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Geachte dames en heren, 
 
Bijgaand ontvang u ter kennisname de jaarrekening 2019 van VR MWB zoals deze op 1 april jl. is 
vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en 
West-Brabant.  
 
De accountant (PSA accountants) heeft op 27 maart een goedkeurende verklaring afgegeven. 
Het jaar 2019 is afgesloten met een positief resultaat van € 2.622.000,-. 
 
Van het positief resultaat wordt € 266.000,- gereserveerd voor toekomstige FLO kosten, die als 
gevolg van nieuwe CAO afspraken zijn doorgeschoven naar 2020 en 2021.  
De organisatie zit op basis van een grondige analyse van structuur, processen en cultuur in een 
reorganisatietraject. Dit om de organisatie gereed te maken / houden voor toekomstige 
uitdagingen. Voor reorganisatie- en doorontwikkelingskosten wordt een bedrag van € 820.000,- 
gereserveerd.  
Tenslotte wordt een bedrag van € 636.979,- toegevoegd aan de reserve Rijksgelden ten behoeve 
van kosten planvorming en incidentbestrijding HSL, aangezien dit bedrag ook verkregen is vanuit 
een rijksbijdrage ten behoeve van dit doel. 
Het resterend bedrag van € 1.039.226,- wordt terug gestort aan de deelnemende gemeenten en 
kunt u binnenkort tegemoet zien. 
 
Ik vertrouw erop u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio MWB, 
 

 
 
 

 
 
A.C. Trijselaar 
Algemeen Directeur 
 
 
Bijlagen: 
- Verdeling teruggave aan gemeenten 2019 
- Jaarrekening 2019 VRMWB 
- Jaarrekening – in één oogopslag
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Bijlage 1 verdeling van teruggave aan gemeenten in 2019 
 
In onderstaande tabel is de teruggave aan gemeenten in 2019 opgenomen op basis van de 
verdeelsleutel van het kostenverdeelmodel.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


