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Raadsvoorstel 
 
Agendapunt: 
Zaaknummer: 2021-021156 

 
Onderwerp 
Tweede begrotingswijziging 2021 gemeenschappelijke regeling VRMWB 
 
Datum voorstel Datum raadsvergadering   
19 oktober 2021 30 november 2021   

 
Aan de gemeenteraad, 

 
Voorstel 
1. In te stemmen met de tweede begrotingswijziging 2021 van de Veiligheidsregio Midden- en 

West-Brabant en hiervoor geen zienswijze in te dienen. 
 
Inleiding 
De gemeente Goirle maakt onderdeel uit van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (hierna: 
VRMWB). Het bestuur van de VRMWB stelt jaarlijks een begroting op. De VRMWB heeft een tweede 
begrotingswijziging voor 2021 aangeboden aan de gemeenteraad.  
 
Op 8 december 2021 stelt het Algemeen Bestuur van de VRMWB de begrotingswijziging definitief 
vast. U bent in de gelegenheid zienswijzen, wensen en bedenkingen kenbaar te maken aan het 
Algemeen Bestuur.  
 
In artikel 26 lid 1 van de gemeenschappelijke regeling staat beschreven dat de begroting (en daarbij 
horende wijzigingen) vóór vaststelling voor zienswijzen moet worden voorgelegd aan de 
gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. Het Algemeen Bestuur stelt de begrotingswijziging 
vast na overleg (zienswijzen) met de raden van de deelnemende gemeenten. 
 
Argumenten 
1.1 De reserves zijn aangepast 
Een onderdeel van de begrotingswijziging is de aanpassing van de reserves voor 2021. Er zijn enkele 
correcties doorgevoerd (zie brief VRMWB voor een nadere specificatie) en op basis van de prognose 
van de BURAP zijn enkele onttrekkingen van reserves geactualiseerd voor 2021. 
 
1.2 De herindeling van de gemeente Haaren heeft gevolgen voor de begroting 
Op 1 januari 2021 is de opheffing en splitsing van de gemeente Haaren geëffectueerd. Voor onze 
veiligheidsregio betekent dit dat de kern Haaren bij de gemeente Oisterwijk is gevoegd en de kern 
Biezenmortel bij de gemeente Tilburg. De brandweerzorg en crisisbeheersing voor deze kernen is 
overgedragen aan de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, inclusief de brandweerpost van 
Haaren. De herindeling van de gemeente Haaren heeft gevolgen voor de omvang van de begroting,  
het kostenverdeelmodel en de gemeentelijke bijdrage.  
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1.3 De brede doeluitkering rampenbestrijding (BDUR) is verhoogd 
Op grond van het genomen besluit in de junicirculaire is de loon- en prijsbijstelling over de BDUR, 
exclusief de nominaal vastgelegde bedragen ex art. 8.2 Besluit veiligheidsregio’s, toegekend. Voor 
2021 komt dit neer op een extra bedrag van € 206.856 voor de VRMWB. Deze wijziging heeft geen 
invloed op de gemeentelijke bijdrage. 
 
Wij zien geen reden om een zienswijze op de begrotingswijziging in te dienen. 
 
Kanttekeningen 
Er zijn geen kanttekeningen. 
 
Financiën 
De financiële gevolgen voor de gemeente Goirle zijn marginaal. De gemeentelijke bijdrage aan de 
VRMWB is voor 2021 bijgesteld naar € 1.182.334. Dit betreft een verlaging van € 205 t.o.v. de eerder 
vastgestelde bijdrage.  
 
Samenwerking 
De Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is een 
samenwerkingsverband van 24 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 
Besluitvorming door het Algemeen Bestuur van de VRMWB vindt op 8 december 2021 plaats. 
 
Bijlagen 

• Brief VRMWB tweede begrotingswijziging 2021 
 
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. 19 oktober 2021 
 
gelet op de Gemeentewet; 
 
b e s l u i t : 
 
In te stemmen met de tweede begrotingswijziging 2021 van de Veiligheidsregio Midden- en West-
Brabant en hiervoor geen zienswijze in te dienen. 
 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 30 november 2021. 
 
 
          , de voorzitter 
 
 
 
          , de griffier 
 

 


