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Geachte dames en heren, 
 
Hierbij ontvangt u, zoals vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling, de conceptbegroting voor 
het jaar 2021, inclusief de meerjarenraming. 
 
In deze bijzondere tijden wordt van velen van ons veel gevraagd. Niet alleen bestuurlijk, maar ook 
ambtelijk wordt hard gewerkt om de uitdagingen die de Coronacrisis met zich meebrengt het 
hoofd te bieden. Dit geldt zeker ook voor de medewerkers van Veiligheidsregio Midden- en West-
Brabant. Zij participeren in diverse crisisteams, zoals ROT en actiecentra en ondersteunen de 
diverse bestuurlijke overlegvormen. In de afgelopen bestuursvergadering is door de voorzitter de 
waardering uitgesproken voor de inzet van de medewerkers van onze veiligheidsregio.  
Ik heb de complimenten van het bestuur met genoegen doorgegeven aan al onze medewerkers. 
 
Naast de werkzaamheden in de crisis gaan ook de reguliere processen door. Vandaar dat u 
bijgaand de conceptbegroting 2021 ontvangt zoals deze op 1 april jl. besproken is met de leden 
van het Algemeen Bestuur van onze Veiligheidsregio. Op grond van artikel 26 van de 
gemeenschappelijke regeling worden de gemeenteraden in de gelegenheid gesteld hun 
zienswijze over de begroting 2021 naar voren te brengen. De wettelijke termijn hiervoor is acht 
weken. Echter, gelet op het ritme van raadvergaderingen van gemeenten in onze regio is een 
langere periode voor het indienen van zienswijzen mogelijk.  
 
Eventuele zienswijzen van gemeenten dienen uiterlijk vrijdag 26 juni 2020 in het bezit te zijn van 
het secretariaat van Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.  
 
Het Algemeen Bestuur neemt op 2 juli 2020 een besluit over de ingekomen zienswijzen van 
gemeenten en stelt dan de begroting 2021 definitief vast. 
 
In de begroting is geen verhoging op grond van nieuw beleid voorzien. Daar waar er sprake is van 
nieuw beleid, is de lijn gevolgd  “oud voor nieuw”. De begroting is slechts aangepast met de loon- 
en prijsontwikkeling, conform eerder vastgestelde lijn. Tevens is er een exercitie uitgevoerd die er 
zorg voor draagt dat structurele lasten met structurele baten nog meer in balans worden gebracht 
en de afhankelijkheid van incidentele baten verder afneemt.  
 
Tenslotte is binnen de organisatie een verdere optimalisatie gestart van de inrichting van de 
organisatie en de onderliggende processen. Hiermee worden niet alleen bovengenoemde kosten 
opgevangen, ook is in de begroting een structurele korting van 2,5% doorgevoerd. 
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Samenvattend heeft Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant in de conceptbegroting het loon- 
en prijspeil aangepast op basis van de maartcirculaire van het CPB en daarnaast een structurele 
korting doorgevoerd van 2,5%. 
 
Ik vertrouw erop u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, 
 

 
 
 

 
 
A.C. Trijselaar 
Algemeen Directeur 
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