
 
  

 
 

 

 

Veiligheidsregio MWB 

Doornboslaan 225-227, Breda 

Postbus 3208 

5003 DE Tilburg 

Telefoon (088) 2250100 

www.veiligheidsregiomwb.nl  

 

 

 

Aan de Colleges van Burgemeester en Wethouders  
alsmede de Raden van de 24 gemeenten  
in Midden- en West-Brabant 
 
 
 

 

 

Datum  29 september 2022 Behandeld door  Jolanda Trijselaar   

Onze referentie  U.035808 Doorkiesnummer  088-2250100  

Uw referentie   E-mail  Jolanda.trijselaar@vrmwb.nl 

Uw brief van   Onderwerp  Begrotingswijziging 2 2022 VRMWB  

      

 
 
Geacht leden van het College en de Gemeenteraad, 
 
 
In de vergadering van 28 september 2022 heeft het Dagelijks Bestuur van Veiligheidsregio 
Midden- en West- Brabant (VRMWB) ingestemd met de tweede begrotingswijziging 2022.  
Wanneer een wijziging in de begroting wordt aangebracht die invloed heeft op de gemeentelijke 
bijdragen of de totale kosten van het programma dient dit aan de gemeenteraden te worden 
voorgelegd. Dit is nu aan de orde.  
 
Op basis van voortschrijdend inzicht, de prognoseresultaten van de BURAP 2022 en de 
uitkomsten van de bestuurlijke taakstellingen discussie bieden wij u deze tweede 
begrotingswijziging aan en stellen wij u in de gelegenheid een zienswijze in te dienen. 
 
Deze begrotingswijziging heeft betrekking op de twee reeds bestuurlijk vastgestelde begrotingen: 
boekjaar 2022 en 2023. Er zijn namelijk mutaties in 2022 met een meerjarig effect en vanaf 2023 
wordt de uitkomst van de bestuurlijke takendiscussie ingeboekt. Overigens zijn er verschillende 
lopende ontwikkelingen zoals het in stand houden van de operationele sterkte volgens het 
dekkings- en spreidingsplan. Daarnaast is op diverse ontwikkelingen en risico’s nog geen 
zekerheid over de kosten in de toekomst. De landelijke trend die zichtbaar is in de 
prijsontwikkeling van lonen, (bouw)materialen, brandstof, gas en elektra heeft ook zijn weerslag 
op onze organisatie. Ook nemen de ontwikkelingen met betrekking tot de uitstroom van 
vrijwilligers en het tweede loopbaanbeleid van de beroepsbrandweermensen financiële risico’s 
met zich mee en krijgen we op dit laatste risico en de financiële effecten steeds beter zicht. Deze 
risico’s zijn in de risicoparagraaf opgenomen met geschatte kosten en hebben invloed op de 
begroting van 2023 en verder. 
Omdat VRMWB geen Algemene Reserve heeft (besluit AB maart 2012) is de beschikbare 
weerstandscapaciteit beperkt. In het geval van de Veiligheidsregio fungeren de gemeenten als 
een deel van de benodigde weerstandscapaciteit en zal voor het opvangen van deze risico’s 
mogelijk een beroep gedaan worden op de gemeenten. Uiteraard wordt dit aan u voorgelegd, 
alvorens het bestuur hierover een besluit neemt.  
 
Eventuele zienswijzen dienen uiterlijk vrijdag 16 december 2022 in het bezit te zijn van het 
secretariaat van Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Wij verzoeken u in uw eventuele 
zienswijze aan te geven op welk boekjaar deze betrekking heeft. U mag uw reactie sturen naar 
vrsecretariaat@vrmwb.nl.  
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Het Algemeen Bestuur neemt op 21 december 2022 een besluit over de ingekomen  
zienswijzen van gemeenten en stelt dan de tweede begrotingswijziging 2022 definitief vast. 
 
 
In het vertrouwen u hierdoor voor dit moment naar genoegen te hebben geïnformeerd, 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, 

 
A.C. Trijselaar 
Algemeen directeur / Regionaal Commandant 
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