
 

ALGEMEEN BESTUUR 

VEILIGHEIDSREGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT 
Datum vergadering 13-10-2022 

Pagina 1 van 2 

 

VOORSTEL BURAP 2022 
 

Portefeuillehouder DB: De heer Th. L. N.  Weterings 
Portefeuillehouder VD: Mevrouw A.C. Trijselaar 
Stuknummer: AB2022.10.13/5.1 
 

STATUS VOORSTEL 
 

 Ter kennisname  Oriënterend   Besluitvormend 

BESLISPUNTEN 
 

Het Algemeen Bestuur wordt verzocht de bestuurlijke rapportage (BURAP) 2022 vast te stellen. 

 
 

TOELICHTING 

De BURAP beschrijft de financiële- en beleidsmatige stand van zaken van de eerste zes maanden 
van het jaar. De plannen zoals opgenomen in de beleidsbegroting 2022 zijn hiervoor de basis. De BURAP geeft 
antwoord op de vragen: Zijn we op de goede weg? Houden we ons bezig met de dingen die we ons voorgenomen 
hebben? Wat gaat daarin goed? Waar wijken we af en waarom doen we dat?   

 

In het begin van dit jaar speelde Corona nog een rol in de dagelijkse werkzaamheden. Waar voor Corona de 

crisisorganisatie werd omgezet naar een waakvlamorganisatie en monitoring, kwamen er echter andere (flits) crises 

voor in de plaats. Met name de Oekraïnecrisis en de daarop volgende vluchtelingenopgave houdt onze 

crisisorganisatie bezig. Hoewel er voor deze crisis besloten is niet op te schalen naar een formeel GRIP-niveau, wordt 

er wel capaciteit gevraagd op het coördinerende deel van de vluchtelingenopgaven, zowel regionaal als landelijk. 

Naast deze vluchtelingencrisis en de oorlog zijn er ook nog andere crises waar aandacht wordt besteed aan 

monitoring en voorbereiding, zoals de stikstofcrisis en de daaruit voortkomende boerenprotesten, de lang 

aanhoudende droogte en grote evenementen zoals de Vuelta.  

 

In het voorjaar is het rapport “Tijd voor Reflectie op rollen, taken, kernkwaliteiten en mogelijke besparingen” de basis 

geweest voor de discussie in het bestuur over de rollen en taken van Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en 

heeft geleid tot de keuze voor Profiel 4: ‘Een adequate en parate veiligheidsregio klaar voor actuele uitdagingen’ en is 

tevens uitgangspunt voor het nieuwe Beleidsplan 2023 – 2027 van de VRMWB.  

 

We hebben een stevige uitdaging als het gaat om werving, tweede loopbaanbeleid, opleiding, bijscholing en 
(realistisch) oefenen en voldoende vakbekwaam brandweerpersoneel paraat hebben. Deze problematiek brengen we 
zo goed mogelijk in beeld en we bereiden een business case voor om faciliteiten en organisatie op orde te brengen 

 
Het is grotendeels gelukt om de begroting 2022 te volgen gedurende het eerste half jaar; het hybride werken neemt 
toe en gaat steeds soepeler. De feestelijke opening van de Risk Factory in april en de vele kinderen die er inmiddels 
geweest zijn, is één van de hoogtepunten. Door de coronaperiode is er afgelopen jaren op enkele zaken achterstand 
opgelopen waarop in 2022 pas een inhaalslag wordt gemaakt. Samen met de Oekraïnecrisis vertraagt dit enkele 
opgaven; deze zijn toegelicht in de rapportage. 
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Financiële consequenties 
De bovenstaande ontwikkelingen en crises hebben uiteraard ook financiële consequenties. De verwachte 

onderbesteding voor 2022 bedraagt € 711K. 

Een toelichting op hoofdlijnen kunt u vinden op pagina 9 en 10 van de BURAP. Een uitgebreide toelichting op baten 
en lasten per pijler vindt u terug vanaf pagina 41. 
 
Teruggave kapitaallastenbudget 2022 
Bij de 1e begrotingswijziging 2022 (BW2022-1) in april 2022 hebben we de situatie met een egalisatiereserve voor 
kapitaallasten omgebouwd naar een situatie zonder een egalisatiereserve. 
Hieruit leek een incidenteel overschot aan kapitaallasten te ontstaan voor boekjaar 2022 van  
€ 644.000. Hierop hebben we de melding gedaan dat dit bij de jaarrekening teruggegeven zou worden aan de 
gemeenten. Dit is ook in de begroting aangepast met BW2022-1.  
Bij het opmaken van de prognose voor de BURAP 2022 bleek dit echter te berusten op een technische omissie 
(incidenteel van aard). 
De eerder ingeboekte teruggave van € 644.000 wordt dan ook gecorrigeerd in BW2022-2. 
 
Het weerstandsvermogen is ‘onvoldoende'  
Het aantal risico's dat invloed heeft op het weerstandsvermogen neemt toe. De paragraaf weerstandsvermogen en 
risicobeheersing geeft inzicht in de ontwikkeling van het weerstandsvermogen, waarbij de financiële risico’s worden 
afgezet tegen de weerstandscapaciteit die beschikbaar is om deze risico’s op te vangen zonder de noodzaak om 
direct te bezuinigen.  
  

Op diverse onderwerpen en risico’s is nog geen zekerheid over de eventuele kosten in de toekomst. Deze risico’s zijn 

in de risicoparagraaf opgenomen met geschatte kosten. Nieuw ten opzichte van de risico’s in de begroting zijn de 

risico’s ten behoeve van de prijsstijgingen op gas en elektra. Dit heeft uiteraard te maken met de wereldwijde trend die 

zichtbaar is in de prijsontwikkeling van lonen, (bouw)materialen, brandstof, gas en elektra. Dit heeft ook zijn weerslag 

op onze organisatie en waar mogelijk hebben wij inmiddels hierop geanticipeerd. Daarnaast nemen de ontwikkelingen 

met betrekking tot de uitstroom van vrijwilligers en het tweede loopbaanbeleid van de beroepsbrandweermensen 

financiële risico’s met zich mee en krijgen we op dit laatste risico en de financiële effecten steeds beter zicht.  

Door de toenemende risico’s stijgt de benodigde weerstandscapaciteit. Omdat de VR MWB geen Algemene Reserve 

heeft (besluit AB maart 2012) is de beschikbare weerstandscapaciteit beperkt. Met een ratio weerstandsvermogen 

van 0,26 is de VR MWB niet voldoende in staat om de financiële risico’s op te vangen. Iedere deelnemende gemeente 

kan een algemene reserve aanhouden die onder andere is bestemd voor de risico’s die voortvloeien uit de 

gemeenschappelijke regelingen waarin wordt deelgenomen. In het geval van de veiligheidsregio fungeren de 

gemeenten feitelijk als een deel van de benodigde weerstandscapaciteit. 
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