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Financiële richtlijnen begroting 2023 gemeenschappelijke regelingen 
1. We verwachten van het (Dagelijks) Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) dat zij een 

structureel sluitende meerjarenbegroting 2023-2026 aanbiedt aan de deelnemers. De GR vermeldt 
duidelijk de uitgangspunten die gebruikt zijn voor de begroting 2023. In de begroting 2023 neemt de 
GR ook een overzicht op met de bijdrage (2023 t/m 2026) per deelnemer. 

2. De begroting wordt opgesteld op basis van ongewijzigd beleid. Er worden dus geen nieuwe taken of 
uitbreiding van bestaande taken in de primitieve begroting opgenomen, behalve als dit eerder door 
het (Algemeen) Bestuur is besloten. 

3. De begroting bevat een overzicht met het verloop van de (bestemmings)reserves. In dit overzicht is te 
zien wanneer de reserve wordt ingezet en voor welk bedrag per jaar. Hierin wordt ook het doel van de 
reserve omschreven. 
Wanneer een reserve 2 jaar of langer niet wordt ingezet, dan legt de GR deze reserve in de 
besluitvorming bij de ontwerpbegroting voor. Het uitgangspunt is dat deze reserve op dat moment 
vrijvalt. Wordt er niet besloten tot vrijval dan geeft de GR in de ontwerpbegroting de planning en het 
doel van de uitgaven voor deze reserve opnieuw aan. 

4. De bijdrage van de gemeente/deelnemers in de begroting 2023 stijgt maximaal met de loon 
indexering en de prijsontwikkeling uit de septembercirculaire 2021 (of een actuelere circulaire).  

5. De GR beschrijft in de begroting 2023 in hoeverre de bijdrage van de gemeente/deelnemers gelijk kan 
blijven aan de bijdrage voor 2022. Dit kan door besparingen voor te stellen of beleidsinhoudelijke 
keuzes aan te geven.  

6. Een positief resultaat wordt uitgekeerd aan de deelnemers. De GR kan hier alleen van afwijken door 
een duidelijk en gemotiveerd voorstel voor resultaatbestemming voor te leggen aan het Algemeen 
Bestuur. 

7. In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing beschrijft de GR de risico’s, de 
kwantificering hiervan en de beheersingsmaatregelen daarbij. 

8. De GR wordt gevraagd de resultaten uit de takendiscussie door middel van bezuiniging scenario’s in 
beeld te brengen.  

9. De GR wordt gevraagd om de begroting op te stellen waarbij separaat inzichtelijk is wat de financiële 
gevolgen zijn van de diverse onderdelen met minimaal: 
• Indexering 
• Invoering omgevingswet 
• Bezuiniging scenario’s 
• Geen herijking maar wijziging van beleid. 

 
Beleidsmatige richtlijnen kaderbrief/begroting 2023 VRMWB 
1. De Veiligheidsregio heeft als taak zorg te dragen voor crisisbeheersing, risicobeheersing, brandweerzorg, 

bevolkingszorg en geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises met als doel gezamenlijk de fysieke 
veiligheid en maatschappelijke continuïteit in de regio te borgen. Zodoende draagt de veiligheidsregio 
Midden- en West-Brabant bij aan een veilige omgeving. 

2. In het beleidsplan 2019-2023 zijn actiepunten opgenomen, die uiterlijk in 2023 moeten zijn gerealiseerd. In 
de kaderbrief 2023 geeft de Veiligheidsregio met het zicht op het einde van deze beleidsperiode aan welke 
actiepunten in 2023 centraal staan. In de begroting geeft de Veiligheidsregio aan op welke wijze deze 
actiepunten worden ingevuld. 

3. Onderdeel controles, toezicht en handhaving 
Hoe staat het met de implementatie van het basistakenpakket? 
Een algemene rapportage over de bevindingen van de controles (aantallen, overtredingen, opgelegde 
sancties) met zo mogelijk een differentiatie per gemeente. 

4. Verder zijn we benieuwd naar het volgende (deze zaken mogen ook terugkomen als projectvoortgang 
binnen de Burap): 
• Voortgang Safety Village (kosten, gebruik, etc.) 
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• Voortgang Risk Factory 
• Regionaal Coördinatie Centrum : prestaties meldkamer. 

 


