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Geachte colleges en gemeenteraden van de gemeenten in Midden- en West-Brabant,

In deze brief bied ik u ter informatie de Kaderbrief 2021 VRMWB aan, zoals deze is vastgesteld in 
de vergadering van het Algemeen Bestuur VRMWB op 30 januari.

Het Algemeen Bestuur heeft besloten om:
1. In te stemmen met de procedure om te komen tot de ontwerpbegroting 2021 rekening 

houdend met de vast te stellen begrotingskaders, waaronder:
a. Vaststelling Loon- en prijs volgens vigerend beleid.
b. De BDUR-ramingen in de begroting 2021 op te nemen op basis van de 

december-circulaire 2019.
c. De verdeelsleutel van het kostenverdeelmodel te actualiseren conform 

besluitvorming.
d. Een structurele korting door te voeren op de bijdrage grondslag ten bedrage van 

2,5Vo in het kader van de door te voeren efficiencyverbetering en op handen 
zijnde reorganisatie.

e. Het ter informatie toezenden van de kaderbrief aan de colleges en 
gemeenteraden binnen Midden- en West-Brabant.

2. De Algemeen Directeur te mandateren om de ontwerpbegroting conform de in de 
kaderbrief genoemde kaders uit te werken en te bespreken in de AB-vergadering van 1 
april en deze voor 15 april in procedure te brengen bij alle gemeenten met het verzoek 
reacties kenbaar te maken vóór 30 juni 2019.

Finale behandeling van de begroting 2021 is gepland in Commissie Middelen (CM) 15 juni, 
Dagelijks Bestuur (DB) 17 juni en Algemeen Bestuur (AB) 2 juli.

3. In te stemmen met de gezamenlijke verkenning tussen ambtenaren van de gemeenten en 
de veiligheidsregio naar de consequenties van mogelijke aanpassing van de 
dienstverlening door de Veiligheidsregio en deze in kaart te brengen.

Van een aantal gemeenten(raden) zijn zienswijzen ontvangen ten behoeve van de opstelling van 
de kaderbrief. Deze zienswijzen vormen geen onderdeel van een wettelijke bepalingen ten 
aanzien van de te volgen procedure rondom de begroting vaststelling van gemeenschappelijke 
regelingen, maar zijn wel betrokken bij het opstellen van de kaderbrief. Een deel van de reacties 
heeft vooral betrekking op de vraag om verschillende scenario’s ten aanzien van kortingen in 
beeld te brengen. De veiligheidsregio heeft begrip voor de financieel moeilijke situatie waarin de
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gemeenten in onze regio verkeren door structurele tekorten op het sociaal domein en begrijpt dat 
ook van de veiligheidsregio wordt verwacht een lean en doelmatig plan op te stellen.
In de afgelopen maanden heeft de veiligheidsregio een organisatieontwikkeling ingezet waarbij de 
doelmatigheid en veerkracht van de gehele organisatie onder de loep wordt genomen.
In deze organisatiediagnose wordt ook gezocht naar kansen om de interne efficiency te 
verbeteren, wat de begroting ten goede kan komen. Dit proces moet zorgvuldig worden 
doorlopen, om op straat de nodige hulp te kunnen blijven leveren. Samen met de gemeenten 
worden de mogelijkheden en consequenties ten aanzien van deze scenario’s onderzocht voor de 
periode vanaf 2022.

In het vertrouwen u hierdoor voor dit moment naar genoegen te hebben geïnformeerd,
Met vriendelijke groet,

Namens het Dagelijks- en Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant,

Jolapda Tr/ljselaár
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