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Inleiding 

 

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 1 februari 2018 is de kaderbrief 2019 behandeld. In 

de kaderbrief worden de inhoudelijke en financiële kaders en ontwikkelingen toegelicht die voor 

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant voor het jaar 2019 van toepassing zijn. 

 

 

Besluitvorming 

 

Het Algemeen Bestuur heeft besloten: 

 
1. In te stemmen met de procedure om te komen tot de ontwerpbegroting 2019 rekening 

houdend met de vast te stellen begrotingskaders, waaronder:  
 
a. Loon- en prijs index volgens vigerend beleid: 

 

 
Bovenstaande indices zijn gepubliceerd door het CPB in december 2017. Deze 
worden geactualiseerd en verwerkt zodra de cijfers van maart 2018 bekend zijn.  

 
b. De BDUR-ramingen in de begroting 2019 op te nemen op basis van de december-

circulaire 2017.  
c. De verdeelsleutel van het kostenverdeelmodel jaarlijks te actualiseren conform de 

CEBEON-maatstaven en hiervoor een ingroeimodel te hanteren. 
 

2. De bijdragen van de gemeenten te wijzigen als gevolg van  
a. het herijken van beleid. Hierbij wordt de bijdrage vanaf 2019 structureel verlaagd met 

€ 270.000;   
b. het wegvallen van de opbrengsten van het Openbaar Meldsysteem (OMS). Hierbij 

wordt de bijdrage vanaf 2019 structureel verhoogd met € 730.000. 

Per saldo wordt verzocht een bedrag van € 460.000 op te nemen in de ontwerpbegroting en 
dit te verrekenen in de bijdragen gemeenten via het kostenverdeelmodel. 

 
3. 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 4 april en deze 
voor 15 april in procedure te brengen bij alle gemeenten met het verzoek reacties kenbaar te 
maken vóór 1 juli.  
 

4. Finale behandeling van de begroting 2019 is gepland in Commissie Middelen (CM) 18 juni, 
Dagelijks Bestuur (DB) 21 juni en Algemeen Bestuur (AB) 5 juli. 

 

 
  

2019 2020 2021 2022

Loonindex t.o.v. begroting 2018 3,60% 3,00% 3,00% 3,00%

Prijsindex t.o.v. begroting 2018 1,80% 1,70% 1,70% 1,70%

Gewogen loon- en prijsindex 2,88% 2,48% 2,48% 2,48%
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Inhoudelijke kaders 

Inleiding 

Samen maken we de regio veiliger, daar zetten wij ons voor in. Dit kunnen en doen wij niet alleen. 

Veiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van overheid, burgers, bedrijven en instellingen. 

Veiligheid is daarom soms van iedereen, maar soms ook van niemand.  

 

De veiligheidsregio heeft twee gezichten. Enerzijds zijn we een crisis- en netwerkorganisatie pur 

sang. Samen met onze partners investeren we om de veiligheid in Midden- en West-Brabant op 4 

prioritaire thema’s te verbeteren: - zorginstellingen – industrie – evenementen - transport / 

infrastructuur. Wij regisseren de samenwerking op deze thema’s en verbinden ons duurzaam met 

maatschappelijke partners, crisispartners en lokale, regionale en landelijke overheden. Wij stimuleren 

dat de samenleving bewust met risico’s om kan gaan en helpen onveiligheid weg te nemen. 

 

Anderzijds zijn wij een krachtige en gerespecteerde hulpverleningsdienst. Onze, vanuit 69 posten 

24/7 opererende, brandweer staat daarbij centraal. Maar ook GHOR, meldkamer en flexibele 

crisisteams staan altijd klaar om incidenten en crises slagvaardig te bestrijden. Wij bieden altijd hulp. 

 

1 Trends en ontwikkelingen 

De huidige tijd laat zich kenmerken door het exponentiële tempo waarin ontwikkelingen zich 

ontvouwen. 

 

De drijvende kracht van de technologische ontwikkeling zet zich onverminderd voort. Nano-, bio-, 

informatie- en neurotechnologie raken steeds verder met elkaar verweven. Op tal van terreinen zullen 

deze innovaties grote impact hebben, ook op het gebied van (brand)veiligheid. Dat zorgt voor nieuwe 

risico’s, maar biedt ook kansen. Digitalisering, big data, sensoriek, internet of things, datamining en 

neurodata maken het beter voorspellen van een verstoring en onveiligheid mogelijk.  Artificial 

intelligence en robotica worden steeds “slimmer” en goedkoper en daarmee automatisch 

toegankelijker voor een breder publiek. De rol van de mens verandert zodoende ook en de 

leefomgeving wordt daarmee zowel slimmer als interactiever. Dat vergroot voor de veiligheidsregio de 

kans om hierop via netwerken te anticiperen of hulp te mobiliseren, zowel preventief als tijdens de 

bestrijding van incidenten. 

 

In een wereld waarin alles en iedereen overal met elkaar verbonden is, ontstaan spontane netwerken 

van gelijkgestemden die tijdelijk samenwerken aan gemeenschappelijke doelen. Dit geeft het individu 

autonome macht in zijn vraag naar maatwerk, afgestemd op zijn eigen behoefte. Kennis en informatie 

wisselt hij steeds sneller uit. Bovendien accepteert hij minder vanzelfsprekend het gezag van 

personen en instituties. Waar voorheen de overheid boven de samenleving stond, zal ze nu minder 

autonoom moeten (samen)werken.  De burger stelt zich kritischer op ten aanzien van het 

functioneren van de overheid en stelt in toenemende mate dezelfde eisen aan haar als aan spelers 

op de vrije markt. Zij houdt overheden verantwoordelijk voor het waarborgen van zowel sociale als 

fysieke veiligheid. Gezien de beperkte invloed die de overheid uit kan oefenen, wordt zodoende een 

verwachtingspatroon gecreëerd waar de overheid niet of nauwelijks aan kan voldoen. De 

veiligheidsregio zal in haar streven naar (brand)veiligheidsbewustzijn en zelfredzaamheid onder 

burgers, en het voorkomen en beheersbaar maken van branden en incidenten, adequaat moeten 

inspelen op deze ontwikkelingen. 

 

Mensen willen grip krijgen op een wereld in verandering. Er is behoefte aan betrokkenheid bij de 

eigen gemeenschap. Ze nemen vaker zelf initiatieven voor een betere leefomgeving. Niet iedereen is 

in staat om mee te doen met deze ‘doe-democratie’. Er ontstaat een groter verschil tussen 

zelfredzamen en niet-zelfredzamen, mede door de (dubbele) vergrijzing. De veiligheidsregio beweegt 

mee met deze trend door in co-creatie met anderen, of als facilitator van initiatieven uit de (lokale) 

samenleving, te werken aan veiligheid. In deze lijn past ook de ambitie om burgers weerbaar en 
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zelfvoorzienend te maken.  

 

De algehele verschuiving naar het digitale domein heeft de binding van het individu met haar fysieke 

omgeving vermindert. Zo vindt een aanzienlijk deel van sociale interactie, voor een aanzienlijk deel 

van de bevolking, online plaats. Burgers kunnen, mede dankzij de opkomst van moderne 

communicatietechnologie, gemakkelijk contact leggen met gelijkgestemden. Identiteitsvorming vindt 

zodoende minder plaats langs traditionele lijnen, maar in toenemende mate via fluïde, sociale 

netwerken in het digitale domein. Men verliest daardoor deels binding met hun fysieke omgeving, 

waardoor individualisering toeneemt.  

 

2 Hoe wij in 2019 op actuele ontwikkelingen inspelen  

We investeren de komende jaren samen met onze partners op onderstaande onderwerpen om de 
veiligheid in Midden en West Brabant te verbeteren. 
 
Informatiegestuurde veiligheid 
Onze kennis- en informatiepositie wordt steeds crucialer om onze opgaven en ambities te realiseren. 
We moeten daarom investeren in de kwaliteit van onze informatie, de strategische sturing en onze 
digitale dienstverlening. Een deel van de kennis “maken” we zelf, door data om te zetten in informatie 
en informatie te veredelen tot kennis. Daarnaast verbinden we kennis en informatie van buiten aan 
onze organisatie. We maken interactieve veiligheidskaarten waarmee we onveiligheid zichtbaar en 
bespreekbaar maken. Adequate informatie helpt ook om incidenten en crises op de juiste wijze te 
bestrijden. Dit zal minder beslag leggen op kostbare en schaarse middelen.  
 
Ongekende risico’s 
De samenleving wordt steeds complexer en gaat geconfronteerd worden met nieuwe crises. Crises 
die maatschappelijke ontwrichting, uitval en overbelasting van vitale infrastructuur tot gevolg kunnen 
hebben. Effecten waar we nog niet voldoende op zijn voorbereid. De veiligheidsregio heeft een 
belangrijke rol bij de bestrijding van crises en bij het herstel van de gevolgen van ontwrichting en 
discontinuïteit. Dit vraagt om andere of nieuwe vormen van samenwerking met bekende en nog 
onbekende partners. Investeren in flexibiliteit en veerkracht is onmisbaar, met als fundament goede 
informatievoorziening, vakmanschap en samenwerkingsvermogen van onze crisisteams.  
 
Weerbare samenleving 
We hebben niet de illusie dat wij als veiligheidsregio de zelfredzaamheid voor de samenleving 
(bedrijven, instellingen en burgers) kunnen organiseren. Dat doet de samenleving in hoge mate zelf. 
Dat vraagt om tijdige informatie (bewustwordingscampagnes en handelingsperspectieven) naar de 
samenleving over risico’s en wat we als overheid daar wel en niet aan kunnen doen, zodat mensen 
juiste afwegingen kunnen maken.  
 

Vrijwilligheid  
Het werken met vrijwilligers is onze kracht. De beschikbaarheid van vrijwilligers (met name overdag) 
loopt echter langzaam maar zeker terug. De noodzakelijke opleidingen, oefeningen en periodieke 
testen maken de belasting en de vereisten voor de vrijwilliger hoog. Ook hebben we te maken met 
een veranderende maatschappij, waarbij vooral jongeren zich korter en vrijblijvender willen verbinden 
aan organisaties. Aanvullend heeft de organisatie behoefte aan een ander type vrijwilliger die (ook) 
kan worden ingezet voor niet-repressieve taken zoals het ondersteunen bij het oefenen in de wijk, 
voorlichting, in pop-up stores of een beperkt deel van de repressieve taak uitvoeren.  Wij moeten 
zorgen dat we ook in de toekomst voldoende vrijwilligers kunnen werven, binden en boeien. 
Daarnaast willen we onderzoeken of we bestaande netwerken van vrijwilligers kunnen inzetten 
kunnen inzetten in het vergroten van de weerbaarheid en zelfredzaamheid van burgers. 
 
Flexibilisering inzet incidentbestrijding en crisisbeheersing 
De samenleving verandert in hoog tempo. De risico’s worden dynamischer in tijd, plaats, grootte en 
soort. Dat vraagt om maatwerk voor incidentbestrijding. We kiezen voor een flexibele en 
gedifferentieerde aanpak. 
De veiligheidsregio wordt steeds vaker bevraagd door gemeenten en andere partijen op inbreng van 
hulp en expertise bij (mini)crises en incidenten, waarbij geen sprake is van grootschalige opschaling. 
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Zo kunnen we scenario’s ontwikkelen, omgevingsanalyses maken, een goede informatiepositie 
opbouwen en delen, netwerkmanagement organiseren, bestuurlijk overleg faciliteren en logistieke 
ondersteuning leveren. Gemeenten kunnen met dit maatwerk sneller grip krijgen op onverwachte 
gebeurtenissen en de maatschappelijke impact ervan. Dit betekent dus niet volledige operationele of 
bestuurlijke opschaling, maar ondersteuning met (crisis)functies en expertise die we als regio van huis 
uit bezitten.   
 
Samen optrekken in een veilige leefomgeving 
Partijen (overheden, ketenpartners en stakeholders) hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid 
voor veiligheid in de regio. De omgevingswet biedt kansen om de veiligheid in de samenleving te 
bevorderen en meer tegemoet te komen aan de wensen en behoeften van burgers, bedrijven en 
instellingen. Daarom versterken we de samenwerking in de driehoek van leefbaarheid (OMWB), 
gezondheid (GGD) en fysieke veiligheid (VR).  
 
Maatwerk bij evenementen in de regio 
Onze regio kent veel evenementen en festiviteiten. Iedere gemeente heeft een eigen werkwijze in de 
voorbereiding daarop en de hulpdiensten adviseren afzonderlijk. We maken samen met onze partners  
een regionaal overzicht van evenementen en dragen zorg voor een geïntegreerd advies. Ook gaan 
we meer kennis delen met evenementenorganisatoren om de veiligheid van evenementen aan de 
voorkant te vergroten. 

 

 

FINANCIËLE KADERS 

 

Inleiding 

 

In 2017 heeft de veiligheidsregio haar begroting 2018, 2019 en verder goed onder de loep genomen. 

Dit was noodzakelijk om de wetgeving van de BBV in te voeren en om evenwicht te brengen in de 

lasten en baten. De BBV is verwerkt in de begroting 2018 en verder. Hierbij is de overhead apart 

inzichtelijk gemaakt. De Veiligheidsregio Midden en West-Brabant (VRMWB) heeft voor 2018 een 

overheadpercentage van 16,4%. Bij alle veiligheidsregio’s is een benchmark uitgevoerd op de 

overhead; onze organisatie heeft de tweede/derde positie van laagste overhead! Natuurlijk zijn de 

gegevens soms afhankelijk van inrichting van de organisatie. Wel kan de conclusie getrokken worden 

dat de veiligheidsregio een zeer laag overheadpercentage heeft. 

 

In de meerjarenbegroting was een verschil te zien tussen de verwachte inkomsten vanuit de BDUR 

en de verwachte uitgaven. Als gevolg hiervan werden structurele lasten incidenteel gedekt uit de 

reserve. Dit is op lange termijn geen wenselijke situatie en wordt vanaf begroting 2018 aangepast. 

Tegenover de structurele uitgaven staan structurele inkomsten. Incidentele projecten kunnen wel 

incidenteel gedekt worden uit bijvoorbeeld reserves. In totaal is er € 310.000 structureel bezuinigd op 

BDUR-projecten, is er € 1,2 miljoen structureel in de begroting verwerkt met een structurele dekking 

vanuit inkomsten BDUR en wordt er € 450.000 uit de reserve BDUR gedekt.     

 

18 West-Brabantse gemeenten hebben onderling richtlijnen afgesproken voor alle 

gemeenschappelijke regelingen, waarbij verzocht is deze bij de kaders van de begroting 2019 te 

betrekken. Deze richtlijnen en de wijze waarop deze binnen de begroting van de VRWMB wordt 

toegepast, zijn opgenomen in bijlage 1. 

 

1 Herijking beleid 2018/2019 

 

Het Algemeen Bestuur van de veiligheidsregio hanteert als uitgangspunt dat hogere, noodzakelijke 

uitgaven als (in)direct gevolg van wet- en regelgeving en/of onvermijdbaar zijn op grond van de 

wettelijk vastgestelde beleidsdocumenten van de Veiligheidsregio verrekend kunnen en mogen 
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worden via het kostenverdeelmodel, dat de basis vormt voor de gemeentelijke bijdrage aan de 

veiligheidsregio. 

 

Voor de begroting 2018 was de onontkoombare stijging van structurele uitgaven € 900.000. Op de 

oorzaken hiervan is in de kaderbrief en begroting 2018 uitgebreid ingegaan. Besloten is toen dat van 

deze stijging de veiligheidsregio zelf € 260.000 diende op te lossen omdat deze kosten niet direct 

vallen in de categorie voortkomend uit wet- en regelgeving. Het overige bedrag van € 640.000 zou 

worden verrekend via het kostenverdeelmodel gemeenten. Daarnaast heeft het Algemeen Bestuur in 

de retraite 2017 besloten een prestatieovereenkomst te sluiten met de Reddingsbrigade voor het 

leveren van een reddingsgroep binnen 3 uur in de regio en binnen 24 uur voor nationale inzet. De 

kosten bedragen € 40.000. Dekking van de kosten voor het eerste jaar (2018) is gevonden in het 

jaarresultaat 2016. Voor de structurele dekking wordt voorgesteld deze te dekken door een verhoging 

van de bijdrage van gemeenten, omdat de kosten het gevolg zijn van nieuw beleid waarover het 

Algemeen Bestuur positief besloten heeft.  

 

In de kaderbrieven die de west-Brabantse gemeenten sturen in het kader van de begroting 2019 

wordt verzocht aan te geven of de verhoging van de gemeentelijke bijdrage vanaf 2019 ook in de 

begroting van de veiligheidsregio verwerkt kan worden. Het Bestuur heeft besloten dat sommige 

bijdragen in de begroting van de veiligheidsregio verwerkt kan worden, soms zelfs al vanaf 2018. Dit 

is weergegeven in onderstaande tabel.   

 

Dagdienstbrandweer Waalwijk 230.000 Bijdragen gemeenten noodzakelijk, 

bestuursbesluit 

Veilig en gezond werken 100.000 Bijdragen gemeenten noodzakelijk, 

nieuwe eisen wetgeving 

IKB 125.000 Bijdrage gemeente niet noodzakelijk, 

vanaf 2019 binnen begroting VRMWB 

oplossen 

Vennootschapsbelasting* 50.000 Bijdrage gemeente niet noodzakelijk, 

nihil aangifte 

Vrijwilligers en paraatheid* 135.000 Bijdragen gemeente in financiële zin niet 

noodzakelijk, € 100.000 dekking vanuit 

vrijval kapitaallasten, € 35.000 binnen 

begroting VRMWB oplossen  

Reddingsbrigade 40.000 Bijdragen gemeenten noodzakelijk, 

nieuw beleid 

*reeds € 185.000 wordt in 2018 verwerkt als een verlaging van de bijdragen van gemeenten. 

 

Samenvattend kan gesteld worden dat van de onontkoombare kosten van € 940.000 (incl. 

reddingsbrigade) voor herijking en nieuw beleid de veiligheidsregio reeds € 260.000 in haar begroting 

verwerkt heeft. Van het overgebleven bedrag van € 680.000 wordt nu voorgesteld wederom € 

260.000 in de begroting van de organisatie te verwerken, waarvan € 135.000 reeds in 2018. 

Daarnaast komt de verhoging van de bijdrage van € 50.000 voor vennootschapsbelasting vanaf 2018 

te vervallen omdat de aangifte nihil is. Het overige bedrag van € 370.000 blijft/wordt wel gedekt wel 

via het kostenverdeelmodel. Op deze wijze heeft de veiligheidsregio in totaal reeds € 520.000 

opgelost heeft van het totaal bedrag van € 940.000. 

 

2 Reserves en voorzieningen 

In het kader van de zienswijzen op de begroting 2018 is verzocht het doel, de wijze van vulling en de 

gewenste omvang van diverse bestemmingsreserves toe te lichten. Het beeld leeft bij sommige 

gemeenten dat de veiligheidsregio veel middelen aan reserves en voorzieningen heeft, die wellicht 

niet noodzakelijk zijn. Bekeken is daarom of het noodzakelijk is voor een goede bedrijfsvoering dat de 

reserve aangehouden dient te blijven of dat deze kan vervallen bij de jaarrekening. 

 

Het doel van iedere reserve en voorziening is geactualiseerd, waarbij ook de hoogte bekeken is. 
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Hierbij is ook de indeling van de reserves en voorzieningen enigszins aangepast, te weten 

 Box gemeente: deze reserves zijn ingesteld door het Bestuur, vaak door het bestemmen van 
resultaat. Het bestuur bepaalt de hoogte en het doel van deze reserves.  

 Box rijk / overig: deze reserves zijn niet gefinancieerd door gemeentelijke bijdragen, maar 
worden veelal door het Rijk en derden gefinancieerd. Deze reserves hebben een specifiek 
bestedingsdoel. 

 Voorzieningen veiligheidsregio: deze voorzieningen zijn wettelijk bepaald. De accountant 
controleert de hoogte en de inzet van deze voorzieningen. 

 

 

Besloten is: 

 Reserves die voor gemeenten of voor een specifieke gemeente worden aangehouden door 
de veiligheidsregio vrij te laten vallen aan die gemeenten. Dit geldt onder andere voor de 
reserve BTW Compensatie Gemeenten t.b.v. onderhoud kazernes, toolbox brandveiligheid, 
resultaat FLO Breda. 

 Reserves met een specifieke bestemming, die al meer dan twee jaar bestaan en/of waarbij 
nog geen specifiek plan onderligt en nog niet wordt uitgevoerd vrij te laten vallen.  

 De reserve crises en calamiteiten (voorheen exploitatieresultaat VR), bedoeld voor het 
opvangen van schommelingen in de jaarlijkse uitgaven die verband houden met het aantal en 
de omvang van crises, calamiteiten en incidenten, te verhogen van 1% naar 2 %. Op deze 
wijze wordt de slagkracht verhoogd om te handelen in dergelijke situaties. Hierdoor kan 
(eventueel) voorkomen worden dat gemeenten jaarlijks hun bijdrage moeten aanpassen in 
verband met aard, omvang en aantal crises en calamiteiten. Het bestuur dient altijd over de 
inzet van deze reserve te beslissen.  

 Het risico van de aansprakelijkheid Brand Moerdijk niet financieel te vertalen in het 
weerstandsvermogen / niet te reserveren in een reserve. 

 

In totaal valt er een bedrag van € 383.656  vrij.  

 

3 Reserve kapitaallasten en investeringsplan 

 

Bij de behandeling van de begroting 2018 zijn in het Algemeen Bestuur vragen gesteld over de 

noodzaak van investeringen en de realisatie van de planning. Dit in relatie tot de egalisatiereserve 

kapitaallasten.  Hiertoe is het investeringsplan onderzocht en de werking van de egalisatiereserve 

kapitaallasten opnieuw bezien.  

 

Investeringsplan 

 

Elke post op het investeringsplan is beoordeeld op noodzaak. Bij de beoordeling is rekening 

gehouden met het dekkings- en spreidingsplan, garanderen van paraatheid en wettelijke regelgeving. 

Naast de noodzaak zijn ook de gehanteerde afschrijvingstermijnen beoordeeld. Op basis van actuele 

aanbestedingen zijn de normbedragen bijgesteld. Als laatste zijn de investeringsposten beoordeeld 

op haalbaarheid van de realisatie. De afgelopen jaren is namelijk gebleken dat de aanbestedings- en 

bouwtijden grote invloed hebben gehad op de uiteindelijke realisatie en ingebruikname. Conclusies uit 

deze acties is dat enkele posten zijn komen te vervallen en de resterende posten op het 

investeringsplan noodzakelijk zijn voor een goede bedrijfsvoering. De afschrijvingstermijnen sluiten 

aan bij de technische levensduur. De positieve en negatieve effecten van marktwerking op de 

normbedragen zijn vertaald in het investeringsplan. Dit alles heeft geleid tot een realistischer 

investeringsplan, waarbij de haalbaarheid beter aan moet sluiten bij de werkelijkheid. 

 

Egalisatiereserve kapitaallasten 

 

In maart 2011 heeft het Algemeen Bestuur besloten om met ingang van 1 januari 2015 een 

egalisatiereserve voor kapitaallasten in te stellen. Bij deze methode wordt er een jaarlijks gelijk 

begroot bedrag voor kapitaallasten gestort in de egalisatiereserve. Dit bedrag is onderdeel van de 

bijdrage van gemeenten, waardoor er stabiliteit in de bijdrage is. De werkelijke kapitaallasten, die 
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jaarlijks kunnen schommelen, worden gedekt uit de reserve. Het verschil tussen de werkelijke 

kapitaallasten en het jaarlijks gelijke bedrag wordt verrekend binnen de reserve. De egalisatiereserve 

zorgt voor een rustiger en evenwichtiger beeld in de gemeentelijke bijdragen, omdat pieken en dalen 

vereffend worden. 

 

De afgelopen jaren heeft VRMWB een tijdelijke investeringsstop gekend en is de realisatie van 

investeringen achtergebleven bij de planning. Daarnaast waren de gerealiseerde investeringen lager 

dan begroot als gevolg van de marktwerking. Dit heeft geleid tot voordelen op de kapitaallasten. Deze 

voordelen zijn gestort in de egalisatiereserve, waardoor de reserve in 2016 gegroeid is tot aan het 

vastgestelde plafond en zelfs daarboven, waardoor afroming noodzakelijk was. Deze situaties zijn 

niet gewenst, daarom zijn er verschillende opties onderzocht.  

 

Er zijn beleidsmatige uitgangspunten geformuleerd, waaraan de verschillende opties getoetst kunnen 

worden. Deze uitgangspunten zijn: 

 Stabiliteit in de bijdrage van gemeenten voor kapitaallasten is gewenst. 

 Er wordt vanuit gegaan dat 85/90% van het investeringsplan gerealiseerd wordt. 

 De periode van doorkijk van de reserve wordt verkort van 25 jaar naar 10 jaar. In deze 

periode mag de reserve niet onder 0 komen. De periode van 25 jaar was een technische 

termijn, gebaseerd op de langste afschrijvingstermijn van het activa. De periode van 10 jaar is 

meer inhoudelijk gebaseerd, binnen deze periode verandert de soort materiaal waarschijnlijk 

niet.  

 Indien gezien wordt dat de reserve richting 0 gaat komen, wordt ruim voorafgaand hieraan 

met gemeenten in overleg getreden hoe hiermee om te gaan. Verschillende scenario’s 

kunnen dan uitgewerkt worden.  

 
Besloten is, gezien de uitgangspunten, om te blijven werken met een egalisatiereserve, omdat hierbij 

fluctuaties in de bijdragen van gemeenten voorkomen worden. De hoogte van de reserve wordt 

incidenteel verlaagd naar € 5 miljoen euro waarbij de schommelingen kunnen worden opgevangen en 

de reserve binnen de periode van 10 jaar niet onder 0 komt. Dit leidt tot een vrijval van € 3,7 miljoen 

voor gemeenten. De storting in de reserve wordt structureel naar beneden bijgesteld met een bedrag 

van € 100.000. Dit bedrag worden ingezet voor dekking van herijking beleid (zie punt 2). Het risico dat 

de reserve weer oploopt richting de hoogte van het plafond, zal daardoor vertraagd worden. 

Daarnaast wordt jaarlijks bij de begroting bekeken of de storting ook incidenteel kan worden 

aangepast, waarbij toch stabiliteit voor gemeenten voor 10 jaar blijft gewaarborgd. 

  

4 Concessie Openbaar Meldsysteem (OMS) 

Voor sommige instellingen en bedrijven geldt een wettelijke verplichting om aangesloten te zijn op 

een systeem met een automatische melding naar de meldkamer (Openbaar Meldsysteem). Dit wordt 

binnen de regio uitgevoerd door Siemens, die hiervoor tevens een brandweervergoeding in rekening 

brengt bij de abonnees. Eind 2015 heeft Nysingh advocaten een advies over OMS uitgebracht, 

waaruit blijkt dat er geen wettelijke basis is voor de OMS-brandweervergoeding en dat het 

kostenverhaal in strijd is met de wet. Dit wordt bevestigd door een second opinion. De conclusie uit 

de rapporten is dat het verlengen of opnieuw aangaan van een concessie overeenkomst 

onrechtmatig is.  

 

Gelet op het feit dat de concessie met Siemens in onze regio in september 2017 zou aflopen, heeft 

het Algemeen Bestuur tijdens de retraite 2017 besloten om de lopende concessie met Siemens te 

verlengen tot het moment van overgang van de GMK naar LMO. Het daaraan verbonden risico is 

daarbij afgewogen tegen de inkomsten (€ 730.000) die verkregen worden uit de concessie.  

 

Siemens wilde echter in de nieuwe overeenkomst opnemen dat de veiligheidsregio Siemens geheel 

zou vrijwaren voor alle schade en kosten die Siemens leidt of zal leiden ten gevolge van vernietiging, 
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ontbinding of anderszins eerder beëindigen van de overeenkomst. Deze volledige vrijwaring betreft 

een juridisch en financieel risico varierend van € 2.065.000 tot € 4.708.000. Deze bedragen komen 

bovenop het risico van onrechtmatigheid. 

  
Een andere keuze is om de markt vrij te geven waardoor er geen extra risico’s zijn voor de 
veiligheidsregio maar ook de jaarlijkse inkomsten ter hoogte van € 730.000 wegvallen. Bij het maken 
van de keuze is rekening gehouden dat het in stand houden van de meldkamer (en dus een 
eventuele opbrengst) naar verwachting per 1-1-2020 overgaat naar de politie.  
 
Het Algemeen Bestuur heeft besloten om de markt vrij te geven en geen concessie aan te gaan met 
Siemens. Dit betekent voor de veiligheidsregio een verlies aan inkomsten van € 730.000 structureel. 
De veiligheidsregio heeft geen financiële mogelijkheden om dit verlies aan inkomsten zelf op te 
vangen. Besloten is dit verlies vanaf 2019 te compenseren door het verhogen van de gemeentelijke 
bijdrage via het kostenverdeelmodel en dit te verwerken in de beleidsbegroting 2019. Het gaat om 
een bedrag van € 730.000. Voor 2018 wordt het positieve resultaat 2017 gereserveerd om de 
opbrengsten te compenseren.  

 

5 Herijking kostenverdeelmodel 

 

Met ingang van de begroting 2013 is het kostenverdeelmodel geïntroduceerd voor het verdelen van 

de kosten van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant over de deelnemende gemeenten. Het 

kostenverdeelmodel is gebaseerd op de Cebeon maatstaven dat rekening houdt met verschillen 

tussen gemeenten, zoals inwoners, kernen, bedrijvigheid. Tevens sluit het op Cebeon gebaseerde 

model aan bij de inkomsten die de gemeenten ontvangen voor het cluster OOV uit het 

Gemeentefonds.  

 

De maatstaven van het Cebeon model veranderen echter continu. De (invulling van de) maatstaven 

van het gemeentefonds worden jaarlijks geactualiseerd, waardoor de bijdrage uit het gemeentefonds 

jaarlijks verandert. De afgelopen jaren heeft zelfs groot onderhoud plaatsgevonden, waarbij 

maatstaven en weging zijn aangepast. Bij de invoering van het kostenverdeelmodel is niet expliciet 

aangegeven op welke wijze veranderingen van of in de maatstaven van het gemeentefonds verwerkt 

worden in het kostenverdeelmodel. De sleutel van het kostenverdeelmodel is derhalve niet aangepast 

op de nieuwe verdeling van het subcluster OOV en de actualisaties van de maatstaven sindsdien.  

 
Als de sleutel van het kostenverdeelmodel niet wordt aangepast, ontstaat er een scheefgroei tussen 
de bijdrage uit het gemeentefonds en de betaling aan de veiligheidsregio. Een aanpassing van de 
verdeelsleutel van het kostenverdeelmodel is nodig om de bijdrage aan de veiligheidsregio in pas te 
laten lopen met de bijdrage uit het gemeentefonds.  

 
Besloten is de verdeelsleutel te actualiseren, zodat de bijdrage die gemeenten betalen aan de 
veiligheidsregio aansluit bij de bijdrage die zij verkrijgen vanuit het gemeentefonds. Dit voorstel komt 
overeen met het uitvoeren van het eerder genomen besluit van het Algemeen Bestuur bij de 
introductie van het kostenverdeelmodel om de verdeelsleutel CEBEON te hanteren. Het lijkt of er 
ieder jaar ‘voor’- en ‘nadeel’ gemeenten ontstaan omdat ieder jaar de sleutel verandert. Echter, dit zijn 
geen voor- en nadeelgemeenten omdat de bijdrage vanuit het gemeentefonds ook overeenkomstig 
aangepast is.  
 

De volgende uitgangspunten voor de actualisatie worden gehanteerd: 

 De sleutel CEBEON ten behoeve van verdeling gemeentefonds is de basis voor de sleutel 

van het kostenverdeelmodel 

 De sleutel wordt jaarlijks geupdate bij begroting t+1 

 De meest recent beschikbare sleutel wordt gehanteerd. Jaarlijks wordt de sleutel na uitkomst 

meicirculaire beschikbaar gesteld door BZK (t-1) 

Omdat de sleutel van het kostenverdeelmodel sinds de implementatie en na de ingroeiperiode niet 

meer is aangepast, en omdat binnen het gemeentefonds groot onderhoud heeft plaatsgevonden, is 



 

Kaderbrief 2019           11 

de verschuiving van de bijdragen tussen de gemeente bij actualisatie van de sleutel relatief gezien 

groot. Besloten is daarom een overgangsperiode van 3 jaar te hanteren, te weten 2019-2021. In 

bijlage 3 is een overzicht weergegeven van de huidige en de nieuwe verdeelsleutel van het 

kostenverdeelmodel. 

 
 

6 Loon- en prijsontwikkeling 

In 2013 is, op verzoek van het AB, een inventarisatie gehouden naar de verwerking van de loon- en 
prijsontwikkelingen in de begroting van Veiligheidsregio’s. Hierbij is geconstateerd dat er veel 
verschillende wijzen van verwerking van deze financiële ontwikkelingen worden toegepast. Op basis 
van deze uitkomst is besloten de door de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant gehanteerde 
methodiek ten behoeve van de loon- en prijsontwikkeling te continueren.  

De kernpunten van de systematiek om de loon- en prijsontwikkeling te verwerken zijn: 

 Voor de loonontwikkeling wordt gerekend met de CPB-index “Loonvoet sector overheid”  

 Voor de prijsontwikkeling wordt gerekend met de CPB-index “Prijs bruto Binnenlands 

Product”  

 Beide indices worden periodiek gepubliceerd door het Centraal Planbureau (CPB). In de 

begroting wordt uitgegaan van de jongste CPB-prognose ten tijde van de vaststelling van de 

conceptbegroting. Dit zijn de cijfers van de publicaties in maart. In het voorliggende voorstel 

worden de cijfers van de publicatie van december weergegeven. Deze worden aangepast bij 

het opstellen van de ontwerpbegroting. 

 Nacalculatie van de gebruikte indices voor jaar t-1 en jaar t-2, zoals ze zijn verwerkt in de 

begroting jaar t-1. 

 

Samenvattend wordt de huidige loon- en prijsontwikkeling bepaald door de CPB in maart 

gepubliceerde index loonvoet sector overheid en index prijs bruto binnenlands product voor het jaar 

2019 en de correcties van deze indices voor het jaar 2017 en 2018 van de in de begroting 2018 

verwerkte cijfers. 

De laatst bekende raming die is afgegeven door het CPB (Centraal Plan Bureau) betreft de publicatie 

van 20 december 2017. Daarin zijn de volgende ramingen afgegeven: 

 

 
 
Op basis van de bovenstaande financiële tabellen met indices, kan een gewogen gemiddelde index 
berekend worden waarmee de bijdrage in de begroting wordt aangepast. Deze berekening is in 
onderstaande tabel weergegeven. 
 
 

Kerngegevenstabel Centraal Plan Bureau december 2017

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Loonindex 2,90% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

Prijsindex 1,00% 1,70% 1,70% 1,70% 1,70% 1,70%
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Bij het opstellen van de ontwerpbegroting 2019 zal zoals eerder vermeld de loon- en prijsindex 
aangepast worden op basis van de meest actuele ramingen van het CPB (maart 2018). De meest 
actuele ramingen worden verwerkt in de beleidsbegroting 2019. 

 

 

7 Ontwikkelingen BDUR 

Zowel in de junibrief 2017 als in de beschikking van december 2017 zijn geen beleidswijzigingen 

opgenomen. Op basis van de beschikking bijdrage BDUR 2018 (d.d. 8 december 2017) van het 

Ministerie van Justitie en Veiligheid wordt onderstaande bijdrage voor VRMWB verwacht: 

 

Meerjarenprognose 2019 2020 2021 2022 

BDUR VRMWB € 9.920.000 € 9.920.000 € 9.920.000 € 9.920.000 

 

 

Ten opzichte van de beleidsbegroting 2018 krijgt VRMWB per jaar € 189.629 meer budget als gevolg 

van de toekenning van de loon- en prijsbijstelling 2017 en door wijzigingen in kengetallen. Hieronder 

is het verloop van het budget weergegeven: 

 

 

 

 

 

 

 

index CPB verhouding gewogen 

index

index 

begroting 

2019

Loonindex 2017 2,90% 60,00% 1,74%

Prijsindex 2017 1,00% 40,00% 0,40%

Gewogen index 2,14%

Index 2017 bij begroting 2018 1,98%

Correctie index 2017 0,16% 0,16%

Loonindex 2018 3,00% 60,00% 1,80%

Prijsindex 2018 1,70% 40,00% 0,68%

Gewogen index 2,48%

Index 2018 bij begroting 2018 2,24%

Correctie index 2018 0,24% 0,24%

Loonindex 2019 3,00% 60,00% 1,80%

Prijsindex 2019 1,70% 40,00% 0,68%

Gewogen index 2019 2,48% 2,48%

Index 2019 incl nacalculatie 2,88%

Loonindex 2020 3,00% 60,00% 1,80%

Prijsindex 2020 1,70% 40,00% 0,68%

Gewogen index 2020 2,48% 2,48%

Loonindex 2021 3,00% 60,00% 1,80%

Prijsindex 2021 1,70% 40,00% 0,68%

Gewogen index 2021 2,48% 2,48%

Loonindex 2022 3,00% 60,00% 1,80%

Prijsindex 2022 1,70% 40,00% 0,68%

Gewogen index 2022 2,48% 2,48%
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Ontwikkeling BDUR 2019 2020 2021 2022* 

Beleidsbegroting 2018 
(beschikking december 
2016) 

€ 9.730.000 € 9.730.000   
 

Loon- en prijsbijstelling € 110.872 € 110.872    

Overige wijzigingen € 79.128 € 79.128    

Junibrief 2017 € 9.920.000 € 9.920.000 € 9.920.000 € 9.920.000 

Wijzigingen - - -  

Beschikking  december 
2017 € 9.920.000 € 9.920.000 € 9.920.000 € 9.920.000 

 

* De bijdrage BDUR wordt 3 jaar vooruit geprognotiseerd. Voor 2022 is hetzelfde bedrag als 2021 

aangehouden. 

 

Risico 

Vanaf 2017 hanteert het ministerie van Veiligheid en Justitie een nieuwe verrekensystematiek om de 

totale bijdrage BDUR te verdelen over de Veiligheidsregio’s. De kengetallen (zoals inwoners, aantal 

woonruimtes, oppervlaktebebouwing) waarop de verdeelsystematiek is gebaseerd, zijn opnieuw 

bepaald en gewaardeerd naar risico en relevantie. Als één van de kengetallen wijzigt bij een 

Veiligheidsregio (bijvoorbeeld meer BRZO bedrijven), heeft dit ook effect voor de bijdrage van 

VRMWB. 

 

8 Samenvatting financiële consequenties 

De hierboven genoemde voorstellen hebben verschillende financiële consequenties voor gemeenten 

en voor de veiligheidsregio. In onderstaande tabel wordt een samenvatting op hoofdlijnen gegeven 

van deze consequenties. 

 

 

Financiële consequenties genoemde herijkingen 

1. Herijking beleid 2018/2019 € 330.000 bijdragen vanuit gemeenten (al in begroting 

opgenomen)  

€ 40.000 bijdragen vanuit gemeenten voor nieuw beleid vanaf 

2019 (reddingsbrigade) 

€ 310.000 structurele verlaging bijdragen vanuit gemeenten 

vanaf 2019. Hiervan wordt € 260.000 verwerkt in de begroting 

VRMWB (waarvan dekking van € 100.000 door vrijval 

kapitaallasten, zie punt 3) en valt € 50.000 vrij. In 2018 zal de 

verlaging € 185.000 zijn. 

2. Reserves en voorzieningen Vrijval € 383.656 incidenteel (2018) 

3. Reserve kapitaallasten en 

investeringsplan 

Vrijval 3.700.000 incidenteel (2018) 

Vrijval 100.000 structureel (waarbij besloten is deze in te zetten 

binnen begroting VRMWB voor dekking herijking beleid, zie punt 

1) 

4. Concessie Openbaar 

Meldsysteem (OMS) 

€ 730.000 structurele verhoging bijdragen vanuit gemeenten 

vanaf 2019 

5. Herijken 

kostenverdeelmodel 

Consequenties zijn verschillend per gemeente. 

6. Loon- en prijsontwikkeling Consequenties worden berekend indien cijfers CPB maart 2018 

bekend zijn.  

 

 

De consequenties per gemeente voor 2018 en 2019 zijn in onderstaande tabellen weergegeven. In 

de tabel 2019 is rekening gehouden gehouden met de geactualiseerde verdeelsleutel van het 

kostenverdeelmodel conform het ingroeimodel. De financiele consequenties van de loon- en 
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prijsontwikkeling zijn nog niet verwerkt in deze tabel. Deze worden verwerkt in de ontwerpbegroting 

2019 wanneer de cijfers CPB maart 2018 bekend zijn.  

 

 

 
 
 
 

gemeenten 

Veiligheidsregio 

MWB 

totaal incidentele 

teruggaven 

reserves 2018 (incl 

reserve kap.last) 

(punt 2 en 3)

incidentele verlaging 

bijdrage gemeenten 

aan VRMWB 2018 

a.g.v. herijking beleid 

(punt 1)

totaal teruggave 

aan gemeenten

2018

Aalburg 31.010                 1.725                      32.734                  

Alphen-Chaam 37.329                 1.762                      39.091                  

Baarle-Nassau 31.007                 1.464                      32.471                  

Bergen op Zoom 251.505               11.872                    263.377                

Breda 846.221               32.168                    878.389                

Dongen 77.836                 3.674                      81.511                  

Drimmelen 80.269                 3.789                      84.058                  

Etten-Leur 140.339               6.625                      146.964                

Geertruidenberg 71.749                 3.387                      75.136                  

Gilze en Rijen 77.634                 3.665                      81.299                  

Goirle 68.087                 3.214                      71.301                  

Halderberge 95.332                 4.500                      99.832                  

Hilvarenbeek 49.185                 2.322                      51.507                  

Loon op Zand 69.533                 3.282                      72.815                  

Moerdijk 159.911               7.548                      167.459                

Oisterwijk 78.748                 3.717                      82.465                  

Oosterhout 160.170               8.908                      169.078                

Roosendaal 284.651               13.437                    298.088                

Rucphen 62.617                 2.956                      65.573                  

Steenbergen 75.893                 3.582                      79.475                  

Tilburg 883.669               41.712                    925.382                

Waalwijk 184.281               7.105                      191.385                

Werkendam 79.267                 3.742                      83.009                  

Woensdrecht 79.794                 3.767                      83.561                  

Woudrichem 46.562                 2.198                      48.760                  

Zundert 61.057                 2.882                      63.939                  

Totaal 4.083.656                 185.000                          4.268.656                   
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Gemeentelijke 

bijdrage 

Veiligheidsregio 

MWB

 Totaal bijdrage 

kostenverdeel-

model 2019 

huidige sleutel 

 totaal bijdrage 

kostenverdeelmodel 

2019 ingroei (67% 

huidige sleutel, 33% 

nieuwe sleutel)     

(punt 5) 

 verschil 

huidige sleutel - 

sleutel 

ingroeimodel 

 gesaldeerde 

mutaties van 

bijdrage 

gemeenten 2019 

agv herijking 

beleid en OMS              

(punt 1 en 4) 

 bijdrage 

kostenverdeel-

model na 

verwerking 

mutaties  

 verschil bijdrage 

2019 

kostenverdeelmodel 

vlgs begroting 2018 - 

nieuwe bijdrage 

kostenverdeelmodel 

na mutaties* 

2019

Aalburg 585.789                    602.458                        16.669                4.410                 606.868             21.079                           

Alphen-Chaam 598.509                    614.391                        15.882                4.498                 618.889             20.379                           

Baarle-Nassau 497.153                    494.979                        -2.174                 3.623                 498.602             1.449                             

Bergen op Zoom 4.032.502                 3.930.912                    -101.589            28.776               3.959.688           -72.814                         

Breda 10.926.373              10.731.028                  -195.345            78.555               10.809.583         -116.791                       

Dongen 1.247.990                 1.241.552                    -6.438                 9.089                 1.250.641           2.650                             

Drimmelen 1.286.992                 1.348.388                    61.395                9.871                 1.358.258           71.266                           

Etten-Leur 2.250.133                 2.233.864                    -16.269              16.353               2.250.217           84                                   

Geertruidenberg 1.150.395                 1.167.674                    17.279                8.548                 1.176.222           25.826                           

Gilze en Rijen 1.244.750                 1.297.680                    52.930                9.499                 1.307.180           62.429                           

Goirle 1.091.674                 1.102.486                    10.812                8.071                 1.110.556           18.883                           

Halderberge 1.528.507                 1.575.622                    47.114                11.534               1.587.156           58.648                           

Hilvarenbeek 788.605                    819.398                        30.793                5.998                 825.396             36.791                           

Loon op Zand 1.114.856                 1.138.077                    23.222                8.331                 1.146.408           31.553                           

Moerdijk 2.563.933                 2.621.786                    57.853                19.192               2.640.979           77.045                           

Oisterwijk 1.262.599                 1.290.055                    27.456                9.444                 1.299.499           36.900                           

Oosterhout 3.025.677                 3.022.352                    -3.325                 22.125               3.044.477           18.800                           

Roosendaal 4.563.956                 4.488.456                    -75.500              32.857               4.521.313           -42.643                         

Rucphen 1.003.975                 1.030.354                    26.379                7.543                 1.037.896           33.922                           

Steenbergen 1.216.829                 1.244.794                    27.966                9.112                 1.253.907           37.078                           

Tilburg 14.168.323              13.973.415                  -194.908            102.290             14.075.706         -92.618                         

Waalwijk 2.413.183                 2.462.907                    49.724                18.029               2.480.936           67.754                           

Werkendam 1.270.930                 1.315.564                    44.634                9.630                 1.325.194           54.264                           

Woensdrecht 1.279.378                 1.294.891                    15.513                9.479                 1.304.370           24.992                           

Woudrichem 746.559                    781.600                        35.041                5.722                 787.322             40.762                           

Zundert 978.950                    1.013.838                    34.888                7.422                 1.021.260           42.310                           

Totaal 62.838.523              62.838.523                  -0                         460.000                   63.298.523             460.000                        

* verwerkte mutaties in bovenstaand overzicht zijn het ingroeimodel van de gewijzigde sleutel kostenverdeelmodel, verlaging van de bijdragen  

gemeenten agv herijking beleid (€ 270.000), verhoging bijdrage gemeenten a.g.v. het wegvallen van de opbrengsten OMS (€ 730.000). Nog niet 

verwerkt is de aanpassing a.g.v. loon- en prijsontwikkeling. Deze wordt verwerkt zodra cijfers CPB maart bekend zijn.
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Bijlage 1 Kaders verbonden partijen 

 

Onderstaand zijn de richtlijnen van de 18 West-Brabantse gemeenten voor de begroting 2019 

opgenomen die de gemeenten onderling hebben afgesproken voor alle gemeenschappelijke 

regelingen. In de tweede kolom is aangegeven hoe dit binnen VRWMB is toegepast.  

 

Onderwerp Toepassing VRMWB 

Financiële richtlijnen  

Van het Dagelijks Bestuur (DB) van de 

Gemeenschappelijke Regeling (GR) wordt 

verwacht dat zij een structureel financieel-

sluitende meerjarenbegroting 2019-2022 aanbiedt 

aan de deelnemers. De gehanteerde 

begrotingsuitgangspunten door de GR dienen in 

de begroting van de GR inzichtelijk te worden 

gemaakt. 

VRMWB past dit toe zoals beschreven in de 

richtlijn. 

De begroting dient te worden opgesteld op basis 

van ongewijzigd beleid. Dat wil zeggen dat geen 

nieuwe taken of uitbreiding van bestaande taken 

in de primitieve begroting mogen worden 

opgenomen. Tenzij dit reeds door het Algemeen 

Bestuur is besloten. 

De rompbegroting wordt aangeboden aan het 

Algemeen Bestuur in de vergadering van april. 

Hierbij zal eventueel nieuw beleid als 

afzonderlijke beslispunten worden aangeboden. 

Indien het Algemeen Bestuur akkoord gaat met 

nieuw beleid, wordt dit verwerkt in de begroting. 

Vooralsnog is er geen nieuw beleid voor 2019 

voorzien. 

De begroting dient te voldoen aan het Besluit 

Begroting en Verantwoording (BBV). Dit betekent 

dat de voorgeschreven gegevens in de begroting 

dienen te worden opgenomen. 

De begroting van VRMWB voldoet aan het 

Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) 

Een positief resultaat vloeit terug naar de 

deelnemers. De GR kan hiervan afwijken; hiertoe 

dient het DB een expliciet en gemotiveerd voorstel 

tot resultaatbestemming voor te leggen aan het 

Algemeen Bestuur van de GR. 

De VRMWB laat het positieve resultaat 

terugvloeien naar de deelnemende gemeenten. 

Afwijking hierop gebeurt alleen na goedkeuring 

van het Algemeen Bestuur  

De loonontwikkeling wordt geraamd conform de 

geldende CAO van de betreffende GR; Voor de 

meerjarig ontwikkeling van  de salariskosten dient 

rekening gehouden te worden met de werkelijke 

periodieken. Meerjarige mutaties in de 

werkgeverslasten dienen onderbouwd te worden. 

Voor deze zaken kan niet worden volstaan met 

een vast percentage per jaar zonder 

onderbouwing. 

Het Algemeen Bestuur heeft op 28 maart 2013 

besloten welke methodiek voor loon- en prijspeil 

moeten worden toegepast bij het opstellen van 

de begroting. Deze methode wordt toegelicht in 

de kaderbiref 2019 en is toegepast voor de 

begroting 2019. 

Het prijsindexcijfer van de algemene 

prijsontwikkeling BBP uit de septembercirculaire 

2017 (of een actuelere circulaire) is de basis voor 

de toe te passen indexering voor de begroting 

2019 inclusief meerjarenraming. 

Het Algemeen Bestuur heeft op 28 maart 2013 

besloten welke methodiek voor loon- en prijspeil 

moeten worden toegepast bij het opstellen van 

de begroting. Deze methode wordt toegelicht in 

de kaderbiref 2019 en is toegepast voor de 

begroting 2019. 

In de paragraaf Weerstandsvermogen en 

risicobeheersing is aandacht voor de risico’s door 

deze te kwantificeren en prioriteren. 

Deze richtlijn is toegepast binnen VRMWB 

Aanvullende financiële richtlijnen  

De  Veiligheidsregio geeft in de kaderbrief  aan 

hoe het voor de begroting 2019 gevraagde extra 

budget (€ 640.000,-) wordt ingepast in de 

bestaande budgetten (volgens de begroting 2017) 

In de kaderbrief 2019 wordt ingegaan op deze 

richtlijn. 
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De begroting 2019 bevat een geactualiseerd 

(realistisch in omvang en tijd) meerjarig 

investeringsplan. Tevens dient men aan te geven 

of het plafond van de reserve kapitaallasten nog 

gehandhaafd dient te blijven op  € 8,7 miljoen. 

In de kaderbrief 2019 wordt ingegaan op deze 

richtlijn. 

Beleidsmatige richtlijnen  

In het beleidsplan 2015-2019 zijn in totaal 40 

actiepunten opgenomen, die uiterlijk in 2019 

moeten zijn gerealiseerd. Deze actiepunten zijn 

vooral gericht op continuïteit van beleid en 

kwaliteit. In de kaderbrief 2019 geeft de 

Veiligheidsregio aan welke actiepunten in 2019 

centraal staan. In de begroting geeft de 

Veiligheidsregio aan op welke wijze deze 

actiepunten worden ingevuld 

VRMWB voldoet aan deze richtlijn. Dit is 

opgenomen in bijlage 2. 

De begroting 2019 bevat informatie en 
kengetallen met informatie over toezicht en 
handhaving van : 

- BRZO 
- BRZO + 
- Zorg 
- Overig 

VRMWB heeft verschillende informatie en 

kengetallen beschikbaar. Degenen die bijdragen 

aan inzicht in de prestaties van de VRMWB en 

derhalve nuttig zijn voor de gemeenten worden 

opgenomen in de begroting.   

De begroting 2019 bevat kengetallen/ informatie 
over de omvang van het ambtelijk  apparaat 
/organisatie  alsmede van de financiële ramingen 
daarvan. 

VRMWB heeft verschillende informatie en 

kengetallen beschikbaar. Degenen die bijdragen 

aan inzicht in de prestaties van de VRMWB en 

derhalve nuttig zijn voor de gemeenten worden 

opgenomen in de begroting.   

De begroting 2019 bevat diverse informatie en 

kengetallen  over:  

a.  Onderdeel repressie 

b.  Onderdeel preparatie 

c.  Onderdeel preventie/pro-actief 

d.  Onderdeel meldkamer  

e.  Onderdeel controles, toezicht en 

handhaving 

f.  De begroting geeft goed zichtbaar weer 

welke baten van externen (bijv. verkregen via 

Safety Village) worden verkregen.   

VRMWB heeft verschillende informatie en 

kengetallen beschikbaar. Degenen die bijdragen 

aan inzicht in de prestaties van de VRMWB en 

derhalve nuttig zijn voor de gemeenten worden 

opgenomen in de begroting.   
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Bijlage 2 Actiepunten Beleidsplan 

 

 Actiepunten beleidsplan verdeeld over jaren 2016 2017 2018 2019 2020 

1.     Risicobeheersing ontwikkelen en uitvoeren op basis van 

een gedeelde verantwoordelijkheid met maatschappelijke en 

private partijen. 

x x x  x   

2.     Behalve op het uitvoeren van wet- en regelgeving het 

accent vooral leggen op het stimuleren van de 

veiligheidscultuur. De Veiligheidsregio doet dat door 

uitwerking te geven aan de inzet van samen zelfredzaamheid, 

goed nabuurschap (bedrijfsleven – omgeving) en social media 

bij het (beter) informeren van de bevolking. 

  x x  x   

3.     Uitwerking geven aan de gezamenlijke doelstellingen 

van het Ministerie van Veiligheid & Justitie en het 

Veiligheidsberaad: hoog water en evacuatie, continuïteit van 

de samenleving en nucleaire veiligheid en 

stralingsbescherming. 

x x x     

4.     Uitwerking geven aan de doelstellingen van het 

Veiligheidsberaad en de veiligheidsregio’s: kwaliteit en 

vergelijkbaarheid, versterking bevolkingszorg en versterking 

civiel militaire samenwerking. 

  x x     

5.     Met de 26 gemeenten vooral inhoudelijk samenwerken 

op het gebied van risicobeheersing. 

x         

6.     Efficiënt en effectief samenwerken met de 

veiligheidsregio’s in Noord-Brabant en met de 

veiligheidsregio’s waarmee we de Zuidwestelijke Delta van 

Nederland vormen en specifiek met de Veiligheidsregio 

Zeeland. 

    x     

7.     De samenwerking met de Belgische partners op lokaal 

en regionaal niveau zowel bestuurlijk als operationeel 

intensiveren. 

x x x     

8.     Convenanten afsluiten met maatschappelijke en private 

partners en de reeds gesloten convenanten op operationeel 

niveau implementeren. 

    x x   

9.     Met de GGD West-Brabant een gemeenschappelijke 

agenda veiligheid en zorg voor de regio opstellen. 

  x x x   

10.  Met de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant een 

gemeenschappelijke agenda voeren voor het borgen van 

industriële veiligheid, inclusief handhaving en toezicht. 

x   x x   

11.  Extra aandacht besteden aan de thema’s industriële 

veiligheid, kernenergie en stralingsincidenten en veiligheid op 

en rond het spoor. 

x x       

12.  Samen met partners, in het bijzonder GGD/GHOR, pilots 

stimuleren rond ‘samen-zelf-redzaamheid.’ Bij voorkeur in 

goede en duurzame samenwerking met actieve burgers en 

maatschappelijke organisaties. 

  x x x   

13.  Het Regionale Risicoprofiel als een levend document 

beschouwen, dat leidend is voor de voorbereiding op 

rampenbestrijding en crisisbeheersing. 

x     x   

14.  Investeren in kennis, kunde en vaardigheden op het 

gebied van prioritaire risico’s; met speciale aandacht voor 

preventieve en proactieve maatregelen waardoor risico’s 

zoveel mogelijk kunnen worden voorkomen. 

    x x   

15.  Voor het beheersen van risico’s intensief samenwerken 

met onze strategische samenwerkingspartners, waaronder in 

    x x   
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het bijzonder de waterschappen en nutsbedrijven. 

16.  Actief investeren in de interregionale en internationale 

samenwerking. Gezien de ligging van de regio en de 

ervaringen van de laatste decennia zowel met de regio 

Zeeland en Antwerpen als de regio’s Rotterdam-Rijnmond en 

Zuid-Holland-Zuid voor bepaalde ramptypen een afspraken- 

en informatiekader vooraf uitwerken en als werkmethodiek 

klaar hebben liggen. 

x x       

17.  Aandacht hebben voor de maatschappelijke effecten die 

effecten hebben op de hulpverlening bij vele scenario’s zoals 

benoemd in het Regionaal Risicoprofiel, waaronder met name 

‘de opkomst van social media’ en ‘de verminderd zelfredzame 

burger als nieuwe doelgroep binnen de hulpverlening. 

  x   x   

18.  De eigen verantwoordelijkheid van burgers en bedrijven 

stimuleren zonder zaken te overorganiseren met onnodige 

planvorming. 

    x x   

19.  Industriële veiligheid en de (brand)veiligheid in de 

zorgsector zijn belangrijke speerpunten. 

x x       

20.  De veiligheidscultuur stimuleren bij bedrijven, in het 

bijzonder bij BRZO-bedrijven. 

x x       

21.  Met de 26 gemeenten een gemeenschappelijke 

uitvoeringsagenda voor risicocommunicatie opzetten en die 

gezamenlijk uitvoeren. 

x x       

22.  De Toolbox Brandveilig Leven implementeren bij 

gemeenten. 

x x       

23.  Project zelfredzaamheid / samen zelfredzaam in 

gemeenten realiseren. 

  x       

24.  Het aantal nodeloze uitrukken door de brandweer verder 

terugbrengen. 

x         

25.  Ervoor zorgen dat alle medewerkers in de 

incidentbestrijding vakbekwaam en competent zijn. 

    x     

26.  Evaluatiesystematiek toepassen op incidenten.   x x     

27.  De rampbestrijdingsplannen (RBP) actueel houden en 

periodiek oefenen. 

    x     

28.  Implementeren van de jaarlijkse adviezen van de externe 

visitatiecommissie bevolkingszorg 

x x       

29.  De vakbekwaamheid en competenties van alle 

medewerkers die ingezet worden bij een crisis, op peil houden 

en op onderdelen versterken. Het evalueren en leren van 

oefeningen en incidenten kan daaraan een belangrijke 

bijdrage leveren. 

    x     

30.  Beleidsplan  / jaarplannen multidisciplinair opleiden, 

trainen en oefenen (MOTO) uitvoeren. 

  x   

31.  Nagaan of voor de bevolkingszorg het meer compact 

maken van de gemeentelijke organisatie(s) voor rampen en 

crises mogelijk is. De verandering richt zich vooral op het 

vergroten van slagkracht en vakbekwaamheid van de 

gemeentelijke inzet bevolkingszorg.  

x x       

32.  Voor de geneeskundige hulpverlening onderzoeken hoe 

de samenwerking op het snijvlak van fysieke en sociale 

veiligheid kan worden versterkt. Sociale hulpverlening in 

combinatie met bevolkingszorg en brandweerzorg biedt 

mogelijkheden voor een geïntegreerde voorbereiding op en 

goed gecoördineerde inzet van menskracht en middelen bij 

  x    x   



 

Kaderbrief 2019           20 

een crisis. 

33.  Op het gebied van preventie en proactie de 

samenwerking van brandweerzorg met GGD, 

Omgevingsdienst, Politie en andere hulpverlenende instanties 

intensiveren. Hiertoe behoort o.a. het in samenhang 

versterken van sociale en fysieke veiligheid van kwetsbare 

objecten zoals zorginstellingen. 

    x  x   

34.  Een meerjaren visie op informatiemanagement inclusief 

investeringsprogramma opstellen. Gebaseerd op het 

uitgangspunt dat de Veiligheidsregio een spilfunctie vervult in 

de ketenorganisatie van risico- en crisisbeheersing. 

x x       

35.  Netcentrisch werken integraal aanpakken, waarbij de 

aandacht voor de vakbekwaamheid van de functies 

informatiemanagement wordt gecontinueerd. 

  x       

36.  Het landelijk crisis management systeem ontsluiten voor 

de strategische samenwerkingspartners van de 

Veiligheidsregio. 

x x       

37.  Samen met de landelijke meldkamerorganisatie actief 

bijdragen aan het realiseren van een nieuwe meldkamer in 

Bergen op Zoom, waarin ook de regionale crisisruimten voor 

onze regio komen. Tevens werken we aan eenduidige 

werkprocessen voor de hulpverlenende diensten en de 

opgeschaalde inzet van die diensten bij rampen en crises 

voor Zeeland en Midden- en West-Brabant. 

x x  x  x   

38.  Het Regionale Risicoprofiel is leidend voor alle activiteiten 

op het gebied van opleiden, trainen en oefenen. Het accent in 

de nieuwe beleidsperiode ligt op het doorontwikkelen van de 

competenties van zowel de individuele hulpverlener als die 

van de multidisciplinair samengestelde crisisteams. 

    x  x   

39.  Oefeningen en incidenten worden systematisch 

geëvalueerd. Een veilige, professionele leeromgeving is de 

beste garantie voor een leven lang leren. 

  x       

40.  Ook voor de nieuwe beleidsperiode is het adagium: een 

professioneel aanvaardbaar minimum voor het verrichten van 

de taken en werkzaamheden van en door de Veiligheidsregio. 

Door slimme coalities en publiekprivate samenwerking moet 

het in beginsel mogelijk zijn zowel het huidige 

voorzieningenniveau als de huidige kwaliteit van de prestaties 

te continueren. 

    x     
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Bijlage 3 Overzicht huidige vs. nieuwe sleutel kostenverdeelmodel* 

 

 
 

*In deze (en komende) cijfers is de samenvoeging van de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem nog 

niet verwerkt. In de begroting 2019 zal deze samenvoeging wel verwerkt zijn. 

 

Gemeentelijke bijdrage 

Veiligheidsregio MWB

huidige 

sleutel

 nieuwe 

sleutel 

Aalburg 0,93% 1,01%

Alphen-Chaam 0,95% 1,03%

Baarle-Nassau 0,79% 0,78%

Bergen op Zoom 6,42% 5,93%

Breda 17,39% 16,45%

Dongen 1,99% 1,95%

Drimmelen 2,05% 2,34%

Etten-Leur 3,58% 3,50%

Geertruidenberg 1,83% 1,91%

Gilze en Rijen 1,98% 2,24%

Goirle 1,74% 1,79%

Halderberge 2,43% 2,66%

Hilvarenbeek 1,25% 1,40%

Loon op Zand 1,77% 1,89%

Moerdijk 4,08% 4,36%

Oisterwijk 2,01% 2,14%

Oosterhout 4,82% 4,80%

Roosendaal 7,26% 6,90%

Rucphen 1,60% 1,72%

Steenbergen 1,94% 2,07%

Tilburg 22,55% 21,61%

Waalwijk 3,84% 4,08%

Werkendam 2,02% 2,24%

Woensdrecht 2,04% 2,11%

Woudrichem 1,19% 1,36%

Zundert 1,56% 1,73%

Totaal 100,00% 100,00%


