ruim boven de norm van 60% (cijfers uit 
BURAP 2018)  

 
 
 
 
 
 
f. Er is een oefenprogramma wat wordt uitgevoerd. Omdat dit niet 

kan worden uitgevoerd op het eigen oefencentrum wordt 
uitgeweken naar andere oefencentra. Er is derhalve geen 
vertraging in de opleidingen of de doorontwikkeling hiervan. 
Inkomsten van derden zijn niet begroot en ook niet in de 
businesscase van het oefencentrum meegenomen op 
aangeven van het bestuur. 

19 Rucphen De gemeenteraad besluit in te stemmen met de begroting 2019 
en in de zienswijze VRMWB te verzoeken om:  
a. inzicht te krijgen in de incidentele en structurele oorzaken 

van de totstandkoming van het resultaat een overzicht van 
incidentele lasten en baten toe te voegen aan zowel de 
jaarrekening als de begroting. In relatie hiertoe dient te 
worden aangegeven in hoeverre de eventuele structurele 
voordelen in voorgaande jaren op personele lasten 
(salariskosten en opleidingskosten) zijn verwerkt in de 
begroting 2019;  

b. met in gang van de begroting 2020 bij de berekening van de 
loon- en prijsindex aan te sluiten bij de andere 
gemeenschappelijke regelingen;  

c. bij de prestatie indicatoren in de begroting 2020 
vergelijkende cijfers van voorgaande jaren op te nemen;  

Zie beantwoording Alphen Chaam 



 

 

d. in de begroting 2020 een meerjarig investeringsplan op te 
nemen met daarbij een specificatie c.q. toelichting op de 
investeringen in het begrotingsjaar 2020;  

e. de deelnemers tijdig te informeren over de voortgang het 
realiseren van het nieuwe oefencentrum. 
 

20 Steenbergen Voorgesteld wordt om in te stemmen met de begroting 2019. In 
de zienswijze, richting VRMWB, de volgende punten meenemen: 
a. met in gang van de begroting 2020 bij de berekening van de 

loon- en prijsindex aan te sluiten bij de andere 
gemeenschappelijke regelingen; 

b. bij de prestatie indicatoren in de begroting 2020 
vergelijkende cijfers van voorgaande járen op te nemen; 

c. in de begroting 2020 een meerjarig investeringsplan op te 
nemen; 

d. de deelnemers tijdig te informeren over de voortgang met 
betrekking tot het realiseren van het nieuwe oefencentrum 
(zgn. safety village). 
 

Zie beantwoording Alphen Chaam 

21 Tilburg De gemeenteraad besluit: 

a. Kennis te nemen van de jaarrekening 2017 van de 

Veiligheidsregio MWB; 

b. In te stemmen met de begroting 2019 van de 

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. 

 

 

 

22 Waalwijk Raadsvergadering staat gepland op 5 juli. Concept zienswijze:  

De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant heeft een grote rol 

gepakt in de aanpak van de problematiek rondom Fort Oranje in 

Rijsbergen. Naar aanleiding van deze casus vraagt de 

gemeenteraad zich afvragen waar de rol van de Veiligheidsregio 

begint, maar vooral ook waar deze eindigt. De hoofdtaak van de 

Veiligheidsregio ligt op het thema fysieke veiligheid.  

Is de aanpak zoals is toegepast bij Fort Oranje, bezien vanuit 

deze hoofdtaak, dan een taak van de Veiligheidsregio? De 

ingreep bij Fort Oranje kostte zo’n €800.000. Het is belangrijk om 

kaders te stellen over wanneer de Veiligheidsregio wél, maar 

ook wanneer de Veiligheidsregio géén leidende rol pakt in de 

aanpak van problematiek die niet hoofdzakelijk past binnen hun 

core business. Door hierover beleidsmatig afspraken te maken, 

wordt in de toekomst voorkomen dat er in meer of mindere mate 

ad hoc keuzes gemaakt worden. 

 

Zie beantwoording Goirle 



 

 

23 Werkendam Geen zienswijze ingediend  

24 Woensdrecht De gemeenteraad besluit in te stemmen met de begroting 2019 
Veiligheidsregio MWB en een zienswijze in te dienen, die als 
volgt luidt: 
a. inzicht te krijgen in de incidentele en structurele oorzaken 

van de totstandkoming van het resultaat een overzicht van 
incidentele lasten en baten toe te voegen aan zowel de 
jaarrekening als de begroting. In relatie hiertoe dient te 
worden aangegeven in hoeverre de eventuele structurele 
voordelen in voorgaande járen op personele lasten 
(salariskosten en opleidingskosten) zijn verwerkt in de 
begroting 2019;  

b. bij de prestatie indicatoren in de begroting 2020 
vergelijkende cijfers van voorgaande járen op te nemen;  

c. in de begroting 2020 een meerjarig investeringsplan op te 
nemen met daarbij een specificatie c.q. toelichting op de 
investeringen in het begrotingsjaar 2020;  

d. de deelnemers tijdig te informeren over de voortgang het 
realiseren van het nieuwe oefencentrum Safety Village. 
 

Zie beantwoording Alphen Chaam. Woensdrecht heeft geen 

zienswijze op de loon- en prijsindex ingediend. 

25 Woudrichem Geen zienswijze ingediend  

26 Zundert Geen zienswijze ingediend  

 

 

  



 

 

Bijlage 1 meerjarig investeringsoverzicht en gespecificeerd investeringsoverzicht 2019 

 
Hieronder staat het meerjarig investeringsoverzicht opgenomen. Daarnaast is een specificatie van de investeringen in begrotingsjaar 2019 weergegeven. 
 

 

Investeringen 2019

specificatie investeringen Thema 1 Thema 3 Thema 5 Totaal

crisisbeheersing incidentbestrijding organisatie investeringen 

2019

Vervoermiddelen -€                       7.186.200€               -€                       7.186.200€          

Machines, apparaten en installaties -€                       516.200€                  -€                       516.200€              

Overige materiële vaste activa 1.209.530€          7.493.171€               1.098.000€          9.800.701€          

totaal Veiligheidsregio 1.209.530€          15.195.571€            1.098.000€          17.503.101€        

Investeringen 2020

specificatie investeringen Thema 1 Thema 3 Thema 5 Totaal

crisisbeheersing incidentbestrijding organisatie investeringen 

2019

Vervoermiddelen -€                       4.472.000€               -€                       4.472.000€          

Machines, apparaten en installaties -€                       381.700€                  -€                       381.700€              

Overige materiële vaste activa 427.600€              1.955.600€               1.266.100€          3.649.300€          

totaal Veiligheidsregio 427.600€              6.809.300€               1.266.100€          8.503.000€          

Investeringen 2021

specificatie investeringen Thema 1 Thema 3 Thema 5 Totaal

crisisbeheersing incidentbestrijding organisatie investeringen 

2019

Vervoermiddelen -€                       3.257.600€               -€                       3.257.600€          

Machines, apparaten en installaties -€                       177.200€                  -€                       177.200€              

Overige materiële vaste activa -€                       1.026.000€               1.075.900€          2.101.900€          

totaal Veiligheidsregio -€                           4.460.800€               1.075.900€          5.536.700€          

Investeringen 2022

specificatie investeringen Thema 1 Thema 3 Thema 5 Totaal

crisisbeheersing incidentbestrijding organisatie investeringen 

2019

Vervoermiddelen -€                       2.623.400€               -€                       2.623.400€          

Machines, apparaten en installaties -€                       223.500€                  -€                       223.500€              

Overige materiële vaste activa 39.600€                7.171.600€               474.300€              7.685.500€          

totaal Veiligheidsregio 39.600€                10.018.500€            474.300€              10.532.400€        



 

 

 

Investering 2019 Thema

Categorie 4 Crisisbeheersing Incidentbestrijding Organisatie Eindtotaal

Dienstauto 247.600€                247.600€        

Dienstauto VW Transporter L2H2 38.000€                  38.000€          

Explosie veilige kasten 9.500€                     9.500€             

Hardware en ICT Infrastructuur 857.400€      857.400€        

Helmen 12.200€                  12.200€          

Hoogwerker 2.383.800€             2.383.800€     

Inrichting werkplaatsen 54.900€                  54.900€          

Inventaris HV 86.100€                  86.100€          

Inventaris Mini Tankautospuit 4.800€                     4.800€             

Inventaris OVR 32.000€                  32.000€          

Inventaris tankautospuit 379.000€                379.000€        

Inventaris THV Haakarmbak opleiden 69.600€                  69.600€          

Inventaris Watertransportaanhangwagen 12.700€                  12.700€          

Inventaris Watertransportwagen klein 12.700€                  12.700€          

Investeringen GMK 1.209.530€           1.209.530€     

Kledingmeubilair (kledingrekken, lockers) 62.000€                  62.000€          

Koffie -en theeapparatuur 81.900€                  81.900€          

Machines adembescherming 338.200€                338.200€        

Machines werkplaatsen 15.700€                  15.700€          

Meubilair kazernes 150.200€                150.200€        

Mini Tankautospuit 63.300€                  63.300€          

Mobiele telefoons 68.000€                  68.000€          

Rookgasafzuiging 25.300€                  25.300€          

Safety Village 3.907.771€             3.907.771€     

Software bedrijfsvoering 104.600€      104.600€        

Software ICT 136.000€      136.000€        

Sport-en fitnessapparatuur 56.900€                  56.900€          

Tankautospuit basis 2.292.600€             2.292.600€     

Telefooncentrales 7.000€                     7.000€             

Toegangsbeveiliging 34.000€                  34.000€          

Uitruklaarzen 40.800€                  40.800€          

Uitrukpakken 640.100€                640.100€        

Voertuigen Informatiemanager (VW Polo) 38.000€                  38.000€          

Wand- vloer, raambekleding 430.300€                430.300€        

Wassen en drogen textiel 24.300€                  24.300€          

Watertransport 3.125.500€             3.125.500€     

Watertransportaanhangwagen 170.800€                170.800€        

Watertransportwagen klein 189.800€                189.800€        

WVD-meetapparatuur 90.200€                  90.200€          

Eindtotaal  €          1.209.530  €         15.195.571  € 1.098.000  € 17.503.101 


