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Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio MWB is in vergadering bijeen geweest 8 

december 2021. Tijdens deze vergadering heeft besluitvorming plaatsgevonden met 

betrekking tot:  

 

1. AB2021.12.08/5.4  Verdeling middelen naleving en handhaving CTB  

2. AB2021.12.08/6.2  Rampbestrijdingsplan BRZO-inrichtingen  

3. AB2021.12.08/7.1  Constatering treffen wijziging GR VRMWB  

4. AB2021.12.08/7.2  Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio’s  

5. AB2021.12.08/7.3  Totaaloverzicht begrotingswijzigingen VRMWB 2021 

6. AB2021.12.08/7.4  Intern controleplan 

7. AB2021.12.08/7.5  Controleprotocol 

 

Het Algemeen Bestuur besluit om: 
 

1 AB2021.12.08/5.4 Verdeling middelen naleving en handhaving CTB 
1. In te stemmen met de voorstellen van de drie districten met betrekking tot de inzet 

van de gelden voor de naleving en handhaving CTB.  

 

2 AB2021.12.08/6.2 Rampbestrijdingsplan BRZO-inrichtingen   
1. Het Rampbestrijdingsplan BRZO-inrichtingen Veiligheidsregio Midden- en West-

Brabant (versie 6.0) vast te stellen.  

 

3 AB2021.12.08/7.1 Constatering treffen wijziging GR VRMWB  
1. Te constateren dat tenminste 2/3e van de colleges van burgemeesters en 

wethouders van de deelnemende gemeenten de wijziging van de 

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant conform 

voorstel van het Algemeen Bestuur van 6 april 2021 hebben getroffen; 

2. De gewijzigde regeling toe te sturen aan de gemeente Tilburg en deze verzoeken om 

de gewijzigde regeling conform de wettelijke vereisten te publiceren. 

 

4 AB2021.12.08/7.2 Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio’s  
1. In te stemmen met het voornemen om te besluiten tot oprichting van en deelname 

aan de stichting risicobeheer veiligheidsregio’s, die Veiligheidsregio Midden- en 

West-Brabant op het thema risicobeheer rondom ongevallen en schade adviseert en 

voor de veiligheidsregio’s (ongevallen)verzekeringen inkoopt; 

2. Voorafgaand aan het definitieve besluit tot oprichting van de stichting risicobeheer 

veiligheidsregio’s de gemeenteraden te verzoeken hun wensen en bedenkingen te 

uiten gelet op artikel 31a lid 2 Wet gemeenschappelijke regelingen. 

 

5 AB2021.12.08/7.3 Totaaloverzicht begrotingswijzigingen VRMWB 2021  
1. De begrotingswijziging over de veranderende opbrengsten in 2021 voor € 44.391 met 

hogere baten en lasten, goed te keuren; 

2. Kennis te nemen van de ontvangen zienswijzen van gemeenteraden betreffende de 

tweede begrotingswijziging 2021 VRMWB. 

3. In te stemmen met de voorgestelde reactie op de ingekomen zienswijzen van de 

gemeenten en de tweede begrotingswijziging 2021 vast te stellen. 



 

ALGEMEEN BESTUUR VEILIGHEIDSREGIO MIDDEN- EN 

WEST-BRABANT 
Besluitenlijst 08-12-2021 

Pagina 2 van 2 

 

4. Kennis te nemen van onderstaande toelichting op de begrotingswijzigingen van de 

VRMWB over het jaar 2021; 

5. Kennis te nemen van de hogere bijdragen FLO; 

6. Kennis te nemen van de lagere onttrekking aan de egalisatiereserve kapitaallasten. 

 

6 AB2021.12.08/7.4 Intern controleplan  
1. In te stemmen met het intern controleplan 2021 Veiligheidsregio Midden- en West-

Brabant. 

 

7 AB2021.12.08/7.5 Controleprotocol  
1. Het controleprotocol Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 2021 vast te stellen 

als basis voor de controleopdracht aan de accountant. 

 

 

 

Publicatie 
Beschikbaar stellen voor publicatie, datum 09/02/2022 

Secretaris, 

A.C. Trijselaar 
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