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Kennisnemen van 
de bespreking van de Begroting 2019 van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VR MWB) in 
de vergadering van het Algemeen Bestuur op 5 juli jl. 
 
Inleiding 
De gemeente Goirle maakt onderdeel uit van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 
(VRMWB). Het bestuur van de Veiligheidsregio MWB stelt jaarlijks een begroting op voor het 
daaropvolgende jaar. De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant heeft de Begroting 2019 en 
Jaarstukken 2017 aangeboden aan de gemeenteraad. In de raadsvergadering van 5 juni jl. zijn de 
begroting en de jaarrekening aan u voorgelegd.  
 
In deze vergadering heeft u de burgemeester gevraagd om de volgende onderwerpen cq. verzoeken 
in te brengen tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio MWB:  
- de stijging van de lasten op dit thema van € 13,7 naar € 20,5 miljoen naar aanleiding van 

paragraaf 2.5 organisatie thema 5 Financieel overzicht (p. 24).  

- verzoeken om de presentatie van de jaarcijfers en de begroting van het lopende jaar ook mee te 
nemen in de meerjarenoverzichten begroting. 

- de noodzaak van de investering in ICT in 2019 in Tilburg combinatie met de samenvoeging van de 
meldkamers in 2020.  

- de verdubbeling van het ziekteverzuim in 5 jaar tijd.  

 

Tevens heeft u een formele zienswijze ingediend ten aanzien van de rol van de Veiligheidsregio bij 
taken die niet hoofdzakelijk passen binnen de core business, naar aanleiding van de inzet op Fort 
Oranje. 

 

Informatie 
Hieronder wordt de strekking van de behandeling van bovenstaande punten tijdens het AB van de 
Veiligheidsregio weergegeven. 
 
Stijging lasten 
De stijging heeft betrekking op de lasten én op de baten. Het saldo van lasten en baten verandert 
nauwelijks. In het thema Organisatie wordt bij de beleidsbegroting de loon- en prijsstijging voor de 
gehele organisatie en de daarmee samenhangende stijging van de bijdrage van gemeenten 
verantwoord. Bij de beheerbegroting wordt gekeken en berekend op welke thema’s/kosten deze 
stijging betrekking heeft, waarna het budget specifiek wordt toebedeeld.  
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Presentatie jaarcijfers 
Toegezegd wordt dat vanaf de begroting 2020 in dergelijke overzichten het lopende jaar zal worden 
meegenomen. 
 
Investering ICT 
De investeringen rondom het Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK) worden zorgvuldig bekeken en 
alleen de strikt noodzakelijke investeringen van het investeringsplan worden uitgevoerd. Hierbij zijn 
sommige investeringen onvermijdelijk (leverancier levert geen onderdelen meer). Andere 
investeringen in het kader van de samenwerking met Zeeland, maar zeker niet alle investeringen, 
zullen leiden tot desinvesteringen bij de verhuizing naar Bergen op Zoom. Sommige investeringen / 
oplossingen kunnen worden meegenomen naar de nieuwe meldkamer, zoals Software as a System-
oplossingen (online diensten).  
 
Ziekteverzuim 
In de BURAP 2018 zijn de oorzaken van het ziekteverzuim nader geanalyseerd. De opvallendste 
conclusies zijn dat het ziekteverzuim voor een groot deel wordt veroorzaakt door veel ouderen met 
serieuze en langdurige medische problematiek, welke vaak niet beïnvloedbaar is. Daarnaast ligt de 
oorzaak in de groep (35-44 jaar) met name in een combinatie van elkaar versterkende factoren 
vanuit de werk- en privé situatie, een dubbele belasting die tot overbelasting en uitval leidt. Er is veel 
aandacht voor (langdurig) ziekteverzuim. Interventies die worden gepleegd, zijn o.a.: monitoring 
verzuim, inrichting van een Sociaal Medisch Team (SMT) en de aanschaf van een bedrijfszorgpakket. 
 
Zienswijze 
De reactie van het Algemeen Bestuur is als volgt: "De scheidslijn tussen fysieke veiligheid en sociale 
veiligheid wordt steeds dunner. Juist ook de incidenten en crises in het sociale domein kunnen leiden 
tot maatschappelijke onrust en hebben een bestuurlijke impact. Met deze verschuiving rijst de vraag, 
ook landelijk, welke rol de veiligheidsregio hierin heeft." De Veiligheidsregio nodigt de gemeenten 
begin 2019 uit voor een debat over de reikwijdte van de rol en taak van de organisatie. 
 
Vervolg 
De Begroting 2019 is op 5 juli 2018 definitief vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de VR 
MWB.  Ten aanzien van de vraag over de inzet van de Veiligheidsregio wordt in begin 2019 een debat 
georganiseerd. 
 
Communicatie 
Nvt. 
 
Bijlagen 
1. Vastgestelde Begroting 2019 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 
2. Overzicht reacties gemeenten op jaarrekening 2017 – begroting 2019 
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