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1 MVS 
 FY 

Meerjarige beleidsstukken Veiligheidsregio Midden- en West-
Brabant 2023-2027 
  
Toelichting:  
De wereld om ons heen verandert snel. Dat heeft ook effect op de 
inzet en organisatie van de Veiligheidsregio Midden- en West-
Brabant. Zij moeten goed voorbereid zijn op grote en kleine 
incidenten om zo de veiligheid in onze gemeente te waarborgen. 
Hoe zij dit doen is omschreven in de meerjarige beleidsstukken, 
welke voor vaststelling aan alle gemeenteraden ter zienswijze zijn 
voorgelegd. 
 
Besluit:  

1. Kennis te nemen van de meerjarige beleidsstukken 
Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 2023-2027. 

2. De beleidsstukken voor te leggen aan de raad door 
middel van bijgevoegd raadsvoorstel. 

3. De raad voor te stellen om geen zienswijze in te dienen. 
 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

2 LF 
 FY 

Regionale Woondeal Stedelijke regio Breda - Tilburg 
  
Toelichting:  
In april 2022 presenteerde het rijk de Nationale Woon- en 
Bouwagenda (NWBA) met als doel het snel aanpakken van de 
woonopgave. In dit programma staat de ambitie om tot 2030 
landelijk 900.000 woningen te realiseren. Om dit te bereiken heeft 
het rijk afdwingbare prestatieafspraken gemaakt met alle 
provincies. Op basis hiervan zijn er in de provincie Noord-Brabant 
vier Woondeals opgesteld. Onze gemeente maakt deel uit van de 
SRBT-Woondeal (bijlage 1). Deze Woondeal wordt gesloten door de 
minister van VRO, de provincie Noord-Brabant, de gemeenten en 
woningcorporaties binnen de Stedelijke regio Breda Tilburg (SRBT). 
 
In deze SRBT-Woondeal maken we afspraken over: 
-          Onze ambities m.b.t.: 
o   de woningbouwopgave 
o   het versnellen van woningbouw 
o   de betaalbaarheid van woningen 
o   de kwalitatieve opgave (doelgroepen) 
o   herstructurering/ transformatie en verduurzaming 
-          De samenwerking, monitoring en sturing op de afspraken 
De kritische succesfactoren en gewenste ondersteuning 
 
Besluit:  

1. In te stemmen met de SRBT-Woondeal 2022-2030; 
2. De SRBT-Woondeal ter kennis te brengen aan de 

gemeenteraad door middel van bijgevoegde 
raadsinformatiebrief; 

3. Wethouder Franssen te mandateren om de SRBT-
Woondeal te ondertekenen. 

 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

3 PVD; JVDH 
 BV 

Verordening kwijtschelding 2023 
  
Toelichting:  
In september 2022 is de regeling ‘Nadere regels kwijtschelding 
gemeentelijke en waterschapsbelastingen’ vervangen door een 
nieuwe regeling, de ‘Regeling kwijtschelding belastingen 
medeoverheden’. Deze nieuwe regeling maakt het mogelijk te 
kiezen voor een verruiming van het vermogen (banksaldo). In dit 
voorstel vragen wij uw college om aan de Raad voor te stellen de 
vermogensnorm met terugwerkende vanaf 1 januari 2023 te 
verruimen. 
 
Besluit:  

1. In te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel en 
conceptbesluit ‘Verordening kwijtschelding 2023 

 


