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Geachte dames en heren,

Hierbij ontvangt u, zoals op 7 april besproken in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 
Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, en zoals vastgelegd in de gemeenschappelijke 
regeling, de volgende documenten:

Begrotingswijziging 2021;
Begroting 2022;
Gemeenschappelijke regeling VRMWB.

Eventuele zienswijzen van gemeenten op de begrotingswijziging 2021 en begroting 2022 en 
instemming met de gemeenschappelijke regeling dienen uiterlijk vrijdag 2 juli 2021 in het bezit 
te zijn van het secretariaat van Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Het Algemeen 
Bestuur neemt op 6 juli 2021 een besluit over de ingekomen zienswijzen van gemeenten en stelt 
dan de begrotingswijziging 2021 en de begroting 2022 definitief vast.

Begrotingswijziging 2021
Het Dagelijks Bestuur VRMWB heeft op 25 maart de volgende besluiten genomen en legt de 
begrotingswijziging 2021 voor een zienswijze voor aan de 24 deelnemende gemeenten.

1. De administratieve begrotingswijziging 2021 vast te stellen, zodat beheersbegroting 2021 als 
basis kan dienen voor de begroting 2022.

2. In te stemmen met de actualisatie en votering van de investeringskredieten 2021 a
€ 18.811.200 met als basis het geactualiseerde investeringsplan 2021 inclusief overloop 
vanuit 2020.

3. In te stemmen met het voorstel om de gevolgen van de BBV-wijziging omtrent SAAS- 
oplossingen vanaf 2021 op te nemen in de begroting van de Veiligheidsregio door middel 
van een egalisatiereserve SAAS.
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4. In te stemmen de wijzigingen omtrent de FLO (intekentaak) in jaarschijf 2021 ad. € 457.980 
(nadelig) opgenomen in de ontwerpbegroting 2022 goed te keuren als formele wijziging op 
de begroting 2021.

5. Verzocht wordt de mutatie van intekentaak kazernes in jaarschijf 2021 ad. € 171.083 
(voordelig) opgenomen in de ontwerpbegroting 2022 goed te keuren als formele wijziging 
op de begroting 2021.

6. In te stemmen met het voorstel om de weggevallen lOV-subsidie vanaf jaarschijf 2021 te 
compenseren middels gemeentelijke bijdrage. Het kostenverdeelmodel op te hogen met 
€ 169.000 voor de uitvoering van de structurele lokale adviestaken voor wat betreft de 
Besluiten Externe Veiligheid Inrichtingen.

Een inhoudelijke toelichting vindt u bij de begrotingswijziging.

Begroting 2022
Als basis voor de beleidsbegroting 2022 gebruiken we ons beleidsplan "samen werken aan 
veiligheid en veerkracht" waarin we onze voornemens voor 4 jaar (2019-2023) hebben 
opgenomen.
Door de coronacrisis loopt de uitvoering van een aantal voornemens uit het Beleidsplan minder 
voorspoedig als gehoopt en vraagt om een inhaalslag in 2022. Tevens staat 2022 in het teken 
van de dóórontwikkeling van de organisatie als gevolg van de uitkomsten van de evaluatie van 
de Wet Veiligheidsregio's waarbij zeker de leerpunten uit de coronacrisis de nodige aandacht 
zullen krijgen. De uitkomsten van de wetsevaluatie vragen om nadere investeringen in de 
organisatie van de brandweer (als gevolg van taakdifferentiatie, tweede loopbaanbeleid, uitruk 
op maat, ed.) als ook in crisisbeheersing 2.0 met veel meer aandacht voor 
informatiemanagement en interregionale samenwerking. Om dit alles te realiseren is de 
begroting 2022 samengesteld met inachtneming van de vastgestelde begrotingskaders vanuit de 
kaderbrief 2022.

Het Algemeen Bestuur heeft besloten vanaf 2021 een structurele besparing van 2,5% door te 
voeren. In de begroting 2022 is deze besparing verwerkt. Deze besparing is structureel en zal ook 
zijn effect krijgen in de begroting van 2023 en verder.

Bezuiningen Begroting Begroting Begroting Begroting
2022 2023 2024 2025

bezuiningsopdracht € -1.420.525 € -1.325.584 € -1.678.263 € -1.890.658

Van het model -raadsbesluit kunt u naar behoefte gebruik maken.

Gemeenschappelijke regeling
In 2015 heeft de laatste wijziging van de 'Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- 
en West-Brabant' plaatsgevonden. Deze regeling dient op een aantal punten te worden 
geactualiseerd. Omdat de gemeenschappelijke regeling van Veiligheidsregio MWB een 
collegeregeling betreft, dienen de colleges van de deelnemende gemeenten de wijzigingen te 
treffen. Op grond van artikel 1 lid 2 van de Wet gemeenschappelijke regelingen moeten zij 
echter daarbij wel vooraf toestemming vragen van de gemeenteraad. De gemeenteraad kan 
overigens alleen instemming weigeren wegens strijd met het recht of het algemeen belang.
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Bijgaand treft u het wijzigingsvoorstel, waarmee het Algemeen Bestuur in zijn vergadering van 7 
april 2021 heeft ingestemd. U treft het voorstel aan in twee versies; een formele versie en een 
versie waarbij u kunt zien wat er gewijzigd is met een verklaring daarvan in de opmerkingen in 
de kantlijn. Tevens is een model-collegebesluit en een model-raadsvoorstel en -besluit ten 
behoeve van het verkrijgen van de toestemming van de gemeenteraad bijgevoegd.

De wijzigingen in het voorstel vloeien voort uit de herindeling van gemeenten, de overgang van 
de Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK) naar de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) 
bij de Nationale Politie, de ambtelijke reorganisatie bij de veiligheidsregio en de 
inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra). Daarnaast wordt 
voorgesteld om voor begrotingswijzigingen waarbij geen wijziging wordt aangebracht in de 
bijdragen van de deelnemende gemeenten, niet langer de zienswijzeprocedure toe te passen. In 
het concept-raadsvoorstel vindt u een nadere toelichting.

Wij verzoeken u uiterlijk 2 juli 2021 uw besluit op ons verzoek aan ons toe te sturen. Omdat er 
sprake moet zijn van gelijkluidende besluiten van de deelnemers aan de gemeenschappelijke 
regeling verzoeken wij u nadrukkelijk gebruik te maken van het bijgaande model-collegebesluit. 
Van het model -raadsvoorstel en - besluit ten behoeve van toestemming van uw gemeenteraad 
kunt u naar behoefte gebruik maken.

Indien voldoende colleges van burgemeester en wethouders hebben ingestemd met de wijziging 
van de gemeenschappelijke regeling is deze definitief. Het Algemeen Bestuur zal in de 
vergadering 6 juli 2021 mededeling doen van de stand van zaken.

Tot slot ontvangt u enkel ter informatie de door het Algemeen Bestuur op 7 april 2021 
vastgestelde jaarrekening 2020 en het publieke jaarverslag 2020.

Uw reactie mag u bij voorkeur sturen naar vrsecretariaat(5)vrmwb.nl

Ik hoop u voldoende geïnformeerd te hebben.
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Bijlagen:

1. Begrotingswijziging 2021
2. Begroting 2022

a. Begroting 2022
b. Begroting in één oogopslag
c. Model raadsbesluit

3. Gemeenschappelijke regeling VRMWB
a. Model-collegebesluit
b. Concept- raadsvoorstel - en besluit
c. Wijziging gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden-en West- 

Brabant (formele versie)
d. Wijziging gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West- 

Brabant (wijzigingsversie)
4. Jaarrekening 2020 (ter informatie)

a. Jaarrekening 2020
b. Jaarrekening 2020 in één oogopslag
c. Publiek jaarverslag 2020


