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Voorwoord 

 
Eenvoud en balans 
 
Anders dan voorheen wordt in het jaar 2015 het jaarverslag en de jaarrekening samengevoegd tot één 
samenhangend document, de jaarstukken 2015. 
 
Het motto voor 2015 was Eenvoud en Balans. Deze twee termen waren niet voor niets gekozen. 
Eenvoud omdat het eenvoudig maken van zaken helpt om deze te begrijpen. Het eenvoudig maken van 
zaken geeft daarnaast ook duidelijkheid. We merken dat er verschillende beelden leven die tot 
verschillende oordelen en conclusies kunnen leiden. Dat is niet wenselijk. Eenvoud helpt bovendien om te 
blijven focussen op de kern van de zaak, de bedoeling waar het allemaal om draait. Het eenvoudig maken 
van zaken helpt ook om slim en doelmatig te kunnen organiseren en plannen; en dat is weer nodig om de 
schaarser wordende middelen zo goed mogelijk te besteden aan die zaken waarvoor ze bedoeld zijn.  
 
Voor de term Balans leg ik graag een relatie met de metafoor van een snel stromende rivier. In de 
afgelopen jaren heeft VRZ in een snelstromende rivier gevaren en hard gewerkt om iedereen daar op een 
zo goed en veilig mogelijke manier doorheen te loodsen. Tijd voor achteromkijken was er niet bij en af en 
toe bracht het stormige water ons uit balans. In 2015 kwamen we op open water terecht en zijn we de 
koers voor de komende jaren gaan uitzetten. Een koers, uitgewerkt in het ontwerpbeleidsplan, waarmee 
wij vanaf 2016 met een frisse wind in de zeilen verder gaan varen, maar dan meer vanuit rust en balans. 
 
In 2015 is bewust gestreefd naar Eenvoud en Balans. Die balans is er nu meer, dingen worden steeds 
meer duidelijker. Dat wil niet zeggen dat het helemaal rustig is. Gebruikmakend van de metafoor kan 
gezegd worden dat het minder turbulent is, maar dat het nog geen kabbelend water is waarin VRZ haar 
werkzaamheden mag verrichten. Met name door externe ontwikkelingen zijn er nog voldoende 
uitdagingen die maken dat we nog steeds alert moeten zijn.  
 
Eenvoud en Balans is niet alleen noodzakelijk vanuit organisatorisch perspectief, maar ook vanuit 
financieel perspectief. Met flink veel moeite is het gelukt om in 2015 binnen de financiële kaders te 
blijven. Nog steeds ligt er voor zowel het bestuur als de organisatie een flinke uitdaging om de 
bezuinigingstaakstelling daadwerkelijk te realiseren. Eenvoud is dan ook geboden om met de beschikbare 
middelen ons werk de komende jaren op een kwalitatief verantwoorde wijze uit te kunnen voeren. 
 
Resultaat 
Bij opmaak van de primitieve begroting 2015 in april 2014 werd uitgegaan van een begrotingssaldo van 
nul euro, waarbij per saldo voor € 1.172.000 aan reserves werd onttrokken, voornamelijk de reserves 
’Vernieuwing en Transitie’. Uiteindelijk heeft Veiligheidsregio Zeeland het boekjaar 2015 afgesloten met 
een positief saldo van € 312.281 (circa 1% van de begroting). Dit resultaat wordt voornamelijk 
veroorzaakt door incidentele meevallers. Bij de 2e bestuursrapportage 2015 werd nog uitgegaan van 
€ 195.908. Het verschil van € 116.373 wordt onder meer verklaard door de vrijval van de post onvoorzien, 
lagere sociale lasten en de inkomsten uit detachering van personeel. 
 
Bijzonderheden gedurende het boekjaar 2015 
Voor de indeling van de jaarrekening 2015 is afgeweken van de indeling van de begroting 2015. In 
tegenstelling tot de begroting begint de jaarrekening met het overzicht van baten en lasten gesplitst naar 
de programma’s met een toelichting op de financiële resultaten. Vervolgens wordt ingegaan op de balans 
en als laatst op de paragrafen. Met deze nieuw gekozen indeling komen de meest relevante zaken van de 
jaarrekening als eerst aan bod en proberen we de leesbaarheid van het stuk te bevorderen.   



 

 

5 
 

 
De invoering van het Individueel Keuzebudget (IKB) betekent dat per 2016 wordt overgegaan op een 
systeem waarbij werknemers zelf bepalen op welke momenten ze hun gerealiseerde vakantiegeld en 
vergelijkbare vergoedingen krijgen uitgekeerd in een kalenderjaar. Dit heeft gevolgen voor de zeven 
maanden vakantiegeld die aan het einde van het boekjaar is opgebouwd en normaal gesproken in mei 
van het volgend boekjaar zouden worden uitbetaald. De incidentele kostenverhoging in 2015 is berekend 
op € 450.000. In verband met uitstel van de invoering van de wet, waardoor de verplichting pas in 2016 
formeel ontstaat, is in 2015 een reserve gevormd. 
 
De afschrijvingslasten zijn in 2015 ten opzichte van de primitieve begroting aanzienlijk lager uitgekomen 
door met name de achterblijvende realisatie van het investeringsplan 2014 als gevolg van het uitstel van 
investeringen door de latere besluitvorming voor Maatwerk in brandweerzorg en een te hoge raming van 
de overname van de brandweeractiva in 2014. Door de uitstel van aanschaf is een incidentele meevaller 
gerealiseerd. Daarnaast zijn in 2015 de afschrijvingstermijnen verlengd voor het materiaal en materieel. 
Door langer met het materieel en materiaal te doen, wordt structureel een besparing van ± € 400.000 
gerealiseerd. 
 
In het kader van de per 2015 ingevoerde werkkostenregeling was in de begroting 2015 een budget van € 
300.000 opgenomen ter dekking van de belastingdruk op de vrijwilligersuitkering. Vanuit de landelijke 
brandweerorganisatie is bij belastinginspecteurs (via het ministerie van Financiën) beargumenteerd dat 
de vergoedingen onder de gerichte vrijstelling zou moeten vallen. Dit werd door de belastinginspecteurs 
voorlopig goedgekeurd, mits uit een onderzoek onder de vrijwilligers zou blijken dat er voldoende kosten 
worden gemaakt. Daarom is destijds in de 1e begrotingswijziging 2015 het totale budget van € 300.000 
incidenteel verlaagd naar € 26.000, waarbij het risico is benoemd dat uit het vervolgonderzoek zou 
kunnen blijken dat de werkkostenregeling ook van toepassing is op de vrijwilligersvergoedingen. Uit het 
vervolgonderzoek, dat eind juli is afgerond, is naar voren gekomen dat de werkkostenregeling structureel 
niet zal leiden tot belastingdruk op de vrijwilligersuitkeringen. Hierover is overeenstemming bereikt met 
de Belastingdienst. Dit structurele voordeel is meegenomen in de begroting voor de komende jaren. 
 
Resultaatbestemming 
Aan het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld het positieve saldo toe te voegen aan de Algemene 
Reserve. Het saldo van de Algemene Reserve bedraagt per 31-12-2015 € 672.738 en is voor een 
organisatie met een begrotingstotaal van ruim € 30 miljoen laag. Gezien hetgeen in de risicoparagraaf is 
gesteld zou een weerstandsvermogen van ± € 1,5 miljoen noodzakelijk zijn. Na het toevoegen van het 
resultaat zal de Algemene Reserve € 985.019 bedragen. 
 
Reserves 
In 2015 is voor een bedrag van € 777.015 aan de reserves onttrokken voor de Transitie van de brandweer, 
de vernieuwing van de organisatie en het operationeel houden van de meldkamer. Bij het aanbieden van 
deze jaarrekening wordt tevens een plan voor de aanwending van het restant van deze reserve 
opgeleverd. Voor verdere toelichting wordt verwezen naar paragraaf 10.2.1 bij het hoofdstuk Balans. 
 
Gerrie Ruijs 
Directeur Veiligheidsregio Zeeland / Regionaal Commandant 
 
   



 

 

6 
 

Jaarverslag 

 

1. Inleiding jaarverslag 
 

Voor u ligt het jaarverslag van VRZ over 2015. Dit jaarverslag geeft inzicht in de behaalde resultaten van 
VRZ in 2015. Het jaarverslag concentreert zich daarbij op bestuurlijke en operationele gegevens. De 
financiële stand van zaken is in de jaarrekening 2015 opgenomen. In 2015 zijn veel resultaten geboekt. 
Voorbeelden hiervan zijn de totstandkoming van het ontwerpbeleidsplan en de bestuurlijke vaststelling 
van het omvangrijke project Maatwerk in Brandweerzorg. Daarnaast zijn ook een aantal resultaten nog 
niet (volledig) behaald. Dit is enerzijds afhankelijk van besluitvorming die op een later moment heeft 
plaatsgevonden en anderzijds waren er onvoorzienbare ontwikkelingen. Hierdoor zijn prioriteiten op een 
andere wijze bepaald en ingevuld.  
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2. Programmaverantwoording 
 

2.1  Programma Veiligheid 

 
Ontwerpbeleidsplan 2016-2019 
In het ontwikkeltraject tot het opstellen van het ontwerpbeleidsplan is gekozen voor een interactief 
proces waarbij netwerkpartners, bedrijven, burgers, medewerkers en bestuur intensief zijn betrokken om 
de gewenste situatie van de staat van fysieke veiligheid in Zeeland in 2020 te beschrijven. VRZ is een 
netwerkorganisatie en samen met onze netwerkpartners wordt gewerkt aan de visie van VRZ ‘Samen 
sterk voor Veilig Zeeland’. Daarbij gaat VRZ in de komende jaren terug naar de bedoeling, de kerntaken 
van VRZ. Centraal daarbij staat de vraag ‘waar zijn we van?’. In het ontwerpbeleidsplan 2016-2019 zijn 
daarnaast ook de uitkomsten uit het visitatierapport VRZ, het MTO (Medewerkers Tevredenheids 
Onderzoek), de koers, identiteit en strategie van VRZ en de visie op grensoverschrijdende samenwerking 
opgenomen. 
 
In het Algemeen Bestuur van 18 december 2015 is ingestemd met het ontwerpbeleidsplan 2016-2019. Na 
behandeling van het ontwerpbeleidsplan in het Algemeen Bestuur is het plan aangeboden aan de 
burgemeesters en externe en interne (netwerk)partners. Het verzoek aan de burgemeesters is om met de 
gemeenteraad in overleg te treden over dit ontwerpbeleidsplan. Op basis van de reacties vanuit de 
gemeenteraden en externe partners wordt het beleidsplan ter finale besluitvorming aan het Algemeen 
Bestuur van 20 april 2016 aangeboden. 
 
Maatwerk in Brandweerzorg 
Na een lang en intensief traject heeft het Algemeen Bestuur op 9 juli 2015 ingestemd met het voorstel 
Maatwerk in Brandweerzorg. In dit voorstel is opgenomen op welke wijze de brandweerzorg binnen 
Zeeland op een robuuste, toekomstbestendige wijze kan worden georganiseerd.  
 
In het Algemeen Bestuur van 5 februari 2016 is het implementatieplan Maatwerk in Brandweerzorg 
vastgesteld. In het implementatieplan zijn de kaders en (sub)doelstellingen voor de implementatie van 
Maatwerk in Brandweerzorg opgenomen. Het implementatieplan laat zien op welke wijze de voorstellen 
van Maatwerk in Brandweerzorg in de komende jaren worden geïmplementeerd. De doelstelling is om de 
implementatie van de onderdelen van Maatwerk in Brandweerzorg in 2020 volledig gerealiseerd te 
hebben. Bij de uitvoering van de implementatie worden de betreffende brandweerposten nadrukkelijk 
betrokken. Zo wordt per brandweerpost een post-specifiek implementatieplan (postplan) opgesteld. In 
dit postplan staat beschreven op welke wijze de verandering plaats zal vinden en is er ruimte voor 
inbreng voor de betreffende post.  
 
Daarnaast is voor de uitwerking van de voorstellen uit Maatwerk in Brandweerzorg is een commissie 
Huisvesting ingesteld. Deze commissie onderzoekt de consequenties van mogelijke overdracht van 
eigendom en beheer van brandweerposten van gemeenten naar VRZ. Daarbij wordt de financiële 
verdeelsleutel bij nieuw- en verbouw, afstoten en herhuisvesting van brandweerposten als gevolg van de 
uitwerkingen van Maatwerk in Brandweerzorg meegenomen. In het Algemeen Bestuur van 9 juli 2015 is 
besloten om eind 2015 nog geen keuze te maken met betrekking tot het al dan niet overdragen van 
gebouwen en beheer aan VRZ. Momenteel wordt in gezamenlijkheid met vertegenwoordigers van 
gemeenten gewerkt aan de uitgangspunten voor een eventuele overdracht van gebouwen van 
gemeenten aan VRz. 
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Evaluatie van de hoofdstructuur 
VRZ is vanuit de Wet veiligheidsregio’s verantwoordelijk voor het organiseren van de rampenbestrijding 
en crisisbeheersing. Het streven was om in 2015 de invulling van de hoofdstructuur (Commando Plaats 
Incident, Regionaal Operationeel team en Beleidsteam) te evalueren. Dit streven is achterhaald door 
opmerkingen van de Inspectie Veiligheid en Justitie (Inspectie V&J). Vanuit de Inspectie V&J is verzocht 
om aanbevelingen en verbeterpunten vanuit eerdere rapportages met de nodige urgentie op te pakken. 
In 2015 zijn de nodige acties opgestart om deze aanbevelingen en verbeterpunten binnen de 
hoofdstructuur op te pakken. Een voorbeeld hiervan is de vaststelling van een erratum Crisisbeheersing 
waarin de invulling van de rol van de calamiteitencoördinator (CaCo) is beschreven. Eind 2016 zal aan het 
bestuur een geactualiseerd Regionaal Crisisplan worden aangeboden.  
 
Bezuinigingen 
In de begroting 2015 waren als gevolg van onder andere Maatwerk in Brandweerzorg, binnen de 
brandweerzorg besparingen opgenomen. In 2015 konden deze besparingen niet meer worden 
gerealiseerd. De gestelde taakstelling is in 2015 voor een groot deel eenmalig opgevangen door lagere 
uitgaven. Het Algemeen Bestuur heeft inmiddels de voorstellen uit Maatwerk in Brandweerzorg 
vastgesteld. Met deze vaststelling van Maatwerk in Brandweerzorg kunnen de besparingen 
begrotingstechnisch worden gerealiseerd. 
 
In de bestuurlijk vastgestelde ‘Notitie meerjarenperspectief 2015-2020’ is een overzicht opgenomen van 
de nieuwe te realiseren besparingen in de periode 2015-2020 om ook in 2016 een sluitende begroting te 
kunnen presenteren. De voor 2015 geplande bezuinigingen zijn grotendeels gerealiseerd. Een enkele 
maatregel moet nog worden genomen. Deze onderdelen van de taakstelling blijven in de begroting staan 
in afwachting van het nemen van de maatregelen.  
 
Gemeenschappelijke regeling 
Voor 2015 was de actualisatie van de gemeenschappelijke regeling als gewenst resultaat opgenomen. 
Actualisatie van de gemeenschappelijke regeling is noodzakelijk als gevolg van aanpassingen in de Wet 
gemeenschappelijke regeling. Bij de aanpassing van de gemeenschappelijke regeling zal bovendien waar 
mogelijk rekening worden gehouden met de nieuwe richtlijnen van de Vereniging Zeeuwse Gemeenten 
(VZG) betreffende de governance-structuur. Deze richtlijnen waren echter pas eind 2015 beschikbaar. 
Mede hierdoor wordt de gemeenschappelijke regeling in 2016 aangepast. In 2015 zijn, in 
overeenstemming met de wens tot herstructurering van de bestuurlijke bevoegdheden (opgenomen in 
de vastgestelde organisatieverordening) de mandaatregeling, de financiële verordening, de 
budgethoudersregeling en het reglement van orde van het Algemeen Bestuur aangepast. 
 
Publiek private samenwerking (PPS) 
In 2015 heeft een aantal verkennende bijeenkomsten tussen Zeeuwse bedrijven en VRZ plaatsgevonden. 
Gedurende deze bijeenkomsten zijn de mogelijkheden voor verdere samenwerking (zoals op het gebied 
van gezamenlijk oefenen en inkoop/gebruik van brandweermateriaal) geïnventariseerd.  
 
Vanuit Portiz en VRZ is een gezamenlijke stuurgroep gevormd om richting te geven aan en continuïteit te 
borgen bij de invulling van Publiek private samenwerking (PPS). Vanuit deze samenwerking is een 
startdocument opgesteld. Daarin zijn een drietal werkgroepen geformeerd: materieel en middelen, 
vakbekwaamheid en specialismen. Per werkgroep is een concrete opdracht geformuleerd inclusief 
gewenst resultaat dat in juni 2016 moet worden gerealiseerd. 
 
Programma’s 
Binnen VRZ lopen drie programma’s: Maritieme Veiligheid, Nucleaire Veiligheid en Veerkrachtig Zeeland. 
Deze programma’s passen binnen de Strategische agenda van het Veiligheidsberaad. 
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Binnen het programma Maritieme Veiligheid heeft op 23 september 2015 op de Westerschelde een 
grootschalige oefening plaatsgevonden. De oefening is goed verlopen, maar heeft met name op het vlak 
van het delen van informatie verbeterpunten opgeleverd. Deze verbeterpunten worden in de komende 
periode opgepakt. In de afgelopen jaren is, gezien de grote risico’s, voornamelijk geïnvesteerd in de 
veiligheid op de Westerschelde. Binnen het nieuwe programmaplan Maritieme Veiligheid zal in de 
periode van 2016-2019 nadrukkelijk aandacht zijn voor de veiligheid op de andere Zeeuwse 
Deltawateren. Evaluatie van de periode 2012-2015 zal in de eerste helft van 2016 plaatsvinden. Deze 
evaluatie is eveneens input voor het nieuwe programmaplan 2016-2019. 
 
In het ontwerpbeleidsplan is opgenomen dat in 2020 burgers in Zeeland meer zelfredzaam en 
samenredzaam zijn. De professionele hulpverlening sluit hier op aan. Om, in nauwe samenwerking met 
de partners, aan dit streven een bijdrage te leveren, is het discussiestuk Veerkrachtig Zeeland ontwikkeld. 
Aan de hand van dit discussiestuk zal in 2106 met partners verdere duiding en inhoud gegeven. Het 
programma legt het fundament om in gezamenlijkheid tussen overheden, bedrijfsleven, maatschappelijke 
organisaties en kennisinstellingen vanuit één krachtige filosofie en aanpak te werken aan een veiligere en 
veerkrachtigere Zeeuwse samenleving. De verwachting is dat het programmaplan, in nauwe 
samenwerking met de partners, in de eerste helft van 2016 is opgesteld. 
 
Voor het programma Nucleaire Veiligheid Schelderegio is eind 2014 een programmaplan vastgesteld. In 
dit programma worden de thema’s planvorming, multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen, 
informatiemanagement, risico- en crisiscommunicatie, jodiumprofylaxe, psychosociale nazorg, evacuatie 
en nafase integraal uitgewerkt. Een aantal thema’s verloopt volgens planning: een update van het 
rampbestrijdingsplan Nucleaire installaties is opgeleverd en voor nucleair transport is een basisdocument 
voorgelegd aan een bredere groep betrokkenen (GHOR, Bevolkingszorg, Landelijk bureau CCB). 
 
De doelen van de meeste thema’s uit het oorspronkelijk programmaplan zijn gerealiseerd. Echter is er 
een aantal  thema’s die door andere prioriteringen, bijvoorbeeld door terrorisme, wat achterstand 
hebben opgelopen op de planning. Een onderdeel van het programma NVS dat op de planning 
achterloopt, is de harmonisering zonering preparatiezones tussen Nederland en de buurlanden België en 
Duitsland. Het voornemen van de rijksoverheid was om de harmonisatieslag met de buurlanden in 2015 
uniform uit te rollen. Er is echter nog geen definitieve keuze gemaakt. Naar verwachting zal de nieuwe 
zonering in 2016 kunnen worden geëffectueerd.  
 
Medewerkers 
2015 was een proefjaar voor de personele jaarcyclus met doelstellingsgesprekken, voortgangsgesprekken 
en resultaatgesprekken. De eerste bevindingen over deze personele jaarcyclus zijn positief. In de 
komende jaren wordt deze personele jaarcyclus verder verfijnd. 
 
Visie op vrijwilligheid 
In 2015 is de Visie op vrijwilligheid opgesteld. Deze visie is vastgesteld in het Algemeen Bestuur van 5 
februari 2016. In het traject tot vaststelling van de visie, die gebaseerd is op de landelijke visie, hebben 
bijeenkomsten met Onderdeelcommissie (onderdeel van de Ondernemingsraad), ploegleiders en 
brandweervrijwilligers plaatsgevonden. Inmiddels vinden met vrijwilligers ‘kampvuur-gesprekken’ plaats, 
waarbij op een open wijze inhoud wordt gegeven aan de Visie op vrijwilligheid. Vrijwilligers krijgen alle 
ruimte om de leiding van VRZ advies te geven over de manier waarop zij vinden dat de verbinding tussen 
organisatie en vrijwilliger verbeterd en versterkt kan worden. 
 

Maatschappij 
In 2015 is gestart met het uitwerken van een visie op de jeugdbrandweer. Deze visie sluit aan op de 
landelijke visie die in juni 2015 is vastgesteld. De visie op jeugdbrandweer is geagendeerd voor het 
Algemeen Bestuur van 20 april 2016. 
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In de Concern A3 is opgenomen dat in 2015 een innovatiedenktank zou worden geformeerd. Mede door 
externe ontwikkelingen en door het intensieve traject naar het ontwerpbeleidsplan, met de verschillende 
werksessies, is de geplande formele start van deze innovatiedenktank in 2015 niet gerealiseerd. Geplande 
start van de innovatiedenktank is uitgesteld naar 2016. 
 
In 2014 zijn in de kerstpakketten van de voedselbanken in Walcheren rookmelders opgenomen. In 2015 
zijn aan alle overige voedselbanken in Zeeland rookmelders ter beschikking gesteld. 
 
Operationele gegevens 
In 2015 hebben zich 11 incidenten voorgedaan die conform het Crisisplan gekwalificeerd zijn als een 
GRIP-incident. Daarnaast is de brandweer in 2015 voor 2174 incidenten uitgerukt (2014: 2179). De 
gemiddelde opkomsttijd voor incidenten met prioriteit 1 was 8:53 minuten (2014: 9:13 minuten). De 
gemiddelde uitruktijd voor prioriteit 1 was 4:29 minuten (2014: 4:33 minuten).  
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A3 jaarplan (Concern A3) 
 
De programmaverantwoording van het programma Veiligheid is opgesteld aan de hand van het A3-
jaarplan (de Concern A3) van VRZ voor 2015. In de Concern A31 van VRZ zijn de actie- en de 
resultaatgebieden voor 2015 benoemd.  
 
In het A3 jaarplan is in één overzicht de samenhang aangegeven tussen de actie- en de resultaatgebieden 
van het A3 jaarplan. De acties uit de aandachtsgebieden 1-5 leiden tot de resultaten uit de 
aandachtsgebieden 6-9. De vraag is of deze acties voldoende zijn geweest om de beoogde resultaten te 
realiseren. Om inzicht te verschaffen in de realisatie van de beoogde resultaten is voor de 
resultaatgebieden 6-9 per resultaat in de vorm van stoplichten weergegeven wat de stand van zaken is 
aan het eind van 2015.  
 
De kleuren van het verkeerslicht corresponderen met de mate van realisatie van het beoogde resultaat 
uit de aandachtsgebieden 6-9: 
 

Symbool Status Omschrijving 

 
 
 

Status 0 Actie is nog niet gestart 

 
 
 

Status 1 Actie is gestart en is niet (geheel) 
gehaald 

 
 
 

Status 4 Realisatie wordt (nog) niet 
gemeten of kan (nog) niet 

worden gemeten 

 
 
 

Status 5 Resultaat is afgerond.  
 

Dit geldt ook voor afronding van 
resultaat van een jaarschijf van 

een meerjarenprogramma. 

 
In bijlage 1 volgt per resultaatgebied een toelichting. 
 

                                                      
1
 De Concern A3 is vastgesteld in het Dagelijks Bestuur van 5 februari 2015. 
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Intern 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

a) Faciliteren en stimuleren innovatiebijeenkomst (2,3,4) 
b) Faciliteren deelname aan minimaal 1 maatschappelijke 
activiteit vanuit de rol die VRZ heeft in de samenleving 
(1,4) 

 

 
a. Medewerkers en leidinggevenden 

werken conform vastgestelde 
afdelingsplannen en persoonlijke 
jaarplannen (ALLEN) (6,7) 

b. Plan van aanpak naar aanleiding van 
uitkomsten MTO is opgesteld en 
uitgevoerd * (BV) (2,3) 

c. Visie op vrijwilligheid is opgesteld 
(BRW) (1,2,3,4,6) 

d. Van de gesprekken conform de 
personele jaarcyclus is 80% gevoerd 
(ALLEN) (2,3,6,7) 

e. Plan van aanpak implementatie 
doorontwikkeling is uitgevoerd (DIR) 
(5,6,7)* 

4. Management van middelen 

7. Medewerkers 

 

ORGANISATIE * = jaarschijf 2015 van de (meerjaren) planning is uitgevoerd  RESULTAAT 

Verbeteren en vernieuwen 

Veiligheidsregio Zeeland Concern Jaarplan 2015 versie 02032015 / Definitief 1.0 (met vermelding afdelingen) 
 
Missie: 

Samen Sterk voor veilig Zeeland 
Identiteit: 
Wij zijn één organisatie waarin iedereen weet waar we samen voor staan en waarin 
iedereen weet welke onmisbare en waardevolle bijdrage hij/zij levert. 
Wij werken energiek en gemotiveerd samen, ontwikkelen en delen kennis om onze 
missie uit te voeren en om ambassadeur te zijn voor onze organisatie. 
Wij zijn een extern gerichte organisatie die minimaal voldoet aan de wettelijke eisen 
waar intern de zaken op orde zijn. 

Succesbepalende factoren (SBF’en):  
1. Co- creatie en samenwerking intern, met partners, burgers en bestuur  
2. Vitale, verantwoordelijke en vakbekwame leidinggevenden en 

medewerkers  
3. Lerend vermogen van de organisatie 
4. Betrouwbare en innovatieve partner 
5. Integraal werken en managen  
6. Duidelijke koers, realistisch en resultaatgericht  
7. Realistisch ambitieniveau en capaciteitsmanagement  

 
 

De vier kleuren staan 
voor: 
Rood: Prestaties en 
verantwoording 
Groen: Samenwerking 
Blauw: Medewerkers 
Oranje: 
Maatschappelijke 
bijdrage 

 
 
a) Aanpassen processen 

brandweerzorg op basis van de 
resultaten van Maatwerk (1,6) 

b) Aanpassen processen (indien nodig) 
in het kader van uitvoeren plan van 
aanpak doorontwikkeling (5,6,7) 

c) Invoeren programmatisch werken 
(1,4,6,7) 

d) Publiek private samenwerking 
Kanaalzone, Sloegebied met VRZ 
uitwerken onder meer voor wat 
betreft mogelijke aanpassingen in 
processen. (1,4,6,7) 

 
 

a) Koers, identiteit en 
kernwaarden actief uitdragen 
door leidinggevenden (5,6,7) 

b) Realistisch ambitieniveau en 
capaciteitsmanagement 
toepassen (7) 

c) Coachen op resultaat- en 
ontwikkelingsgericht werken. 
(2,6,7) 

d) Sturen op en voorbeeldgedrag 
tonen bij het nakomen van 
afspraken. (2,5,7) 

e) Verbindend en inspirerend 
leiderschap (2,5,7 

 
 

a) Vastgesteld is de koers van VRZ, 
identiteit, strategie (2,5,6,7) (DIR) 

b) Bezuinigingen 2015 zijn 
gerealiseerd conform bestuurlijk 
vastgestelde notitie bezuinigingen 
februari 2015 * (1,5,6,7) (ALLEN) 

c) Evaluatie hoofdstructuur 
uitgevoerd en op basis daarvan 
plan van aanpak implementatie 
uitgevoerd.* (R&C) (3,5,6,7) 

d) De sleutelfunctionarissen van de 
processen in de hoofdstructuur 
zijn geïnformeerd over de 
bijzondere processen bij een 
incident dat (mogelijk) gevolg is 
van terrorisme (R&C) (1,2,3,4,5,6) 

e) Implementatie rapport maatwerk 
in brandweerzorg uitgevoerd * 
(BRW) (1,6) 

f) Actualisatie van de 
gemeenschappelijke regeling en 
hierbij behorende regelingen zijn 
ter vaststelling aan het bestuur 
aangeboden (BV) (5,6,7) 

g) Huisvestingplan is eind 2015 
vastgesteld (BV) (2,5,6) 

h) Eind 2015 is het 
kwaliteitszorgsysteem 
geïmplementeerd conform de 
eisen/ planning van het landelijk 
project kwaliteit en 
vergelijkbaarheid (landelijk 
kwaliteitsmanagementsysteem) * 
(C&A) (1,3,4,6,7) 

i) Eind 2015 is het 
meerjarenbeleidsplan VRZ ter 
vaststelling aangeboden aan het 
bestuur (DIR) (1,6,7) 

j) Eind 2015 is het verbeterplan naar 
aanleiding van de uitkomsten van 
de visitatie uitgevoerd (DIR) * 
(1,2,3,4,5,7) 

 

9. Bestuur & financiers 

 
 

a. Visie grensoverschrijdende 
samenwerking met België is vastgesteld 
(BV) (1,6) 

b. Samenwerkingsmogelijkheden met 
bedrijven in Sloegebied en Kanaalzone 
zijn ter vaststelling aangeboden aan het 
bestuur (R&C) (1,4,6,7) 

c) Programmaplannen: Delta wateren en 
veerkrachtig Zeeland zijn opgesteld en 
uitgevoerd * (1,4,5,6,7,) 

d) Programmaplan nucleaire veiligheid is 
uitgevoerd * (1,4,5,6,7) 

 
 

a) Optimalisatie van de ‘bedoeling’/essentie van de 
organisatie door het bepalen van een heldere koers, 
benoemen van de identiteit, strategie en bijpassend 
leiderschap (2,5,6,7) 

b) Opstellen meerjarenbeleidsplan VRZ (1,6,7) 
c) Huisvestingsmogelijkheden onderzoeken en plan 

opstellen (2,5,6) 
d) Opstellen programmaplannen (1,4,5,6,7) 
e) Opstellen verbeterplan naar aanleiding van 

uitkomsten visitatie (1,2,3,4,5,7) 
f) Vertalen landelijke uitkomsten project kwaliteit en 

vergelijkbaarheid naar visie op kwaliteitsmanagement 
VRZ *(1,3,4,6,7) 

g) Aanpassen (actualisatie) van onderliggende regelingen 
aan de nieuwe gemeenschappelijke regeling 2013 
(5,6,7)  

h) Herziene visie grensoverschrijdende (internationaal & 
-regionaal) samenwerking België opstellen. (1,6) 

i) Opstellen convenanten publiek-private samenwerking 
Kanaalzone, Sloegebied. (1,4,6,7) 

h) Opstellen van de visie op jeugdbrandweren (1,2,3,4,6) 
 
 

 
 

a) Faciliteren van medewerkers m.b.t. werken conform 
een realistisch ambitieniveau middels onder meer 
uitwerken jaarplannen tot op persoonsniveau 
(2,3,5,6,7) 

b) Gesprekscyclus voor alle medewerkers toepassen 
(2,3,6,7)  

c) Plan van aanpak naar aanleiding van uitkomsten MTO 
opstellen en uitvoeren * (2,3) 

d) Vertalen van de landelijke visie op vrijwilligheid naar 
VRZ (1,2,3,4,6) 

e) Uitvoeren plan van aanpak doorontwikkeling (5,6,7) 

 
 

a. Visie op jeugdbrandweer opgesteld 
(BRW) (1,2,3,4,6) 

b. Er is een innovatiebijeenkomst 
georganiseerd (DIR) (2,3,4) 

c. Organisatiebreed is minimaal 1 
maatschappelijke activiteit uitgevoerd 
(DIR) (1,4) 

6. Klanten en partners 

8. Maatschappij 

5. Management van processen 

2. Strategie & Beleid 

3. Management van medewerkers 1. Leiderschap 

4. Management van middelen 
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Overzicht van baten en lasten 
 

 Primitieve 
begroting 

2015 

Begroting 
na wijziging 

2015 

Rekening 
2015 

Saldo V/N  % 

1 Veiligheid        
Gerealiseerde totaal van baten en lasten 29.855.954 29.289.445 28.573.383 -716.062 V  -3% 

Lasten 30.852.054 30.460.214 29.767.256 -692.958 V  -2% 
Baten -996.100 -1.170.769 -1.193.873 -23.104 V  2% 
Mutaties Reserves -1.090.228 -1.489.827 -766.929 722.898 N  -49% 

Baten -1.090.228 -1.489.827 -799.929 722.898 N  -49% 

Gerealiseerde resultaat 28.765.726 27.799.618 27.806.454 6.836 N  0% 

 
Een toelichting op de behaalde financiële resultaten is te vinden in de jaarrekening hoofdstuk 5.  
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2.2 Programma Bevolkingszorg 

 

Omschrijving 
 
Het programma Bevolkingszorg is opgesteld om een duidelijke scheiding aan te brengen in de uitvoering 
van taken die in de wet en in de gemeenschappelijke regeling zijn vastgelegd, en gemeentelijke taken die 
om doelmatigheidsredenen bij de VRZ zijn ondergebracht.  
 
Ter dekking van de kosten wordt een gemeentelijke bijdrage Bevolkingszorg ontvangen. Deze bijdrage is 
opgenomen onder ‘2.4 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien’. 
 
 

Overzicht van baten en lasten 
 

 Primitieve 
begroting 

2015 

Begroting 
na wijziging 

2015 

Rekening 
2015 

Saldo V/N % 

2 Bevolkingszorg       
Gerealiseerde totaal van baten en lasten 282.300 309.500 293.178 -16.322 V -5% 

Lasten 282.300 317.911 301.589 -16.322 V -5% 
Baten 0 -8.411 -8.411 0  0% 

Gerealiseerde resultaat 282.300 309.500 293.178 -16.322 V -5% 

 

Een toelichting op de behaalde financiële resultaten is te vinden in de jaarrekening hoofdstuk 5.  
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2.3 Programma GMZ 

 

In 2013 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met Bergen op Zoom als nieuwe huisvestingslocatie. De 
regionale samenvoegingen worden aangestuurd door de regionale stuurgroepen met als opdrachtgever 
het regionaal bestuur. Zij kunnen binnen de afspraken uit het landelijk kader autonoom opereren. Dit 
sluit aan bij de reeds ontstane praktijk. In de jaarrekening 2014 was het uitgangspunt nog dat de GMZ tot 
medio 2018 in zijn huidige vorm in stand zou blijven. Inmiddels wordt er nu uitgegaan van het tot en met 
2019 (of zoveel langer als noodzakelijk) in stand houden van de huidige GMZ. De verantwoordelijkheid 
hiervoor ligt tot het moment van overgang bij VRZ.  
 

Overzicht van baten en lasten 
 

 Primitieve 
begroting 

2015 

Begroting 
na wijziging 

2015 

Rekening 
2015 

Saldo V/N % 

3 GMZ       
Gerealiseerde totaal van baten en lasten 1.254.007 1.058.750 964.719 -94.031 V 9% 

Lasten 1.818.107 1.919.084 1.789.782 -129.302 V -7% 
Baten -564.100 -860.334 -825.064 35.270 N -6% 
Mutaties Reserves -320.033 -124.776 -30.745 94.031 N -75% 

Lasten 0 95.211 24.842 -70.369 V -74% 
Baten -320.033 -219.987 -55.587 164.400 N -75% 

Gerealiseerde resultaat 933.974 933.974 933.974 0  0% 

 

Een toelichting op de behaalde financiële resultaten is te vinden in de jaarrekening hoofdstuk 5. 
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2.4 Programma Algemene dekkingsmiddelen 

 

Omschrijving 
 
VRZ kent naast enkele beperkte eigen inkomsten drie financieringsstromen; 

- een rijksbijdrage (Brede doeluitkering rampenbestrijding) 
- een gemeentelijke bijdrage 
- een gemeentelijke bijdrage bevolkingszorg 

 
 

Overzicht van baten en lasten 
 

 Primitieve 
begroting 

2015 

Begroting 
na wijziging 

2015 

Rekening 
2015 

Saldo V/N % 

99 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien       
Gerealiseerde totaal van baten en lasten -30.220.000 -29.927.000 -30.033.887 -106.887 V 0% 

Lasten -226.000 81.000 0 -81.000 V 100% 
Baten -29.994.000 -30.008.000 -30.033.887 -25.887 V 0% 
Mutaties Reserves 238.000 688.000 688.000 0  0% 

Lasten 238.000 688.000 688.000 0  0% 

Gerealiseerde resultaat -29.982.000 -29.239.000 -29.345.887 -106.887 V 0% 

 

Een toelichting op de behaalde financiële resultaten is te vinden in de jaarrekening hoofdstuk 5.  
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3.  Paragrafen  

3.1 Onderhoud kapitaalgoederen 

 

3.1.1 Vervanging 
 
Het beleid op het gebied van kapitaalgoederen kan in twee fasen worden onderscheiden. In de eerste 
fase worden kapitaalgoederen verkregen (aangeschaft) of vervaardigd. Hierna volgt de tweede fase 
waarin de kapitaalgoederen moeten worden beheerd. Theoretisch zou vervanging van kapitaalgoederen 
als de derde fase kunnen worden gezien. Deze is in wezen te beschouwen als (een nieuwe) fase één. VRZ 
houdt bij aanschaf rekening met het eventueel vervangen van de kapitaalgoederen op termijn 
(vervangingsschema), zodat dit bij vervanging (over het algemeen) niet leidt tot hogere, onvoorziene 
lasten. De materiele vaste activa met economisch nut worden lineair afgeschreven, te weten:  
 

a. maximaal 40 jaar: nieuwbouw bedrijfsgebouwen; 
b. maximaal 25 jaar: renovatie, restauratie en aankoop bedrijfsgebouwen, groot 

gereedschap; 
c. maximaal 20 jaar: liften, haakarmvoertuigen, hoogwerkers; 
d. maximaal 17 jaar: Tankautospuiten, hulpverleningsvoertuigen 
e. maximaal 15 jaar: dakbedekking, luchtbehandeling, cv-installatie, bepakking voertuigen, 

pomp, haakarmcontainers, motorspuit aanhanger, tankwagen, inrichting, 
productiemachines en/of apparatuur; 

f. maximaal 10 jaar: veiligheidsvoorzieningen bedrijfsgebouwen, kozijnen, overige 
elektrische installaties, verbindingen, kantoormeubilair, nieuwbouw tijdelijke 
bedrijfsgebouwen, groot onderhoud bedrijfsgebouwen, netwerkbekabeling, 
glasvezelverbinding, verlichtingsvoorzieningen, hydraulische redmiddelen, 
ademluchtvulstation, klim en hijsmiddelen, bestelauto’s, (test) ademluchtapparatuur, 
kleding jeugdbrandweer; 

g. maximaal 8 jaar: telefooncentrale, hefmiddelen; 
h. maximaal 7 jaar: valbeveiliging, duikapparatuur, personenauto’s, meetapparatuur, 

portofoons ; 
i. maximaal 5 jaar: aanhangwagens, lichte motorvoertuigen, automatiseringsapparatuur, 

communicatie-apparatuur en verbindingsmiddelen (uitgezonderd 
kantoorautomatisering), meetapparatuur, kleding, software, alarmontvangers; 

j. maximaal 3 jaar: automatiseringsapparatuur t.b.v. kantoorautomatisering en de 
gemeenschappelijke meldcentrale; 

k. niet: gronden en terreinen. 
 
Het is moeilijk om vooraf exact de technische levensduur van een object of artikel te voorspellen en vast 
te leggen, zeker wanneer dit een langere periode dan 10 jaar bedraagt. Wanneer er aan een 
object/artikel na verloop van tijd dusdanige correctieve werkzaamheden moeten worden uitgevoerd die 
niet meer in relatie staan tot de restwaarde van het object/artikel moet er in de organisatie op worden 
geanticipeerd om het object vroegtijdig af te stoten en te vervangen. Omgekeerd kan het echter ook 
voorkomen dat er een object moet worden vervangen terwijl de maximale technische levensduur nog 
niet is bereikt en het object zonder noemenswaardige problemen functioneert. In deze situaties kan de 
vervanging worden uitgesteld en vooruit worden geschoven. 
 
Door de regionalisering en de verlate besluitvorming rond Maatwerk in Brandweerzorg is er sprake van 
uitstel van vervangingen en is een vervangingsachterstand ontstaan, waardoor er een piek aan te 
vervangen (brandweer)voertuigen in de komende jaren aankomt. De juiste afwegingen maken v.w.b. 
investeringen is dan ook van groot belang.  
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3.1.2 Onderhoud (brandweer)voertuigen en - materiaal 
 
Er wordt sinds 2014 gewerkt met behulp van Servicecentra en een Bureau Materieel, Techniek en 
Logistiek (MTL) die op uniforme wijze de beschikbaarheid van en onderhoud aan het materieel van VRZ 
regelen. De Servicecentra zijn gepositioneerd in Terneuzen (Koegors), Middelburg (Stromenweg). Over 
het Servicecentrum in Borssele moet nog een besluit worden genomen. Bij de toekomstige nieuwbouw 
van kazernes in de regio Bevelanden/Tholen zal bekeken worden of het oprichten van een nieuw 
servicecentrum meer efficiency kan opleveren dan de nu gekozen locatie Borssele. 
 
De Servicecentra zullen de  onderhoudswerkzaamheden uitvoeren voor het bijbehorende werkgebied:  
 

 SC Terneuzen, Koegors    - Zeeuws-Vlaanderen  

 SC Borssele    - Bevelanden / Tholen  

 SC Middelburg, Stromenweg   - Walcheren / Schouwen-Duiveland 
 

 

 2.000.000

 2.200.000

 2.400.000

 2.600.000

 2.800.000

 3.000.000

 3.200.000

 3.400.000

 3.600.000

 3.800.000

Afschrijvingen
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De Servicecentra voeren beheertaken uit op het gebied van grote en kleine voertuigen, bepakkingen, 
ademlucht, bluskleding etc. Daarnaast wordt een aantal beheertaken centraal uitgevoerd, zoals niet-
repressieve kleding, verbindingsmiddelen etc. Deze centrale taken zijn binnen één van de Servicecentra 
gepositioneerd. 
 
Bureau MTL is verantwoordelijk voor het inhoudelijke beleid en de procesinrichting op het gebied van 
Materieel en Techniek. Daarbij is de bewaking van de uniformiteit van beleid, processen, systemen en 
organisatie een belangrijke taak van Bureau MTL. Verder brengt Bureau MTL de materiedeskundigheid in 
bij de inkoopprocessen, die centraal door team Facilitair worden uitgevoerd.  
 
Team Facilitair voert de regie op de inkoopprocessen uit – met inbreng van de materiedeskundigheid 
door MTL wanneer het MTL-objecten betreft – en is proceseigenaar van het inkoopproces van de 
Veiligheidsregio. 
 
Preventief onderhoud 
Preventief onderhoud is het onderhoud dat planmatig kan worden uitgevoerd. Ook periodieke keuringen 
maken deel uit van het preventief onderhoud.  
 
Alle materialen en het rollend materieel worden bij VRZ preventief onderhouden volgens de 
voorschriften van de leverancier om de betrouwbaarheid en de inzetbaarheid te maximaliseren en zo min 
mogelijk correctief onderhoud te moeten uitvoeren. Daarnaast wordt alles volgens de wettelijke 
voorschriften onderhouden en periodiek gekeurd. 
 
Preventief onderhoud wordt in beginsel door MTL zelf uitgevoerd. Indien de Servicecentra niet 
beschikken over de middelen (werkplaats en inrichting), de kennis of capaciteit om preventief onderhoud 
en keuringen in eigen beheer te doen, wordt het onderhoud uitbesteed bij voorkeur op basis van 
onderhoudscontracten. In sommige gevallen zal bij aanbesteding van groot materieel zoals voertuigen 
(preventief) onderhoud contractueel bij de leverancier  
worden belegd (in ieder geval bij onderhoud dat binnen de garantieperiode valt). In alle gevallen heeft 
het Servicecentrum wel de regie op het onderhoud. 
 
 
 
 
 

MTL 

Servicecentrum Zeeuws 
Vlaanderen 

Servicecentrum 
Bevelanden/Tholen 

Servicecentrum 
Walcheren/Schouwen- 

Duiveland 

Bureau MTL 
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Correctief Onderhoud 
Correctief onderhoud is onderhoud dat wordt uitgevoerd op basis van storingen, schades of andere 
meldingen. Kenmerkend van correctief onderhoud is dat het niet planbaar is. Het servicecentrum is het 
centrale punt waar deze meldingen worden ontvangen en verwerkt. Op het servicecentrum vindt de 
intake plaats, waaruit duidelijk moet worden wat de status van het voertuig of uitrustingsstuk is en wat 
de eerste diagnose is van het defect of de storing. Ook de urgentie van de reparatie of vervanging wordt 
hierbij bepaald. Zodra de diagnose is gesteld en de urgentie is bepaald kan ook het correctief onderhoud 
worden ingepland en in een werkorder worden verwerkt. Wanneer de storing of defect urgent van aard is 
of er tijdelijk vervangende voertuigen of uitrustingstukken nodig zijn, kan correctief onderhoud van 
invloed zijn op de reeds opgestelde planning. 
 
Correctief onderhoud is, vanwege het slecht planbare karakter ervan, verstorend in de bedrijfsvoering 
van MTL. Het wordt daarom in beginsel uitbesteed, tenzij de activiteit minder dan 6 uur werktijd kost of 
er voldoende capaciteit voor handen is. 
 
In de begroting na wijziging is op de onderhoudskosten een overschrijding begroot van € 60.000 als 
gevolg van vertraging bij de totstandkoming van het servicecentrum Tholen/Bevelanden. De voorgestelde 
werkwijze zou leiden tot efficiency-voordelen die al waren ingeboekt, maar die in 2015 nog niet konden 
worden gerealiseerd. Uiteindelijk zijn de onderhoudskosten voor voertuigen en materiaal in 2015 € 
1.107.000, nagenoeg gelijk aan de gewijzigde begroting 2015 van € 1.101.000. 
 
Onderhoudskosten voertuigen en materiaal 

 Begroting 2015  
na wijziging 

Jaarrekening 2015 

Onderhoud MTL voertuigen en materiaal 1.095.000 1.097.000 

Onderhoud GHOR voertuigen en materiaal 6.000 10.000 

Totaal 1.101.000 1.107.000 

 
3.1.3 Onderhoud Gebouwen 
 
VRZ heeft de volgende brandweerkazernes geheel of gedeeltelijk in eigendom: 
 

 
 

Gemeente Post Adres Postcode Plaats

Reimerswaal Krabbendijke Westweg 42 4413 EG Krabbendijke

Reimerswaal Yerseke Burenpolderweg 1 4401 KW Yerseke

Borsele Nieuwdorp Hertenweg 63 4455 TK Nieuwdorp

Borsele Borssele Quistenburg 3 4450 PZ Borssele

Hulst Hulst Globe 2 4561 PK Hulst

Sluis Stampershoek Ondernemersweg 1 4501 WG Oostburg

Veere Serooskerke Vrouwenpolderseweg 53C 4353 BC Serooskerke

Tholen Sint-Annaland Veilingweg 22 4697 RR Sint-Annaland

Tholen Tholen Grindweg 51 4691 ES Tholen

Terneuzen Biervliet Weststraat 34 4521 AA Biervliet

Terneuzen De Koegors Koegorsstraat 4 4538 PK Terneuzen

Terneuzen Mauritsfort Mauritsfort 2 4542 LA Hoek

Terneuzen Terneuzen Noord Da Costastraat 1A 4532 EE Terneuzen
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Voor alle brandweerkazernes, al dan niet in eigendom van VRZ, is een verdeling van de 
verantwoordelijkheid voor  
het onderhoud afgesproken. Het Algemeen Bestuur heeft hiervoor in 2013 een zogenaamde 
demarcatielijst  
vastgesteld. Hierbij geldt dat het (gebruiksers)onderhoud van de in de demarcatielijst onder de kolom 
“VRZ”  
opgenomen zaken voor rekening komt van VRZ.  
 
Na onderzoek is gebleken dat de Stadsgewestelijke Brandweer Middelburg-Vlissingen (SGB) abusievelijk 
het volledige onderhoudsbudget, bedoeld voor zowel het eigenaarsonderhoud en het 
gebruikersonderhoud, heeft overgedragen aan VRZ. Met de gemeenten Middelburg en Vlissingen is 
afgesproken dat voor het eigenaarsonderhoud jaarlijks tot een bedrag van € 68.000 in rekening gebracht 
mag worden bij VRZ.  
 
Uiteindelijk zijn de onderhoudskosten in 2015 opgelopen tot € 364.000, een tegenvaller van € 96.000 ten 
opzichte van de gewijzigde begroting 2015. Deze overschrijding is het gevolg van noodzakelijke 
uitgevoerde werkzaamheden (keuring NEN3140, inbraakinstallatie) en een incidentele last uit 2014 van € 
68.000 inzake onderhoud van de panden van de Stadsgewestelijke Brandweer Middelburg-Vlissingen. 
 
Onderhoudskosten gebouwen 

 Begroting 2015  
na wijziging 

Jaarrekening 2015 

Onderhoud gebouwen 268.000 364.000 
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3.2 Algemene bedrijfsvoering VRZ  

 
Missie, visie en kernwaarden 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisatie 

 
Het huidige, doorontwikkelde organisatiemodel is begin 2014 geïmplementeerd. Het doorontwikkelde 
model  is een vervolg op de start van de nieuwe organisatie op 1 januari 2013. De volgende doelstelling 
lag aan het model ten grondslag:  
 
“Het creëren van een effectieve, efficiënte en op de toekomst gerichte organisatie middels een heldere 
en ondersteunde structuur en waarbij de capaciteiten van de medewerkers optimaal worden benut”. 
Uitgangspunt was dat de structuur en sturing zodanig moet zijn ingericht dat de missie en visie 
van Veiligheidsregio Zeeland waargemaakt kan worden. 
 
In 2015 is met dit model gewerkt. In 2014 is het project “Implementatie doorontwikkeling” opgestart. De 
daarvoor in het leven geroepen projectgroep, die samengesteld is uit een dwarsdoorsnede van de 
organisatie, is aan de slag gegaan. Uit deze projectgroep zijn de volgende activiteiten / resultaten 
voortgevloeid: vaststelling van de identiteit van de organisatie, wat is het bestaansrecht van VRZ en welke 
normen, waarden, houding en gedrag horen daarbij en de formulering van drie kernwaarden, namelijk 
verbindend, daadkrachtig en flexibel. 
 
Tevens is gestart met de bewustwording en het actief aanpakken van de werkdruk(beleving). De A3 
systematiek en managementleiderschapstrainingen worden hierbij eveneens ingezet. Niet alleen om 
realistisch te plannen maar ook om de vertaalslag te maken van de taken en de benodigde tijd naar het 
niveau van teams en individuen. Door het leggen van organisatie brede verbanden en het verder 
vormgeven van een resultaat- en ontwikkelingsgerichte bedrijfsvoering komt de focus meer te liggen op 
output en outcome.  
 
Begin 2015 heeft de projectgroep “implementatie doorontwikkeling’’ een tussentijdse rapportage 
uitgebracht. Hieruit blijkt dat er flink wat activiteiten zijn opgepakt zoals het verder vormgeven van de A3 
systematiek, het invoeren van een personele jaarcyclus (doelstellings-, voortgangs- en 
resultaatgesprekken) en een leiderschapstraject met diverse onderdelen (o.a. integraal management, 
gesprekstechniek, leiderschapsstijlen). 
 

Missie: Samen Sterk voor veilig Zeeland  
 
Visie: Wij zijn één organisatie waarin iedereen weet waar we samen voor staan en 
waarin iedereen weet welke onmisbare en waardevolle bijdrage hij/zij levert. 
 
Wij werken energiek en gemotiveerd samen, ontwikkelen en delen kennis om onze 
missie uit te voeren en om ambassadeur te zijn voor onze organisatie. 
 
Wij zijn een extern gerichte organisatie die minimaal voldoet aan de wettelijke eisen waar 
intern de zaken op orde zijn. 
 
Kernwaarden: verbindend, daadkrachtig en flexibel 
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In 2015 is ook een MTO (Medewerkers Tevredenheid Onderzoek) uitgevoerd. De resultaten daarvan zijn 
in het MT en op afdelings- en teamniveau besproken en verbeterpunten zijn in gang gezet. Twee 
belangrijke conclusies zijn uit het MTO naar voren gekomen (naast allerlei andere resultaten die per 
afdeling en team verschillend waren): 1. alle medewerkers van de VRZ zijn zeer betrokken bij hun werk 
(een positieve constatering) en 2. De medewerkers misten nog een duidelijke koers van de VRZ: waar wil 
de organisatie naar toe, wat willen we zijn. 
 
Dit laatste punt is meegenomen in het beleidsplan 2016-2019 van de VRZ dat eind 2015 door het AB 
voorlopig is vastgesteld. In het beleidsplan is ook opgenomen een hoofdstuk over de ontwikkeling van de 
medewerker en op basis daarvan zal in 2016 een nieuws strategisch personeelsbeleidsplan worden 
opgesteld. In 2016 zal aan de hand van het beleidsplan een vervolg worden gegeven aan de verdere 
doorontwikkeling van de organisatie. 
 
HRM 
 
VRZ heeft per 31 december 2015 een formatie van 205,73 fte, inclusief de formatie van de meldkamer en 
van Bevolkingszorg. De werkelijke bezetting per die datum is 208,41 fte, een verschil van 2,7 fte. Zie voor 
een specificatie onderstaande tabel.  
 

 
 
*) In de bezetting GMZ is conform de formatie 0,5 fte opgenomen voor directeur meldkamer. De andere 0,5 fte is doorberekend aan Politie 
Zeeland-West-Brabant. 
 

Formatie Programma Veiligheid 

Binnen het programma veiligheid is er sprake van 1,0 fte bovenformatieven (zie 1.6). In de loop van 2016 
gaan de bovenformatieven uit dienst.  
De verschillen in bezetting zijn verder per onderdeel aangegeven. Daar waar er sprake is van een lagere 
bezetting betekent dit dat er nog vacatures openstaan. 
De bezetting op de projecten is hoger dan de formatie, omdat er op projecten zoals Maritieme Veiligheid 
en Maatwerk in Brandweerzorg niet wordt gewerkt met externe inhuur, maar voornamelijk met tijdelijke 
arbeidsovereenkomsten. Dat is in principe goedkoper. Het betekent wel dat, indien programma’s in de 
toekomst stoppen deze medewerkers of elders werk zoeken of binnen bestaande vacatures in de VRZ 
moeten instromen. Dit is mogelijk omdat er toch regelmatig sprake is van natuurlijk verloop. 
 
 
 
 

Formatie Formatie Bezetting 

2015 2016 2015

1 Veiligheid 198,97 190,84 189,65

1.1 Risico- en crisisbeheersing 47,7 45,0 46,5

1.2 Brandweer 86,8 84,3 82,2

1.3 GHOR 7,5 7,1 7,0

1.4 Directie, management en control 7,7 8,6 8,3

1.5 Bedrijfsvoering 49,2 45,9 44,8

1.6 Bovenformatieven 0,0 0,0 1,0

2 Bevolkingszorg 2,00 2,00 2,00

3 *) GMZ 12,89 12,89 15,17

4 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 0,00 0,00 0,00

Totaal 213,86 205,73 206,82
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Inhuur- en advieskosten 
 

De inhuur van derden laat een sterk dalende lijn zien van 2014 op 2015. VRZ stuurt er op deze trend door 
te trekken naar de komende jaren. De reden voor de daling is het feit dat VRZ in de afgelopen jaren o.a. 
personeel heeft ingehuurd om een opstart met de organisatie te maken. Teneinde te voorkomen dat 
eerst personeel moest worden aangenomen om na regionalisering van de brandweer het aangenomen 
personeel zou moeten worden ontslagen is gekozen voor inhuur. Hoewel de inhuurlasten doorgaans op 
korte termijn duurder is dan het aannemen van personeel wordt wel voorkomen dat er frictiekosten 
ontstaan. 
 

 
 
Hieronder een overzicht van de kosten gemaakt wegens inhuur van derden: 
 

 
 
Inhuur ten laste van vacatureruimte: de inhuur van tijdelijk personeel voor werkzaamheden waar 
formatieruimte voor bestaat, maar waar in verband met de doorontwikkeling nog geen invulling aan 
gegeven is. Voor bepaalde werkzaamheden is het vooral uit economisch en efficiency oogpunt soms 
voordeliger om personeel tijdelijk in te huren dan vast aan te nemen. Dat geldt met name ook voor 
specialisten die tijdelijk voor een specifieke taak worden ingehuurd. 
 

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

R2013 R2014 R2015 B2016 B2017 B2018 B2019 B2020

Ontwikkeling inhuurkosten 2013-2020 

Inhuur

Doel: Inhuur ten laste van vacatureruimte/langdurig zieken/specialisten

(Vacature financiën:Tijdelijk gedetacheerd vanuit Oriones, wordt per 1-3-2016 aangenomen) 61.401

(Vacature:Operationele voorbereiding ) 19.693

(Vacature: Materieel, Techniek en Logistiek) 39.138

Ter Heide  (Vacature: Materieel, Techniek en Logistiek) 39.537

(projectleider diverse projecten en begeleiding rechtopositionle aangelegenheid) 61.201

(HRM: opstellen integriteitsbeleid) 25.960

(Vervanging teamleider HRM vervanging bij zwangerschap) 43.851

(Vervanging algemeen beleidsmedewerker die momenteel aan een landelijk project meewerkt ) 18.250

(Specialist nucleair dossier (kosten gedeeld met VR MWBrabant) 48.800

Divers (o.a. via GGD tbv jodiumprofilaxe) 29.810

Totaal inhuur tlv vacatureruimte/landurig ziek/ specialisten 387.641
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Projecten: ingehuurd personeel voor de uitvoering van diverse projecten. De incidentele lasten voor 
inhuur voor deze projecten worden onttrokken aan de daarvoor bestemde reserves en/of ontvangen 
subsidies. 
 

 
 
HRM Salarisadministratie: de uitbesteding van de salarisverwerking aan de gemeente Vlissingen. Dit zal in 
2016 komen te vervallen, omdat met ingang van 2016 deze taak door VRZ zelf wordt uitgevoerd.  
 
Opleidingsinstructeurs: ingeleend personeel ten behoeve van de opleiding van vrijwilligers. Deze 
constructie is per 1 januari 2016 stopgezet. Tot en met 2015 was het rechtpositioneel niet mogelijk deze 
regeling te beëindigen. 
 
Bevolkingszorg: betreft de inhuurlasten van de coördinerend gemeentesecretaris. 
 
GMZ: In aanloop naar een gemeenschappelijke meldkamer met politie en Veiligheidsregio Midden-West 
Brabant wordt tijdelijk personeel ingehuurd teneinde geen personeel aan te moeten nemen tot overgang 
naar deze nieuwe meldkamer. De kans bestaat dat er onnodig frictiekosten ontstaan indien de nieuwe 
meldkamer niet alle personeel overneemt. 
  

Doel: Projecten

Externe inhuur nucleaire veiligheid ( in samenwerking met VR Midden West Brabant) 27.535

Project Zaakgericht werken (tbv verbetering  documentiesysteem o.a koppelen documenten voor vergunningverlening) 33.662

Project Migratie/ISM ( tijdelijke inhuur wegens het niet kunnen invullen vacature) 33.390

Project externe inhuur risicobeheersing (inhuur specialisme tbv aanwijzing bedrijfsbrandweer) 41.902

Project brandveilig leven (Inhuur communicaieadvieseur tbv opstart Veerkrachtig Zeeland) 21.881

Projecten maritieme veiligheid (o.a. inhuur Lotusslachtoffers tbv oefening Deltawateren) 9.813

Project digitale bereikbaarheidskaarten (verbeterslag DBK in brandweervoertuigen. Snelheid en functionaliteitsverbetering) 46.622

Project arbo-processen (RIE)  (inhuur ARBO specialist voor onderzoek duiktaak) 20.535

Project maatwerk in brandweerzorg (begeleiding en ondersteuning van het project) 121.091

Totaal Projecten 356.432

Doel:   inhuur, met een meer structureel karakter t.b.v. efficiënt werken

HRM salarisadministratie (door gemeente Vlissingen) 38.720

Opleidingsinstructeurs (wordt afgebouwd) 262.600

Bevolkingszorg

Bevolkingszorg coordinerend gemeentesecretaris (Kapelle, Noord Beveland) 22.787

Extra capaciteit ivm langdurig zieke 14.218

Subtotaal Bevolkingszorg 37.005

GMZ

Beheer GMS en aanpassing polygonen GMS 20.177

Project plan van aanpak meldkamer (centralisten en ICT-ondersteuning ipv aanstellen van personeel met rechtspositionele 

verplichtingen) 221.662

Subtotaal GMZ 241.839

Overig 67.751

Totaal inhuur, met een meer structureel karakter t.b.v. efficiënt werken 647.914
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3.3 Verbonden partijen  

 

Verbonden partijen zijn in het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten 
gedefinieerd als privaat- of publiekrechtelijke organen waarin de provincie of gemeente (c.q. 
Gemeenschappelijke regeling) een bestuurlijk en financieel belang heeft. Op grond van deze definitie kan 
worden gesteld dat VRZ geen verbonden partijen kent. 
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3.4 Financiering  

 

De financieringsparagraaf is samen met het treasurystatuut voorgeschreven in de Wet Financiering 
Decentrale Overheden (Wet Fido). De wet is per 1 januari 2001 in werking getreden.  
 
In de Wet Fido zijn kaders opgenomen ter beperking van het renterisico op de netto vlottende schuld 
(kaslimiet) en het renterisico op de vaste schuld (renterisiconorm). In de Regeling uitzettingen en 
derivaten decentrale overheden (Ruddo) zijn kaders opgenomen ter beperking van de risico’s bij het 
hanteren van financiële derivaten en het uitzetten van overtollige middelen.  
 
Kasgeldlimiet 
De kasgeldlimiet is vastgelegd in de Uitvoeringregeling financiering decentrale overheden (Ufdo) en 
bedraagt voor gemeenschappelijke regelingen 8,2% van het begrotingstotaal. Voor VRZ bedraagt de 
limiet voor de netto vlottende schuld circa € 2.684.000.  
 

Berekening kasgeldlimiet  

Omvang van de begroting op 1 januari 2015 € 32.726.461 

Kasgeldlimiet in procenten van de omvang 8,20% 

Kasgeldlimiet in bedrag € 2.683.570 

Totaal vlottende schuld € 624.459 

Ruimte € 2.059.111 

 
Renterisico 
Het renterisico wordt direct gerelateerd aan het budgettaire risico. De renterisiconorm heeft als doel om 
het renterisico bij herfinanciering te beheersen. De renterisiconorm is vastgelegd in de Uitvoeringregeling 
financiering decentrale overheden (Ufdo) en houdt in dat de jaarlijks verplichte aflossing en de 
renteherzieningen niet meer mogen bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. Door de norm in relatie 
tot de begroting te brengen, kunnen gemeenschappelijke regelingen met een vaste schuld die lager is dan 
het begrotingstotaal de spreidingsduur van de financiering verkorten. Als de schuld groter is dan het 
begrotingstotaal zal de aflossing van de schuld in de tijd worden gespreid en zal de begroting minder 
gevoelig worden voor renteschokken bij herfinanciering.  
 

Berekening renterisiconorm 2015 

Begrotingstotaal € 32.964.461 

Percentage regeling 20% 

Renterisiconorm € 6.592.892 

  
   2015 

Renterisiconorm vaste schuld Budget 

Renteherziening op vaste schuld o/g € 0 

Aflossingen € 857.000 

Renterisico  € 857.000 

Renterisconorm € 6.592.892 

Ruimte onder renterisiconorm € 5.735.892 

Overschrijding renterisiconorm n.v.t 
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In 2013 is voor de overname van activa van de gemeenten een langlopende lening voor 7 jaar afgesloten 
ter waarde van € 6.000.000 waarop jaarlijks € 857.000 wordt afgelost. In 2015 zijn zowel de kaslimiet als 
de rente risiconorm niet overschreden.  

Op 10 december 2013 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet Houdbare Overheidsfinanciën (wet 
HOF). Met de wet HOF zijn de Europese afspraken van het Stabiliteits- en Groeipact en het reeds 
bestaande Nederlandse budgettaire beleid vanaf 1 januari 2014 wettelijk verankerd. De Wet Hof bepaalt 
onder meer dat Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen een gelijkwaardige inspanning leveren bij 
het op orde brengen van de overheidsfinanciën. Daarmee worden de tekorten van gemeenten of 
provincies door de Europese Commissie meegeteld bij de berekening van het begrotingstekort, dat 
volgens de EU-regels niet meer dan 3 procent mag bedragen. Er treedt een correctiemechanisme in 
werking als de macro-norm voor het EMU-saldo structureel (meerjarig) door de decentrale overheden 
(gezamenlijk) wordt overschreden. Daarna zal vervolgens eerst bestuurlijk overleg volgen over 
verbetermaatregelen. Maatregelen volgend uit het sluitstuk van het correctiemechanisme, waaronder de 
mogelijkheid tot kortingen op de decentrale overheden, zullen alleen als ultimum remedium worden 
ingezet. Deze maatregelen worden door het Rijk in een AMvB vastgelegd. 

Uitzettingen 
In de wet Ruddo is vastgelegd dat openbare lichamen alleen overtollige middelen voor een periode langer 
dan 3 maanden mogen uitzetten bij financiële ondernemingen die zijn gevestigd in een EU-lidstaat en die 
ten minste beschikken over een AA-rating afgegeven door ten minste twee ratingbureaus. Er zijn in 2015 
door VRZ geen uitzettingen van gelden geweest bij banken. Het eventuele positieve saldo op de bank 
wordt dagelijks afgeroomd door het Ministerie van Financiën in het kader van het Schatkistbankieren (zie 
hieronder). 
 
Het wetsvoorstel verplicht schatkistbankieren is op 15 december 2013 van kracht geworden. Het 
wetsvoorstel verplicht alle decentrale overheden, dus ook VRZ, om hun overtollige (liquide) middelen aan 
te houden in de schatkist. Het woord ‘overtollig’ verwijst naar alle middelen die decentrale overheden 
niet onmiddellijk nodig hebben voor de publieke taak. Een decentrale overheid behoudt, op basis van de 
wet Fido, de mogelijkheid om leningen te verstrekken en uitzettingen te verrichten uit hoofde van de 
publieke taak. Deelname aan schatkistbankieren verandert daar niets aan. Tegelijkertijd met de wet is 
een ministeriele regeling van kracht geworden. Onderdeel van die regeling is de rekening-
courantovereenkomst die iedere decentrale overheid krijgt met de Staat der Nederlanden. De regeling 
bevat verder onder meer de verplichting voor decentrale overheden een tussenrekening te openen bij 
een of meerdere banken, zodat aan de verplichting tot deelname aan schatkistbankieren kan worden 
voldaan.  
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3.5 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 

 
Binnen de private en publieke sector is sprake van toenemende aandacht voor het inzicht in en de 
beheersing van risico’s. Het spectrum van veiligheidsregio’s vormt hierop geen uitzondering. 
Risicomanagement is daarom een vast onderdeel van goed bestuur (Good Governance) en een belangrijk 
middel om de continuïteit van de organisatie te waarborgen. Een aantal oorzaken voor de toenemende 
aandacht ligt in rampen (zoals o.a. in Moerdijk en Fukushima) die hebben plaatsgevonden, 
kostenoverschrijdingen van grote projecten en de kredietcrises.  
 
In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 19 december 2013 is de ‘notitie Risicomanagement en 
weerstandsvermogen’ vastgesteld. Hierin is het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico’s 
aangegeven.  
In deze notitie worden de termen risico’s, weerstandscapaciteit en weerstandsvermogen als volgt 
gedefinieerd: 
 

 Het weerstandsvermogen geeft aan in welke mate VRZ in staat is om omvangrijke tegenvallers op 
te vangen, zonder dat het beleid aanzienlijk moet worden aangepast. Het gaat daarbij om de 
verhouding tussen de weerstandscapaciteit, ofwel de beschikbare (financiële) middelen die 
zonder ingrijpende beleidswijzigingen beschikbaar zijn en de risico’s.  
 

 Risico’s moeten in dit verband worden opgevat als reële, doch niet altijd te kwantificeren, 
bedreigingen die, ook nadat maximale inspanningen zijn verricht om het optreden ervan te 
voorkomen, of de gevolgen ervan te verminderen, kunnen leiden tot uitgaven die niet begroot 
zijn.  

 
Een nuttig instrument om risico’s efficiënter en effectiever te beheersen en tegelijkertijd 
organisatiedoelstellingen te realiseren is risicomanagement. Het managen van risico’s geeft geen garantie 
dat gebeurtenissen met een negatief gevolg niet (meer) zullen optreden, maar het geeft de organisatie 
wel tools om zich bewust te worden en blijven van mogelijke risico’s en middels beheersmaatregelen te 
anticiperen op het plaatsvinden ervan. 
 
Naast de interne behoefte om risico’s in beeld te hebben en te beheersen is er ook vanuit het Rijk 
wetgeving opgelegd omtrent risico’s. In het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en 
Gemeenten (BBV) wordt in artikelen 9 en 26 gesteld dat in ieder geval in de begroting en de jaarrekening 
een paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing wordt opgenomen. In deze paragraaf dienen ten 
minste opgenomen te zijn: 
 

 een inventarisatie van de weerstandscapaciteit; 
 een inventarisatie van de risico's; 
 het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico's. 

 
3.5.1 Beschikbare weerstandscapaciteit 
 

De beschikbare weerstandscapaciteit is in artikel 11 BBV omschreven als “de middelen en mogelijkheden 
waarover een organisatie beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken”. Volgens de 
notitie weerstandsvermogen en risicomanagement wordt de beschikbare weerstandscapaciteit bepaald 
aan de hand van: 
 

 de algemene reserve(s) 

 de post onvoorzien 
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3.5.2 Benodigde weerstandscapaciteit 
 
Om het weerstandsvermogen te kunnen beoordelen moet de beschikbare weerstandscapaciteit afgezet 
worden tegen de benodigde weerstandscapaciteit. De risico’s die VRZ loopt zijn bepalend voor de hoogte 
van de benodigde weerstandscapaciteit. Om de hoogte van de benodigde weerstandscapaciteit te 
bepalen is het noodzakelijk de risico’s te voorzien van een kwantificering van zowel kans als financiële 
gevolgen. Een gedetailleerde berekening (zie bijlage 6) geeft aan dat het weerstandsvermogen minimaal 
€ 1,5 mln zou moeten bedragen, waarbij rekening is 
gehouden met risico’s die variëren van het niet realiseren van de taakstelling tot het zich voordoen van 
een GRIP 4-gebeurtenis. Een aantal risico’s is qua omvang en waarschijnlijkheid niet in te schatten. 
 
Door de maximale gevolgen van de individuele risico’s bij elkaar op te tellen ontstaat een te negatief 
oordeel over het weerstandsvermogen. Immers, het is vrijwel zeker dat niet alle risico’s zich tegelijkertijd 
voor zullen doen. Daarnaast zal niet ieder risico zich daadwerkelijk in de maximale omvang voordoen.  
 

3.5.3 Beoordeling weerstandsvermogen 
 
Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen de weerstandscapaciteit en alle risico’s waarvoor 
geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële 
positie. Het is van belang te weten of er sprake is van een toereikend weerstandsvermogen. Als het 
risicoprofiel bekend is, kan een relatie worden gelegd tussen de financieel gekwantificeerde risico’s, de 
daarbij benodigde weerstandscapaciteit en de beschikbare weerstandscapaciteit. De benodigde 
weerstandscapaciteit die uit de berekening voortvloeit, kan worden afgezet tegen de beschikbare 
weerstandscapaciteit. De uitkomst van die berekening vormt het weerstandsvermogen. 
 
        Beschikbare weerstandscapaciteit 
Deze uitkomst wordt gegoten in de vorm van een ratio = Benodigde weerstandscapaciteit 
 
De beschikbare weerstandscapaciteit bedraagt in 2015: 
 

 Algemene reserve  € 672.738 

 Post onvoorzien  € 81.000 

Totaal   € 753.738 
Op basis van de financieel berekende risico’s en de jaarrekening 2014 na resultaatbestemming is de ratio 
weerstandsvermogen: 
 
Beschikbare weerstandscapaciteit = € 753.738  = 0,51 
Benodigde weerstandscapaciteit = € 1.484.000 
 
Op basis van de gehanteerde normeringsystematiek door VRZ is het weerstandsvermogen van VRZ 
onvoldoende. 
 
Het streven is de komende jaren over “voldoende” weerstandscapaciteit te beschikken. Dit betekent een 
normratio van 1,0 of groter. Het algemeen bestuur kan op dit normratio sturen. Wanneer dit ratio minder 
dan 1,0 bedraagt, is VRZ kwetsbaar en beschikt niet over voldoende weerstandscapaciteit om de 
resterende risico’s af te dekken. Indien dergelijke risico’s optreden staan de gemeenten garant. 
 
In de Notitie risicomanagement en weerstandsvermogen is een maximum bepaald aan het aan te houden 
weerstandsvermogen. Voor wat betreft dit maximum is aangesloten bij de VZG norm en bij de BDUR. De 
maximale VZG-norm luidt: “Veiligheidsregio Zeeland vormt een reserve(fonds) ten laste van de 
gemeentelijke bijdragen aan de uitvoeringskosten tot maximaal 10 % van de jaarlijkse apparaatskosten of 
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van maximaal 5 % van de bijdragen van de gemeenten” en wordt hier geïnterpreteerd als 5% van de 
(structurele) gemeentelijke bijdragen (bron: begroting 2014). 5 % van € 23.300.000 = € 1.165.000. Dit 
maximum is aan de lage kant, omdat hierbij de bijdragen die vanuit het rijk worden verstrekt, de zgn. 
BDUR gelden, buiten beschouwing zijn gelaten. Om die reden is als maximaal weerstandsvermogen 5% 
van de gemeentelijke bijdragen én 5% van de BDUR gelden (5% van € 6.379.915 = € 319.000) gehanteerd. 
In totaal bedraagt de benodigde weerstandscapaciteit dan € 1.484.000. 
 
3.5.4 Kengetallen 
 
De Minister van Binnelandse Zaken heeft in mei 2015 besloten dat kengetallen deel uitmaken van de 
paragraaf weerstandsvermogen. Provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen dienen vanaf 
2015 in deze paragraaf inzicht te geven in de volgende kengetallen: 

- Netto schuldquote; 

- Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen; 

- Solvabiliteitsratio; 

- Grondexploitatie (niet van toepassing voor VRZ); 

- Structurele exploitatieruimte; 

- Belastingcapaciteit (niet van toepassing voor VRZ). 
 
De kengetallen geven een goed beeld van de financiële positie en zijn van belang voor de weerbaarheid 
en wendbaarheid. Het is belangrijk de kengetallen in samenhang te presenteren.  
 
Netto schuldquote 

De netto schuld weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van VRZ ten opzichte van de eigen middelen. 
De netto schuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de 
exploitatie. 
 

  Netto schuldquote  2015   

  (bedragen x € 1.000) Jaarrekening Gegevens 

A Vaste schulden (art. 46 BBV) 4.357.114 Balans per 31-12-2015 

B Netto vlottende schuld (art. 48 BBV) 4.880.491 Balans per 31-12-2015 

C Overlopende Passiva (art. 49 BBV) 3.174.287 Balans per 31-12-2015 

D Financiele activa (art. 36 lid b, c, d, e, en f) 0 Niet van toepassing 

E Uitzettingen <1jaar (art. 39 BBV) 827.412 Balans per 31-12-2015 

F Liquide middelen (art. 40 BBV) 181.740 Balans per 31-12-2015 

G Overlopende Activa (art. 40a BBV) 1.299.428 Balans per 31-12-2015 

H 

Totale Baten (exclusief mutaties res) (art. 17 
lid C) 

32.061.235 Winst en verliesrekening 

    31,51% 

  
Voor VRZ betreft dit een gunstige situatie. Het percentage van 31,51% is laag. Een ratio van boven de 
100% wordt als precair beschouwd.  
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Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 

Om inzicht te verkrijgen in hoeverre sprake is van doorlenen wordt de netto schuldquote zowel in- als 
exclusief doorgeleende gelden weergegeven (netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte 
leningen). Op die manier wordt duidelijk in beeld gebracht wat het aandeel van de verstrekte leningen is 
en wat dit betekent voor de schuldenlast. 
Gecorrigeerde 

  Gecorrigeerde NSQ 2015   
  (bedragen x € 1.000) Jaarrekening Gegevens 

A Vaste schulden (art. 46 BBV) 4.357.114 Balans per 31-12-2015 

B Netto vlottende schuld (art. 48 BBV) 4.880.491 Balans per 31-12-2015 

C Overlopende Passiva (art. 49 BBV) 3.174.287 Balans per 31-12-2015 

 

Financiële vaste activa 0 NVT 

 

Verstrekte leningen 0 NVT 

D Financiële activa (art. 36 lid b, c, d, e, en f) 0 NVT 

E Uitzettingen <1jaar (art. 39 BBV) 827.412 Balans per 31-12-2015 

F Liquide middelen (art. 40 BBV) 181.740 Balans per 31-12-2015 

G Overlopende Activa (art. 40a BBV) 1.299.428 Balans per 31-12-2015 

H 

Totale Baten (exclusief mutaties res) (art. 17 
lid C) 

32.061.235 Winst en verliesrekening 

    31,51% 

  

Idem als bij de netto schuldqoute. 
 
Solvabiliteitsratio 

Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin VRZ in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. 
Onder de solvabiliteitsratio wordt verstaan het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal. Het 
eigen vermogen van VRZ bestaat uit de reserves (zowel de algemene reserve als de 
bestemmingsreserves) en het resultaat uit het overzicht van baten en lasten. 
 

  Solvabiliteitsratio 2015   
  (bedragen x € 1.000) Jaarrekening Gegevens 

A Eigen vermogen (art. 42 BBV) 4.300.961 Balans per 31-12-2015 

B Balanstotaal 17.062.853 Balans per 31-12-2015 

    25,21% 

  

Een solvabiliteitsratio van 25,21% is redelijk, aangezien een ratio van minder dan 20% als zorgelijk wordt 
beschouwd. 
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Jaarrekening 

4. Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening  

 
Totaal overzicht van baten en lasten 
 
 Primitieve 

begroting 
2015 

Begroting 
na wijziging 

2015 

Rekening 
2015 

Saldo V/N % 

1 Veiligheid       
Gerealiseerde totaal van baten en lasten 29.855.954 29.289.445 28.573.383 -716.062 V -3% 

Lasten 30.852.054 30.460.214 29.767.256 -692.958 V -2% 
000 Niet in te delen lasten -569.500 0 0 0  0% 
110 Loonbetalingen en sociale premies 16.767.479 16.635.466 16.657.781 22.315 N 0% 
120 Sociale uitkeringen personeel 100.000 0 0 0  0% 
210 Werkelijk betaalde rente 543.250 98.000 83.351 -14.649 V -15% 
230 Afschrijvingen 3.899.221 2.305.347 2.271.855 -33.492 V -2% 
300 Personeel van derden 390.219 979.999 1.177.386 197.387 N 20% 
310 Energie 790.000 777.000 750.571 -26.429 V -3% 
341 Betaalde belastingen 35.000 106.000 111.296 5.296 N 5% 
343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten 8.674.335 9.261.002 8.418.611 -842.391 V -9% 
424 Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk)  222.050 277.400 269.314 -8.086 V -3% 
425 Overige inkomensoverdrachten  0 20.000 20.000 0  0% 
600 Reserveringen 0 0 7.090 7.090 N 100% 

Baten -996.100 -1.170.769 -1.193.873 -23.104 V 2% 
210 Werkelijk ontvangen rente en winstuitkeringen 0 2.500 0 -2.500 V 100% 
300 Vergoeding voor personeel -129.900 -73.725 -154.226 -80.501 V 109% 
340 Overige goederen en diensten -495.000 -475.300 -530.269 -54.969 V 12% 
411 Inkomensoverdrachten van het Rijk -128.800 -70.000 -14.888 55.112 N -79% 
422 Overige inkomensoverdrachten van overheid (niet-Rijk) -92.400 -92.400 -98.592 -6.192 V 7% 
423 Overige inkomensoverdrachten -150.000 -461.844 -395.899 65.945 N -14% 

2 Bevolkingszorg       
Gerealiseerde totaal van baten en lasten 282.300 309.500 293.178 -16.322 V -5% 

Lasten 282.300 317.911 301.589 -16.322 V -5% 
110 Loonbetalingen en sociale premies 140.300 153.500 157.482 3.982 N 3% 
300 Personeel van derden 25.000 49.000 37.005 -11.995 V -24% 
343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten 87.000 85.411 79.302 -6.109 V -7% 
424 Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk)  30.000 30.000 27.800 -2.200 V -7% 

Baten 0 -8.411 -8.411 0  0% 
411 Inkomensoverdrachten van het Rijk 0 -8.411 -8.411 0  0% 

3 GMZ       
Gerealiseerde totaal van baten en lasten 1.254.007 1.058.750 964.719 -94.031 V 9% 

Lasten 1.818.107 1.919.084 1.789.782 -129.302 V -7% 
110 Loonbetalingen en sociale premies 909.574 998.974 1.004.465 5.491 N 1% 
230 Afschrijvingen 203.767 92.687 96.459 3.772 N 4% 
300 Personeel van derden 416.366 388.023 241.839 -146.184 V -38% 
343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten 271.600 397.500 363.373 -34.127 V -9% 
424 Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk)  16.800 41.900 83.647 41.747 N 100% 

Baten -564.100 -860.334 -825.064 35.270 N -6% 
300 Vergoeding voor personeel -252.500 -446.434 -404.241 42.193 N -9% 
340 Overige goederen en diensten -311.600 -413.900 -420.823 -6.923 V 2% 

99 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien       
Gerealiseerde totaal van baten en lasten -30.220.000 -29.927.000 -30.033.887 -106.887 V 0% 

Lasten -226.000 81.000 0 -81.000 V -100% 
000 Niet in te delen lasten -226.000 81.000 0 -81.000 V -100% 

Baten -29.994.000 -30.008.000 -30.033.887 -25.887 V 0% 
411 Inkomensoverdrachten van het Rijk -6.340.000 -6.354.000 -6.379.915 -25.915 V 0% 
422 Overige inkomensoverdrachten van overheid (niet-Rijk) -23.654.000 -23.654.000 -23.653.972 28 N 0% 
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 Primitieve 
begroting 

2015 

Begroting 
na wijziging 

2015 

Rekening 
2015 

Saldo V/N % 

Mutaties Reserves -1.172.261 -926.603 -109.674 816.929 N -88% 

1 Veiligheid -1.090.228 -1.489.827 -766.929 722.898 N -49% 

Baten       
600 Reserveringen -1.090.228 -1.489.827 -766.929 722.898 N -49% 

3 GMZ -320.033 -124.776 -30.745 94.031 N -75% 

Lasten       
600 Reserveringen 0 95.211 24.842 -70.369 V -74% 

Baten       
600 Reserveringen -320.033 -219.987 -55.587 164.400 N -75% 

99 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 238.000 688.000 688.000 0  0% 

Lasten       
600 Reserveringen 238.000 688.000 688.000 0  0% 

Gerealiseerde resultaat 0 -195.908 -312.281 -116.373 V 59% 
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Resultaat op hoofdlijnen 
 
Het resultaat over 2015 is € 312.281 (circa 1% van de totale begroting) voordelig. Van dit resultaat heeft 
€ 80.000 een structureel karakter. Dit structurele voordeel is bij de begroting 2016 al ingezet ter dekking 
van de structurele lasten die voorvloeien uit de CAO stijging. Het resterend bedrag van het resultaat is 
incidenteel van karakter.  
 
De actuele begroting 2015 betreft de begroting na de 2e begrotingswijziging 2015. De afwijkingen in 2015 
ten opzichte van de begroting 2015 per programma zijn als volgt: 
 

 
 
In de begroting en jaarrekening is een programma- indeling gehanteerd. Per programma wordt het 
resultaat toegelicht.   

Rijlabels Begroting 2015 Rekening 2015 Verschil

1. Programma Veiligheid 27.799.618 27.806.454 -6.836

2. Programma Bevolkingszorg 309.500 293.178 16.322

3. Programma GMZ 933.974 933.974 0

4. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien -29.239.000 -29.345.887 106.887

Eindtotaal -195.908 -312.281 116.373
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5. Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening en toelichting per programma  

5.1 Programma Veiligheid 

 
Overzicht van baten en lasten 
 

 Primitieve 
begroting 

2015 

Begroting 
na wijziging 

2015 

Rekening 
2015 

Saldo V/N  % 

1 Veiligheid        
Gerealiseerde totaal van baten en lasten 29.855.954 29.289.445 28.573.383 -716.062 V  -3% 

Lasten 30.852.054 30.460.214 29.767.256 -692.958 V  -2% 
000 Niet in te delen lasten -569.500 0 0 0   0% 
110 Loonbetalingen en sociale premies 16.767.479 16.635.466 16.657.781 22.315 N  0% 
120 Sociale uitkeringen personeel 100.000 0 0 0   0% 
210 Werkelijk betaalde rente 543.250 98.000 83.351 -14.649 V  -15% 
230 Afschrijvingen 3.899.221 2.305.347 2.271.855 -33.492 V  -2% 
300 Personeel van derden 390.219 979.999 1.177.386 197.387 N  20% 
310 Energie 790.000 777.000 750.571 -26.429 V  -3% 
341 Betaalde belastingen 35.000 106.000 111.296 5.296 N  5% 
343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten 8.674.335 9.261.002 8.418.611 -842.391 V  -9% 
424 Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk)  222.050 277.400 269.314 -8.086 V  -3% 
425 Overige inkomensoverdrachten (niet beïnvloedbaar Gemeente) 0 20.000 20.000 0   0% 
600 Reserveringen 0 0 7.090 7.090 N  100% 

Baten -996.100 -1.170.769 -1.193.873 -23.104 V  2% 
210 Werkelijk ontvangen rente en winstuitkeringen 0 2.500 0 -2.500 V  100% 
300 Vergoeding voor personeel -129.900 -73.725 -154.226 -80.501 V  109% 
340 Overige goederen en diensten -495.000 -475.300 -530.269 -54.969 V  12% 
411 Inkomensoverdrachten van het Rijk -128.800 -70.000 -14.888 55.112 N  -19% 
422 Overige inkomensoverdrachten van overheid (niet-Rijk) -92.400 -92.400 -98.592 -6.192 V  7% 
423 Overige inkomensoverdrachten -150.000 -461.844 -395.899 65.945 N  -14% 

Mutaties Reserves -1.090.228 -1.489.827 -766.929 722.898 N  -49% 

Baten        
600 Reserveringen -1.090.228 -1.489.827 -766.929 722.898 N  -49% 

Gerealiseerde resultaat 28.765.726 27.799.618 27.806.454 6.836 N  0% 

 
Resultaat 
 
Het programma Veiligheid sluit met een negatief resultaat van € 6.836 (circa 0,03%). 
 
Toelichting resultaat 
 
Lasten 
 
110 Loonbetalingen en sociale premies       € 22.315 N 
 
Pensioenlasten           € 80.000 V 
 
Bij het opstellen van de begroting 2015 is rekening gehouden met een opslag van 26,57% voor 
pensioenlasten en sociale lasten. Door lagere pensioenpremies zijn de werkelijke kosten structureel 
€ 80.000 lager. Met een daling van de pensioenlasten, met daar tegenover een loonstijging, is in de 1e 
begrotingswijziging 2016 al rekening gehouden.  
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Kosten brandweervrijwilligers        € 233.000 N 
 
Op de operationele brandweerzorg is er een nadeel van € 233.000. Dit nadeel is als volgt te verklaren: 
In voorgaande jaren is altijd alleen ‘de betaling’ over het 4e kwartaal opgenomen in de desbetreffende 
jaarrekening. In 2015 is éénmalig zowel de overloop van 2014 naar 2015 als de overloop van 2015 naar 
2016 in de jaarrekening opgenomen. De realisatie 2015 komt daardoor eenmalig € 150.000 hoger uit. 
 
In verband met het sluiten van een aantal brandweerposten (in het kader van het project Maatwerk in 
Brandweerzorg) is een afscheidsregeling vrijwilligers opgesteld. In 2015 hebben vrijwilligers van de 
gesloten brandweerpost Zuiddorpe gebruik gemaakt van deze regeling. Er is eenmalig € 34.000 betaald. 
Hiermee is geen rekening gehouden in de begroting 2015. 

De kosten zijn moeilijk te voorspellen omdat van te voren niet bekend is hoeveel uitrukken en oefeningen 
er in een jaar zijn. De kosten zijn circa € 50.000 hoger dan begroot. Dit nadeel wordt als eenmalig 
beschouwd. 
 
Nabetaling dagdienstbezetting SGB en afbouwtoelage     € 103.000 V 
 
Voor de nabetaling van de bestuurlijk vastgestelde dagbezettingen VRZ was een incidenteel budget 
opgenomen van € 103.000. Er heeft in 2015 geen definitieve besluitvorming plaatsgevonden over de 
hoogte van deze nabetaling. De nabetaling heeft daarom niet meer in 2015 kunnen plaatsvinden en zal 
naar verwachting in 2016 plaatsvinden. Hier tegenover staat een lagere onttrekking aan de reserve 
Vernieuwing van € 78.000. Deze dekking schuift door naar 2016. De overige kosten, een bedrag van 
€ 25.000, zijn al opgenomen in de 1e begrotingswijziging 2016. 
 
Bovenformatieven         € 11.075 V 
 
Door uitstroom zijn de loonkosten van bovenformatieve medewerkers € 11.075 lager dan begroot. Hier 
tegenover staat een lagere onttrekking aan de reserve Transitie. Dit is een incidenteel voordeel 
 
Overig           € 16.610 V 
 
Dit betreft het saldo van meerdere, kleine incidentele over- en onderschrijdingen. 
 
210 Werkelijke betaalde rente        € 14.649 V 
 
Door de lagere investeringen is de financieringsbehoefte lager. De rentekosten zijn daardoor incidenteel 
€ 14.649 lager dan begroot. 
 
230 Afschrijvingen         € 33.492 V 
 
Door een, bij de begroting, foutieve berekening van de afschrijvingslast van een actief zijn de 
afschrijvingslasten in 2015 incidenteel € 33.492 lager dan begroot (technische correctie). 
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300 Personeel van derden        € 197.387 N 
 
Verschuiving binnen exploitatie        € 159.387 N 
 
Het nadeel op de economische categorie ‘300 personeel van derden’ dient in relatie gezien te worden 
met het voordeel op economische categorie ‘343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten’. 
Begroot is er op ‘Aankopen van diensten’, de realisatie heeft plaatsgevonden op ‘Personeel van derden’. 
Hierdoor vindt er een verschuiving plaats tussen de twee categorieën.  
 
Ondersteuning Industriële veiligheid       €20.000 N 
 
Een medewerker van het team Industrie, Transport en Ruimte is tijdelijk uitgeleend aan een andere 
veiligheidsregio voor werkzaamheden op het gebied van externe veiligheid. Ter vervanging van deze 
werknemer is langer gebruikt gemaakt van een extern bureau. Dit levert een incidenteel nadeel op van 
€ 20.000. Hier staan baten vanuit detachering tegenover. 
 
Detachering vanuit Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid     € 18.000 N 
 
Een medewerker van het team Bestuursondersteuning en Communicatie is aangesteld als projectleider 
van het landelijk project “Water en evacuatie”. Hij wordt tijdelijk vervangen door een medewerker van 
Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. De inleenkosten bedragen in 2015 € 18.000, hier staan baten vanuit 
detachering tegenover (zie tevens 300 Vergoeding voor personeel (baten)). 
 
310 Energie          € 26.429 V 
 
Door de lage energie- en brandstofprijzen is er sprake van een incidenteel voordeel van € 26.429. 
 
343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten     € 842.391 V 
 
Verschuiving binnen exploitatie        € 159.387 V 
 
Het voordeel op economische categorie ‘343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten’ dient in 
relatie gezien te worden met het nadeel op economische categorie ‘300 personeel van derden’. Begroot 
is er op ‘Aankopen van diensten’, de realisatie heeft plaatsgevonden op ‘Personeel van derden’. Hierdoor 
vindt er een verschuiving plaats tussen de twee categorieën.  
 
Projecten ten laste van de reserves       € 633.823 V  
 
O.a. door de werkzaamheden voor Maatwerk in Brandweerzorg zullen een aantal transitie- en 
vernieuwings-projecten, die gepland waren in 2015, in 2016 worden uitgevoerd. Het gaat om een bedrag 
van € 427.982. Daarnaast is er minder uitgegeven aan procesoptimalisatie en kwaliteitszorg. Hierdoor 
ontstaat een voordeel van € 205.841. Dit geld blijft in de reserve transitie. Hiervoor is een bestedingsplan 
opgesteld. 
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Bedrijfsvoering          € 220.000 N 
 
Bijna alle schoonmaakwerkzaamheden van de kazernes zijn uitbesteed aan de sociale werkvoorziening. 
Ten opzichte van 2014 zijn de kosten weliswaar € 20.000 lager, dit is tevens het bedrag van de 
taakstelling, echter ten opzichte  
 
van de begroting is er een overschrijding van € 62.000, hiervan is € 49.000 structureel.Het 
schoonmaakbestek omvat niet alle kazernes, het deel dat buiten het bestek valt was niet begroot. De 
overschrijding op onderhoud onroerende zaken bedraagt € 96.000. In de paragraaf Onderhoud 
kapitaalgoederen wordt hier nader op ingegaan. Met ingang van mei 2015 is een nieuw contract met KPN 
in werking getreden, contracten met overige telecomproviders zijn opgezegd. Het beschikbare budget 
van € 300.000 is met € 50.000 overschreden. Hierbij moet rekening gehouden worden met een 
incidentele last van € 60.000 , die KPN in rekening heeft gebracht voor materiaal, service e.d. en 
betrekking heeft op de totale looptijd van het contract (2 jaar met mogelijk 2 verlengingen van 1 jaar). In 
2016 wordt een toegangscontrolesysteem geïnstalleerd, hierna kunnen de bestaande vaste telefoonlijnen 
worden opgezegd De verwachting is dat de taakstelling van € 75.000 in 2017 volledig wordt gerealiseerd. 

Op diverse andere kostensoorten is er nog een overschrijding van € 12.000. 
 
Realistisch oefenplan brandweer (vakbekwaam blijven)     € 118.000 V 
 
Na diverse bijstellingen eerder in 2015 bedragen de totale kosten voor trainen en oefenen van de 
brandweer in 2015 circa € 932.000 tegenover een (bijgesteld) budget van € 1.050.000. De herziene 
leidraad oefenen geeft aan dat er 1 medewerker Vakbekwaamheid nodig is per 50 repressieve 
medewerkers. VRZ heeft 12 fte op circa 1200 vrijwilligers, d.w.z. 1 medewerker Vakbekwaamheid per 100 
repressieve medewerkers. 
 
Dit heeft de volgende consequenties: 
  

 Aanbesteding scheepsbrandbestrijding en industriële brandbestrijding zijn niet uitgevoerd als 
gevolg van tekort aan personele capaciteit; 

 Ten aanzien van duiken is alle energie de eerste driekwart jaar gaan zitten in de leergang 
brandweerduiker. Op dit moment wordt ‘het vakbekwaam blijven’ opgepakt en gaan hier ook 
kosten voor gemaakt worden; 

Begroting 

2015

Jaarrekening 

2015

Saldo Doorschuiven 

J/N

Reserve Transitie
Procesoptimalisatie 200.000 0 200.000 N
Kwaliteitszorg 10.000 4.159 5.841 N

Reserve Vernieuwing
Harmonisering DBK en geo-informatie 75.000 41.137 33.863 J
Flankerend beleid Maatwerk in brandweerzorg 123.049 1.990 121.059 J
Uitvoering evaluatie ROL-regeling 48.000 0 48.000 J
Harmonisering brandweerprocessen 30.000 0 30.000 J
Harmonisering arbo-processen Brandweer (PvA RIE) 16.191 0 16.191 J

Reserve Crisisorganisatie
Actualiseren sectie brandweer 45.000 0 45.000 J
Extra kosten hoofdstructuur 133.869 0 133.869 J

Totaal 681.109 47.286 633.823 633.823
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 Voor ‘het vakbekwaam blijven’ van chauffeurs wordt nu aangevangen met het 
aanbestedingstraject. Dit komt neer op een baantraining voor alle chauffeurs in 2016 en een 
nulmeting in de volgende oefencyclus. 

 
Voor realistisch oefenen van de technische hulpverlening is er sprake van een incidenteel voordeel. Daar 
staat tegenover dat er geen geld is begroot voor de bijscholing van instructeurs, die vanaf 2016 wordt 
opgepakt. Het realistisch oefenplan zal daarom in 2016 op onderdelen worden bijgesteld.  
 
Nucleaire veiligheid         € 50.000 V 
 
De realisatie van een aantal thema’s uit het oorspronkelijk programmaplan loopt, mede in afwachting van 
landelijke ontwikkelingen, achter op de planning. Bovendien hebben werkzaamheden ten behoeve van 
terreurgevolg-bestrijding veel tijd gevergd van de capaciteit die betrokken is binnen de deelprojecten van 
nucleaire veiligheid. Tevens zijn door het Rijk nieuwe maatregelzones rond nucleaire objecten bepaald. 
De beschrijving in het ramp-bestrijdingsplan Nucleaire installaties (rbpNI) en de implementatie daarvan 
namen meer tijd in beslag dan gepland. Dit veroorzaakt een incidenteel voordelig resultaat van € 50.000. 
Aan de andere kant laat de dekking voor dit project een evenredig groot nadeel zien. Voor de toelichting 
hierop wordt verwezen naar de toelichting op nucleaire veiligheid bij de baten. Budgettair is dit neutraal. 
 
Veerkrachtig Zeeland          € 44.000 V  
 
In 2015 is begonnen met het opstellen van een programmaplan voor het programma Veerkrachtig 
Zeeland. Het streven om dit plan voor eind 2015 af te hebben is niet gehaald doordat het aanstellen van 
de teamleider programma’s langer op zich heeft laten wachten. Dit levert een incidenteel voordeel op 
van € 44.000.  
 
Overig           € 57.181 V 
 
Dit betreft het saldo van meerdere, kleine incidentele over- en onderschrijdingen. 
 
Baten 
 
300 Vergoedingen voor personeel       € 80.501 V 
 
Enkele medewerkers hebben op detacheringsbasis werkzaamheden verricht veelal voor andere 
veiligheidsregio’s. Het project “Watercrises en evacutatie” is hier een voorbeeld van. Deze incidentele 
baten waren niet begroot.  
 
340 Overige goederen en diensten       € 54.969 V 
 
Overig           € 54.969 V 
 
Het betreft verschillende kleine incidentele meevallers, zoals balansafwikkeling, subsidiebedragen en 
cursusgelden. 
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411 Inkomensoverdrachten van het Rijk       € 55.112 N 
 
Nucleaire veiligheid          € 50.000 N 
 
Dit betreft de dekking vanaf de balans voor Nucleaire veiligheid uit eerder ontvangen subsidiegelden. In 
2015 is dit niet nodig gebleken. Daarmee blijven de subsidiegelden op de balans staan en beschikbaar 
voor de volgende jaren. 
 
Overig            € 5.112 N 
 
Het betreft verschillende kleine incidentele tegenvallers. 
 
423 Overige inkomensoverdrachten        € 65.945 N 
 
Maritieme veiligheid          € 51.695 N 
 
Het betreft hier een saldo van enerzijds € 49.600 aan meer ontvangen bijdragen binnen het project 
Deltawateren en anderzijds een lagere dekking binnen het project MIRG-EX van € 101.295. Dit nadeel 
heeft een incidenteel karakter. 
 
Overig            € 14.250 N 
 
Het betreft verschillende kleine incidentele tegenvallers.  
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5.2 Programma Bevolkingszorg 

 

Overzicht van baten en lasten 
 

 Primitieve 
begroting 

2015 

Begroting 
na wijziging 

2015 

Rekening 
2015 

Saldo V/N % 

2 Bevolkingszorg       
Gerealiseerde totaal van baten en lasten 282.300 309.500 293.178 -16.322 V -5% 

Lasten 282.300 317.911 301.589 -16.322 V -5% 
110 Loonbetalingen en sociale premies 140.300 153.500 157.482 3.982 N 3% 
300 Personeel van derden 25.000 49.000 37.005 -11.995 V -24% 
343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten 87.000 85.411 79.302 -6.109 V -7% 
424 Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) 30.000 30.000 27.800 -2.200 V -7% 

Baten 0 -8.411 -8.411 0  0% 
411 Inkomensoverdrachten van het Rijk 0 -8.411 -8.411 0  0% 

Gerealiseerde resultaat 282.300 309.500 293.178 -16.322 V -5% 
 

Resultaat 
 
Het programma Bevolkingszorg sluit met een positief resultaat van € 16.322.  
 
Toelichting resultaat 
 
Lasten 
 
300 Personeel van derden         € 7.500 V 
 
2015 heeft er een personele wisseling plaatsgevonden binnen de functie van coördinerend 
gemeentesecretaris. Hierdoor is er een overgangsperiode ontstaan waarin geen coördinerend 
gemeentesecretaris aanwezig is geweest. Hiervoor geen kosten in rekening zijn gebracht. Hierdoor 
onstaat een incidenteel voordeel van € 7.500 in 2015. 
 
343 aankopen niet duurzame goederen en diensten      € 7.250 V 
 
Door de ziekte van een medewerker is er een achterstand ontstaan bij de planning van opleidingen. 
Hierdoor zijn een aantal opleidingen niet uitgevoerd met lagere incidentele kosten tot gevolg. 
 
Overig            € 1.572 V 
 
Het betreft verschillende kleine incidentele tegenvallers. 
 
Ten behoeve van het opleiden van de bevolkingszorgfunctionarissen bedraagt het aantal licenties binnen 
AG5 ca 300. Voor het jaar 2015 worden deze kosten nog opgevangen binnen het programma Veiligheid 
en nog niet binnen het programma bevolkingszorg. Voor de komende begrotingsjaren zal de allocatie van 
deze kosten in heroverweging worden genomen.  
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5.3 Programma GMZ 

 

Nieuwe meldkamer Zeeland en Midden-West-Brabant 
In 2013 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met Bergen op Zoom als nieuwe huisvestingslocatie. De 
regionale samenvoegingen worden aangestuurd door de regionale stuurgroepen met als opdrachtgever 
het regionaal bestuur. Zij kunnen binnen de afspraken uit het landelijk kader autonoom opereren. Dit 
sluit aan bij de reeds ontstane praktijk. In de jaarrekening 2014 was het uitgangspunt nog dat de GMZ tot 
medio 2018 in zijn huidige vorm in stand zou blijven. Inmiddels wordt er nu uitgegaan van het tot en met 
2019 (of zoveel langer als noodzakelijk) in stand houden van de huidige GMZ. De verantwoordelijkheid 
hiervoor ligt tot het moment van overgang bij VRZ.  
 
Overzicht van baten en lasten 
 

 Primitieve 
begroting 

2015 

Begroting 
na wijziging 

2015 

Rekening 
2015 

Saldo V/N % 

3 GMZ       
Gerealiseerde totaal van baten en lasten 1.254.007 1.058.750 964.719 -94.031 V 9% 

Lasten 1.818.107 1.919.084 1.789.782 -129.302 V -7% 
110 Loonbetalingen en sociale premies 909.574 998.974 1.004.465 5.491 N 1% 
230 Afschrijvingen 203.767 92.687 96.459 3.772 N 4% 
300 Personeel van derden 416.366 388.023 241.839 -146.184 V -38% 
343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten 271.600 397.500 363.373 -34.127 V -9% 
424 Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) 16.800 41.900 83.647 41.747 N 100% 

Baten -564.100 -860.334 -825.064 35.270 N -6% 
300 Vergoeding voor personeel -252.500 -446.434 -404.241 42.193 N -9% 
340 Overige goederen en diensten -311.600 -413.900 -420.823 -6.923 V 2% 

Mutaties Reserves -320.033 -124.776 -30.745 94.031 N -75% 

Lasten       
600 Reserveringen 0 95.211 24.842 -70.369 V -74% 

Baten       
600 Reserveringen -320.033 -219.987 -55.587 164.400 N -75% 

Gerealiseerde resultaat 933.974 933.974 933.974 0  0% 

 
Resultaat 
 
Het resultaat van het programma GMZ ten opzichte van de begroting wordt verrekend met de reserve 
Meldkamer. Het resultaat na mutatie reserve is daardoor 0. De geraamde onttrekking aan de reserve 
Meldkamer is verlaagd met het voordelig exploitatiesaldo van € 164.400.  
 
Toelichting resultaat 
 
Het voordelig exploitatiesaldo is als volgt te verklaren: 
 
Lasten 
 
230 Afschrijvingen          € 3.772 N 
 
Door een technische correctie in de staat van activa bij het opstellen van de jaarrekening 2015 zijn de 
afschrijvingslasten € 3.772 hoger dan begroot. Het betreft een verschuiving tussen programma’s. 
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300 Personeel van derden        € 146.184 V 
 
De volgende inhuur vindt plaats: 
 

 Begroot 2015 Realisatie 2015 Saldo 

Beheer GMS 165.000 141.788 23.212  

Aanpassing Polygonen GMS 20.000 20.177 177  

Centralisten invulling  
24-uurs rooster 

64.800 12.082 52.718  

Inhuur ICT-ondersteuning 138.223 67.792 70.430  

Totaal 388.023 241.839 146.184  

 
Beheer GMS 
De inhuurkosten van de beheerder GMS zijn in 2015 € 23.212 lager dan begroot. Vanaf 2016 zal het 
beheer GMS met eigen personeel worden uitgevoerd. 
 
Centralisten invulling 24-uurs rooster 
Voor vervanging bij ziekte van (brandweer)centralisen is in 2015 rekening gehouden met € 64.800. Door 
het lage ziekteverzuim in 2015 zijn de werkelijke kosten € 12.082 lager. Dit wordt als een incidenteel 
voordeel beschouwd. 
 
Inhuur ICT-ondersteuning 
Voor de implementatie van de ICT-investeringen (o.a. vervanging AMX en project Wisselstroom) heeft 
VRZ in 2015 voor € 67.792 ondersteuning ingehuurd, € 70.430 lager dan begroot. De Politie Zeeland-
West-Brabant en RAV Zeeland dragen hier aan bij conform de (dienstverlening)overeenkomst.  
 
343 Overige aankopen goederen en diensten      € 34.127 V  
 
De kosten voor software en licenties zijn € 18.876 hoger dan begroot. In afwachting van de overdracht 
van de GMZ aan de LMO, die medio 2018 gepland was, is de vervanging van ICT-systemen uitgesteld. De 
onderhoudskosten op verouderde software is in een aantal gevallen fors duurder dan wanneer al tot 
vervanging was overgegaan. Nu de overdracht tot 2020 is uitgesteld, zal opnieuw worden bekeken of 
vervanging van deze software moet plaatsvinden.  
 
Het piket van de calamiteiten-coördinator (Caco) wordt uitgevoerd door VRZ, Politie Zeeland-West-
Brabant en RAV Zeeland. De piketkosten zijn € 16.399 lager dan begroot. 
 
Voor opleidingen en kwaliteitszorg is € 36.604 minder uitgegeven dan begroot. 
 
424 Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk)    € 41.747 N 
 
In 2015 zijn zowel de bijdrage aan het IFV voor het beheer GMS over 2014 als 2015 opgenomen in de 
realisatie. Hierdoor is er sprake van een incidentele overschrijding. 
 
600 Mutaties reserves         € 70.369 V 
 
In 2015 is € 62.105 geïnvesteerd in de ICT van de Meldkamer. Op basis van de uitvoering van de 
overeenkomst met de Politie Zeeland-West-Brabant is een bijdrage van € 37.263 ontvangen. Per saldo 
komt € 24.842 voor rekening van VRZ. Deze kosten worden geactiveerd, afgeschreven in drie jaar en 
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gedekt uit de reserve Afschrijving. De reserve Afschrijving wordt voor dit doel gevoed vanuit de reserve 
Meldkamer met € 24.842. Er was rekening gehouden met  
€ 95.211. Tegenover het voordeel van € 70.369 staat een lagere onttrekking aan de reserve Meldkamer 
van € 70.369. 
 
Baten 
 
300 Vergoedingen voor personeel       € 42.193 N 
 
Op basis van de uitvoering van de overeenkomst met de Politie Zeeland-West-Brabant is in totaal 
€ 42.193 minder ontvangen dan begroot, omdat VRZ minder kosten heeft gemaakt dan begroot voor de 
implementatie van ICT-investeringen (nacalculatie).  
 
600 Mutaties reserves         € 164.400 N 
 
In de begroting 2015 was rekening gehouden met een onttrekking aan de reserve Meldkamer van € 
164.400. In werkelijkheid wordt door de lagere kosten op het programma GMZ in 2015 € 0 onttrokken 
aan de reserves, € 164.400  minder dan begroot. 
 
De volgende onttrekkingen vinden plaats: 
 

 Begroot 2015 Realisatie 2015 Saldo 

Reserve Afschrijving    

Onttrekking tbv dekking afschrijvingen 55.587 55.587 0 

Subtotaal 55.587 55.587 0 

    

Reserve Meldkamer    

Onttrekking tbv 1 centralist o.b.v. PvA GMZ 45.200 45.200 0  

Onttrekking tbv invulling 24-uurs rooster 64.800 12.082 52.718 

Onttrekking tbv ICT-investeringen 2015 95.211 24.842 70.369 

Onttrekking tbv inhuur ICT-ondersteuning 55.289 40.676 14.613 

Verlaging onttrekking (saldo prog GMZ = 0) - 96.100 - 122.800 26.700 

Subtotaal 164.400  0 164.400 

    

Totaal 219.987 55.587 164.400 

 
In stand houden GMZ tot en met 2019 
 
Voor het instandhouden van de Meldkamer is een projectbegroting opgesteld, waarin een upgrade (o.a. 
vanwege uitgestelde ICT-vervangingen) en personele kosten zijn opgenomen (o.a. voor ondersteuning 
ICT,  harmonisatie van processen en centralisten). Dit project is onderdeel van het programma GMZ. De 
financiering hiervan is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de Politie Zeeland-West-Brabant, RAV 
Zeeland en VRZ. RAV Zeeland heeft in dit kader in 2013 ingestemd om de Reserve Aanvaardbare Kosten 
(RAK) ter grootte van € 262.061 vrij te laten vallen t.b.v. de instandhouding van de meldkamer. Dit 
eenmalige bedrag is in 2013 toegevoegd aan de reserve Meldkamer. In verband met het uitstel van de 
overdracht van de GMZ naar 1-1-2020 zal overleg worden opgestart met RAV Zeeland over hun 
toekomstige bijdrage in de kosten. 
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Het is van belang om inzicht te hebben of de beschikbare middelen in de reserve Meldkamer voldoende 
zijn om de periode tot aan de overdracht te overbruggen. Voor de periode 2016 t/m 2019 is nog 
€ 911.750 beschikbaar.  
 
De verwachting is dat het saldo van de reserve Meldkamer voldoende is – gebaseerd op de huidige 
situatie en bezetting  - om de periode tot en met 2019 te overbruggen en dat in principe geen beroep 
gedaan hoeft te worden gedaan op een extra gemeentelijke bijdrage in deze jaren. Hierbij is het 
uitgangspunt dat de Politie Zeeland-West-Brabant en RAV Zeeland blijven bijdragen in de exploitatie van 
de GMZ. Verder uitstel van het moment van overdracht kan mogelijk tot financiële tekorten leiden omdat 
het saldo van de reserve dan ontoereikend wordt. 
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5.4 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 

 

Overzicht van baten en lasten 
 

 Primitieve 
begroting 

2015 

Begroting 
na wijziging 

2015 

Rekening 
2015 

Saldo V/N % 

99 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien       
Gerealiseerde totaal van baten en lasten -30.220.000 -29.927.000 -30.033.887 -106.887 V 0% 

Lasten -226.000 81.000 0 -81.000 V -100% 
000 Niet in te delen lasten -226.000 81.000 0 -81.000 V -100% 

Baten -29.994.000 -30.008.000 -30.033.887 -25.887 V 0% 
411 Inkomensoverdrachten van het Rijk -6.340.000 -6.354.000 -6.379.915 -25.915 V 0% 
422 Overige inkomensoverdrachten van overheid (niet-Rijk) -23.654.000 -23.654.000 -23.653.972 28 N 0% 

Mutaties Reserves 238.000 688.000 688.000 0  0% 

Lasten       
600 Reserveringen 238.000 688.000 688.000 0  0% 

Gerealiseerde resultaat -29.982.000 -29.239.000 -29.345.887 -106.887 V 0% 
 

Toelichting 
 
Lasten 
 
000 Niet in te delen laten        € 81.000 V 
 
Bij de 2e Bestuursrapportage 2015 bestond nog het risico dat VRZ, op basis van een onderzoek door de 
Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), een boete opgelegd kon krijgen van € 81.000. 
Inmiddels heeft de inspectie SZW, middels een brief van 14 december 2015, kenbaar gemaakt dat geen 
boete wordt opgelegd.  
 
Baten 
 
411 Inkomensoverdrachten van het rijk      € 25.915 V 
 
De Brede Doeluitkering (BDUR) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (V&J) was in 2015 € 25.915 
hoger dan begroot. Het betreft een eenmalige nabetaling van het Ministerie van V&J voor loon- en 
prijscompensatie 2015. 
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6. Taakstelling (voortgang) 
 
In de primitieve begroting 2015 is een taakstelling opgenomen van € 1,8 mln. De meerjarenraming was 
niet sluitend. 
 
In de notitie Meerjarenperspectief 2015-2020, die op 26 februari 2015 en op de bestuurs-2-daagse begin 
2015 is behandeld door het Algemeen Bestuur als een soort ‘Kadernota’ voor de periode 2016-2019, is de 
bezuinigingstaakstelling voor de komende jaren in beeld gebracht. Het verwachte tekort bedroeg € 0,5 
mln. in 2015 tot € 2,3 mln. in 2020.  

 
Extra bezuinigingen waren nodig vanwege: 

- Het tekort in de meerjarenraming in de primitieve begroting 2015; 
- Het bestuurlijk niet goedkeuren van de voorgestelde verhoging van de gemeentelijke bijdrage in 
2015; 
- Een technische herziening van de meerjarenraming personeelslasten; 
- De nieuwe CAO 2014; 
- Het bijstellen van de haalbaarheid van de besparing Maatwerk in Brandweerzorg; 
- Overige mutaties uit de 1e en 2e bestuursrapportage 2014. 

 
In de notitie meerjarenperspectief 2015-2020 is tevens opgenomen dat VRZ de kosten zal reduceren met 
een bedrag van bijna € 2,2 mln. Deze bezuinigingsmaatregelen zijn uiteindelijk verwerkt in de 1e 
begrotingswijziging 2015. 
 
Na het bestuurlijk niet goedkeuren van de voorgestelde verhoging van de gemeentelijke bijdrage in 2016 
zijn in de definitieve primitieve begroting 2016 opnieuw extra taakstellingen opgenomen om de 
structurele gemeentelijke bijdrage gelijk te kunnen houden aan de gemeentelijke bijdrage van 2015.  
 
Het volgende totaalbeeld voor de structurele taakstelling is daarmee aan het einde van 2015 actueel:  
 

Taakstelling 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Toelichting 

Algemeen        

Taakstelling algemeen 0 0 50.000 50.000 50.000 50.000 Gerealiseerd. In de 1e 
begrotingswijziging 2016 is 
een structureel voordeel 
zichtbaar geworden. Dit 
voordeel zal voor € 50.000 
worden ingezet om deze 
taakstelling te realiseren. 

Reductie formatie via 
natuurlijk verloop 

0 100.000 150.000 200.000 300.000 300.000 In juni 2015 is bezien op welke 
wijze de taakstelling op 
personeel VRZ-breed in de 
jaren 2016 tot en met 2019 zal 
worden gerealiseerd. Daarbij 
is vastgesteld dat deze 
taakstelling kan worden 
gerealiseerd door het 
schrappen van vacatures, het 
niet invullen van vacatures 
ontstaan door uitstroom 
(waaronder pensionering) en 
taken efficiënter of niet uit te 
voeren. 
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Taakstelling 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Toelichting 
Directievoering        

Reductie formatie 0,2 fte 0 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 Deze besparing zal niet 
worden gerealiseerd. Bij het 
opstellen van de primitieve 
begroting 2016 is hier al mee 
rekening gehouden. 

Versoberen/minder bestuurs-, 
netwerk- en 
managementbijeenkomsten 

15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 Gerealiseerd. 

Advieskosten 0 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 Deze besparing wordt 
gerealiseerd in de begroting 
2016. 
 

Bedrijfsvoering        

Algemeen 0 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 Deze besparing wordt 
gerealiseerd in de begroting 
2016. 
 
Deze taakstelling is in 2016 
voor €37.000 ingevuld door de 
afdeling bedrijfsvoering. 
 
In de 1e begrotingswijziging 
2016 is een structureel 
voordeel zichtbaar geworden. 
Dit voordeel zal voor € 33.000 
worden ingezet om deze 
taakstelling verder te 
realiseren.  

Huisvesting 0 130.500 207.000 207.000 207.000 207.000 VRZ is bezig met het realiseren 
van deze taakstelling. Er is op 
dit moment geen reden om te 
veronderstellen dat dit niet 
gaat lukken. 

Reductie formatie 0 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 Deze besparing wordt 
gerealiseerd in de begroting 
2016. 

Reductie 
abonnementen/vakliteratuur 

24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 Gerealiseerd (zie jaarrekening 
2014). 

Reductie schoonmaakkosten 
door aanbesteding 

20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 De aanbesteding heeft in 2014 
plaatsgevonden en het 
contract is gegund. In het 1

e
 

kwartaal van 2015 is het 
nieuwe contract in werking 
getreden. De realisatie van 
2015 t.o.v. 2014 laat een 
voordeel zien van +/- € 20.000. 
In de begroting is een 
structurele post van € 37.000 
schoonmaakonderhoud 
Koegors en enkele 
doorberekeningen van 
gemeenten niet meegenomen. 
2015 laat derhalve een 
overschrijding zien van 
€ 62.000 ten opzichte van de 
begroting.  

Communicatiebudget 47.600 47.600 47.600 47.600 47.600 47.600 Gerealiseerd. 

Energiebesparing 0 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 Nog niet gerealiseerd. De 
maatregelen moeten nog 
worden genomen in 2016. 
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Taakstelling 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Toelichting 
Opleidingsplan HRM 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 Gerealiseerd. 

Werving en selectie 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 Gerealiseerd. 

Rente van 2,5% naar 2% 55.500 55.500 55.500 55.500 55.500 55.500 Gerealiseerd. 

Software en licenties 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 Gerealiseerd. 

Telefonie 0 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 Er heeft in 2015 een 
aanbesteding voor de 
telefonie plaatsgevonden en 
het contract is gegund. In 2015 
was er nog een samenloop van 
oude contracten en het 
nieuwe contract. In 2016 
wordt een 
toegangscontrolesysteem 
geinstalleerd, hierna kunnen 
de bestaande vaste 
telefoonlijnen worden 
opgezegd De verwachting is 
dat de taakstelling daarmee in 
2017 volledig wordt 
gerealiseerd. 

Hardware I&A 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 Gerealiseerd. 
 
 
 
 

Brandweer        

Algemeen 0 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 Deze taakstelling wordt 
gerealiseerd in de 1e 
begrotingswijziging 2016 door 
bij de afschrijvingen rekening 
te houden met de 
restwaarden van 
brandweervoertuigen. 

Maatwerk in Brandweerzorg 0 36.300 449.800 263.400 356.800 427.100 Zie separate toelichting onder 
deze tabel. 

Verlengen afschrijvings-
termijnen boven NVBR-
normen 

350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 Gerealiseerd. 

Realistisch 
investeringsprogramma 
(tegengaan 
planningsoptimisme) 

250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 Gerealiseerd. 

Reductie door Evaluatie ROL-
regeling 

93.000 93.000 93.000 93.000 93.000 93.000 Gerealiseerd (zie jaarrekening 
2014). 

Reductie piketvoertuigen 
operationele leiding 

33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 Gerealiseerd (zie jaarrekening 
2014). 
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Taakstelling 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Toelichting 
Reductie kosten alternatief p-
flex 

0 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 Deze taakstellingopdracht is in 
de jaarrekening 2014 voor  
€ 40.000 als structureel niet 
meer haalbaar beschouwd. De 
taakstellingsopdracht is 
bijgesteld van € 105.000 naar 
€ 65.000 in de begroting 2015 
en verder. In de begroting 
2015 was rekening gehouden 
met de realisatie van de 
taakstelling van € 105.000 op 
de kosten opleidings-
instructeurs met ingang van 15 
juli 2015. 
 
Vervolgens is dit incidenteel 
bijgesteld naar € 0 in 2015, 
omdat in verband met de 
noodzakelijke aanpassing van 
registratie-systemen dit pas 
met ingang van 1 januari 2016 
gerealiseerd kan worden.  

Besparing door elektronische 
leeromgeving 

0 0 0 0 0 0 Deze taakstellingopdracht, die 
€ 15.000 bedroeg, is in de 
jaarrekening 2014 als 
structureel niet meer haalbaar 
beschouwd. Hiermee is bij het 
opstellen van de begroting 
2016 al rekening gehouden. 
 

Herziening alarmering- en 
uitrukprocedures 

18.000 54.000 54.000 54.000 54.000 54.000 De volgende maatregelen zijn 
genomen: 
- Waar mogelijk dubbele 
alarmeringen P1 wegnemen, 
gedaan met introductie nieuw 
dekkingsplan; 
- P2, P3 wegnemen extra 
alarmeringen als gevolg van 
TS4, Bluskern en tweezijdig 
aanrijden (realisatie in 2015); 
 
De taakstelling van € 54.000 
wordt daarmee in 2015 nog 
niet volledig gerealiseerd. 
Eenmalig is een bedrag van 
€ 36.000 als tegenvaller in 
2015 verwerkt. 

Brandstofkosten 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 Deze bezuiniging is ingeboekt 
in de 1

e
 begrotingswijziging 

2015 vanwege de dalende 
brandstofprijzen. De 
ingeboekte kostendaling is 
daarmee gerealiseerd. 
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Taakstelling 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Toelichting 
Taakstelling brandweer, nog 
in te vullen 

0 0 0 300.000 300.000 300.000 Op basis van de evaluatie van 
de maatregelen in Maatwerk 
in Brandweerzorg zal bezien 
worden hoe extra 
bezuinigingen op de 
brandweer kunnen worden 
gerealiseerd. De evaluatie zal 
in 2017 worden uitgevoerd. In 
de primitieve begroting 2016 
is vanaf 2018 € 300.000 
opgenomen als extra 
taakstelling.  

GHOR        

Reductie formatie 0 0 0 0 0 0 Deze taakstellingopdracht , die 
€ 33.000 bedroeg, is in de 
jaarrekening 2014 als 
structureel niet meer haalbaar 
beschouwd. Hiermee is bij het 
opstellen van de begroting 
2016 al rekening gehouden. 

Taakstelling GHOR 54.000 54.000 54.000 54.000 54.000 54.000 De taakstelling is gerealiseerd 
door het werkbudget van de 
GHOR op 3 verschillende 
plaatsen te verlagen. 

Risico- en crisisbeheersing        

Taakstelling Maritieme 
veiligheid 

100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 De taakstelling is gerealiseerd 
door het werkbudget te 
verlagen met een € 100.000. 
Voornamelijk door het anders 
opzetten van oefeningen kon 
dit worden bewerkstelligd. 

Besparing reductie 
ongewenste uitrukken 
(STOOM) 

35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 De taakstelling is in 2015 
incidenteel gerealiseerd.  Het 
aantal nodeloze uitrukken is in 
2015 teruggebracht en er zijn 
maatregelen genomen om dit 
te handhaven. Bezien moet 
worden of deze ook op langer 
termijn hun effect gaan 
hebben. 

Totaal 1.305.100 2.088.900 2.678.900 2.842.500 3.035.900 3.106.200  

        

Gerealiseerd   1.856.400 2.244.900 2.092.500 2.233.900 2.302.200  

               

Niet gerealiseerd   87.000 87.000 87.000 87.000 87.000  

               

Nog te realiseren   145.500 347.000 663.000 715.000 717.000  

Verhoging taakstelling 
huisvesting 

  30.000 30.000 30.000 30.000 30.000  

 
Maatwerk in Brandweerzorg  
 
In het Algemeen Bestuur van 9 juli 2015 is een positief besluit genomen op het voorstel Maatwerk in 
Brandweerzorg. Op basis hiervan van is in de 2e helft van 2015 begonnen met het gefaseerd sluiten van 
de eerste brandweerposten (Zuiddorpe en Wissenkerke), dit in nauwe samenwerking met de vrijwilligers 
van betreffende brandweerposten. Dit leidt tot een meer gespreide sluiting dan in eerste instantie was 
voorzien. De vrijwilligers van de brandweerposten blijven tot eind 2015 in dienst van VRZ.  
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De begroting 2015 is hierop aangepast. Met de volgende besparingen werd rekening gehouden: 
 
2015: € 0 
2016: € 121.000 
2017: € 263.000 
2018: € 443.000 
2019: € 509.000 
2020: € 509.000 
 
In het implementatieplan Maatwerk in Brandweerzorg, dat op 5 februari 2016 is behandeld in het 
Algemeen Bestuur, is opnieuw gekeken naar de haalbaarheid van de besparingen in de tijd.  
 
In Baarland wordt een pilot Zeeuwse TS uitgevoerd waarbij na februari 2017 een definitief besluit zal 
worden genomen of de brandweerpost al dan niet gesloten wordt. In het rapport Maatwerk in 
Brandweerzorg zijn de besparingen voor Baarland al wel meegenomen. In de 1e begrotingswijziging 2016 
zijn deze besparingen nu 'op PM gezet'. De totale besparing van € 509.000 wordt, in afwachting van een 
definitief besluit, daardoor voorlopig niet gehaald. De besparing voor het sluiten van de brandweerpost 
Baarland was berekend op € 53.000. In totaliteit heeft het opnieuw bekijken van de haalbaarheid van de 
taakstelling in de tijd geleid tot de volgende bijstelling. 
 
2015: € 0 
2016: € 36.300 
2017: € 449.800 *) 
2018: € 263.400 
2019: € 356.800 
2020: € 427.100  
2021: € 436.200 
*) In 2017 treedt een incidentele besparing op doordat de eerste levering van tankautospuiten wordt 
voorzien in 2017 in plaats van in 2016. De eerste afschrijvingslasten van deze voertuigen worden nu 
voorzien in 2018. 
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7. Incidentele/structurele lasten en baten 
 

 
 

Som van Totaal: Werkelijke Kolomlabels

Rijlabels INC STR Eindtotaal

1. Programma Veiligheid 678.128                 27.128.326   27.806.454   

Lasten 2.274.071             27.493.185   29.767.256   

110 Loonbetalingen en sociale premies 527.140                 16.130.641   16.657.781   

210 Werkelijk betaalde rente 83.351           83.351           

230 Afschrijvingen 2.271.855     2.271.855     

300 Personeel van derden 706.041                 471.345         1.177.386     

310 Energie 750.571         750.571         

333 Overige aankopen en uitbesteding duurzame goederen -                  -                  

341 Betaalde belastingen 111.296         111.296         

343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten 1.033.800             7.384.812     8.418.611     

424 Inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) 269.314         269.314         

425 Overige inkomensoverdrachten 20.000           20.000           

600 Reserveringen 7.090                      7.090              

Baten -1.595.943            -364.859       -1.960.802    

210 Werkelijk ontvangen rente en winstuitkeringen -                  -                  

300 Vergoeding voor personeel -154.226               -154.226       

340 Overige goederen en diensten -336.430               -193.839       -530.269       

411 Inkomensoverdrachten van het Rijk -14.888                  -14.888          

422 Overige inkomensoverdrachten van overheid (niet-Rijk) -98.592                  -98.592          

423 Overige inkomensoverdrachten -224.878               -171.020       -395.899       

600 Reserveringen -766.929               -766.929       

2. Programma Bevolkingszorg 10.807                   282.371         293.178         

Lasten 19.218                   282.371         301.589         

110 Loonbetalingen en sociale premies 157.482         157.482         

300 Personeel van derden 19.218                   17.787           37.005           

343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten 79.302           79.302           

424 Inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) 27.800           27.800           

Baten -8.411                    -8.411            

411 Inkomensoverdrachten van het Rijk -8.411                    -8.411            

3. Programma GMZ -39.322                  973.296         933.974         

Lasten 420.505                 1.394.119     1.814.624     

110 Loonbetalingen en sociale premies 44.827                   959.638         1.004.465     

230 Afschrijvingen 55.587                   40.872           96.459           

300 Personeel van derden 241.839                 241.839         

343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten 11.682                   351.691         363.373         

424 Inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) 41.729                   41.918           83.647           

600 Reserveringen 24.842                   24.842           

Baten -459.827               -420.823       -880.650       

300 Vergoeding voor personeel -404.241               -404.241       

340 Overige goederen en diensten -420.823       -420.823       

600 Reserveringen -55.587                  -55.587          

4. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 688.000                 -30.033.887 -29.345.887 

Lasten 688.000                 688.000         

0 Niet in te delen lasten -                          -                  

600 Reserveringen 688.000                 688.000         

Baten -30.033.887 -30.033.887 

411 Inkomensoverdrachten van het Rijk -6.379.915    -6.379.915    

422 Overige inkomensoverdrachten van overheid (niet-Rijk) -23.653.972 -23.653.972 

Eindtotaal 1.337.613             -1.649.894    -312.281       
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Er is in 2015 geen sprake van dekking van structurele lasten met incidentele baten (er is sprake van 
materieel evenwicht).  
 
Het gaat hier om een indicatie van de incidentele baten en lasten. Naar hun aard zijn de incidentele baten 
en lasten vaak niet precies voorspelbaar en bepaalbaar. Voor het begrip incidenteel kan gedacht worden 
aan baten en lasten die zich gedurende maximaal drie jaar voordoen. Het is daarbij van belang dat het 
gaat om ‘eenmalige zaken’. Meerjarige tijdelijke geldstromen waarvan de eindigheid vastligt vanwege een 
toekenningsbesluit klasseren als incidentele baten en lasten, ook als de geldstroom (nog) langer is dan 3 
jaar.  
 
Het gaat om de volgende incidentele lasten en baten: 

 de personeelslasten van bovenformatieven en tijdelijke formatie in het kader van het transitie- en 
vernieuwingsproces en projecten; 

 de lasten en baten bij de tijdelijke inzet van personeel voor derden of bij zwangerschapsverlof; 

 de lasten voor personeel van derden worden over het algemeen als incidenteel beschouwd. De 
structurele kosten voor personeel van derden hebben betrekking op de kosten voor 
opleidingsinstructeurs voor brandweeropleidingen of inhuurkosten ten laste van vacatureruimte; 

 de lasten en baten die samenhangen met de uitvoering van de projecten ten laste van de 
reserves Transitie en vernieuwing; 

 de lasten en baten die samenhangen met aflopende bijdragen en (project)subsidies, waarvan 
bekend is dat die bijdrage, subsidie of dat project op termijn stopt; 

 de lasten van voormalig personeel en dotaties aan voorzieningen die hiermee samenhangen; 

 de lasten en baten die samenhangen met achterstallig onderhoud; 

 de lasten van eenmalige boetes en schade-afwikkelingen; 

 de lasten en baten die samenhangen met de uitvoering van het plan van aanpak meldkamer en 
crisisorganisatie ten laste van de reserve Meldkamer; 

 de lasten en baten als gevolg van het afstoten van eigendommen zoals voertuigen. 
 
Voor een toelichting op het verloop van de besteding van de reserves en het verloop van de vooruit 
ontvangen bijdragen en (project)subsidies wordt verwezen naar de balanstoelichting, paragraaf 10.2.2. 
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8. Balans per 31 december 

  

in Euro's

Volg. 

no.

Omschrijving 31-12-2015 31-12-2014 Volg. 

no.

Omschrijving 31-12-2015 31-12-2014

10.1 Activa 10.2 Passiva

10.1.1 Vaste activa 10.2.1 Vaste passiva

Materiële vaste activa Eigen Vermogen
met economisch nut 14.754.273 15.188.339 Algemene reserve 672.738 410.269

Bestemmingsreserve 3.315.942 3.425.616
Gerealiseerd resultaat volgend uit
het overzicht van baten en lasten 312.281 262.469

10.1.2 Vlottende activa
Totaal eigen vermogen 4.300.961 4.098.354

Uitzettingen met een rente-
typische looptijd korter Voorzieningen 350.000 368.737
dan een jaar 1.537.740 2.229.718

Overige overlopende activa 589.100 371.077

4.357.114 5.226.157

Liquide middelen 181.740 187.759

Totaal vlottende activa 2.308.580 2.788.554 Totaal vaste passiva 9.008.075 9.693.248

10.2.2 Vlottende passiva

Netto vlottende schulden met 

een rentetypische looptijd korter 

dan één jaar

4.880.491 6.827.942

Overlopende passiva met een 

specifiek bestedingsdoel 3.174.287 1.455.703
Overige overlopende passiva 0 0

Totaal vlottende passiva 8.054.778 8.283.645

Totaal activa 17.062.853 17.976.893 Totaal passiva 17.062.853 17.976.893

Vaste schulden met een 

rentetypische looptijd van één 

jaar of langer
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9. Grondslagen van resultaatbepaling en waardering 
 

Inleiding 
De verslaggeving van VRZ is opgemaakt met inachtneming van het Besluit Begroting en Verantwoording 
Provincies en Gemeenten.  

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 
De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van 
historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en 
passiva opgenomen tegen nominale waarden. 

De administratie wordt gevoerd volgens het stelsel van baten en lasten, waarbij de volgende algemeen 
aanvaarde beginselen zijn gehanteerd. 

- Het toerekeningbeginsel 
De lasten en baten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben, dat wil zeggen dat 
lasten slechts in het boekjaar zijn opgenomen, indien de daarmee samenhangende tegenprestaties 
eveneens in dat boekjaar zijn geleverd. 

- Het realisatiebeginsel 
Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd. 

- Het voorzichtigheidsbeginsel 
Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht 
genomen indien zij het voor het opmaken van de jaarrekening in beeld zijn. 

Personeelslasten 
Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als 
gevolg van formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks 
terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige 
personele lasten echter toegerekend aan de periode waarop uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden 
gedacht aan overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken e.d. 

Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen 
voorziening getroffen of op een andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is 
dezelfde als die van de meerjarenraming, te weten vier jaar. Indien er sprake is van eenmalige 
schokeffecten (bijvoorbeeld reorganisaties) dient wel een verplichting opgenomen te worden.  

Schattingswijziging  
Bij Veiligheidsregio Zeeland is sprake geweest van een schattingswijziging. Om beter aan te sluiten bij de 
realiteit en ter invulling van de taaksteling zijn de volgende afschrijvingstermijnen gewijzigd: 
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Materiaal/materieel Huidige afschrijvingstermijn Nieuwe afschrijvingstermijn 

Tankautospuiten 15 17 

Haakarmvoertuigen 15 20 

Hulpverleningsvoertuigen 15 17 

Hoogwerkers (na midlife update) 15 20 

Alarmontvangers 3 5 

Portofoons  5 7 

Meetapparatuur 5 7 

Ademluchtapparatuur 8 10 

Personenauto’s  5 7 

Dienstbussen 7 10 

 

De bestaande (rest)boekwaarden zijn niet herrekend, maar worden over de langere verwachte 
gebruiksduur afgeschreven 

Balans 
 
Materiële vaste activa met economisch nut 
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke 
investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht. De 
aanschaffingen met een relatief geringe betekenis, minder dan € 5.000, worden overigens in het jaar van 
aanschaffing direct ten laste van de exploitatierekening gebracht. De afschrijving van de activa vindt 
lineair plaats op basis van een volledig kalenderjaar met inachtneming van de verwachte gebruik- of 
nuttigheidsduur. Afschrijvingen van nieuwe investeringen vinden voor het eerst plaats in het jaar volgend 
op de aanschafdatum. De volgende afschrijvingstermijnen worden gehanteerd:  
 

a. maximaal 40 jaar: nieuwbouw bedrijfsgebouwen; 
b. maximaal 25 jaar: renovatie, restauratie en aankoop bedrijfsgebouwen, groot 

gereedschap; 
c. maximaal 20 jaar: liften, haakarmvoertuigen, hoogwerkers; 
d. maximaal 17 jaar: Tankautospuiten, hulpverleningsvoertuigen 
e. maximaal 15 jaar: dakbedekking, luchtbehandeling, cv-installatie, bepakking voertuigen, 

pomp, haakarmcontainers, motorspuit aanhanger, tankwagen, inrichting, 
productiemachines en/of apparatuur; 

f. maximaal 10 jaar: veiligheidsvoorzieningen bedrijfsgebouwen, kozijnen, overige 
elektrische installaties, verbindingen, kantoormeubilair, nieuwbouw tijdelijke 
bedrijfsgebouwen, groot onderhoud bedrijfsgebouwen, netwerkbekabeling, 
glasvezelverbinding, verlichtingsvoorzieningen, hydraulische redmiddelen, 
ademluchtvulstation, klim en hijsmiddelen, bestelauto’s, (test) ademluchtapparatuur, 
kleding jeugdbrandweer; 

g. maximaal 8 jaar: telefooncentrale, hefmiddelen; 
h. maximaal 7 jaar: valbeveiliging, duikapparatuur, personenauto’s, meetapparatuur, 

portofoons ; 
i. maximaal 5 jaar: aanhangwagens, lichte motorvoertuigen, automatiseringsapparatuur, 

communicatie-apparatuur en verbindingsmiddelen (uitgezonderd 
kantoorautomatisering), meetapparatuur, kleding, software, alarmontvangers; 

j. maximaal 3 jaar: automatiseringsapparatuur t.b.v. kantoorautomatisering en de 
gemeenschappelijke meldcentrale; 

k. niet: gronden en terreinen. 
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Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere vermindering 
van de waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is. Duurzame waardeverminderingen van vaste 
activa worden onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar in aanmerking genomen. In 2015 heeft 
een dergelijke vermindering overigens niet plaatsgevonden. 

Vorderingen en overlopende activa 
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een 
voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt statisch bepaald op basis van de geschatte 
inningskansen. 

Liquide middelen 
Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen. 

Voorzieningen 
Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het 
voorzienbare verlies. De verplichtingen in het kader van FLO zijn echter tegen de contante waarde van de 
toekomstige uitkeringsverplichtingen gewaardeerd. 
 
Vaste schulden 

Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, verminderd met gedane aflossingen. De 
vaste schulden hebben een rente typische looptijd van één jaar of langer. 
 
Vlottende passiva 
De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. 
 
Resultaat 
Het saldo van de programmarekening 2015 is op de balans verantwoord onder de post “Gerealiseerd 
resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten”. Omtrent de besteding van dit resultaat zal het 
Algemeen Bestuur bij de vaststelling van de jaarrekening 2015 via een afzonderlijk 
resultaatbestemmingsvoorstel een besluit nemen.  
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10. Toelichting balans 

10.1 Activa 

10.1.1 Vaste activa  

 

Materiële vaste activa met economisch nut 
 

 
 
De afschrijving van de activa vindt lineair plaats op basis van een volledig kalenderjaar met inachtneming 
van de verwachte gebruik- of nuttigheidsduur 

10.1.2 Vlottende activa 

 

Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan een jaar 
 

Deze post kan als volgt worden gespecificeerd: 
 

 
 

De afwikkeling van de debiteuren en overige vorderingen heeft een normaal verloop. Het saldo ultimo 
2015 van de vorderingen op openbare lichamen wordt grotendeels verklaard door vorderingen op diverse 
gemeenten (€ 401.000), nog te ontvangen subsidie bedragen vanuit Europa (€ 94.000), nog te ontvangen 
bijdrage in overige projecten (€ 85.000) en nog te ontvangen vergoedingen voor detacheringen (€ 
58.000). Verder zijn de kosten die aantoonbaar voort zijn gekomen uit achterstallig onderhoud, voor een 
bedrag van € 125.000, medio 2014 gefactureerd aan de desbetreffende gemeenten conform 
besluitvorming in het DB van 12 juni 2014. Deze bedragen zijn gedeeltelijk nog niet ontvangen, dit zal 
besproken worden in het Algemeen Bestuur. 
 

 
 

Materiële vaste activa (in Euro's)

Vervoermid-

delen

Machines, 

apparaten, 

installaties

Overige 

materiële 

activa

Bedrijfs-

gebouwen Totaal

Boekwaarde 01-01-2015 10.220.914 2.397.679 2.569.745 1 15.188.339

Investeringen 576.754 996.672 465.342 0 2.038.768

Desinvesteringen 0 0 0 0 0

Bijdragen van derden direct gelieerd aan een actief 0 -37.263 -67.256 0 -104.519

Desinvesteringen cumm. afschrijvingen 0 0 0 0 0

Afschrijvingen -1.186.673 -601.305 -580.337 0 -2.368.315

Saldo per 31 december 2015 9.610.995 2.755.783 2.387.494 1 14.754.273

Vorderingen (in Euro's) 31-12-2015 31-12-2014

Vorderingen op openbare lichamen 1.400.284 2.090.274

Vorderingen niet-openbare lichamen 137.456 139.445

Totaal vorderingen 1.537.740 2.229.718

Specificatie vorderingen (in Euro's) 31-12-2015 31-12-2014

Debiteuren 555.942 1.330.848

Nog te ontvangen bedragen SGB 242.633 426.801

Rekening-courant Rijk (Schatkistbankieren) 467.695 18.748

Nog te ontvangen bedragen 271.470 453.321

Totaal vorderingen 1.537.740 2.229.718
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Per 1 januari 2014 zijn alle brandweertaken, inclusief personeel en materiaal, van de Stadsgewestelijke 
Brandweer Vlissingen-Middelburg (SGB) overgedragen aan VRZ. Bij de overgang van het personeel zijn 
ook de verworven FLO-rechten overgekomen doordat deze direct gekoppeld zijn aan het salaris. Deze 
lasten zullen in 2016 worden verrekend met de SGB. 
 
Overige overlopende activa 
 
Deze post kan als volgt worden gespecificeerd: 
 

 
 

De vooruitbetaalde bedragen bestaan voornamelijk uit kosten voor verzekeringen, software licenties en 
het onderhoud hiervan. De stijging in overige overlopende activa betreft een dubbele betaling van sociale 
premies. Dit is afgestemd met het ABP en dit zal terugbetaald worden. 
 
Liquide middelen 
 

 

Deze liquide middelen zijn vrij opneembaar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Specificatie debiteuren (in Euro's) 31-12-2015 31-12-2014

Debiteuren exclusief voorziening 555.942 1.351.641

Voorziening dubieuze debiteuren 0 -20.793

Debiteuren inclusief voorziening 555.942 1.330.848

Overlopende activa (in Euro's): 31-12-2015 31-12-2014

Fietsplan 51.614 88.729

Overige vooruitbetaalde bedragen 329.774 274.145

Overige overlopende activa 207.712 8.203

Totaal 589.100 371.077

Liquide middelen (in Euro's) 31-12-2015 31-12-2014

Kas 1.024 2.980

Postbank 88.180 92.165

ABN AMRO 92.536 92.614

Totaal 181.740 187.759
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Schatkistbankieren 
 
Decentrale overheden zijn verplicht om hun overtollige middelen in 's Rijks schatkist aan te houden. Om 
het dagelijkse kasbeheer te vereenvoudigen is er een drempelbedrag, afhankelijk van het 
begrotingstotaal, dat buiten de schatkist mag worden gehouden. Het drempelbedrag is gelijk aan 0,75% 
van het begrotingstotaal indien het begrotingstotaal lager is dan € 500 miljoen. Indien het 
begrotingstotaal hoger is dan € 500 miljoen is de drempel gelijk aan € 3,75 miljoen plus 0,2% van het 
begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat. De drempel is nooit lager dan €250.000. De 
benutting van het drempelbedrag wordt berekend als gemiddelde over alle dagen in het kwartaal. 
Gemiddeld mag een decentrale overheid dus maximaal het drempelbedrag buiten de schatkist hebben 
gehouden. De berekening van het drempelbedrag en de benutting hiervan voor VRZ wordt hieronder 
weergegeven. 
 

  

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)

Verslagjaar

(1) Drempelbedrag 250

Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4

(2)
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks 

schatkist aangehouden middelen
70                             52                      46                      45                      

(3a) = (1) > (2) Ruimte onder het drempelbedrag 180                          198                   204                   205                   

(3b) = (2) > (1) Overschrijding van het drempelbedrag -                           -                    -                    -                    

(1) Berekening drempelbedrag

Verslagjaar

(4a) Begrotingstotaal verslagjaar 32.964                     

(4b)
Het deel van het begrotingstotaal dat 

kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen
32.964                     

(4c)
Het deel van het begrotingstotaal dat 

de € 500 miljoen te boven gaat
-                           

(1) = (4b)*0,0075 + 

(4c)*0,002 met een 

minimum van €250.000

Drempelbedrag 250

(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4

(5a)

Som van de per dag buiten 's Rijks 

schatkist aangehouden middelen 

(negatieve bedragen tellen als nihil)

6.310                       4.696                4.233                4.125                

(5b) Dagen in het kwartaal 90 91 92 92

(2) - (5a) / (5b)
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's 

Rijks schatkist aangehouden middelen
70                             52                      46                      45                      
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10.2 Passiva 

10.2.1 Vaste passiva 

 

Algemene reserve 
 
Het Algemeen Bestuur heeft besloten om het resultaat van 2014 (€ 262.469) volledig toe te voegen aan 
de algemene reserve. 
 

 
 
De toevoeging bestaat volledig uit de bestemming van het resultaat 2014. 
 
Bestemmingsreserves 
 

 
 
De bestemmingsreserves zijn als volgt onderverdeeld: 
 
ESF reserve 
 

 
 
Deze reserve is vanuit de resultaatbestemming gevormd om inzichtelijk te maken en te waarborgen dat 
de ontvangen gelden, zonder specifieke bestedingsverplichting, ook daadwerkelijk worden ingezet voor 
het brandweeronderwijs. In 2015 is een bedrag van € 60.500 onttrokken voor salariskosten met 
betrekking tot brandweeropleidingen. 
 
Reserve dekking afschrijving 
 

 
 

Algemene reserves (in Euro's) 31-12-2015 31-12-2014

Beginsaldo 410.269 367.587

Bij: toevoeging 262.469 42.682

Af: onttrekking 0 0

Saldo per 31-12 672.738 410.269

Bestemmingsreserves (in Euro's) 31-12-2015 31-12-2014

Beginsaldo 3.425.616 4.185.144

Bij: toevoeging 667.341 984.200

Af: onttrekking -777.015 -1.743.728

Saldo per 31-12 3.315.942 3.425.616

ESF reserve (in Euro's) 31-12-2015 31-12-2014

Beginsaldo 96.356 156.856

Bij: toevoeging 0 0

Af: onttrekking -60.500 -60.500

Saldo per 31-12 35.856 96.356

Reserve dekking afschrijving (in Euro's) 31-12-2015 31-12-2014

Beginsaldo 130.575 108.562

Bij: toevoeging 24.842 58.200

Af: onttrekking -55.587 -36.187

Saldo per 31-12 99.830 130.575
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In 2013 tot en met 2015 zijn er toevoegingen gedaan voor de afschrijvingslasten van de noodzakelijke 
investeringen in ICT van de Meldkamer. Deze investeringen worden in 3 jaar afgeschreven.  
 

Reserve Vernieuwing Veiligheidsregio Zeeland 
 

 
 

Deze bestemmingsreserve is gevormd ter dekking van de lasten van vernieuwingsprojecten binnen 
Veiligheidsregio Zeeland, inclusief regionaliseringproces van de brandweer. In 2015 heeft er een 
onttrekking plaats gevonden voor de dekking van de lasten van de regionalisering, ad € 155.418. Bij de 
jaarrekening 2015 treft u een bestedingsplan aan voor de reserve Vernieuwing vanaf 2016. 
 
Reserve Transitie 
 

 
 
Deze bestemmingsreserve is gevormd ter dekking van de lasten van de transitie van Veiligheidsregio 
Zeeland, inclusief regionaliseringproces van de brandweer. De incidentele middelen die van de 
gemeenten worden ontvangen voor het transitieproces zijn aan deze reserve toegevoegd. De toevoeging 
van € 238.000 bestaat uit de toevoeging van de gemeentelijke incidentele bijdrage 2015. Bij de 
jaarrekening 2015 treft u een bestedingsplan aan voor de reserve Transitie vanaf 2016. 
 
Reserve Crisisorganisatie 
 

 
 
De Reserve Meldkamer is gevormd na een onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en de Inspectie 
Veiligheid en Justitie naar het functioneren van de meldkamer en de crisisbestrijdingsorganisatie. Naar 
aanleiding van de inspectie is er een plan van aanpak opgesteld en zijn middelen toegekend om de 
kwaliteit te verbeteren. In verband met de overdracht van de Gemeenschappelijke Meldkamer op termijn 
aan de Landelijke Meldkamer Organisatie is besloten om de middelen voor de 
crisisbestrijdingsorganisatie af te zonderen. De doel van de reserve is niet gewijzigd. 
 
 
 
 
 

Reserve Vernieuwing Veiligheidsregio Zeeland (in Euro's) 31-12-2015 31-12-2014

Beginsaldo 700.882 1.280.855

Bij: toevoeging 0 0

Af: onttrekking -155.418 -579.973

Saldo per 31-12 545.464 700.882

Reserve Transitie (in Euro's) 31-12-2015 31-12-2014

Beginsaldo 1.317.183 1.328.728

Bij: toevoeging 238.000 926.000

Af: onttrekking -551.010 -937.545

Saldo per 31-12 1.004.173 1.317.183

Reserve Crisisorganisatie (in Euro's) 31-12-2015 31-12-2014

Beginsaldo 0 0

Bij: splitsing reserves 268.869 0

Bij: toevoeging 0 0

Af: onttrekking 0 0

Saldo per 31-12 268.869 0



 

 

65 
 

Reserve Meldkamer 
 

 
 
De Reserve Meldkamer is gevormd na een onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en de Inspectie 
Veiligheid en Justitie naar het functioneren van de meldkamer en de crisisbestrijdingsorganisatie. Naar 
aanleiding van de inspectie is er een plan van aanpak opgesteld en zijn middelen toegekend om de 
kwaliteit te verbeteren. De reserve wordt gebruikt voor het in stand houden van de huidige GMZ op een 
verantwoord niveau tot aan de overdracht aan de LMO. De overdracht is nu gepland op 1 januari 2020. 
 
Reserve individueel keuzebudget 
 

 
 
De invoering van het Individueel Keuzebudget (IKB) betekent dat per 2016 wordt overgegaan op een 
systeem waarbij werknemers zelf bepalen op welke momenten ze hun gerealiseerde vakantiegeld en 
vergelijkbare vergoedingen krijgen uitgekeerd in een kalenderjaar. Dit heeft gevolgen voor de zeven 
maanden vakantiegeld die dan nog staan over 2015 en die normaal gesproken in mei 2016 zouden 
worden uitbetaald. De incidentele kostenverhoging in 2015 is berekend op ongeveer € 450.000. In 
verband met uitstel van de invoering van de wet, waardoor de verplichting pas in 2016 formeel ontstaat, 
is in 2015 een reserve gevormd. 
  

Reserve meldkamer (in Euro's) 31-12-2015 31-12-2014

Saldo per 31-12 1.180.619 1.310.143

Bij: toevoeging 0 0

Af: splitsing reserve -268.869 0

Af: onttrekking 0 -129.524

Saldo per 31-12 911.750 1.180.619

Reserve Individueel keuzebudget (in Euro's) 31-12-2015 31-12-2014

Beginsaldo 0 0

Bij: toevoeging 450.000 0

Af: onttrekking 0 0

Saldo per 31-12 450.000 0
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Recapitulatie onttrekkingen reserves 
 

 
 

 
 

 
  

Reserve Transitie Begroting Jaarrekening Saldo Doorschuiven 
Procesoptimalisatie 200.000 0 200.000 N
Implementatie Maatwerk in brandweerzorg 187.813 187.813 0 N
Salarislasten 2015 bovenformatieven 187.945 176.870 11.075 N
Tijdelijke salarislasten HRM (1,5 fte) 80.000 80.000 0 N
Tijdelijke salarislasten Informatiemanager (0,5 fte) 39.197 39.197 0 N
Tijdelijke salarislasten Directie (0,31 fte) 41.316 41.316 0 N
Kwaliteitsslag Industrie, transport en ruimte 21.655 21.655 0 N

Kwaliteitszorg 10.000 4.159 5.841 N

Totaal Reserve Transitie 767.926 551.010 216.916 0

Reserve Vernieuwing Begroting Jaarrekening Saldo Doorschuiven 
Harmonisering DBK en geo-informatie 75.000 41.137 33.863 J
Flankerend beleid Maatwerk in brandweerzorg 123.049 1.990 121.059 J
Digitalisering preventietaken 47.000 47.000 0 N
Exploitatie en verbeterplan Regionaal Coördinatie Centrum 23.292 23.292 0 N
Uitvoering evaluatie ROL-regeling 48.000 0 48.000 J
Compensatie consignatiediensten dagbezetting 78.000 0 78.000 J
Harmonisering brandweerprocessen 30.000 0 30.000 J
Harmonisering arbo-processen Brandweer (PvA RIE) 16.191 0 16.191 J
Stroomlijnen internetcommunicatie 42.000 42.000 0 N

Totaal Reserve Vernieuwing 482.532 155.419 327.113 327.113

Reserve ESF Begroting Jaarrekening Saldo Doorschuiven 
Opleidingskosten brandweer 60.500 60.500 0 N
Totaal Reserve ESF 60.500 60.500 0 0

Reserve Meldkamer Begroting Jaarrekening Saldo Doorschuiven 
Instandhouden Meldkamer 69.189 -24.842 94.031 N
Onttrekking voor toevoeging reserve afschrijving (i.s.m. ICT-

investeringen 7036)

95.211 24.842 70.369 N

Totaal Reserve Meldkamer 164.400 0 164.400 0

Reserve Crisisorganisatie Begroting Jaarrekening Saldo Doorschuiven 
Actualiseren sectie brandweer 45.000 0 45.000 J
Extra kosten hoofdstructuur 133.869 0 133.869 J

Totaal Reserve Crisisorganisatie 178.869 0 178.869 178.869

Reserve Afschrijvingen Begroting Jaarrekening Saldo Doorschuiven 
Dekking afschrijving investeringen ICT Meldkamer 55.586 55.587 -1 N
Totaal Reserve Afschrijving 55.586 55.587 -1 0
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Voorzieningen 
 
Voorzieningen F.L.O. 
 

 
 

De grondslag voor de voorziening F.L.O. (Functioneel Leeftijds Ontslag) is de contante waarde van de 
toekomstige betalingen. De toevoeging betreft een dotatie rente ten laste van de exploitatierekening en 
de aanwending van de voorziening is ter dekking van de exploitatielasten. In 2014 heeft de laatste 
uitkering plaatsgevonden. 
 
Voorziening voormalig personeel 
 

 
 

Deze voorziening is gevormd ter dekking van toekomstige lasten voor voormalig medewerkers. 
 
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer 
 
Onder de vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer zijn de langlopende 
leningen opgenomen met een rente typische looptijd van 1 jaar of langer. 
 

 
 

Aan één, van de gemeenten overgenomen, actiefpost is een financial leasevorm verbonden. Het betreft 
een noodstroomaggregaat. 
 
De rentelast voor de leningen bedroeg in 2015 € 77.000. 

Voorzieningen F.L.O. (in Euro's) 31-12-2015 31-12-2014

Beginsaldo 0 33.459

toevoeging 0 11.593

aanwending 0 -45.052

vrijval 0 0

Saldo per 31-12 0 0

Voorziening voormalig personeel (in Euro's) 31-12-2015 31-12-2014

Beginsaldo 368.737 74.165

toevoeging 7.090 350.000

aanwending -25.827 -49.678

vrijval 0 -5.750

Saldo per 31-12 350.000 368.737

Onderhandse leningen van:

5.142.857 0 -857.143 4.285.714

Binnenlandse bedrijven 83.300 0 -11.900 71.400

Totaal vaste schulden 5.226.157 0 -869.043 4.357.114

Binnenlandse banken en overige financiële 

instellingen

Vaste schulden met een rentetypische 

looptijd van één jaar of langer  (in Euro's)

Saldo 1 januari 

2015

Vermeerde-

ringen Aflossingen

Saldo 31 

december 2015
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11.2.2 Vlottende passiva 

 

Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan 1 jaar 
 

 
 

Overlopende passiva met een specifiek bestedingsdoel 
 

Van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangt VRZ voorschotbedragen voor uitkeringen met 
een specifiek bestedingsdoel, die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren. 
 

 
 

Onder de overlopende passiva Projecten worden bijdragen van derden opgenomen waarvan de besteding 
gebonden is.  
 
Het verloop van deze post in het boekjaar is als volgt: 
 
Project Deltawateren: 
 
In 2015 is € 250.000 ontvangen van Zeeland Seaports en heeft de Provincie Zeeland de resterende, 
toegezegde subsidie gestort ad € 1.632.344. De vrijval is ter dekking van de reguliere uitgaven voor het 
project. Eind 2015 lopen er deelprojecten die nog niet zijn afgerond en die in 2016 worden 
gecontinueerd. De evaluatie van dit project schuift daarmee op naar medio 2016. 
 
Project Nucleaire Veiligheid: 
 
Voor de verbetering van de voorbereiding door de veiligheidsregio’s op kernongevallen is er in het 
verleden door het Rijk geld beschikbaar gesteld. Voor de uitvoering van deze taak heeft VRZ in 2015 geen 
aanspraak hoeven te maken op de rijksbijdrage. 
 
 
 
 

Kortlopende schulden (in Euro's) 31-12-2015 31-12-2014

Crediteuren 1.545.157 1.599.111

Nog te betalen bedragen 1.664.046 1.788.304

Belastingdienst, loonheffingen 854.421 668.927

Belastingdienst, omzetbelasting 10.668 68.057

Kasgeldlening BNG 0 2.000.000

Credit saldo BNG 806.199 703.543

Totaal 4.880.491 6.827.942

Volg- 

no. Projectomschrijving (in Euro's) 01-01-2015 Toevoegingen

Vrijgevallen 

bedragen 31-12-15

1 Project Deltawateren 641.539 1.882.344 105.396 2.418.487

2 Project Nucleaire Veiligheid 196.249 0 0 196.249

3 Project MIRG-EX 599.924 50.000 107.000 542.924

4 Project Grote Zeesluis 0 49.013 37.500 11.513

5 Bevolkingszorg 8.441 0 8.441 0

6 Flexibele voertuigbezetting 9.550 0 4.436 5.114

Totaal 1.455.703 1.981.357 262.773 3.174.287
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Project MIRG-EX: 
 
Eind 2014 is binnen het Europese programma Civil Protection Mechanism - Exercises het project MIRG-EX 
goedgekeurd. Dit Europese project, met in totaal 8 partners uit vier betrokken landen, heeft als doel om 
een grootschalige internationale veldoefening op het gebied van maritieme incidenten te organiseren 
voor de kunst van België. Dit project is een direct vervolg op het in 2014 afgeronde Europese project 
MIRG. Het project loopt tot en met 2016. De vrijval is ter dekking van de reguliere uitgaven voor het 
project. 

 

Project Grote Zeesluis: 
 
Er is een subsidie ontvangen voor het coördineren en schrijven van realistische maatgevende scenario's, 
inzake het plangebied van de sluis in Terneuzen voor de Projectgroep KGT van de Vlaams-Nederlandse 
Scheldecommissie.  
 
Het doel is om onderbouwde maatregelen te ontwikkelen in relatie tot de verschillende risico’s. 
Oorspronkelijk zou het project in 2015 worden afgerond. Echter wegens onvoorziene omstandigheden 
loopt het project nog door tot in 2016. 
 
Bevolkingszorg: 
 
In 2013 is een bedrag van € 10.500 ontvangen voor crisiscommunicatie. Dit is in 2015 volledig benut. 
 
Pilot Flexibele voertuigbezetting: 
 
In 2011 is € 19.800 ontvangen van zes gemeentelijke brandweerkorpsen. Begin 2015 is hiervan nog € 
9.550 over. De vrijval is ter dekking van de opleidingen voor de Zeeuwse TS. 
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10.3 Niet uit de balans blijkende verplichtingen 

 

Veiligheidsregio Zeeland is voor de komende jaren verbonden aan een aantal, niet uit de balans blijkende, 
financiële verplichtingen. Hieronder volgt een opsomming van de belangrijkste van deze verplichtingen: 
 

 
 
  

Niet uit de balans blijkende verplichtingen (in Euro's)

Huur Segeerssingel tot 31 maart 2016, per jaar €465.000 116.250

Huur Buitenruststraat 2e verdieping, per jaar €108.500 27.125

Huur Buitenruststraat 1e verdieping, per jaar €56.000 14.000

Inzet koel- bluscapaciteit westerschelde 85.000

Diverse verzekeringen 141.000

Huur printers 147.000

Keuring/onderhoud roerende zaken 240.500

Onderhoud software 20.000

Abonnementen literatuur 13.500

Telefonie 150.000

Totaal 954.375
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11. Rechtmatigheid  

11.1 Beheersingsmaatregelen rechtmatigheid 

Ingevolge het Besluit Accountantscontrole Decentrale Overheden (BADO) dient expliciet verantwoording 
te worden afgelegd over de rechtmatigheid van de financiële beheershandelingen. De rechtmatigheid is 
ook expliciet onderdeel van de accountantscontrole. Het toetsingskader voor de rechtmatigheid is 
behalve algemene wet- en regelgeving voornamelijk de kaderstelling van het Algemeen Bestuur op dit 
onderwerp. Van belang is dat, behalve de financiële rechtmatigheid, ook de niet financiële 
rechtmatigheid “in control” is. 
 
Op 8 januari 2016 heeft het Dagelijks Bestuur het normenkader 2015 behandeld. Het Algemeen Bestuur 
heeft op 26 februari 11 april 2016 het normenkader vast gesteld. De accountantscontrole is limitatief 
gericht op dit normenkader. 
 
In 2014 heeft het Algemeen Bestuur besloten om de nieuwe gemeenschappelijke regeling ter instemming 
voor te leggen aan de colleges van Burgemeester en Wethouders. Op 25 september 2014 is de laatste 
instemming verkregen. Na publicatie is de nieuwe gemeenschappelijke regeling van kracht geworden 
begin december 2014, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2013.  

11.2 Begrotingsrechtmatigheid 

Volgens artikel 28 van het Besluit Begroting en Verantwoording dienen overschrijdingen (en 
onderschrijdingen) goed herkenbaar in de jaarrekening te worden opgenomen. Door het vaststellen van 
de jaarrekening, waarin de uitgaven wel zijn opgenomen kunnen desbetreffende uitgaven alsnog worden 
geautoriseerd. 
 
De toe te passen normen voor het begrotingscriterium zijn op hoofdlijnen door de wetgever bepaald 
(artikelen 189, 190 en 191 van de Gemeentewet) en worden nader ingevuld en geconcretiseerd. Dit 
gebeurt door middel van de begroting, via de verordening op het financieel beheer ex artikel 212 en via 
de mandaatregeling en budgethoudersregeling. 
 
Onder rechtmatigheid wordt begrepen de definitie volgens het BADO dat de in de rekening verantwoorde 
lasten, baten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen, dat wil zeggen “in overeenstemming 
zijn met de begroting en met de van toepassing zijnde wettelijke 
regelingen, waaronder (gemeentelijke) verordeningen”. 

11.3 Analyse begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid 

De accountant accepteert in de controle bepaalde toleranties. In het Besluit accountantscontrole 
decentrale overheden (Bado) zijn de minimumeisen voor de in de controle te hanteren 
goedkeuringstoleranties voorgeschreven. Deze zijn door VRZ overgenomen. 
 

Goedkeurings-
tolerantie 

Strekking accountantsverklaring 
 

Goedkeurend Beperking Oordeelonthouding Afkeurend 

Fouten in de 
jaarrekening (% 
lasten) 

≤ 1% > 1% < 3% - ≥3% 

Onzekerheden in 
de controle (% 
lasten) 

≤ 3% >3% < 10% ≥10% - 
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Op totaalniveau van de lasten is sprake van een onderschrijding van € 1.226.914 ten opzichte van de 
begroting 2015 na wijziging. Onderstaand wordt per programma een analyse gemaakt op eventuele 
begrotingsonrechtmatigheden. Tevens wordt bepaald in hoeverre sprake is van een 
begrotingsonrechtmatigheid die de accountant in zijn oordeel over de rechtmatigheid dient mee te 
nemen. Uitgangspunten hiervoor zijn vastgelegd in het controleprotocol 2015 van VRZ. 
 
Analyse per programma 
 
De tolerantie is door het Dagelijks Bestuur op 5 februari 2014 bepaald op 1% van de totale lasten 
(exclusief toevoegingen aan de reserves).  
 

 
 
Op grond van de bovenstaande analyse luidt de conclusie dat de bestuurlijk vastgestelde tolerantie voor 
begrotingsonrechtmatigheid niet is overschreden.  
  

Rijlabels Begroting 2015 Rekening 2015 Verschil:Bedrag

1. Programma Veiligheid

Lasten 30.460.214 29.767.256 692.958 -2%

2. Programma Bevolkingszorg

Lasten 317.911 301.589 16.322 -5%

3. Programma GMZ

Lasten 2.014.295 1.814.624 199.671 -10%

4. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Lasten 769.000 688.000 81.000 -11%

Eindtotaal 33.561.420 32.571.469 989.951 -3%
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12. SiSa 2015  
 

 

  

Berichtgeverinformatie

Vul hieronder de informatie in waarop deze bijlage verantwoordingsinformatie betrekking heeft.

Type overheidslaag: Gemeenschappelijke regeling selecteer uit lijst 

Naam berichtgever: Veiligheidsregio Zeeland bijvoorbeeld: Aa en Hunze

Berichtgevercode: 0619 bijvoorbeeld: 1680

Rapportage-periode: 2015

Bestandsnaam: sisa_2015_050619_Bijlage_Verantwoordingsinformatie.xls wordt automatisch ingevuld

SiSa-bijlage in de jaarrekening

De SiSa-bijlage met verantwoordingsinformatie is in uw jaarstukken te vinden op pagina:

De SiSa-bijlage met verantwoordingsinformatie is in het PDF-bestand van uw jaarstukken te vinden op pagina (van het PDF-bestand):

Gegevens contactpersoon voor het elektronisch aanleveren

114

Aanmelden of wijzigen van uw contactpersoon dient te gebeuren via www.rijksoverheid.nl/sisa. Na aanmelden of wijzigen ontvangt de (nieuwe) contactpersoon van het CBS per e-mail 

uploadgegevens. U kunt slechts 1 contactpersoon opgeven per organisatie. Een gezamenlijke mailbox (bijvoorbeeld sisa@gemeente.nl) heeft daarom de voorkeur. 

114

V&J A2 Brede Doeluitkering 

Rampenbestrijding 

(BDUR)

Besluit 

veiligheidsregio's 

artikelen 8.1, 8.2 en 8.3

Veiligheidsregio's

Besteding (jaar T)

Aard controle R

Indicatornummer: A2 / 01 

€ 6.379.915 

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2015 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 11 januari 2016 DEFINITIEF
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13. Wet Normering Topinkomens 2015  
 

 
 

 
  

Leidinggevende topfunctionarissen
Totaal 

beloning

Toepasselijk 

WNT- 

maximum

Datum 

aanvang 

dienstverba

nd in het 

boekjaar

Datum 

einde 

dienstverba

nd in het 

boekjaar

Omvang 

dienstver

band

Fictieve 

dienstbetrek

king Ja/Nee

Motivering 

overschrij-

ding norm

(indien van 

toepassing)

(indien van 

toepassing)  

(in FTE) (indien van 
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)

VRZ Directeur G.J.M. Ruijs € 130.862 € 1.023 € 16.122 € 148.007 € 178.000 1,11 Nee Nee NVT

VRZ Directeur R. de Meij € 29.990 € 0 € 3.478 € 33.468 € 35.600 0,2 Nee Nee NVT
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band

Fictieve 

dienstbetrek

king Ja/Nee
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)

VRZ Bestuurder Voorz. J.A.H. 

Lonink

Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil NVT NVT

VRZ Bestuurder Plv. 

Voorz.

H.M. 

Bergmann

Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil NVT NVT

VRZ Bestuurder R.J. van der 

Zwaag

Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil NVT NVT

VRZ Bestuurder M.J.A. 

Delhez

Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil NVT NVT

VRZ Bestuurder G.J. van de 

Velde- de 

Wilde

Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil NVT NVT

VRZ Bestuurder A. 

Stapelkamp

Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil NVT NVT

VRZ Bestuurder E.J. Gelok Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil NVT NVT

VRZ Bestuurder L. Demmers-

van der 

Geest

Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil NVT NVT

VRZ Bestuurder G.C.G.M 

Rabelink

Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil NVT NVT

VRZ Bestuurder J.F. Mulder Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil NVT NVT

VRZ Bestuurder A.J. 

Huisman

Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil NVT NVT

VRZ Bestuurder A.M.M. 

Jetten

Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil NVT NVT

VRZ Bestuurder L.J. 

Verhulst

Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil NVT NVT
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14. Vaststelling jaarrekening 2015  
 

Dagelijks bestuur 
 
 
De jaarrekening 2015 is vastgesteld en aangeboden aan het Algemeen Bestuur op …………. 
 
 
 
Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Zeeland, 
 
 
 
De secretaris,       de voorzitter, 
 
 
 
 
G.J.M. Ruijs       J.A.H. Lonink 
 
 
 
Algemeen Bestuur 
 
 
De jaarrekening 2015 is vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Zeeland in de 
openbare vergadering van ………………. 
 
 
 
Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Zeeland, 
 
 
 
De secretaris,       de voorzitter, 
 
 
 
 
G.J.M. Ruijs       J.A.H. Lonink 
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Bijlagen 
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Bijlage 1 Resultaten Jaarplan (Concern A3) 

 

1.1 Bestuur & Financiers2 
 

Nr 
PI:  

Resultaat Status Toelichting 

9.a Vastgesteld is de koers van VRZ, identiteit en 
strategie 

5 Samen met de strategie is de koers en identiteit opgenomen in het 
ontwerpbeleidsplan 2016-2019. De visie ‘Samen sterk voor veilig Zeeland’ is in het 
ontwerpbeleidsplan verder uitgewerkt. Daarbij zal VRZ in de komende jaren 
teruggaan naar de bedoeling, de kerntaken van VRZ. Centraal daarbij staat de vraag 
‘waar zijn we van?’. 
 
Bij prestatie-indicator 9.i is de uitwerking van het ontwerpbeleidsplan 2016-2019 
beschreven. 
 

                                                      
2
  

0: Actie is niet gestart 
1: Actie is gestart en is niet (geheel) gehaald 
4: Realisatie wordt (nog) niet gemeten of kan (nog) niet worden gemeten 
5: Resultaat is afgerond (inclusief jaarschijf van een meerjarenplan) 

 

De vier kleuren staan voor: 
 
Rood: Prestaties en verantwoording 
Groen: Samenwerking 
Blauw: Medewerkers 
Oranje: Maatschappelijke bijdrage 
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Nr 
PI:  

Resultaat Status Toelichting 

9.b Bezuinigingen 2015 zijn gerealiseerd conform 
bestuurlijk vastgestelde notitie bezuinigingen 
februari 2015 

53 In de begroting 2015 waren als gevolg van onder andere Maatwerk in 
Brandweerzorg, binnen de brandweerzorg besparingen opgenomen. In 2015 konden 
deze besparingen niet meer worden gerealiseerd. De gestelde taakstelling is in 2015 
voor een groot deel eenmalig opgevangen door lagere uitgaven. Het Algemeen 
Bestuur heeft inmiddels de voorstellen uit  Maatwerk in Brandweerzorg vastgesteld. 
Met deze  vaststelling kunnen de besparingen begrotingstechnisch worden 
gerealiseerd. 
 
In de bestuurlijk vastgestelde ‘Notitie meerjarenperspectief 2015-2020’ is een 
overzicht opgenomen van de nieuwe te realiseren besparingen in de periode 2015-
2020 om ook in 2016 een sluitende begroting te kunnen presenteren. De voor 2015 
geplande bezuinigingen zijn, op de besparingen ‘versoberen/verminderen van 
bestuurs-, management- en netwerkbijeenkomsten’ en ‘energiebesparende 
matregelen’  na, gerealiseerd. Deze onderdelen van de taakstelling blijft in de 
begroting staan in afwachting van het nemen van de maatregelen.  
 
Inmiddels is de wijze waarop de personele taakstelling voor de komende jaren 
gerealiseerd kan worden grotendeels in beeld gebracht. Van de oorspronkelijke 
structurele taakstelling van € 300.000 resteert nog € 95.000.  
 
Een uitgebreidere toelichting is opgenomen in de jaarrekening 2015. 
 

                                                      
3
  

0: Actie is niet gestart 
1: Actie is gestart en is niet (geheel) gehaald 
4: Realisatie wordt (nog) niet gemeten of kan (nog) niet worden gemeten 
5: Resultaat is afgerond (inclusief jaarschijf van een meerjarenplan) 
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Nr 
PI:  

Resultaat Status Toelichting 

9.c Evaluatie hoofdstructuur uitgevoerd en op basis 
daarvan plan van aanpak implementatie uitgevoerd 

54 VRZ is conform de Wet veiligheidsregio’s verantwoordelijk voor het organiseren van 
de rampenbestrijding en crisisbeheersing. De wens was om in 2015 de invulling van 
de hoofdstructuur (Commando Plaats Incident, Regionaal operationeel team en 
Beleidsteam) te evalueren. Begin 2015 is begonnen met het opstellen van een Plan 
van Aanpak voor de evaluatie van de hoofdstructuur. Hierbij was voorzien in een 
review van de documenten waarin de uitwerkingen van de hoofdstructuur zijn 
beschreven (Regionaal Crisisplan, GRIP-regeling en ROL-regeling). Daarnaast was 
voorzien in het organiseren van themabijeenkomsten in het 2e kwartaal van 2015. 
 
Deze wens tot het uitvoeren van een evaluatie van de hoofdstructuur werd 
achterhaald door opmerkingen van de Inspectie Veiligheid en Justitie (Inspectie 
V&J). Vanuit de Inspectie V&J zijn naar aanleiding van (eerdere) rapportages 
aanbevelingen en verbeterpunten voor de Zeeuwse hoofdstructuur opgesteld. 
Vanuit de Inspectie V&J werd verzocht om deze aanbevelingen en verbeterpunten 
met de nodige urgentie op te pakken. Naast reeds ingezette acties zijn in 2015 de 
geconstateerde verbeterpunten van de Inspectie V&J opgepakt. Voorbeelden 
hiervan zijn de vaststelling van het addendum Regionaal Crisisplan GRIP-5 en GRIP-
Rijk in het Algemeen Bestuur van 26 februari 2015 en de vaststelling van het 
erratum Crisisbeheersing in het Algemeen Bestuur van 18 december 2015 over de 
invulling van de rol van calamiteitencoördinator (CaCo). 
 
Een eerste opzet van een vernieuwde visie op Crisisbeheersing is opgesteld. Deze 
visie is gepresenteerd in de bestuurseendaagse van 8 oktober 2015. Op basis van 
deze visie wordt het Regionaal Crisisplan en bijbehorende documenten 
geactualiseerd. Het aangepaste Regionaal Crisisplan zal eind 2016 aan het bestuur 
worden voorgelegd. 
 

                                                      
4
  

0: Actie is niet gestart 
1: Actie is gestart en is niet (geheel) gehaald 
4: Realisatie wordt (nog) niet gemeten of kan (nog) niet worden gemeten 
5: Resultaat is afgerond (inclusief jaarschijf van een meerjarenplan) 

 



 

 

80 
 

Nr 
PI:  

Resultaat Status Toelichting 

9.d De sleutelfunctionarissen van de processen in de 
hoofdstructuur zijn geïnformeerd over de bijzondere 
processen bij een incident dat (mogelijk) gevolg is 
van terrorisme 

55 In samenwerking met Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VRMWB) heeft 
afstemming plaatsgevonden over de voorbereiding op crisisbeheersing als gevolg 
van terrorisme. De politie Zeeland-West-Brabant is organisator van deze 
voorbereiding. Voor functionarissen in de hoofdstructuur (met name functionarissen 
in een ROT) zijn in Tilburg en Middelburg (voor functionarissen vanuit Zeeland en 
Brabant) trainingen georganiseerd. 
 
Bestuurders zijn via de politie Zeeland-West-Brabant geïnformeerd over hun rol en 
de bijzondere processen bij een incident als gevolg van terrorisme.  
 

                                                      
5
  

0: Actie is niet gestart 
1: Actie is gestart en is niet (geheel) gehaald 
4: Realisatie wordt (nog) niet gemeten of kan (nog) niet worden gemeten 
5: Resultaat is afgerond (inclusief jaarschijf van een meerjarenplan) 
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Nr 
PI:  

Resultaat Status Toelichting 

9.e Implementatie rapport Maatwerk in Brandweerzorg 
uitgevoerd 

16 In het Algemeen Bestuur van 9 juli 2015 is, later dan aanvankelijke gepland, een 
positief besluit genomen op het voorstel Maatwerk in Brandweerzorg. Het voorstel 
richt zich op de organisatie van de brandweerzorg in Zeeland. Het doel van 
Maatwerk in Brandweerzorg was de brandweerzorg in Zeeland op een robuuste en 
toekomstbestendige manier te organiseren, waarbij aandacht is voor de specifieke 
risico’s, ligging van - en omstandigheden in Zeeland. 
 
Voorafgaand aan besluitvorming heeft een lang en uitvoerig traject van opstellen 
van voorstellen en betrekken van vrijwilligers, medewerkers, bestuur en 
gemeenteraden plaatsgevonden. Daarnaast zijn de documenten voor zienswijze aan 
de Belgische brandweerzones aan de Zeeuwse landsgrenzen en de veiligheidsregio’s 
Midden- en West-Brabant, Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland-Zuid aangeboden. 
 
Voor de implementatie van Maatwerk in Brandweerzorg is een projectgroep 
mplementatie Maatwerk in Brandweerzorg ingesteld. In het Algemeen Bestuur van 
5 februari 2016 is het Implementatieplan Maatwerk in Brandweerzorg vastgesteld. 
In dit plan zijn de stappen benoemd die noodzakelijk zijn om de voorstellen vanuit 
Maatwerk in Brandweerzorg te effectueren. 
 
Op basis van de bestuurlijke besluitvorming in het Algemeen Bestuur is in 2015 
begonnen met het gefaseerd sluiten van de eerste brandweerposten. De 
brandweerposten Zuiddorpe en Wissenkerke zijn inmiddels gesloten. Dit in nauwe 
samenwerking met de vrijwilligers van betreffende brandweerposten. Dit leidt tot 
een meer gespreide sluiting dan in eerste instantie was voorzien. Zorgvuldigheid 
binnen dit traject tot sluiting van brandweerposten is namelijk van groot belang.  
 

                                                      
6
  

0: Actie is niet gestart 
1: Actie is gestart en is niet (geheel) gehaald 
4: Realisatie wordt (nog) niet gemeten of kan (nog) niet worden gemeten 
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Nr 
PI:  

Resultaat Status Toelichting 

9.e Implementatie rapport Maatwerk in Brandweerzorg 
uitgevoerd (vervolg) 

 Daarnaast is een commissie Huisvesting brandweerposten ingesteld. Deze 
commissie is mede naar aanleiding van vragen over huisvesting van 
brandweermaterieel op de brandweerposten binnen het project Maatwerk in 
Brandweerzorg ingesteld.  
 
In beginsel was aan de commissie Huisvesting de opdracht meegegeven om vóór 31 
december 2015 een voorstel op te stellen over (mogelijke) overname van alle 
gemeentelijke brandweerkazernes door VRZ met bijbehorend beheer. In het 
voorstel was ook de termijn van overdracht, overname grond en fasering 
opgenomen. In het Algemeen Bestuur van 9 juli 2015 is besloten om meer tijd te 
nemen om een gedegen voorstel uit te werken. 
 
In 2016 zal een verdere richting voor de overdracht van gebouwen worden bepaald. 
Momenteel wordt, in samenwerking met vertegenwoordigers van gemeenten, 
gewerkt aan uitgangspunten voor het al dan niet overdragen van gebouwen vanuit 
gemeenten aan VRZ. 
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Nr 
PI:  

Resultaat Status Toelichting 

9.f Actualisatie van de gemeenschappelijke regeling en 
hierbij behorende regelingen zijn ter vaststelling aan 
het bestuur aangeboden 
 

17 In het Algemeen Bestuur van 18 december 2014 is de organisatieverordening 
vastgesteld. Met deze verordening en de wens tot herstructurering van de 
bestuurlijke bevoegdheden (zoals mede opgemerkt in het visitatierapport van VRZ) 
zijn in het Algemeen Bestuur van 16 april 2015 aangepaste versies van de 
Mandaatregeling, de Financiële verordening en de Budgethoudersregeling 
vastgesteld. De belangrijkste aanpassingen hierin zijn dat op grond van de 
gemeenschappelijke regeling bevoegdheden, met uitzondering van die op het 
terrein van financiën, wet- en regelgeving (zoals Wet veiligheidsregio’s), 
gemeenschappelijke regeling en samenwerkingsvormen, door het Algemeen 
Bestuur zijn overgedragen aan het Dagelijks Bestuur. 
 
Voor 2015 was de actualisatie van de gemeenschappelijke regeling als gewenst 
resultaat opgenomen. Actualisatie van de gemeenschappelijke regeling is 
noodzakelijk als gevolg van aanpassingen in de Wet gemeenschappelijke regeling. Bij 
de aanpassing van de gemeenschappelijke regeling zal bovendien waar mogelijk 
rekening worden gehouden met de nieuwe richtlijnen van de Vereniging Zeeuwse 
Gemeenten (VZG) betreffende de governance-structuur die in 2015 is vastgesteld. 
De VZG heeft daarnaast een model gemeenschappelijke regelingen vastgesteld. Dit 
model zal waar mogelijk worden meegenomen bij de aanpassing van de 
gemeenschappelijke regeling van VRZ. Dit model was eind 2015 beschikbaar. Om die 
reden zal de gemeenschappelijke regeling van VRZ in 2016 worden aangepast. 
 
In het Algemeen Bestuur van 18 december 2015 is een reglement van orde voor het 
Algemeen Bestuur vastgesteld. Herziening van het reglement van orde was 
noodzakelijk omdat deze op enkele punten in strijd was met de in 2014 vastgestelde 
gemeenschappelijke regeling VRZ. 
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Nr 
PI:  

Resultaat Status Toelichting 

9.g Huisvestingplan is eind 2015 vastgesteld 18 Het huisvestingsplan heeft betrekking op de toekomstige huisvesting van de 
hoofdlocatie, momenteel gevestigd in Middelburg (Segeerssingel/Buitenrustlaan). 
Momenteel worden onderhandelingen gevoerd over het huisvesten van de 
hoofdlocatie. Het voorstel over de definitieve locatiekeuze van de hoofdlocatie 
wordt in het voorjaar van 2016 aan het Algemeen Bestuur voorgelegd.  
 

9.h Eind 2015 is het kwaliteitszorgsysteem 
geïmplementeerd conform de eisen/planning van 
het landelijk project kwaliteit en vergelijkbaarheid 
(landelijk kwaliteitsmanagementsysteem) 

5 Het project kwaliteit en vergelijkbaarheid is één van de zes landelijke projecten van 
de strategische agenda van het Veiligheidsberaad. Binnen het project kwaliteit en 
vergelijkbaarheid heeft in 2015 consultatie van de besturen van de veiligheidsregio’s 
plaatsgevonden. In het tweede kwartaal van 2015 is het project van start gegaan. De 
directeur VRZ is landelijk projectleider van dit project. Er was behoefte ontstaan om 
vanuit een gezamenlijk beeld van kwaliteit en vergelijkbaarheid een ‘schil’ om de 
verschillende lopende kwaliteits- en vergelijkbaarheidsinitiatieven te bouwen. Dit 
brengt samenhang aan tussen instrumenten, methoden en andere aan kwaliteit en 
vergelijkbaarheid gerelateerde projecten en activiteiten, waarbij aandacht wordt 
geschonken aan zowel het afleggen van verantwoording als aan leren en 
samenwerken. 
 
Het project werkt toe naar het organiseren van integrale kwaliteitszorg, waarbij 
recht wordt gedaan aan de ontwikkelingen op het vlak van kwaliteit en 
vergelijkbaarheid in de regio’s. Einddoel is het opleveren van drie resultaten in 
2015/2016: een gezamenlijk kader (één taal), een referentiemodel kwaliteit en 
verdere vergelijking tussen regio’s. Implementatie van deze resultaten zal in 2016 
plaatsvinden. 
 
De kwaliteitsvisie van VRZ, geënt op het ontwerpbeleidsplan 2016-2019, is begin 
2016 aangepast aan de landelijke ontwikkelingen. 
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85 
 

Nr 
PI:  

Resultaat Status Toelichting 

9.i Eind 2015 is het meerjarenbeleidsplan VRZ ter 
vaststelling aangeboden aan het bestuur 

59 In 2015 is gestart met het opstellen van een ontwerpbeleidsplan voor de periode 
2016-2019. Hierbij is gekozen voor een interactief proces waarbij netwerkpartners, 
bedrijven, burgers, medewerkers, gemeenteraadsleden en bestuur intensief zijn 
betrokken om de gewenste situatie van de staat van fysieke veiligheid in Zeeland te 
beschrijven. Er hebben werksessies met externe netwerkpartners, 
gemeenteraadsleden, leden van het Algemeen Bestuur en medewerkers 
plaatsgevonden. Vanuit deze sessies is aan de hand van tekeningen een eindbeeld 
vastgesteld. Dit getekende eindbeeld is vervolgens vertaald in een ‘papieren’ 
beleidsplan. VRZ is een netwerkorganisatie en samen met onze netwerkpartners 
wordt gewerkt aan de visie van VRZ ‘Samen sterk voor Veilig Zeeland’. Daarbij gaat 
VRZ in de komende jaren terug naar de bedoeling, de kerntaken van VRZ. Centraal 
daarbij staat de vraag ‘waar zijn we van?’. 
 
In het Algemeen Bestuur van 18 december 2015 is ingestemd met het 
ontwerpbeleidsplan 2016-2019. Na behandeling van het ontwerpbeleidsplan in het 
Algemeen Bestuur is het ontwerpbeleidsplan aangeboden aan de burgemeesters en 
externe en interne (netwerk)partners. Het verzoek aan de burgemeesters is om met 
de gemeenteraad in overleg te treden over dit beleidsplan. Op basis van de reacties 
vanuit de gemeenteraden en externe partners wordt het beleidsplan ter finale 
besluitvorming aan het Algemeen Bestuur van 20 april 2016 aangeboden. 
 
In het ontwerpbeleidsplan zijn daarnaast ook de uitkomsten uit het visitatierapport 
VRZ en het MTO (Medewerkers Tevredenheids Onderzoek) meegenomen. 
Bovendien zijn de koers, identiteit en strategie van VRZ in dit meerjarenbeleidsplan 
opgenomen. Verder is ook de visie op grensoverschrijdende samenwerking in dit 
plan verwerkt. Momenteel wordt bij incidenten in het grensgebied goed 
samengewerkt, maar de wens is om deze samenwerking (ook op andere onderdelen 
zoals risicobeheersing) te intensiveren.  
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Nr 
PI:  

Resultaat Status Toelichting 

9.j Eind 2015 is het verbeterplan naar aanleiding van de 
uitkomsten van de visitatie uitgevoerd 

5 Verbeteringen vanuit het visitatierapport VRZ zijn meegenomen in het 
ontwerpbeleidsplan 2016-2019. 
 
Bij prestatie-indicator 9.i is de uitwerking van het ontwerpbeleidsplan 2016-2019 
beschreven. 
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1.2 Klanten en partners 
 

Nr 
PI:  

Resultaat Status Toelichting 

6.a Visie grensoverschrijdende samenwerking met België 
is vastgesteld 

510 De visie grensoverschrijdende samenwerking is meegenomen in het 
ontwerpbeleidsplan 2016-2019. 
 
Bij prestatie-indicator 9.i is de uitwerking van het ontwerpbeleidsplan 2016-2019 
beschreven. 
 

6.b Samenwerkingsmogelijkheden met bedrijven in 
Sloegebied en Kanaalzone zijn ter vaststelling 
aangeboden aan het bestuur 

5 In 2015 hebben een aantal bijeenkomsten tussen Zeeuwse bedrijven en VRZ 
plaatsgevonden. Gedurende deze bijeenkomsten zijn de mogelijkheden voor 
verdere samenwerking (zoals op het gebied van gezamenlijk oefenen en 
inkoop/gebruik van brandweermateriaal) geïnventariseerd.  Het bestuur is over deze 
bijeenkomsten geïnformeerd en is betrokken bij de inrichting van de samenwerking 
met bedrijven. 
 
Vanuit Portiz en VRZ is een gezamenlijke stuurgroep gevormd om richting te geven 
aan en continuïteit te borgen bij de invulling van Publiek private samenwerking 
(PPS). Vanuit deze samenwerking is een startdocument opgesteld. Daarin zijn een 
drietal werkgroepen geformeerd: materieel en middelen, vakbekwaamheid en 
specialismen. Per werkgroep is een concrete opdracht geformuleerd inclusief 
gewenst resultaat. Van deze werkgroepen wordt in juni 2016 het gewenste resultaat 
verwacht.  
 

6.c Programmaplannen: Maritieme Veiligheid (voorheen 
Deltawateren) en Veerkrachtig Zeeland zijn 
opgesteld en uitgevoerd (voor jaarschijf 2015) 

1 De programmaplannen Maritieme Veiligheid en Veerkrachtig Zeeland worden 
opgesteld conform het programmaplan Nucleaire Veiligheid. Het streven was om 
deze programmaplannen eind 2015 ter besluitvorming aan het Algemeen Bestuur 
voor te leggen. Hieronder wordt toegelicht waarom het opstellen van deze 
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Nr 
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programmaplannen niet volledig gerealiseerd is in 2015. 
 
Programmaplan Maritieme Veiligheid 
Binnen het programma Maritieme Veiligheid heeft op 23 september 2015 op de 
Westerschelde een grootschalige oefening plaatsgevonden. Deze oefening had als 
doel alle onderdelen van de betrokkenen bij een incident op het water te laten 
samenwerken. De oefening is goed verlopen, maar heeft met name op het vlak van 
het delen van informatie verbeterpunten opgeleverd. Binnen Planvorming en 
Procedures is het Incidentbestrijdingsplan-Deltawateren grotendeels binnen de 
meldkamers geïmplementeerd. Daartoe zijn inmiddels twee melding- en 
alarmeringstrainingen uitgevoerd tussen de betrokken meldkamers. Daarnaast zijn 
de bepalingen uit het convenant Marinekazerne Vlissingen aangaande een 
alarmeringsprocedure gerealiseerd. In het project MIRG-EX zijn inmiddels diverse 
werkgroepen gestart met de nadere uitwerking van een meerdaagse grootschalige 
oefening met een scheepsincident voor de kust van België. Het project Berisuas is 
zondag 7 juli 2015 succesvol afgerond met een samenwerkingsoefening, waarbij ook 
de MIRG uit Gent en de MIRG uit Zeeland zijn ingezet. Hierbij is gebruik gemaakt van 
een onbemand vliegtuig om live-beelden te maken van het incidentschip. Op basis 
van deze beelden kon MIRG haar inzetbeslissingen baseren. 
 
De afgelopen jaren is voornamelijk geïnvesteerd in de veiligheid op de 
Westerschelde en de aanliggende wateren. Binnen het nieuwe programmaplan 
Maritieme Veiligheid zal in de periode van 2016-2019 nadrukkelijk aandacht zijn 
voor de veiligheid op de andere Zeeuwse Deltawateren. Evaluatie van de periode 
2012-2015 zal in de eerste helft van 2016 plaatsvinden. Deze evaluatie is eveneens 
input voor het nieuwe programmaplan 2016-2019. Momenteel wordt het 
conceptprogrammaplan besproken met alle partners en zal in april 2016 worden 
voorgelegd aan de stuurgroep Maritieme Veiligheid. 
 
Programmaplan Veerkrachtig Zeeland 
In het ontwerpbeleidsplan is opgenomen dat in 2020 burgers in Zeeland meer 
zelfredzaam en samenredzaam zijn. De professionele hulpverlening sluit hier op aan. 
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Om aan dit streven in nauwe samenwerking met de partners een proactieve 
bijdrage te leveren is het programma Veerkrachtig Zeeland ontwikkeld. Het 
programma dient het fundament te leggen om in gezamenlijkheid tussen 
overheden, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen vanuit 
één krachtige filosofie en aanpak te werken aan een veiligere en veerkrachtigere 
Zeeuwse samenleving. 
 
Het programma Veerkrachtig Zeeland is in twee hoofddoelstellingen te 
onderscheiden: 
1. Aantoonbaar vergroten/versterken van de zelfredzaamheid én samen 

redzaamheid van de Zeeuwse samenleving. 
2. Verkleinen van de kwetsbaarheid van de samenleving door een gerichte 

investering in een veilig leven. 
 
Uitgangspunt is dat het invulling geven aan de bovengenoemde doelstellingen niet 
alleen door VRZ kan wordt opgepakt. Nadrukkelijk wordt de samenwerking gezocht 
met - en aansluiting op - initiatieven van andere landelijke, provinciale, regionale en 
lokale publieke en private partners. Een bijdrage leveren aan een veilig leven vereist 
een aanpak waarin gericht wordt aangesloten bij de vraag vanuit de geselecteerde 
primaire doelgroepen om ‘ontzorgt’ te worden. Dat vraagt bij uitstek een integrale 
en multidisciplinaire aanpak én geen gefragmenteerde monodisciplinaire aanpak. 
Vanuit dit centrale uitgangspunt sluit het programma Veerkrachtig Zeeland daar 
waar mogelijk aan bij reeds geformuleerde beleidskaders en initiatieven van andere 
publieke en private partners om in gezamenlijkheid op te kunnen trekken. 
 
Het programmaplan Veerkrachtig Zeeland is besproken met vertegenwoordigers van 
gemeenten. Op basis van deze bespreking is het programmaplan verder 
aangescherpt en wordt gekeken naar de samenwerking met andere partners. 
Hierdoor is het programmaplan nog niet in 2015 vastgesteld. De verwachting is dat 
medio 2016 er een programma plan ligt wat samen met de partners is opgesteld. 
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6.d Programmaplan nucleaire veiligheid is uitgevoerd 
(voor jaarschijf 2015) 

111 Voor het programma Nucleaire Veiligheid Schelderegio is eind 2014 een 
programmaplan vastgesteld. In dit programma worden de thema’s planvorming, 
multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen, informatiemanagement, risico- en 
crisiscommunicatie, jodiumprofylaxe, psychosociale nazorg, evacuatie en nafase 
integraal uitgewerkt. Een aantal thema’s verloopt volgens planning. Inmiddels is een 
update van het rampbestrijdingsplan Nucleaire installaties opgeleverd. Ten aanzien 
van nucleair transport is een basisdocument voorgelegd aan een bredere groep 
betrokkenen (GHOR, Bevolkingszorg, Landelijk bureau CCB) en besproken. De 
uitvoering van dit deelproject verloopt volgens planning.  
 
De realisatie van een aantal thema’s uit het oorspronkelijk programmaplan loopt, 
mede in afwachting van landelijke ontwikkelingen, achter op de planning. Een 
onderdeel van het programma NVS dat op de planning achterloopt, is de 
harmonisering zonering preparatiezones tussen Nederland en de buurlanden België 
en Duitsland, zoals deze in 2014 bij brief door het ministerie van Economische Zaken 
is aangekondigd. Het voornemen van de rijksoverheid was om de harmonisatieslag 
met de buurlanden in 2015 uniform over Nederland uit te rollen. Ten aanzien van de 
wijze waarop de harmonisatie daadwerkelijk plaats dient te vinden, is echter nog 
geen definitieve keuze gemaakt. Naar verwachting zal de nieuwe zonering in 2016 
kunnen worden geëffectueerd, waarbij VRZ afhankelijk is van besluitvorming bij de 
rijksoverheid. Bovendien hebben werkzaamheden ten behoeve van 
terreurgevolgbestrijding veel tijd gevergd van de functionarissen die betrokken zijn 
binnen de deelprojecten van nucleaire veiligheid. Om die reden is er een 
voortgangsrapportage opgesteld, waarin de stand van zaken over de uitvoering van 
het programma Nucleaire Veiligheid wordt geduid. 

  

                                                      
11

  
0: Actie is niet gestart 
1: Actie is gestart en is niet (geheel) gehaald 
4: Realisatie wordt (nog) niet gemeten of kan (nog) niet worden gemeten 
5: Resultaat is afgerond (inclusief jaarschijf van een meerjarenplan) 

 



 

 

91 
 

 

1.3 Medewerkers 
 

Nr 
PI:  

Resultaat Status Toelichting 

7.a Medewerkers en leidinggevenden werken conform 
vastgestelde afdelingsplannen en persoonlijke 
jaarplannen 

512 Op basis van afdelingsplannen en persoonlijke jaarplannen zijn in 2015 met de 
leidinggevenden en medewerkers doelstellingsgesprekken, voortgangsgesprekken 
en resultaatgesprekken gevoerd. 2015 was een proefjaar en in de komende jaren 
wordt deze personele jaarcyclus verder verfijnd. 
 

7.b Plan van aanpak naar aanleiding van uitkomsten 
MTO is opgesteld en uitgevoerd (voor jaarschijf 
2015) 

5 De resultaten van het MTO (Medewerkers Tevredenheidsonderzoek) zijn per 
afdeling besproken. Verbeterpunten zijn per afdeling opgepakt.  
 
Op concernniveau zijn verbeterpunten in het ontwerpbeleidsplan 2016-2019 
meegenomen (zie prestatie-indicator 9.i). 
 

7.c Visie op vrijwilligheid is opgesteld 5 In het Algemeen Bestuur van 18 december 2015 is de Visie op vrijwilligheid ter 
informatie aangeboden. In deze vergadering is besloten om het onderwerp voor een 
volgende Algemeen Bestuur ter besluitvorming te agenderen. In het Algemeen 
Bestuur van 5 februari 2016 is de Visie op vrijwilligheid vastgesteld. 
 
In het voortraject hebben bijeenkomsten met Onderdeelcommissie (onderdeel van 
de Ondernemingsraad), ploegleiders en brandweervrijwilligers plaatsgevonden. 
Inmiddels vinden met vrijwilligers ‘kampvuur-gesprekken’ plaats, waarbij op een 
open wijze inhoud wordt gegeven aan de Visie op vrijwilligheid. Vrijwilligers krijgen 
alle ruimte om de leiding van VRZ advies te geven over de manier waarop zij vinden 
dat de verbinding tussen organisatie en vrijwilliger verbeterd en versterkt kan 
worden. 
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7.d Van de gesprekken conform de personele jaarcyclus 
is 80% gevoerd 

513 De gesprekken conform de personele jaarcyclus zijn volgens planning uitgevoerd. 
 
 

7.e Plan van aanpak implementatie doorontwikkeling is 
uitgevoerd (voor jaarschijf 2015) 

5 Actiepunten vanuit het plan van aanpak implementatie doorontwikkeling zijn 
uitgevoerd. Een vervolg op de doorontwikkeling zal worden gebaseerd op het 
nieuwe ontwerpbeleidsplan dat in het Algemeen Bestuur van 18 december 2015 is 
vastgesteld.  
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1.4 Maatschappij 
 

Nr 
PI:  

Resultaat Status Toelichting 

8.a Visie op jeugdbrandweer opgesteld 514 In 2015 is gestart met het uitwerken van een visiedocument jeugdbrandweer VRZ. 
Op 25 juni 2015 heeft een landelijke bijeenkomst plaatsgevonden waarbij de 
(landelijke) visie op de jeugdbrandweer werd gepresenteerd en toegelicht. Het 
visiedocument voor jeugdbrandweer VRZ sluit hierop aan. 
 
De visie op jeugdbrandweer is geagendeerd voor het Algemeen Bestuur van 20 april 
2016. 
 

8.b Er is een innovatiebijeenkomst georganiseerd 
 

0 Mede door externe ontwikkelingen en door het intensieve traject naar het 
ontwerpbeleidsplan, met de verschillende werksessies, is de geplande formele start 
van deze innovatiedenktank in 2015 niet gerealiseerd. Innovatie heeft de continue 
aandacht, waar mogelijk zijn binnen VRZ wel innovaties gerealiseerd om efficiënter 
en effectiever te kunnen werken. Geplande start van de innovatiedenktank is 
uitgesteld naar 2016. 
 

8.c Organisatiebreed is minimaal 1 maatschappelijke 
activiteit uitgevoerd 
 

5 In 2014 zijn in de kerstpakketten van de voedselbank te Walcheren rookmelders 
opgenomen. In navolging van deze activiteit zijn in 2015 tijdens de 
brandpreventieweek bij de overige voedselbanken rookmelders bij de pakketten 
opgenomen. 
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Bijlage 2 Kwaliteitszorg 

 

Klachten VRZ 
 
In 2015 zijn 4 klachten binnengekomen. In 2014 en 2013 zijn respectievelijk 6 en 20 klachten 
binnengekomen. De 4 klachten zijn als volgt afgehandeld: 

 

Afhandeling klacht Aantal 2015 Aantal 2014 Aantal 2013 

Klacht, in samenspraak met indiener, 
niet afgehandeld 

0 0 1 

Klacht niet in behandeling genomen 
 

0 0 1 

Klacht gegrond 
 

3 1 3 

Klacht ongegrond 
 

1 3 8 

VRZ onbevoegd 
 

0 2 7 

Tabel 1: Overzicht klachten in 2013, 2014 & 2015 

 
Toelichting klachten: 

1. Naar aanleiding van een gegronde klacht heeft VRZ de interne procedure voor het verzenden 
van facturen aan melders inzake loze brandmeldingen aangepast. 

2. In verband met de tweede gegronde klacht heeft VRZ de interne oefenprocedure voor een 
adres aangepast. Voortaan wordt de klaagster voorafgaand aan iedere brandweeroefening in 
haar straat telefonisch ingelicht over de geplande oefening. 

3. De derde gegronde klacht heeft betrekking op een ongewenste houding en ongewenst 
gedrag van een brandweerman jegens een vrijwilligster van het Nederlandse Rode Kruis 
tijdens een publieksevenement. Met de betrokkenen zijn gesprekken gevoerd. 

4. De ongegronde klacht had betrekking op het niet ter plaatse komen van de brandweer na 
een melding van wateroverlast. Door vele meldingen op hetzelfde tijdstip kon de brandweer 
niet op alle meldingen reageren. De brandweer is naar de meest urgente meldingen gegaan. 
Aanleiding van de wateroverlast (beperkte capaciteit riolering) is voorgelegd aan de 
gemeente. 
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Certificering GHOR 
 
Procedures, werkinstructies, opleidingen, trainingen, oefeningen, verbeterplannen en een 
voortdurend besef dat, om vooruit te komen, af en toe terug moet worden gekeken en jezelf 
afvragen of het wel goed werkt. Dat is de essentie van het kwaliteitszorgsysteem dat de GHOR 
hanteert. Niet als doel op zich, maar om namens de 13 Zeeuwse gemeenten tijdens crises de 
geneeskundige hulpverlening aan burgers te coördineren. 
 
De doelstellingen van de GHOR in 2015 zijn, evenals bij de overige afdelingen/teams, vastgelegd in de 
A3-systematiek, de GHOR hanteert landelijke prestatie-indicatoren en het certificatieschema 
Harmonisatie Kwaliteitsbeoordelingen in de Zorgsector (HKZ). In 2015 is de GHOR opnieuw volledig 
gecertificeerd volgens de normen van de HKZ. Tijdens de audit begin september 2015 heeft de 
leadauditor van certificerende instantie KIWA vastgesteld dat de GHOR opnieuw stappen voorwaarts 
heeft gezet. Vooral de interne audits en de systematische aanpak van zaken die beter kunnen dragen 
bij aan kwaliteitsverbetering. Voor het derde achtereenvolgende jaar zijn er ook in 2015 geen 
tekortkomingen geconstateerd. 
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Bijlage 3 Operationele gegevens 
 

In deze bijlage bij het jaarverslag zijn de operationele gegevens opgenomen. Daarbij wordt allereerst gerapporteerd op de bestuurlijke prestatie-indicatoren. 
Vervolgens is een overzicht opgenomen van het aantal GRIP-incidenten en tenslotte worden de operationele gegevens van de brandweerzorg getoond. 
Tevens zijn andere operationele gegevens opgenomen zoals het aantal uitgebrachte adviezen (BEVI en vuurwerk), het aantal verrichte inspecties, het aantal 
georganiseerde brandweeropleidingen alsmede het aantal bestuurlijke oefeningen en workshops in 2015. 
 

Prestatie-indicatoren 
Het presterend vermogen van de hulpdiensten heeft de afgelopen jaren steeds meer aandacht gekregen. Daarbij is meer vraag naar informatie over de 
operationele prestaties van hulpdiensten. In dat kader is een landelijk project ‘Aristoteles’ opgestart om deze operationele prestaties te benoemen. De 
hieronder geformuleerde bestuurlijke prestatie-indicatoren zijn uit dit project afgeleid voor het bestuur.  
 
Incidentbeheersing 
 

Nr Omschrijving Prestatie-indicator Resultaat Toelichting 

1 Verwerktijd 
Meldkamer 

In welk percentage van 
de gevallen haalt de 
alarmcentrale de 
bestuurlijke vastgestelde 
verwerkingstijd? 

In 2015 is 82% van de 
meldingen binnen de 
vastgestelde verwerkingstijd 
(1:20) gerealiseerd. 

In 2014 is de verwerkingstijd van de meldkamer brandweer voor prio 1 
meldingen bestuurlijk vastgesteld. In 2015 is dit een verwerkingstijd van 1:20. In 
2016 zal deze teruggebracht worden naar 1:00 minuut.  
 
Het systeem om de verwerkingstijd te berekenen is nog niet geheel sluitend. Het 
dashboard laat nog niet zuiver de verwerkingstijd zien, sommige afwijkende 
incidenten worden nog meegerekend, waardoor het percentage (beperkt) 
afwijkt van de realiteit. Tevens zitten de centralisten alleen op de werkplek, 
waardoor zij tegelijkertijd de aanname en uitgifte moeten verrichten. Door het 
verrichten van de aanname is het niet mogelijk om tegelijkertijd de uitgifte te 
doen. 
 
Gedurende 2016 zal het dashboard verder ontwikkeld moeten worden om de 
afwijkingen te beperken. 
 
2014: 72% 
2013: 68% 
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Nr Omschrijving Prestatie-indicator Resultaat Toelichting 

 

2 Geoefendheid GHOR Hoeveel procent van de 
GHOR-
sleutelfunctionarissen en 
GHOR-teams zijn 
opgeleid en geoefend 
conform de hiervoor 
afgestelde eisen? 

100% van de GHOR-
sleutelfunctionarissen 
voldoen aan de eisen. 

De resultaten zijn geborgd in het vakbekwaamheidsmanagementsysteem AG5 
en getoetst tijdens de hercertificering GHOR in september 2015. 

3 Geoefendheid 
brandweerpersoneel 

Hoeveel procent van de 
medewerkers is opgeleid 
en geoefend conform de 
gestelde eisen? 

In 2015 was er een 
gemiddelde opkomst van 
73,8% van de brandweer-
medewerkers 
 
In 2015 is het percentage 
voor vakbekwaam worden 
(opleiden) 100%.  

Geoefendheid (vakbekwaam blijven) 
De minimaal gestelde opkomst (per cyclus van anderhalf jaar) bedraagt 66%. 
 
In de gevallen waar een medewerker niet aan de vereiste opkomst voldoet, gaat 
de Operationeel manager met de betreffende medewerker in gesprek om te 
achterhalen wat de reden is. In deze situaties wordt een hersteltraject 
opgestart. 
 
2014: 75% 
 
Opleiden (vakbekwaam worden) 
Voordat een leergang is afgerond, wordt een medewerker niet op de 
betreffende functie ingezet (een medewerker moet volledig opgeleid zijn 
voordat deze de functie mag vervullen). 
 
2014: 100% 

4 Uitrukken brandweer 
die voldoen aan 
zorgnorm 

In hoeveel procent van 
de uitrukken door de 
brandweer wordt de 
vastgestelde opkomsttijd 
behaald? 

In 2015 werd in 69% voldaan 
aan vastgestelde 
gebiedsgerichte opkomsttijd. 

VRZ kent gebiedsgerichte opkomsttijden conform het besluit van het Algemeen 
Bestuur van 9 juli 2015 over Maatwerk in Brandweerzorg (uitgangspunten 30 en 
31 van uitgangspunten Maatwerk in Brandweerzorg). 
 
De opkomsttijden varieren van 8 minuten tot en 12 minuten. 
 
2014: 65%
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Nr Omschrijving Prestatie-indicator Resultaat Toelichting 

 
Figuur: Rapportage gebiedsgerichte opkomsttijden conform besluit Maatwerk in 
Brandweerzorg. 
 

5 Geoefendheid 
sleutelfunctionarissen 
in crisisteams 

Hoeveel procent van de 
sleutelfunctionarissen die 
deel uitmaken van een 
crisisteam zijn opgeleid 
en geoefend volgens het 
multidisciplinair 
opleidings- en oefenplan? 

Opleidingen: 
OCR-basis: 25 deelnemers 
LCMS-knoppen: 30 
deelnemers 
OCR-verdieping: 58 
deelnemers 
 
Bijscholen / trainen: 
Themaweken ongeveer 200 
deelnemers per week, 
Ongeveer 70% heeft één of 
meer themadagen gevolgd. 
 

Het is moeilijk om met één getal uit te drukken hoeveel procent van de 
sleutelfunctionarissen van de crisisteams binnen de hoofdstructuur in 2015 zijn 
opgeleid, getraind of geoefend. Dit heeft te maken met het verschillende aantal 
functionarissen per piket. Er zijn piketten die door vier personen worden vervuld 
en er zijn piketten die door twaalf of meer personen worden vervuld. Door deze 
verschillen bestaat de kans dat, binnen het aantal oefeningen dat in 2015 is 
georganiseerd, sommige functionarissen meerdere malen en sommige 
functionarissen minder zijn beoefend.  
 
Voor de opleidingen en bijscholingen die georganiseerd worden, geldt dat deze 
betrekking hebben op crisisbeheersing in brede zin of op onderwerpen die voor 
alle disciplines van belang zijn.  
In 2015 zijn vier themaweken aangeboden. Doel van de themaweken was 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2010 2011 2012 2013 2014 2015

% Opkomsten binnen de normtijd 
Maatwerk in Brandweerzorg 

% Opkomsten binnen
normtijd Maatwerk in
Brandweerzorg



 

 

99 

 

Nr Omschrijving Prestatie-indicator Resultaat Toelichting 

Oefeningen: 
14 COPI-oefeningen (10 
virtual reality en 4 
operationele oefeningen). 
Hiermee zijn beoefend: 
Leider CoPI: 90% 
Ovd’en: 80% 
IM’ers: 100% 
 
1 ROT oefening. 
1 Eindoefening Deltawateren 
(tot GRIP 4 niveau). Ongeveer 
65 mensen namen deel 
(ongeveer 18% van de 
hoofdstructuur). 
 
Systeemtest: 
Ongeveer 45 mensen namen 
deel. Dit is ongeveer 13% van 
de hoofdstructuur. 
 
Samenvatting: 
Van de hoofdstructuur is in 
2015: 
Opgeleid: 70 tot 80% 
Bijgeschoold/getraind: 70 tot 
80% 
Geoefend: 50% 

nieuwe plannen te implementeren, sleutelfunctionarissen van crisisteams op de 
hoogte te brengen van recente ontwikkelingen (bijscholen) en trainen 
betreffende het behandelde onderwerp. 
 
De oefeningen stonden in 2015 grotendeels in het kader van de onderwerpen 
uit de themaweek. Dat wil zeggen dat de oefeningen die tussen twee 
themaweken werden gehouden in het teken stonden van het thema van de 
voorafgaande themaweek. 
 
In 2015 werd een systeemtest gehouden waarbij is opgeschaald tot GRIP3. Bij 
de systeemtest wordt de gehele hoofdstructuur (van meldkamer tot 
Beleidsteam) beoefend. Deze systeemtest wordt beoordeeld door de inspectie 
Veiligheid en Justitie. Een rapportage met de uitkomsten van deze oefening 
komt in de eerste helft van 2016 beschikbaar. 

6 Opkomsttijden 
crisisteams 

In hoeveel procent van 
de GRIP-1+ incidenten 

Bij 0% van de GRIP-
incidenten is de opkomst 

In 2015 hebben zich 11 incidenten15 voorgedaan die zijn geclassificeerd als een 
GRIP-incident. Deze incidenten zijn allemaal geëvalueerd. In de kolom hiernaast 
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 Zie Onderdeel 4: operationele gegevens. 
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waren de gealarmeerde 
crisisteams na alarmering 
binnen de hiervoor 
gestelde tijden aanwezig? 

binnen de gestelde tijden. 
 
Bij 36% van de GRIP-
incidenten is 1 functionaris te 
laat of ontbreekt. 
 
Bij 18% van de GRIP-
incidenten zijn 2 
functionarissen te laat of 
ontbreekt. 
 
Bij 46% van de GRIP-
incidenten zijn >2 
functionarissen te laat of 
ontbreekt. 

drukt het percentage uit in hoeveel gevallen 1, 2 of >2 functionaris(sen) uit de 
kernbezetting later of in het geheel niet opkwam dan de wettelijk gestelde 
opkomsttijd. De opkomsttijden zijn opgenomen in het Besluit veiligheidsregio’s 
en het Regionaal Zeeuws Crisisplan.  
 
De functionarissen die >2 keer later opkwamen of geheel niet zijn opgekomen 
zijn: Algemeen Commandant-Gezondheidzorg (3x), Algemeen Commandant-
Politie (4x), liaison Defensie (4x) en de CoPI voorlichter (5x). 
 
 
2014: 

 Binnen de gestelde termijnen: 0% 

 1 functionaris te laat: 57% 

 2 of meer functionarissen te laat: 33% 
 
2013 

 Binnen de gestelde termijnen: 50% 

 1 functionaris te laat: 30% 

 2 of meer functionarissen te laat: 20% 
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Personeel 
 

Nr Omschrijving Prestatie-indicator Resultaat Toelichting 

7 Personeelsbezetting Wat is de 
personeelsbezetting 

Bezetting van 101% VRZ heeft per 31 december 2015 een formatie van 205,73 fte, 
inclusief de formatie van de meldkamer en van Bevolkingszorg.  
 
De werkelijke bezetting per die datum is 208,41 fte. 
 
Op 31 december 2015 is er sprake van 1,5 fte bovenformatieven. 
In de loop van 2016 gaan de bovenformatieven uit dienst.  
 
De bezetting is hoger dan de formatie omdat er op projecten 
zoals Maritieme Veiligheid en Maatwerk in Brandweerzorg niet 
wordt gewerkt met externe inhuur, maar met arbeids-
overeenkomsten. 
 
2014: 95%. Formatie: 212,46, bezetting 206,65 en 
bovenformativiteit van 3,89 en externe inhuur 4,5 fte. 
2013: 92%: Formatie: 213,86 

 
Financiën 
 

Nr Omschrijving Prestatie-indicator Resultaat Toelichting 

8 Besteding 
totaalbudget 

Hoeveel procent van het 
totaalbudget is besteed? 

Besteding is 99% 2014: 99% 
2013: 99% 
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GRIP-incidenten 
 
In 2015 hebben zich 11 incidenten voorgedaan die conform het Crisisplan gekwalificeerd zijn als een 
GRIP-incident. Hieronder zijn de GRIP-incidenten opgenomen. 
 

Datum GRIP Lokatie Omschrijving 

1-1-2015 
 

1 Hoek Grote brand kerk 

17-1-2015 2 Westerschelde (Nauw van Bath) Lekkage styreen uit aangevaren tanker 
Almira 

6-2-2015 
 

2 Westerschelde (Hoofdplaat) Beunschip Rick gekapseisd 

20-2-2015 1 Kanaal door Zuid-Beveland Motorvrachtschip Alsvin vast onder 
spoorbrug Hansweert 

31-3-2015 2 Westerschelde (Vlissingen) Containerschip Sea Land Meteore 
gestrand 

8-4-2015 2 Westerschelde (Hansweert) Motortankschip Eternity op havendam 
Hansweert 

26-6-2015 
 

1 Middelburg Wateroverlast Meanderflat 

2-8-2015 
 

1 Goes Brand in operatiekamer ADRZ Goes 

13-9-2015 
 

1 Biggekerke Brand met asbest voormalig 
partycentrum Kaasboer 

6-10-2015 
 

2 Noordzee (Belgisch grondgebied) Aanvaring Flinterstar en Al Oraiq 

31-12-2015 
 

1 Zaamslag Gaslekkage in de straat (Oudejaarsnacht) 

Tabel 2: GRIP-incidenten 2015 
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Totaal GRIP-1 GRIP-2 GRIP-3 GRIP-4 

2011 17 11 6     

2012 8 5 2 1   

2013 11 8 2 1   

2014 8 4 3   1 

2015 11 6 5     
Tabel 3: Overzicht GRIP-incidenten 2011 tot en met 2015 

 
 

 
Figuur 1: Overzicht GRIP-incidenten 2011 tot en met 2015 
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Operationele prestaties Brandweerzorg 
 
Onderstaande cijfers geven inzicht in de operationele prestaties van de brandweer in Zeeland in 
2015. De cijfers hebben alleen betrekking op incidenten waarbij tenminste een 
basisbrandweereenheid (tankautospuit (TS)) betrokken is geweest. De cijfers zijn geautomatiseerd 
tot stand gekomen met het Business Intelligence systeem. Dit betekent dat er geen handmatige 
correcties zijn uitgevoerd. De operationele prestaties van het jaar 2015 worden waar relevant 
vergeleken met dezelfde periode in 2014, zodat een trendbeeld kan worden gevormd.  
 
Business Intelligence 
 

Met de realisatie van een Business Intelligence systeem is het vanaf 2015 mogelijk geworden om 
eenduidig te rapporteren op de prestatie-indicatoren. Hiermee is gerichte stuurinformatie 
beschikbaar voor bestuur, management en vakspecialisten. De prestatie-indicatoren zijn in het 
Business Intelligence systeem anders ingeregeld dan in het vorige systeem, waardoor er verschillen 
kunnen optreden ten opzichte van de voorgaande (jaar)rapportages.  
 
Opkomsttijden 
 

In onderstaande figuur is de opbouw van de opkomsttijd als een keten weergegeven. Deze keten 
start bij het moment van melding, waarna de meldkamer de melding aanneemt en verwerkt 
(verwerkingstijd). De daaropvolgende alarmering activeert het brandweerproces (uitruktijd en rijtijd). 
Deze samen vormen de opkomsttijd voor de brandweerzorg.  

 
Figuur 2: keten opkomsttijd 
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Uitruk- /opkomsttijd Prio 2014 2015 

Gemiddelde uitruktijd Prio 1 4:33 4:29 

Prio 2 4:40 5:05 

Gemiddelde 
opkomsttijd 

Prio 1* 09:13 8:53 

Prio 2** 16:02 18:26 
Tabel 4: gemiddelde opkomst- en uitruktijd bij prio 1 en 2 
 

* Bij de bepaling van de gemiddelde opkomsttijd voor prio 1-incidenten zijn alle meldingen met een 
meldkamer verwerkingstijd groter dan 4 minuten uitgesloten. Dit zijn meestal meldingen waarbij pas later 
brandweer-assistentie wordt gevraagd. Over heel 2015 betrof dit 60 incidenten (2014: 85). 
** De toename van de gemiddelde opkomsttijd bij prio 2-incidenten in 2015 ten opzichte van 2014 wordt 
veroorzaakt door de vele gelijktijdige meldingen ten gevolge van weersomstandigheden (storm- en 
wateroverlast). Hierdoor ontstaan soms wachttijden voor afhandeling van deze incidenten. 

 
 

 
Figuur 3: meerjarige cumulatieve opkomstijden bij prio 1 en 2 
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Figuur 4: Rapportage gebiedsgerichte opkomsttijden conform besluit Algemeen Bestuur betreffende Maatwerk 
in Brandweerzorg van 9 juli 2015. 
 

Aantal brandweer uitrukken met basisbrandweereenheid 
 
In 2015 waren er in totaal 2174 incidenten waarvoor tenminste met één basisbrandweereenheid is 
uitgerukt. In 2014 waren dat 2179 uitrukken. Van deze 2174 uitrukken waren er 1324 met prioriteit 1 
(in dezelfde periode 2014; 1464) en 842 met prioriteit 2 (in dezelfde periode 2014; 700). 
 
Uitrukken met prioriteit 3 (dienstverleningen etc.) zijn buiten beschouwing gelaten. 
 
Uitrukken met andere voertuigen zoals redvoertuigen en hulpverleningsvoertuigen zijn in deze 
rapportage buiten beschouwing gelaten. Hiervoor zijn geen prestatie-indicatoren of wettelijke 
opkomstnormen vastgesteld. 
 
Aantal uitrukken met TS per gemeente 
 

 
Figuur 5: aantal uitrukken met TS per gemeente 
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Gemeente 2014 2015 

Borsele 113 110 

Goes 288 265 

Hulst 86 108 

Kapelle 52 52 

Middelburg 247 258 

Noord-Beveland 45 35 

Reimerswaal 132 128 

Schouwen-Duiveland 200 208 

Sluis 189 158 

Terneuzen 288 278 

Tholen 96 115 

Veere 183 166 

Vlissingen 245 284 

Bijstand buurregio's 15 9 

Zeeland 2.179 2.174 

Tabel 4: aantal uitrukken per gemeente 
 

Aantal incidenten met TS per maand 
 
 

 
Figuur 6: aantal uitrukken met TS per maand 
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Aantal uitrukken met TS per meldingsclassificatie 
 

 
Figuur 7: aantal uitrukken met TS per meldingsclassificatie 
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Overige Operationele gegevens 
 
Risicobeheersing 
 
Omschrijving 2011 2012 2013 2014 2015 

Uitgebrachte adviezen (BEVI, ruimtelijke 
ontwikkelingen en Vuurwerkbesluit) 

92 142 86 19 86 

Adviezen ontheffingen (routering 
gevaarlijke stoffen) 

15 50  124  39 

Uitgevoerde inspecties (BRZO, BEVI, 
ARIE en bedrijfsbrandweren) 

26 21 20 22 33 

Uitgebrachte interdisciplinaire 
adviseringen grote evenementen  

5 6 8 9 9 

Uitgebrachte adviseringen GHOR voor 
(kleinere) evenementen 

95 86 100 40
16

  

Uitgevoerde inspecties Vuurwerkbesluit 
 

   43 23 

Controles op brandveiligheid van 
objecten (thematische inspecties) 

    426 

Aantal uitgevoerde brandonderzoeken 
 

   14 36 

Aantal voorlichtingsbezoeken aan 
instanties en evenementen ikv 
(brand)veilig leven 

    60 

Reductie uitrukken voor openbaar 
brandmeldsysteem (terugdringing loze 
meldingen) t.o.v. 2014  

    17,5% 

 
Preparatie 
 
Omschrijving 2011 2012 2013 2014 2015 

Opgestelde rampbestrijdingsplannen 
(revisie en nieuw) 

14 - - - 2
17

 

Uitgevoerde multi incidentevaluaties en 
evaluaties grootschalige evenementen 

1 1 9 6 18 

Georganiseerde brandweeropleidingen 
door opleidingsinstituut van de 
Regionale brandweer 

14 21 9 15 23 

Georganiseerde brandweerexamens 
Praktijk 
Online 

 
34 
37 

 
24 
41 

 
40 
40 

 
29 
22 

 
32 
40 

Georganiseerde vaardigheidstoetsen 
voor brandweereenheden 

127 129 102 104 110 

 
  

                                                      
16

 Deze daling in aantal komt doordat de GHOR alleen nog adviseert bij B+ en C evenementen. Dit zijn de evenementen die 

vanwege grootte of risico een advies nodig hebben. 
17

 Incidentbestrijdingsplan Wegtunnels en Rampbestrijdingsplan Nucleaire installaties 
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Opleiden en Oefenen 
 
Omschrijving 2011 2012 2013 2014 2015 

Bestuurlijke oefeningen 
 

1 0 7 13 0 

Bestuurlijke workshops/trainingen 
 

16 0 2 2 16
18

 

Grip 4 oefening 
 

1 0 0 1 1 

Systeemtest 
 

  0 1 1 

Operationele copi oefening 
 

4 4 8 8 14 

Trainingsdag netcentrisch werken 
 

22 9 6 6 6 

OCR opleidingen 
 

3 3 3 3 3 

OCR-verdiepingssessies - - - - 4 

 
  

                                                      
18

 Betreft 4 maal een themaweek bestaande uit 4 dagen en 2 workshops voor ‘nieuwe’ wethouders over rol in 
de rampenbestrijding en crisisbeheersing. 
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Bijlage 4 Realisatie begrote investeringen 2015 
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C2000 portofoons en mobifoons (7004) 
De IBARC aanbesteding is afgerond voor de ‘tetra portofoons’ en pagers maar VRZ heeft nog niet het 
volledige aantal besteld. Onder invloed van maatwerk kan het aantal te bestellen pagers in de 
looptijd van de overeenkomst afnemen en is er een ontwikkeling naar een ander soort pager (met 
terugmelding). Voor de percelen ‘object portofoons en mobilofoons’ is de IBARC 2 aanbesteding 
gestart waar VRZ aan deelneemt. Het volume aan objectportofoons met accessoires is aanmerkelijk 
groter (x 6 ) dan die van de tetra portofoons. Het resterende budget is hiervoor in 2016 nog nodig. 
 
ICT (7005) 
Er zijn in 2015 minder verzoeken voor ICT-apparatuur ontvangen, van het beschikbare budget van € 
200.000 is ruim de helft geïnvesteerd.  
 
Helmen, bluskleding, laarzen en handschoenen (7006) 
De aanbesteding voor de helmen is in eerste instantie niet goed verlopen. De aanbesteding is 
opnieuw gedaan. De levering van helmen wordt in 2016 verwacht. Hiervoor was € 420.000 voorzien 
in 2015. 
 
Vanwege de ontwikkelingen op het terrein van arbeidshygiëne en de daarop inspelende markt is het 
besluit genomen om de aanbesteding van bluskleding uit te stellen naar 2016. Hiervoor was € 
742.883 voorzien in 2015. 
 
Ademluchttoestellen en ademluchtmaskers (7018, 7029) 
VRZ wil het type ademluchttoestellen synchroniseren voor de regio’s Zeeuws-Vlaanderen en Tholen-
Bevelanden, mede in verband met de Westerscheldetunnel. In 2016 zullen deze worden aangeschaft. 
 
Chemiepakken Splash 2000, gaspakken, ontsmettingsunit Deco (7023, 7024, 7052) 
In het plan Maatwerk in Brandweerzorg is een reorganisatie van de gaspakkenteams in Zeeland 
voorgesteld. Nu het plan is vastgesteld zal in 2016 tot aanschaf van deze materialen worden 
overgegaan. 
 
Warmtebeeldcamera’s (7025) 
Op basis van de raamovereenkomst met MSA zijn in 2015 de warmtebeeldcamera’s besteld. Levering 
zal begin 2016 plaatsvinden. Het investeringsbudget schuift door naar 2016. 
 
Energiebesparende maatregelen (7033) 
De uitvoering van dit project is uitgesteld tot 2016. 
 
Midlife vervanging straalpijpen (7055) 
Aanbestedingstraject zal in 2016 plaatsvinden. 
 
Valbeveiliging (7057) 
Omdat binnen VRZ nog een besluit genomen moet worden of een valbeveiligingsset standaard 
onderdeel is van de bepakking van een tankautospuit of alleen op een redvoertuig aanwezig is, is 
deze investering in 2015 nog niet uitgevoerd. Dit besluit wordt in 2016 verwacht. 
 

Pagers en kazerne info displays (7026, 7059) 
Binnen de vrijwilligersorganisatie is er geen zekerheid dat er altijd voldoende vrijwillig 
brandweerpersoneel aanwezig is om een adequate uitruk te kunnen garanderen. Het duurt minimaal 
vijf minuten voordat het duidelijk is of een eenheid uit kan rukken. Om het inzicht in de 
beschikbaarheid van vrijwillig brandweerpersoneel te vergroten in de acute fase bij alarmering zullen 
‘pagers met terugmelding’ worden aangeschaft. Voor de middellange termijn zal de 
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‘paraatheidsmodule AG5’ worden ingevoerd. De uitvoering van dit project zal in 2016 en 2017 
plaatsvinden. 
 
Werkplaatsinrichting MTL, ademluchtreinigings- en testapparatuur, ademluchtcompressoren, 
ademluchttestbank (7070, 7060, 7073, 7074) 
Door vertraging bij de totstandkoming van het servicecentrum Tholen/Bevelanden in verband met de 
locatiekeuze en vertraging bij de verbouw van het servicecentrum Middelburg-Stromenweg zijn deze 
investeringen nog niet uitgevoerd. 
 
Duikmaterialen (7080) 
Vanwege nieuwe wet- en regelgeving voor brandweerduiken in Nederland zijn investeringen 
uitgesteld tot dat er meer duidelijkheid is. In 2016 zal hiermee rekening houdend een plan voor de 
invulling van de duiktaak worden opgesteld waarna overgegaan zal worden tot aanschaf. 
 
Dienstbus Breskens (7087) 
Levering zal in 2016 plaatsvinden op basis van de al uitgevoerde landelijke aanbesteding 
politievoertuigen (LAPV). 
 
Voertuigen gaspakkenteams (7094) 
In de begroting 2015 was de vervanging van het gaspakkenvoertuig Sas van Gent voorzien, die 
volledig is afgeschreven. Uit de inspectie van het voertuig is gebleken dat vervanging uitgesteld kan 
worden tot 2020. 
 
Noodstroomaggregaten (7093) 
Aanschaf zal in 2016 plaatsvinden. 
 
Vluchtmaskers (7096) 
Aanbestedingstraject zal in 2016 plaatsvinden. 
 
TS2 Schouwen-Duiveland (7115), TS2 Walcheren (7116), redvoertuig Schouwen-Duiveland (7117) 
In het implementatieplan Maatwerk in Brandweerzorg, dat in februari 2016 is behandeld in het 
Algemeen Bestuur, is opnieuw gekeken naar het tempo van de realisatie. De aanschaf van twee 
nieuwe First Responders en een redvoertuig wordt in 2017 voorzien. De aanbesteding voor de 
voertuigen wordt in 2016 voorbereid.   
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Bijlage 5  Risicotabel 
 

 
 
 
 

Risico
Waarschijn-

lijkheid
Impact

Benodigd 

weerstands-

vermogen 2016

Later of niet realiseren van de taakstelling 2017 40% € 262.000 € 104.800

Loonbijstellingen t.o.v. voorgaande jaren 1,5% voor 2017 e.v. 75% Max € 255.000 € 191.250

Onduidelijkheid of de subsidie voor het project Bevi in de periode na 2017 nog 

ontvangen wordt.
25%

Vanaf 2016 max 

115.920
€ 28.980

De ontwikkeling van de Landelijke Meldkamer Organisatie o.a. het risico dat het 

personeel van GMZ niet wordt overgenomen.
20% 2018 € 50.000

Het later operationeel worden van de landelijke meldkamer, waardoor de GMZ 

langer in bedrijf moet blijven. Het risico bestaat hierdoor dat de reserve 

meldkamer niet voldoende is.

25% € 100.000 € 25.000

Niet vergroed krijgen frictielasten Meldkamer (1-meting) 25% € 100.000 € 25.000

Onduidelijkjheid over de het totale kosten van Meldkamer Bergen opZoom en de 

verdeelsleutel hierin voor Zld. Risico bestaat dat bedrag gaat afwijken van het 

huidige.

50% € 600.000 € 300.000

Activiteiten uit ARBO Jaarplan niet (goed) gerealiseerd inclusief het niet voldoen 

aan alle wettelijke eisen en normen van de inspectie op het gebied van 

multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen en de mogelijke gevolgen daarvan 

na een ramp of crisis (aansprakelijkheidstelling).

25% Max € 100.000 € 25.000

Uitval waarbij slechts een persoon bepaalde werkzaamheden uitvoert. (inhuur 

t.b.v. vervanging één persoon)
50% Max € 100.000 € 50.000

GRIP 4-gebeurtenis (5% kn vrijwilligers) 25%  Max  € 175.000 € 43.750

Uitval ICT servers of diensten door derden 5-10% Max € 75.000 € 7.500

Claim volgens het niet (goed/volledig) uitvoeren van de Wet Poortwachter 5-10% Max € 75.000 € 7.500

Niet volgen van procedures inzet/aanvraag materieel/materiaal 5-10% Max € 100.000 € 10.000

Een verkeerd advies geven bij het toetsen t.b.v. brandveilig gebruik, brandveilig 

bouwen, bestemmingsplannen etc.
10% € 100.000 € 10.000

Imagoschade t.g.v. de uitrol van “Maatwerk in Brandweerzorg” 10% € 100.000 € 10.000

Ministerieel besluit over project RemBrand heeft nog niet plaatsgevonden. 

Besluitvorming zou gevolgen kunnen hebben voor Zeeland.
50% € 400.000 € 200.000

Goederen en taken die overkomen vanuit de deelnemende gemeenten naar VRZ 

en in financiële zin niet (geheel) gedekt zijn, ook in relatie tot achterstallig 

onderhoud.

10% € 100.000 € 10.000

Er is geen cascodekking op de voertuigverzekering afgesloten; bij een ongeval kan 

een tankautospuit verloren gaan. 
20% Max. € 450.000 € 90.000

Stijging brandstofprijzen 70% € 40.000 € 28.000

Renterisico (stijging van het rentepercentage voor het aangaan van leningen voor 

investeringen in het komend jaar)
70% € 50.000 € 35.000

Korting gemeentelijke bijdrage van 2% 70% € 466.000 € 326.200

Overname Rijksmaterieel dompelpompen (€ 5.000.000)
70% € 270.000 € 189.000

Inhuren van externe piketfunctionarissen 50% € 50.000 € 25.000

TOTAAL € 1.791.980
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Bijlage 6  Lijst met afkortingen 

 
 


