Bijlage 3

GR Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
Programma
Portefeuillehouder
Doel
Activiteiten (onder
andere)

Vestigingsplaats
Betrokkenen
Reden aangaan
verbinding
Uittredingsbepalingen
Bestuurlijk belang
Financieel belang
Risico totaal

Eigen Vermogen
Vreemd vermogen
Resultaat
Wat is gedaan met
de vorige zienswijze
Jaarstukken tijdig
ingediend
Inhoudelijke
aandachtspunten,
Beleidsvoornemens

Financiële
aandachtspunten,
Beoordeling begroting
Financieel overzicht

1. Bestuurlijk Domein
1 lid Algemeen Bestuur F.A. Petter en één plaatsvervangend lid A.J.M. Coppens
Afstemming tussen hulpdiensten ten behoeve van bereiken grotere slagkracht en betere dienstverlening.
voorkomen, beperken en bestrijden van brand, beperken van brandgevaar
beperken en bestrijden van gevaar bij ongevallen en rampen
vervoer van zieken en ongevalslachtoffers
geneeskundige hulpverlening bij rampen
Tilburg
De 26 gemeenten in Midden- en West-Brabant
Wettelijk bepaald op grond van de Wet veiligheidsregio’s (artikel 9)
Uittreden is niet mogelijk op basis van huidige wetgeving
Burgemeester maakt deel uit van het Algemeen Bestuur
€ 4.456.442,mogelijke aansprakelijkstelling VRMWB door WRT, ISK en Wartsila
2e loopbaanbeleid
Uitstel bouw GMK in Bergen op Zoom
Invoering LMO
Paraatheid
Veilig en gezond werken
Plicht overheidsondernemingen
Individueel keuze budget (IKB)
Beloningsstructuur CAR/UWO
Risico bestaat uit het bijdragen in de kosten van genoemde risico’s.
Welke omvang heeft het vermogen van de GR
1 januari 2016:
€ 21.345.000
1 januari 2018:
€ 17.971.000
31 december 2016: € 22.623.000
31 december 2018: € 15.818.000
1 januari 2016:
€ 28.980.000
1 januari 2018:
€ 47.666.000
31 december 2016: € 34.231.000
31 december 2018: € 57.810.000
2015:
€ 1.186.554
2017:
€0
Geen zienswijze ingediend.
Ja, 14 april 2017.
Het jaar 2018 zal vooral in het teken staan van:
-Activiteiten op het gebied van risico- en crisiscommunicatie worden aan elkaar gekoppeld.
- Strategie en netwerken met relevante partners wordt in 2018 verder uitgebouwd.
- Invulling geven aan de planning voor de nieuwbouw van de Gemeenschappelijke Meldkamer.
- De leerpunten uit de Bestuurlijke Taskforce Veiligheid in Zorg en industrie wordt ingebed in het reguliere werk.
- We stimuleren en verbeteren de zelfredzaamheid van bewoners die aan het spoor wonen.
- Het nieuwe oefencentrum Safety Village wordt geopend.
- In 2018 is er een systeem aangeschaft waarin acute partners zoals de RAV, ziekenhuizen en GGD wederzijds
informatie delen ter voorbereiding op en tijdens een incident.
- Het formaliseren van de afdeling Informatisering en het optimaliseren van de bedrijfsprocessen en het digitaal
koppelen van bedrijfsprocessen aan externe partners.
- De conclusie van de externe visitatie uit 2017 implementeren in de organisatie.
Geplande investeringen worden vaak niet gehaald. Ook de BDUR projecten laten een fors lager financiële
uitkomst zien ten opzichte van wat daarvoor was begroot.
Uit de stukken van afgelopen jaren blijkt dat de realisatie van investeringen achterblijft bij de ramingen.
Bedragen in onderstaande tabel x € 1.000,GRVR
Totaal GR
Bijdrage gemeente

Overige
aandachtspunten

--

Begroting
2016
60.605
4.286

Resultaat
2016
2.790

Begroting
2017
61.748
4.352

Ontwerpbegroting
2018
63.173
4.456

Voorstel:
Voorgesteld wordt om de volgende zienswijze in te dienen:
De Veiligheidsregio heeft al jaren overschotten op de begroting. Jaarlijks worden BDUR-gelden (Brede Doel
Uitkering Rijk) niet gebruikt en investeringen niet gedaan. Voor deze investeringen worden wel leningen
aangetrokken. Meer realistisch ramen ten aanzien van BDUR-projecten en investeringen is gewenst.
Wij stellen voor om het meerjaren Investeringsplan in 2017 opnieuw te beoordelen, waarbij realistische
planningen opgesteld dienen te worden. Daarbij dan ook te bezien of het huidige plafond van de reserve
kapitaallasten nog gehandhaafd dient te blijven op € 8,7 miljoen.

