
Het jaar 2020 in één oogopslag
Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Missie & ambitie

We zijn een betrouwbare partner in veiligheid en veerkracht.   
Samen maken we de regio veiliger.  

We werken hecht samen met hulpverleners, bestuurders, ondernemers 
en inwoners aan een veilige en veerkrachtige samenleving. We houden 
risico’s voorspelbaar en hanteerbaar door de samenleving erop voor te 
bereiden, de juiste middelen in te zetten en bij te dragen aan herstel.
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 Pijler 1 
 Stimuleren redzaamheid  
 in de samenleving 
 
Grote stappen gezet voor 
realisatie Risk Factory in 2021

1.200 geanalyseerde  
home safety checks

Gouden Rookmelder  
gewonnen voor Steffie.nl 

10 social media campagnes  
voor risicocommunicatie

  Wendbare en 
 duurzame organisatie

Realisatie nieuwe 
organisatiestructuur 

Nieuwe dashboards met 
operationele, financiële  
en personele prestaties 

Plan van aanpak duurzame 
inzetbaarheid medewerkers

Concept tweede 
loopbaanbeleid 

 Pijler 2  
 Bijdragen aan een  
 veilige leefomgeving 
 
83 BRZO inspecties

4.172 adviezen risicobeheersing

450 controles brandveilig gebruik

Voorbereiding komst 
Omgevingswet

 Pijler 3 
 Leveren van hulpvaardige  
 en slagvaardige inzet 
 
7.998 uitrukken

Bluswatervisie in uitvoering: 
6 nieuwe watercontainers en 
1 tankwagen 

Ingebruikname  
Safety Village Tilburg

Nieuwe meldkamer en 
RCC Bergen op Zoom 

Vrijwilligheid: ambities  
bepaald, proeftuinen en  
Bureau Vrijwilligheid gestart 

 Corona

Waarborgen continuïteit organisatie

Paraat en vakbekwaam blijven voor een 
hulp vaardige en slagvaardige inzet

Bestrijden van de crisis

Als speler en verbinder in 
de crisis organisatie

Cijfers Corona

fte per maand 
t.b.v. de coronacrisis

tussentijdse 
verantwoording 
aan gemeenten

uren gemeenten voor werk 
op regionaal niveau

evaluatie functioneren 
regionale 

crisisorganisatie

Wob verzoeken 
behandeld
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Totaal resultaat 2020

Lasten
 Redzame Samenleving 0,035 mln

 Veilige Leefomgeving  8,3 mln

 Hulpvaardige en Slagvaardige Inzet  63,0 mln

 Wendbare en duurzame organisatie 12,9 mln

 Corona 1,4 mln

 Reserves 7,0 mln

 Totaal 92,7 mln

Baten
 Gemeenten  65,2 mln

 Rijk 9,7 mln

   Overig 11,1 mln 

 Reserves  10,0 mln

 Totaal  96,0 mln

Resultaat 3,3 mln


