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Raadsvoorstel 
 
Agendapunt: 
Zaaknummer: 2020-018665 

 
Onderwerp 
Wijziging begroting 2020 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 
 
Datum voorstel Datum raadsvergadering   
6 oktober 2020 3 november 2020   

 
Aan de gemeenteraad, 

 
Voorstel 
1. In te stemmen met de wijziging van de begroting 2020 van de Veiligheidsregio Midden- en West-

Brabant. 
2. Kennis te nemen van de Burap 2020 van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. 
 
Inleiding 
De begroting 2020 van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gewijzigd en op 9 september 
2020 vastgesteld door de leden van het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-
Brabant. Zoals vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling worden de gemeenteraden in de 
gelegenheid gesteld hun zienswijze over begrotingswijziging naar voren te brengen. 
 
Argumenten 
1.1 De begroting is op meerdere punten gewijzigd. 
De begroting 2020 is opgezet in thema’s. Conform het Beleidsplan 2019-2023 van de Veiligheidsregio 
Midden- en West-Brabant worden beleidsvoornemens uitgewerkt in pijlers. Deze werkwijze was nog 
niet meegenomen in de begroting 2020. Er hebben geen financiële mutaties plaatsgevonden. De 
begroting is alleen op een andere manier weergegeven. De nieuwe weergave vergroot het inzicht in 
welke activiteiten bijdragen in het bereiken van de gestelde doelen. 
 
Daarnaast zijn de mutaties in de bestemmingsreserve verwerkt overeenkomstig de vastgestelde 
jaarrekening 2019 en is de begroting aangepast op de gewijzigde rijksbijdrage.  
 
Wij zien geen reden om een zienswijze op de begrotingswijziging in te dienen. 
 
1.2 De coronacrisis heeft geen negatieve gevolgen voor de begroting. 
De prognose gaat uit van een voorlopig positief resultaat. Dit komt o.a. door het wegvallen van 
reiskosten en opleidingen en oefeningen die niet plaatsvinden. Dit klinkt positief, maar brengt ook 
risico’s met zich mee op lange termijn.  De paraatheid blijft in ieder geval gegarandeerd, ondanks de 
vele beperkingen die zijn opgelegd. 
 
Kanttekeningen 
Er zijn geen kanttekeningen. 
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Financiën 
Er zijn geen financiële consequenties verbonden aan deze wijziging. De gemeentelijke bijdrage blijft 
gelijk.   
 
Samenwerking 
De Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is een 
samenwerkingsverband van 26 gemeenten, brandweer en GHOR en heeft als doel om taken uit te 
voeren op het gebied van brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing, geneeskundige 
hulpverlening en handhaving van de openbare orde en veiligheid. 
 
Communicatie 
Niet van toepassing. 
 
Vervolg 
Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant neemt op 2 december 2020 
een besluit over de ingekomen zienswijzen van gemeenten en stelt dan de begrotingswijziging 2020 
definitief vast. 
 
Bijlagen 
1. Brief Begrotingswijziging 2020 
2. Burap 2020 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 
 
 
burgemeester en wethouders van Goirle 
 
 
 
 
Mark van Stappershoef, burgemeester 
Jolie Hasselman, secretaris  
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De raad van de gemeente Goirle; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 oktober 2020 
 
gelet op de Gemeentewet; 
b e s l u i t : 
 
1. In te stemmen met de wijziging van de begroting 2020 van de Veiligheidsregio Midden- en West-

Brabant. 
2. Kennis te nemen van de Burap 2020 van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. 
 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 3 november 2020. 
 
 
          , de voorzitter 
 
 
 
          , de griffier 
 

 


