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Voorwoord
Met genoegen bied ik u hierbij de jaarstukken 2016 aan, bestaande uit het jaarverslag 2016 en
aansluitend de jaarrekening 2016.
Met de vaststelling van deze jaarstukken wordt een bewogen jaar afgesloten. Een jaar waarin VRZ
negatief in het nieuws is gekomen nadat er signalen vanuit de organisatie richting het bestuur over de
cultuur en managementstijlen naar buiten waren gekomen. Dat heeft o.a. geresulteerd in mijn aantreden
als interim directeur / regionaal commandant in juli gevolgd door het organisatieonderzoek door een
extern bureau. De hoofdlijnen hiervan zijn vermeld in het jaarverslag. Inmiddels is het 2017 en wordt
hard gewerkt aan de uitvoering van het plan Emergo als vervolg op de in januari gepresenteerde
resultaten van het organisatieonderzoek.
Kort na mijn aantreden heb ik, vooruitlopend op het organisatieonderzoek, een 10 punten plan
gepresenteerd. Eén van de belangrijkste punten daarvan was dat de operationaliteit van de organisatie
gewaarborgd moest blijven. Terugkijkend kan ik met tevredenheid melden dat de operationaliteit op
geen enkel moment in gevaar is geweest, dit ondanks het gegeven dat ik in de loop van het jaar toch heb
moeten voorstellen te investeren in de verbetering van de operationaliteit. Graag verwijs ik u in dit
verband naar de operationele gegevens op de pagina’s 102 t/m 120 van deze jaarstukken. Dit zijn de
cijfers die weergeven waar onze organisatie voor staat en laten zien hoe vaak wij zichtbaar en merkbaar
voor de inwoners en bedrijven van Zeeland ons werk doen.
Ik heb ook kunnen constateren dat ondanks de grote onzekerheid waarin de organisatie zich bevond de
leidinggevenden en de medewerkers steeds met een grote betrokkenheid hun werk hebben gedaan.
Financieel gezien kan ik melden dat VRZ het jaar 2016 afsluit met een positief resultaat van ruim
€ 316.500. Dat positieve resultaat is een gevolg van een veelheid van kleine en soms wat grotere mee- en
tegenvallers. Deze worden allemaal in deze jaarstukken toegelicht. Het positieve resultaat betekent nog
niet dat de financiële positie van VRZ gezond is. In mijn toelichting op de begroting 2018, die inmiddels is
vastgesteld, heb ik dat toegelicht.
Ik verwijs u verder graag naar de inhoud van het jaarverslag en de jaarrekening.
Elie van Strien,
Wnd. directeur / regionaal commandant

4

Jaarverslag
1.

Inleiding jaarverslag

Voor u ligt het jaarverslag van VRZ over 2016. Dit jaarverslag geeft inzicht in de behaalde resultaten van
VRZ in 2016. Het jaarverslag concentreert zich daarbij op bestuurlijke en operationele gegevens. De
financiële stand van zaken is in de jaarrekening 2016 opgenomen.

5

2.

Programmaverantwoording

2.1

Programma Veiligheid

Situatie organisatie
In juli 2016 is VRZ negatief in het nieuws gekomen. Aanleiding waren signalen vanuit de organisatie
richting het bestuur over de cultuur en managementstijlen binnen VRZ. In het Algemeen Bestuur van 8
juli 2016 is de heer Van Strien aangesteld als waarnemend directeur/regionaal commandant.
In hetzelfde Algemeen Bestuur is besloten een onafhankelijk onderzoek naar de organisatie in te stellen.
Doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in de huidige stand van zaken op het gebied van cultuur,
structuur, leiderschap en kwaliteit van samenwerking. Deze onderwerpen zijn cruciaal voor het
vertrouwen in de organisatie, de leiding en het bestuur. Om die reden is voor de uitvoering van dit
onderzoek een onafhankelijk bureau ingeschakeld. Na selectie is de opdracht voor het onderzoek gegund
aan Twynstra Gudde. In een projectplan zijn de onderzoeksopdracht, de randvoorwaarden voor het
onderzoek, een tijdsplanning en de instelling van een begeleidingscommissie opgenomen. De heer P.
Bruinooge, burgemeester van de gemeente Alkmaar en voorzitter van veiligheidsregio Noord-Holland
Noord, was aangesteld als voorzitter van deze begeleidingscommissie.
Het voornemen was om het onderzoek, in de vorm van een participatief onderzoek, in december 2016 op
te leveren. Het onderzoek was echter veelomvattend en werd zorgvuldig uitgevoerd en afgerond. Vanaf
begin oktober is in een intensief traject – met veel betrokkenheid en hulp vanuit de organisatie – gewerkt
aan het onderzoek. Er hebben drie sporen gelopen waarbinnen medewerkers zijn gevraagd mee te
denken en te praten. Daarnaast hebben meer medewerkers dan vooraf verwacht de gelegenheid
aangegrepen om in een vertrouwelijk gesprek met Twynstra Gudde hun beeld te geven van de
organisatie. Inmiddels is in het Algemeen Bestuur van 30 januari 2017 het rapport ‘Samen kunnen en
moeten we beter’ vastgesteld. Daarnaast is vanuit het bestuur een reactie opgesteld in de vorm van een
aantal aanbevelingen in een richtinggevend perspectief. Dit was een eerste bouwsteen om met alle
betrokkenen te komen tot een breed gedragen plan van aanpak. In de eerste maanden van 2017 hebben
verschillende bijeenkomsten met medewerkers, vrijwilligers en raadsleden plaatsgevonden waarbij
uitgebreid is stilgestaan bij de uitkomsten van het organisatieonderzoek. Momenteel wordt gewerkt aan
een plan van aanpak om de uitkomsten van het organisatieonderzoek op te pakken. Ook hierbij worden
de vrijwilligers, medewerkers, maar ook raadsleden (in de vorm van een klankbordgroep) intensief
betrokken. Het plan van aanpak is formeel vastgesteld in het Algemeen Bestuur van 13 juli 2017. In de
tussentijd zijn waar mogelijk initiatieven ontplooid om onderwerpen reeds op te pakken. In 2017 zal veel
tijd en energie gestoken worden om VRZ weer een organisatie te laten zijn wordt waar het prettig werken
is en daardoor de veiligheid in/voor de buitenwereld kunnen blijven garanderen.
Programmabegrotingswijziging 2017
In het Algemeen Bestuur van 15 december 2017 is de programmabegroting 2017 vastgesteld. In eerste
instantie was vaststelling van de begroting in de vergadering van 8 juli 2016 voorzien. Het Algemeen
Bestuur heeft in die vergadering echter besloten de programmabegroting aan te houden en een nieuw
voorstel op te stellen. Vanuit de gemeenteraden waren diverse zienswijzen opgesteld en werd bovendien
niet ingestemd met de gevraagde verhoging van de gemeentelijke bijdrage aan VRZ van € 510.000.
Voorafgaand aan behandeling van de programmabegroting in het Algemeen Bestuur van 15 december
2016 heeft VRZ de gelegenheid gekregen om de begroting 2017 in alle gemeenteraden toe te lichten.
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Crisisbeheersing
Binnen het domein Crisisbeheersing wordt gewerkt aan het optimaliseren van de hoofdstructuur van de
crisisorganisatie en het actualiseren van het Crisisplan. Bij dit proces wordt nadrukkelijk contact
onderhouden met de inspectie van Veiligheid & Justitie. De inspectie V&J is positief over de voortgang die
hierin wordt geboekt en de wijze waarop ook landelijke uitdagingen in dit proces worden opgepakt.
Belangrijk ijkpunt voor het meten van het functioneren van de hoofdstructuur van de crisisbeheersing is
de jaarlijkse systeemtest. Op 15 november 2016 heeft deze systeemtest plaatsgevonden. Daarbij werd
een GRIP-4 nagebootst en werden verschillende operationele teams (zoals meldkamer, CoPI, ROT en RBT)
tegen het licht gehouden. Deze systeemtest levert verbeterpunten op die in 2017 zullen worden
opgepakt.
Staat van de rampenbestrijding
Op woensdag 7 december is de ‘Staat van de rampenbestrijding 2016’ aangeboden aan de Tweede Kamer
aangeboden. De Staat van de rampenbestrijding bestaat uit een algemeen deel en 25 regiobeelden. Het
regiobeeld is gebaseerd op een feitenoverzicht, dat de Inspectie opstelde na bestudering van door de
regio aangeleverde documenten, evaluaties van systeemtesten, oefeningen en incidenten en op basis van
interviews gehouden in de regio. De Inspectie constateert dat VRZ de samenwerking met de gemeenten
in de basis op orde heeft. De regio is op niveau voor de samenwerking met netwerkpartners en voor de
interregionale en internationale samenwerking. Voor verbetering vatbaar zijn de samenhang tussen de
opgestelde plannen, de kwaliteitszorg, het evalueren en het inzicht in de vakbekwaamheid van de
multidisciplinaire functionarissen. De operationele prestaties zijn, waar het gaat om het toetsingskader,
over het algemeen voor verbetering vatbaar. De meer kwalitatieve aspecten van de taakuitvoering zijn
voor het merendeel voor verbetering vatbaar en voor een deel in de basis op orde.
Op basis van regiobeeld van Zeeland wordt een verbeterplan opgesteld, om de geconstateerde
aandachtspunten in de rampenbestrijding en crisisbeheersing in Zeeland te verbeteren. De Staat van de
rampenbestrijding 2016 wordt begin 2017 aan het bestuur aangeboden. De verbeterpunten worden in
2017 opgepakt.
Maatwerk in Brandweerzorg
In het Algemeen Bestuur van 5 februari 2016 is het implementatieplan voor 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
hoofdonderdelen van Maatwerk in Brandweerzorg in de komende jaren worden geïmplementeerd.
De implementatie van Maatwerk in Brandweerzorg bestaat uit acht hoofdonderdelen. Op de onderdelen
‘Nieuwe TS’, ‘TS-2/FRB’, ‘Ondersteuningsvoertuigen (onderdeel redvoertuigen)’, ’Uitrol voertuigen’ en
‘Het sluiten van posten’ zijn kleine bijstellingen in de planning noodzakelijk. Deze bijstellingen zijn
opgenomen in de rapportage tussenstand implementatie Maatwerk in Brandweerzorg (1 februari 2016
tot 1 maart 2017) opgenomen. De verwachting is dat deze rapportage in het Algemeen Bestuur van 4 mei
2017 wordt behandeld. De onderdelen ‘dagbezetting Vlissingen-Olympiaweg’, ‘Samenvoegen van posten’
en ‘Nieuw te realiseren posten’ lopen uit de planning. De reden dat de laatste twee onderdelen achter
lopen op de planning is dat er nog geen duidelijkheid is omtrent wie de kosten voor de nieuw- en
verbouw van de posten draagt. Momenteel worden geen huisvestingsuitgaven gedaan tot er
duidelijkheid is over de kostenverdeling en voor de twee onderdelen bestaat de mogelijkheid dat deze
niet conform planning worden gerealiseerd.
Programma’s
Binnen VRZ lopen de programma’s: Nucleaire Veiligheid, Veerkrachtig Zeeland en Maritieme Veiligheid.
Deze programma’s passen binnen de Strategische agenda van het Veiligheidsberaad.
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In het beleidsplan 2016-2019 is opgenomen dat in 2020 burgers in Zeeland meer zelfredzaam en
samenredzaamheid zijn. Om aan dit streven in nauwe samenwerking met de partners een proactieve
bijdrage te leveren wordt het programma Veerkrachtig Zeeland ontwikkeld. Het programma Veerkrachtig
Zeeland heeft als hoofddoel de vergroting van de zelfredzaamheid van de maatschappij. Het programma
Veerkrachtig Zeeland bevat momenteel vijf deelprogramma’s, te weten Brandonderzoek, Brandveilig
Leven, Geen Nood Bij Brand, Risicocommunicatie en CBIS (Calamiteiten BHV Informatiesysteem). Het
programmaplan is in eerste instantie gericht op de primaire taak van VRZ. In overleg met partners, zoals
politie, gemeenten en GGD wordt in 2017 onderzocht hoe het programmaplan uitgebreid kan worden,
waarbij uit het hele veiligheidsdomein invulling kan worden gegeven aan het versterken van de
zelfredzaamheid en samenredzaamheid in Zeeland.
In het Algemeen Bestuur van 8 juli 2016 is het programmaplan Maritieme Veiligheid 2016-2019
vastgesteld. Met dit programmaplan wordt enerzijds verder geïnvesteerd in het in stand houden van
datgene dat in de afgelopen periode, middels het programmaplan Deltawateren, is gerealiseerd.
Anderzijds wordt een impuls gegeven aan de aandacht voor het voorkomen en bestrijden van de gevaren
en dreigingen op de overige Deltawateren. Op 23 november vond in Brugge de afsluitende conferentie
plaats van het project MIRG-EX. In dit project oefenden de vier Maritime Incident Response Groups uit
Zeeland (NL), Antwerpen/Beveren/Gent (BE), Pas de Calais (FR) en Kent (UK) twee dagen met een
scenario rond een maritiem incident. Tijdens de eindconferentie werden de uitgangspunten van de
oefening en de resultaten gepresenteerd. Met voorbeelden uit de praktijk werd het belang van MIRG
toegelicht.
Beleidsplan Risicobeheersing
Met het vaststellen van het beleidsplan Risicobeheersing heeft VRZ een belangrijke stap gemaakt in de
transitie van regelgericht naar risicogericht werken. Met een halfjaarrapportage, per gemeente
uitgewerkt, wordt aan elke gemeente inzicht gegeven in de uitgevoerde activiteiten. Inmiddels ondergaat
het omgevingsrecht momenteel grote wijzigingen. Door deze wetswijzigingen veranderen de advies- en
toezichtrol van de veiligheidsregio’s, vooral op het gebied van brandveiligheid. De advisering over
brandveiligheid komt wat betreft de minst gevoelige objecten in handen van de private markt. Voor de
objecten met hogere risico’s is nog niet bekend hoe de verantwoordelijkheden en bevoegdheden worden
belegd. VRZ volgt deze ontwikkelingen binnen het landelijk netwerk.
Certificering GHOR
De GHOR is op 8 september 2016 opnieuw volledig gecertificeerd volgens de normen van de
Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ). Kwaliteitszorg is geen doel op zich, maar helpt
om zaken te structureren, langdurige trajecten te bewaken en overzicht te houden.
Tijdens de audit van de certificering is uitvoering gesproken over de werkwijze, de middelen, de
taakverdeling en, uiteraard, over de resultaten van de GHOR. De aandacht is vooral gericht op de
uitvoering van de belangrijkste processen: de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige
hulpverlening onder crisisomstandigheden en de advisering voor andere overheden en organisaties op
het gebied van geneeskundige hulpverlening.
Huisvesting
In de vergadering van 19 oktober 2016 van het Algemeen Bestuur is besloten tot aankoop van het pand
Segeerssingel 10 te Middelburg. Op 31 januari is het pand in eigendom aan VRZ overgedragen en per
dezelfde datum heeft de politie het door hen gebruikte deel van het pand leeg opgeleverd. Intussen
wordt aan de voorbereiding van de noodzakelijke verbouwing gewerkt. Vanuit het Algemeen Bestuur is
de opdracht meegegeven om binnen de geraamde bezuinigingstaakstelling te blijven en om het gebouw
vooral sober en doelmatig te herinrichten. De herinrichting wordt wel aangegrepen om een aantal kansen
te benutten. Door middel van de herinrichting kan een adequaat, en aan de huidige eisen aangepast, RCC
(Regionaal Coördinatie Centrum) worden ingericht. Dit behoort immers tot de core business van VRZ. De
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herinrichting wordt ook gebruikt om te komen tot een meer flexibele inrichting van het gebouw dat de
medewerkers uitnodigt elkaar te ontmoeten en wat kan leiden tot bevordering en verbetering van de
onderlinge samenwerking.
Personeelsmagazine ‘Veiligheid, dat zijn wij…’
In december 2016 is een eenmalige oplage uitgegeven van een magazine voor alle medewerkers van VRZ
over wie wij zijn en wat wij doen. Het heet ‘Veiligheid, dat zijn wij…’. Een mooi initiatief om elkaar, maar
ook onze partners te laten zien waar VRZ elke dag met elkaar aan werken en voor staan. Elk team,
afdeling, project of programma kreeg een plek om iets over zichzelf te vertellen en dat in beeld te
brengen. Ook onze vrijwilliger komt in beeld. Iedereen draagt zijn of haar steentje bij aan onze veiligheid;
een veiligheidsregio waar we trots op mogen zijn. Het magazine is op 15 december 2016 aan bestuur,
medewerkers en vrijwilligers aangeboden.
Nieuwe huisstijl
In 2016 is een nieuwe huisstijl VRZ ontwikkeld. Het doel van deze ontwikkeling is om Brandweer Zeeland
en de GHOR intern en extern meer zichtbaar te laten zijn en daarmee hernieuwde trots van de
medewerkers op ‘hun’ brandweer en GHOR te bereiken. Het nevendoel is dat bij diverse communicatieuitingen gebruik wordt gemaakt van de bekendheid met de brandweer of GHOR.
Daarnaast is er Zeeland Veilig als label voor communicatie met de inwoners en bezoekers in Zeeland.
Binnen Zeeland Veilig wordt informatie over risico’s, preventie, handelingsperspectieven en informatie
over incidenten samengebracht.

Terugblik 2016
Het jaar 2016 was een hectisch jaar. Naast de reguliere werkzaamheden heeft de situatie rondom de
ontwikkelingen binnen de organisatie een groot beslag gelegd op medewerkers en vrijwilligers,
bestuurders en gemeenteraden. Toch zijn ook in 2016 veel activiteiten georganiseerd en is veel werk
verzet. Om een aantal van deze werkzaamheden nogmaals in de schijnwerpers te zetten is een ‘Terugblik
2016’ opgesteld. Deze is seperaat toegezonden.
Operationele gegevens
In bijlage 3 zijn operationele gegevens opgenomen. In 2016 is elfmaal een GRIP (achtmaal een GRIP-1,
tweemaal een GRIP-2 en eenmaal een GRIP-3) afgekondigd. Opmerkelijke incidenten waren onder andere
de wateroverlast in Yerseke op 28 mei 2016 (GRIP-1), brand in een autobedrijf te Vlissingen op 23 juli
2016, waarbij door asbestdeposito een aantal winkels een hele zaterdag gesloten waren (GRIP-1), een
brand in een verzorgingshuis te Krabbendijke op 28 augustus 2016, waarbij helaas drie dodelijke
slachtoffers waren te betreuren (GRIP-2) en een gaslekkage op oudjaarsavond in Nieuw- en Sint-Joosland
(GRIP-1). Daarnaast is de brandweer 2288 maal (in 2015 in dezelfde periode 2175 maal) uitgerukt. De
gemiddelde opkomsttijd bedraagt 8:59 minuten (tegen 8:48 in 2015) en de gemiddelde uitruktijd
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bedraagt 4:15 (tegen 4:26 in 2015). Van de uitrukken door de brandweer voldoen 66% (in 2015 69%) van
de uitrukken aan de opkomstnormen van Maatwerk in Brandweerzorg.
In deze periode zijn vijf bestuurlijke oefeningen, twee trainingen voor locoburgemeesters en drie
bestuurlijke trainingen/workshops georganiseerd.
Realisatie normtijden AGS/MPL
In het Besluit veiligheidsregio’s is opgenomen dat een veiligheidsregio beschikt over een Adviseur
gevaarlijke stoffen (AGS). De Adviseur gevaarlijke stoffen is belast met het opstellen van een
gevaarsinschatting, het adviseren van de operationeel leidinggevende van de brandweer over het
bestrijden van de bron en het adviseren van de operationeel leidinggevende van de brandweer over de
maatregelen die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de omgeving. Door een onderbezetting van
het piket AGS en de daaraan gelieerde functie van Meetplanleider (MPL) is in het Algemeen Bestuur van 9
juli 2015 besloten om tot 1 januari 2017 de piketfuncties AGS en MPL vanuit één AGS-piket voor Zeeland
uit te voeren. Daarbij was opgenomen dat mogelijk bij 25% van de incidenten de normtijd zou kunnen
worden overschreden. Uit een analyse van 73 incidenten (in de periode van 1 januari 2016 tot en met 31
december 2016) blijkt dat slecht in één geval (1,36%) de normtijd is overschreden en dat bij een ander
incident (1,36%) onduidelijk is of de normtijd is overschreden. Op basis van deze cijfers kan
geconcludeerd worden dat in de praktijk de overschrijding van de normtijd ruim binnen de 25% valt.
Op dit moment zijn nog niet alle vacatures voor een AGS ingevuld. In september 2016 zijn twee
kandidaten begonnen met de opleiding en hebben het MPL-deel inmiddels positief afgerond. Eind 2017 is
hun opleiding afgerond.
Realisatie Concern A3
Van de 22 doelstellingen uit de Concern A3 zijn in 2016 zes doelstellingen niet volledig gerealiseerd. Dit
betreft de volgende doelstellingen:









9.b: Vertaling van het rapport Goede samenwerking met gemeenschappelijke regelingen van VZG
naar eigen organisatie heeft plaatsgevonden;
9.c: Implementatie Maatwerk (hervorming van de repressieve brandweer in Zeeland) is
gerealiseerd;
9.d: Harmonisatie operationele processen is gestart als onderdeel van de Landelijke
meldkamerorganisatie (LMO);
9.h: Per 1 december 2016 is het Regionaal Opleidingsinstituut VRZ (Brandweer) gecertificeerd op
basis van het landelijke waarderingskader Kwaliteit Aanbieders Brandweeropleidingen;
7.a: Strategische personeelsplanning is ingevoerd afgestemd op de toekomstvisie van VRZ;
7.c: Het maatregelenpakket in het kader van beroepsziekten is vastgesteld;
6.e: Het programmaplan Veerkrachtig Zeeland is uitgevoerd
6.d: Programmaplan nucleaire veiligheid is uitgevoerd.

9.b. De vertaling van het rapport Goede samenwerking met gemeenschappelijke regelingen van de
vereniging van Zeeuwse Gemeenten (VZG) is in samenwerking met de implementatiegroep van de VZG
opgepakt. In februari en maart 2017 vinden nog gesprekken met de VZG plaats over de implementatie
van het rapport. Pas nadat op onderdelen duidelijkheid ontstaat over de te verwerken uitwerkingen,
kunnen deze binnen VRZ worden geïmplementeerd.
9.c De implementatie van Maatwerk in Brandweerzorg ligt grotendeels achter op de oorspronkelijke
planning. Op de onderdelen ‘Nieuwe tankautospuiten’, ‘Uitrol voertuigen’, ‘TS2/FRB’,
‘Ondersteuningsvoertuigen (onderdeel redvoertuigen)’, ‘Dagbezetting Vlissingen- Olympiaweg’,
‘Samenvoegen van posten’ en ‘Nieuw te realiseren posten’ is bijstelling van de planning noodzakelijk.
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In de Concern A3 is opgenomen dat het Regionaal Opleidingsinstituut VRZ per 1 december 2016
gecertificeerd is. Vanuit het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) is bekend gemaakt dat het Regionaal
Opleidingsinstituut VRZ (ROI VRZ), volgens de landelijke planning, in september 2017 wordt
geaccrediteerd. Hierdoor wordt certificering in 2016 niet gerealiseerd.
Invoering van een strategische personeelsplanning (resultaat 7.a) is mede afhankelijk van de uitkomsten
van het organisatieonderzoek. Het is van belang om de resultaten van het organisatieonderzoek te
integreren in het HR-beleid. De in augustus/september geplande medewerkersbijeenkomst heeft daarom
niet plaatsgevonden. Het organisatieonderzoek is in 2017 opgeleverd. Vanaf dat moment kan een vervolg
worden gegeven aan het vormgeven van beleid over de medewerker van de toekomst.
In de Concern A3 is onder resultaat 7.c opgenomen dat het maatregelpakket in het kader van
beroepsziekten is vastgesteld. Inmiddels zijn de eerste (nood)maatregelen getroffen in het kader van een
betere arbeidshygiëne. Momenteel wordt, vanuit landelijke overleggen, en in afstemming met
veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, vorm en inhoud gegeven aan noodzakelijke maatregelen.
Onderdeel van arbeidsveiligheid is het thema Veilig en Schoonwerken binnen de brandweer. Dit thema is
landelijk op de kaart gezet als gevolg van beroepsziekten binnen de brandweer. Dit project zal naar
verwachting in 2018 eindigen.
In de Concern A3 is onder resultaat 6.e opgenomen dat het programmaplan Veerkrachtig Zeeland is
uitgevoerd. Medio 2016 is een nieuw programmaplan Veerkrachtig Zeeland opgesteld. Dit
programmaplan is in eerste instantie gericht op de primaire taak van VRZ. Het programmaplan beschrijft
momenteel de uitwerking van de brandweer-gerelateerde onderdelen. In overleg met partners zal het
programmaplan uitgebreid worden met deelprogramma’s waarbij uit het hele veiligheidsdomein invulling
kan worden gegeven aan het versterken van de zelfredzaamheid en samenredzaamheid in Zeeland. In
2017 zal verdere besluitvorming over het programmaplan plaatsvinden.
Voor de uitvoering van het programmaplan Nucleaire veiligheid is VRZ mede afhankelijk van
besluitvorming van het Rijk over de uitvoering van de maatregelzonering. Na landelijke besluitvorming
kan de uitvoering worden opgenomen in het nieuwe Rampbestrijdingsplan Nucleair. Gerelateerd aan de
maatregelzonering is het beschikbaar stellen van jodiumprofylaxe. De distributie, kosten en
verantwoordelijkheden zijn onderwerpen waar landelijk momenteel over wordt gesproken. De
ontwikkelingen hierin worden gemonitord.
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Verkeerslichten A3 Jaarplan (Concern A3)
Deze bestuursrapportage is opgesteld aan de hand van het A3-jaarplan (de Concern A3) van VRZ. In de
Concern1A3 van VRZ zijn de actie- en de resultaatgebieden voor 2016 benoemd.
In het onderstaande overzicht van het A3 jaarplan (Concern A3) 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 2016.
De kleuren van het verkeerslicht corresponderen met de mate van realisatie van het beoogde resultaat
uit de aandachtsgebieden 6-9:
Symbool

Status
Status 0

Omschrijving
Actie is nog niet gestart

Status 1

Actie is gestart en realisatie is
niet (geheel) gehaald

Status 4

Realisatie wordt (nog) niet
gemeten of kan (nog) niet
worden gemeten
Resultaat is afgerond

Status 5

Dit geldt ook voor afronding van
resultaten van een jaarschijf van
een meerjarenprogramma

1

De Concern A3 van 2016 is vastgesteld in het Dagelijks Bestuur van 14 januari 2016.
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Veiligheidsregio Zeeland Concern Jaarplan 2016 / Versie 1.0 voor AB 5 februari 2016
Missie:
Samen Sterk voor veilig Zeeland

1. Leiderschap

3. Management van
medewerkers

a) Koers, identiteit en kernwaarden
actief uitdragen door
leidinggevenden (2,5,6,7)
b) Leidinggevenden zijn integraal
managers (2,5)
c) Realistisch ambitieniveau en
capaciteitsmanagement toepassen
(6,7)
d) Verbindend persoonlijk leiderschap
Intern
(2,6,7)

a) Visie op “wijzigende rol “ van de medewerker VRZ
ontwikkelen (2,3) (7a, 9e)
b) Strategische personeelsplanning samenstellen
(2,3) (7a)
c) Implementeren visie vrijwilligers (2,3) (7b)

2. Strategie & Beleid

a) Beleid ontwikkelen om een maatregelenpakket in
b)
c)

d)

e)
f)
g)

h)

het kader van beroepsziekten te kunnen
samenstellen (2, 6,7) (7c)
Ontwikkelen beleid en normenkaders voor het
regionale risicodashboard (1,6,7) (9a)
Business case ten aanzien van harmonisatie
processen vooruitlopend op LMO opstellen
(1,5,6,7) (9d)
Governance structuur zoals vastgesteld door
Vereniging van Zeeuwse Gemeenten, vertalen
naar eigen organisatie (1,3,4,6,7) (9b)
Crisisplan actualiseren voor periode 2016-2019
(1,4,6,7) (9e, 9i)
Nieuw primair proces informatiepositie
vormgeven (1,5,6,7) (6a)
Met de multipartners themagerichte aanpak met
betrekking tot samenwerking op gebied van veilig
Zeeland ontwikkelen (1,4,6,7) (6c)
Implementeren beleid jeugdbrandweer (1,4) (8a)

Visie

Succesbepalende factoren (SBF’en):

Wij zijn een gerespecteerde en betrouwbare speler in het veld van fysieke veiligheid. Met onze
kennis en expertise identificeren we risico’s en proberen we deze te voorkomen en te
beperken. VRZ stimuleert en faciliteert kennisdeling en samenwerking. We helpen de
samenleving veerkrachtiger te worden door het bewustzijn over omgevingsrisico’s te
versterken en geven aan hoe de burgers met deze risico’s om kunnen gaan. Onze professionals
treden slagvaardig, daadkrachtig en vakbekwaam op.

1.
2.

5. Management van processen

a) Pilot Procesmanagement (lean
management) starten om efficiency en
effectiviteit te bevorderen (5,6,7)
b) Aanpassen van relevante processen
binnen de VRZ op basis van de
resultaten van Maatwerk (5,6,7) (9c)
c) Harmoniseren van operationele
processen binnen VRZ i.s.m. MW
Brabant, vooruitlopend op start LMO (in
2016 vooral de processen van de
brandweer)* (1,5,6,7) (9d)
d) Vakbekwaamheid hoofdstructuur
versterken (2,3,6,7) (9f)
e) Prestatie indicatoren crisisorganisatie
vaststellen om te kunnen borgen dat
aanbevelingen uit oefen/
incidentevaluaties worden opgepakt
door vakdisciplines (2,3) (9e, 9f)
f) Intensivering samenwerking met
coalitiepartners op gebied van veilig
Zeeland (1,4) (6b, 6c, 6d, 6e, 6f)
g) Inrichten kwaliteitssysteem
brandweeropleidingen (3, 6,7) (9h)

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

9. Bestuur & financiers

7. Medewerkers

a) Strategische personeelsplanning is
ingevoerd afgestemd op de
toekomstvisie van VRZ (2,3)
b) De verbinding vrijwilliger –VRZ is verder
versterkt (2,3)
c) Het maatregelenpakket in het kader van
beroepsziekten is vastgesteld * (2,6,7)

6. Klanten en partners

a) De behoefte en de beschikbaarheid van
informatie is samen met de partners in
beeld gebracht. (1,4,5,6,7)
b) Themagerichte aanpak met
coalitiepartners (regionaal, provinciaal,
nationaal en internationaal) om meer
samenwerking op gebied van veilig
Zeeland te verkrijgen, is gestart*
(1,4,6,7)
c) In het Programma Publiek Private
Samenwerking zijn de deelprojecten
samenwerkingsmogelijkheden
uitgewerkt en gestart* (1,4,5,6,7)
d) Programmaplan nucleaire veiligheid is
uitgevoerd* (1,4,5,6,7)
e) Het programmaplan Veerkrachtig
Zeeland is uitgevoerd * (1,4,5,6,7)
f) Programmaplan Deltawateren is
uitgevoerd * (1,4,5,6,7)

a) Actueel regionaal Risicodashboard ( per
gemeente uitgewerkt) is gerealiseerd
(1,6,7)
b) De vertaling van het rapport Goede
samenwerking met gemeenschappelijke
regelingen van VZG naar onze eigen
organisatie heeft plaatsgevonden
(1,3,4,6,7)
c) Implementatie Maatwerk (hervorming van
de repressieve brandweer in Zeeland) is
gerealiseerd * (1,2,6,7)
d) Harmonisatie operationele processen is
gestart als onderdeel van de Landelijke
meldkamerorganisatie ( LMO) *(4,6,7);
e) Beleidsplan Gezond en Veilig is voor
vaststelling aangeboden aan besturen VRZ
en GGD (1,2,4,5,6,7)
f) De hoofdstructuur en de vakbekwaamheid
van de sleutelfunctionarissen zijn verbeterd
conform het visiedocument (2,3,6,7)*
g) Aanbevelingen uit oefen/ incidentevaluaties
worden vanaf 2016 systematisch opgepakt
door vakdisciplines (2,3)
h) Per 1 december 2016 is het Regionaal
Opleidingsinstituut VRZ (Brandweer)
gecertificeerd op basis van het landelijke
waarderingskader Kwaliteit Aanbieders
Brandweeropleidingen (3,6,7)

Speerpunten goïng concern:
i) Crisisplan 2016-2019 is gereed (1,4,6,7)

8. Maatschappij

4. Management van middelen

a) Jeugdbrandweer is volwaardige plaats
geboden als voorpost “grote” brandweer
(1,4)
b) Organisatiebreed is minimaal 1
maatschappelijke activiteit uitgevoerd
(1,4)
c) Hogere betrokkenheid van jeugd bij
actuele vraagstukken voor VRZ is
gerealiseerd (1,4)
d) Innovatie heeft bijgedragen aan
maatschappelijk verantwoorde realisatie
van onze organisatie doelstellingen*
(1,2,4)

p) Financiële kaders maatwerk brandweerzorg aanpassen om
implementatie ontwikkelingen (2,6,7) uit te kunnen voeren (9c
q) Faciliteren deelname aan minimaal 1 maatschappelijke
activiteit vanuit rol die VRZ heeft (1,4) (8b
r) Jeugdforum “zeeland Veilig “faciliteren (1,4) (8c
s) Faciliteren innovatie Community (1,2,4) (8d

ORGANISATIE * = jaarschijf 2016 van de
(meerjaren) planning is uitgevoerd

3.
4.
5.
6.
7.

Co- creatie en samenwerking intern, met partners, burgers en bestuur
Flexibele, daadkrachtige en verbindende leidinggevenden en
medewerkers
Lerend vermogen van de organisatie
Betrouwbare netwerkpartner
Integraal werken en managen
Duidelijke koers, realistisch en resultaatgericht
Realistisch ambitieniveau en capaciteitsmanagement

Verbeteren en vernieuwen
RESULTAAT
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Overzicht van baten en lasten
Primitieve Begroting Rekening
begroting
na
2016
2016
wijziging
2016
1 Programma Veiligheid
Gerealiseerde totaal van baten en lasten
Lasten
Baten
Mutaties Reserves
Lasten
Baten
Gerealiseerde resultaat

28.759.703 30.463.880 29.848.906
30.033.964 32.270.921 31.460.731
-1.274.261 -1.807.041 -1.611.825
-210.856 -1.758.293 -1.073.302
0
230.000
230.000
-210.856 -1.988.293 -1.303.302
28.548.847 28.705.587 28.775.604

Saldo

-614.974
-810.190
195.216
684.991
0
684.991
70.017

V/N

V
V
N
N
N
N
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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 ‘ Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien’.
Overzicht van baten en lasten
Primitieve Begroting
begroting na wijziging
2016
2016
2 Programma Bevolkingszorg
Gerealiseerde totaal van baten en lasten
Lasten
Baten
Gerealiseerde resultaat

292.200
292.200
0
292.200

295.560
295.560
0
295.560

Rekening
2016

290.036
290.036
0
290.036

Saldo

V/N

-5.524 V
-5.524 V
0
-5.524 V
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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
begroting na wijziging
2016
2016
3 Programma GMZ
Saldo van baten en lasten
Lasten
Baten
Mutaties Reserves
Lasten
Baten
Eindtotaal

1.127.566
1.953.800
-826.234
-252.613
95.211
-347.824
874.953

1.043.580
1.791.644
-748.064
-178.727
40.000
-218.727
864.853

Rekening
2016

1.001.104
1.735.305
-734.201
-136.251
21.968
-158.219
864.853

Saldo

-42.476
-56.339
13.863
42.476
-18.032
60.508
0

V/N

V
V
N
N
V
N
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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
begroting na wijziging
2016
2016
99 Algemene dekkingsmiddelen
Saldo van baten en lasten
Lasten
Baten
Mutaties Reserves
Baten
Eindtotaal

Rekening
2016

-29.716.000 -29.866.000 -30.247.051
50.000
0
-350.000
-29.766.000 -29.866.000 -29.897.051
0
0
0
0
0
0
-29.716.000 -29.866.000 -30.247.051

Saldo

-381.051
-350.000
-31.051
0
0
-381.051

V/N

V
V
V

V
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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 materiële vaste activa met economisch nut worden lineair afgeschreven, te weten:
a.
b.
c.
d.
e.

f.

g.

h.
i.
j.

k.
l.

maximaal 40 jaar: nieuwbouw bedrijfsgebouwen;
maximaal 25 jaar: renovatie, restauratie en aankoop bedrijfsgebouwen, groot
gereedschap;
maximaal 20 jaar: liften, haakarmvoertuigen, dompelpompunits, hoogwerkers na revisie;
maximaal 17 jaar: tankautospuiten, hulpverleningsvoertuigen
maximaal 15 jaar: dakbedekking, luchtbehandeling, cv-installatie, bepakking voertuigen,
haakarmcontainers, motorspuit aanhanger, tankwagen, inrichting, productiemachines
en/of apparatuur, ademluchtcilinders, reddingsvaartuigen, redvoertuigen (hoogwerkers,
autoladders);
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, valbeveiliging, personen- en materiaalbussen,
(test) ademluchtapparatuur, kleding jeugdbrandweer, bluspakken, gaspakken,
zaagkleding, redvesten, survivalsuits, kettingzagen, aggregaten;
maximaal 8 jaar: duikapparatuur/materiaal, hefmiddelen, mobiele dataterminals,
explosiemeters, CO-meetapparatuur, explosiemeetapparatuur, stralingsmeetapparatuur,
handlampen oplaadbaar, vluchtmaskers;
maximaal 7 jaar: personenauto’s, warmtebeeldcamera’s, portofoons/mobilofoons,
airbaghoezen;
maximaal 6 jaar: automatiseringsapparatuur t.b.v. de gemeenschappelijke meldcentrale;
maximaal 5 jaar: aanhangwagens, lichte motorvoertuigen, software,
alarmontvangers/pagers, blushelmen, -laarzen en handschoenen, paxtassen/AED’s,
chemiepakken;
maximaal 4 jaar: automatiseringsapparatuur t.b.v. kantoorautomatisering;
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.
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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.

De kapitaallasten lopen niet alleen op door de vervangingsachterstand, maar ook door inflatie, de
afschaffing van het BTW-compensatiefonds voor veiligheidsregio’s in 2014 en de vervanging van
(rijks)materieel grootschalig brandweeroptreden. Voor de vervanging van dit (rijks)materieel grootschalig
brandweeroptreden is geen budget overgedragen. Bij de overdracht van budget voor de regionale
brandweer aan de veiligheidsregio is destijds rekening gehouden met € 4.260.000 aan kapitaallasten.
Destijds werd rekening gehouden met een rente tussen de 4% en de 5%. VRZ rekent inmiddels met een
rente van 2%. Deze besparing van circa € 300.000 is in het recente verleden al ingeboekt om de begroting
structureel sluitend te houden zonder de gemeentelijke bijdrage te verhogen. VRZ loopt hierdoor in de
toekomst echter wel een renterisico als de rente gaat stijgen. Ondanks het rekenen met deze lage rente
ontstaat in de meerjarenraming op de kapitaallasten een tekort ten opzichte van het door de gemeenten
overgedragen budget. De verwachting is nu dat de kapitaallasten zich in de toekomst om en nabij de € 5,6
mln. zullen stabiliseren (prijs- en renteniveau 2017).
De aanschafkosten van het meest van de bestaande activa, waarover nu wordt afgeschreven, zijn
exclusief BTW opgenomen. Met ingang van 2014 is het BTW-compensatiefonds voor Veiligheidsregio’s
afgeschaft. Het effect van de afschaffing van het BTW-compensatiefonds op de afschrijvingslasten is
destijds berekend op circa € 100.000 per jaar, waarvoor onvoldoende compensatie van het Rijk is
ontvangen. De compensatie van het Rijk was net voldoende voor het verhogen van de
exploitatiebudgetten voor de BTW-component. Als al het (brandweer)materiaal en -materieel inclusief
BTW is geactiveerd zal dit effect niet meer optreden.
In 2016 heeft een benchmark plaatsgevonden tussen de veiligheidsregio’s Zeeland, Midden- en WestBrabant (VRMWB) en Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) waarin de begrotingen 2016 en de jaarrekeningen 2014
zijn vergeleken. Gebleken is dat bij VRZ het percentage afschrijvingen ten opzichte van de vaste activa
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hoger is dan bij VRZHZ en VRMWB. Dit komt onder meer doordat VRZ relatief oude voertuigen in gebruik
heeft (met lage boekwaarden). Deze zijn nog niet vervangen in afwachting van Maatwerk in
Brandweerzorg. Op dit moment lopen inkoopprocedures ter vervanging van brandweervoertuigen. De
prijs voor bijvoorbeeld een tankautospuit is momenteel aanzienlijk hoger dan 17 jaar geleden.
3.1.2 Onderhoud (brandweer)voertuigen en - materiaal
Er wordt gewerkt met drie 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 drie
Servicecentra zijn gepositioneerd in Terneuzen (kazerne Koegors), Middelburg (kazerne Stromenweg) en
Borssele (kazerne Quistenburg).
De drie Servicecentra voeren onderhoudswerkzaamheden uit voor het bijbehorende werkgebied:




SC Terneuzen, Koegors
SC Borssele
SC Middelburg, Stromenweg

- Zeeuws-Vlaanderen
- Bevelanden / Tholen
- Walcheren / Schouwen-Duiveland

MTL

Bureau MTL

Servicecentrum Zeeuws
Vlaanderen

Servicecentrum
Bevelanden/Tholen

Servicecentrum
Walcheren/SchouwenDuiveland

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 nietrepressieve kleding, verbindingsmiddelen etc. Deze centrale taken zijn binnen één van de Servicecentra
gepositioneerd.
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.
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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. Wanneer de storing of defect urgent van aard is en 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 voor 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.
Onderhoudskosten voertuigen en materiaal (exclusief kosten eigen onderhoudspersoneel)
Primitieve
Gewijzigde begroting
Jaarrekening
begroting 2016
2016
2016
Onderhoud MTL voertuigen en
1.025.000
958.000
1.072.500
materiaal
Onderhoud GHOR voertuigen
5.000
1.000
0
en materiaal
Totaal
1.030.000
959.000
1.072.500
Er is sprake van een incidentele overschrijding van € 113.500.
Ook heeft er in 2016 incidenteel correctief onderhoud plaatsgevonden aan de ladderwagen van
Middelburg, de hoogwerkers van Sluis, Terneuzen en Vlissingen. Daarnaast is sprake van extra
incindentele kosten voor onderhoud dompelpompen (pomprevisies), generatoren en enkele watertanks.
Het onderhoud van de radiologische meetapparatuur (eens per 2 jaar) heeft ook in 2016 plaatsgevonden.
In 2013 heeft VRZ kosten in rekening gebracht bij een aantal deelnemende gemeenten voor achterstallig
onderhoud van overgenomen (brandweer)materieel. Een aantal gemeenten heeft deze facturen betwist.
Ondertussen is overeen gekomen dat de facturen, met uitzondering van de factuur voor het achterstallig
onderhoud voor een hoogwerker, alsnog worden betaald. Met betrekking tot de hoogwerker is er tot
een oplossing gekomen en is besloten om de kosten te delen. Dit betekent dat de gemeente die de
factuur nog niet heeft betaald, alsnog 50% betaald. De extra kosten voor VRZ bedragen ruim € 29.990 en
zijn opgenomen in de jaarrekening 2016.
In het Eindrapport Maatwerk in Brandweerzorg is de sluiting of samenvoeging van 6 posten voorzien. Het
gaat om de posten Wissenkerke, s-Heer Arendskerke, Dreischor, Kerkwerve, Zuiddorpe en Domburg. In
de begroting 2016 zijn wel al de eerste besparingen op onderhoud ingeboekt voor een bedrag van
€ 50.000. Deze besparingen zijn niet volledig gerealiseerd omdat in 2016 alleen nog de posten
Wissenkerke en Zuiddorpe zijn gesloten.
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3.1.3 Onderhoud Gebouwen
VRZ heeft de volgende brandweerkazernes geheel of gedeeltelijk in eigendom:

Gemeente
Reimerswaal
Reimerswaal
Borsele
Borsele
Hulst
Sluis
Veere
Tholen
Tholen
Terneuzen
Terneuzen
Terneuzen
Terneuzen

Post
Krabbendijke
Yerseke
Nieuwdorp
Borssele
Hulst
Stampershoek
Serooskerke
Sint-Annaland
Tholen
Biervliet
De Koegors
Mauritsfort
Terneuzen Noord

Adres
Westweg 42
Burenpolderweg 1
Hertenweg 63
Quistenburg 3
Globe 2
Ondernemersweg 1
Vrouwenpolderseweg 53C
Veilingweg 22
Grindweg 51
Weststraat 34
Koegorsstraat 4
Mauritsfort 2
Da Costastraat 1A

Postcode
4413 EG
4401 KW
4455 TK
4450 PZ
4561 PK
4501 WG
4353 BC
4697 RR
4691 ES
4521 AA
4538 PK
4542 LA
4532 EE

Plaats
Krabbendijke
Yerseke
Nieuwdorp
Borssele
Hulst
Oostburg
Serooskerke
Sint-Annaland
Tholen
Biervliet
Terneuzen
Hoek
Terneuzen

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.
Onderhoudskosten gebouwen (exclusief kosten eigen onderhoudspersoneel)
Primitieve
Gewijzigde begroting
begroting 2016
2016
Onderhoud gebouwen
188.000
204.000

Jaarrekening
2016
235.796

In de 2e bestuursrapportage 2016 is het onderhoudsbudget met € 16.000 verhoogd. De kosten zijn
inmiddels opgelopen tot ruim € 235.000. De overschrijding in 2016 bedraagt ruim € 31.000 en wordt als
incidenteel beschouwd. Dit betreft de kosten voor noodzakelijk en preventief onderhoud aan alle
gebouwen.
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3.2

Algemene bedrijfsvoering VRZ

Visie en kernwaarden VRZ
In 2016 is het beleidsplan 2016 – 2020 vastgesteld. Dat plan is op een interactieve wijze tot stand
gekomen. Het plan heeft als titel meegekregen: Samen sterk voor een veilig Zeeland.
In het beleidsplan is de visie van de VRZ opgenomen die luidt als volgt:
Wij zijn een gerespecteerde en betrouwbare speler in het veld van fysieke veiligheid. Met onze kennis en
expertise identificeren we risico’s en proberen we deze te voorkomen en te beperken. VRZ stimuleert en
faciliteert kennisdeling en samenwerking. We helpen de samenleving veerkrachtiger te worden door het
bewustzijn over omgevingsrisico’s te versterken en geven aan hoe de burgers met deze risico’s om
kunnen gaan. Onze professionals treden slagvaardig, daadkrachtig en vakbekwaam op.
VRZ hanteert de kernwaarden verbindend, daadkrachtig en flexibel.
Het beleidsplan zal in deze jaren gefaseerd worden uitgevoerd.
Organisatie
De volgende doelstelling is geformuleerd:
“Het creëren van een effectieve, efficiënte en op de toekomst gerichte organisatie middels een heldere
en ondersteunde structuur, 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.
De organisatie bestaat uit de afdelingen, te weten Brandweer, Risico- en crisisbeheersing, GHOR,
Meldkamer, Bevolkingszorg en Bedrijfsvoering.
In 2016 is aan bureau Twynstra Gudde opdracht gegeven voor een breed organisatieonderzoek. Daarvoor
is de volgende opdracht geformuleerd.
1. Onderzoeken of de organisatiestructuur van de Veiligheidsregio Zeeland zoals deze op 1 januari
2013 van start is gegaan, via doorontwikkeling in 2014 zich heeft ontwikkeld tot de organisatie
zoals die nu per 1 juli 2016 functioneert, voldoende adequaat is, om de wettelijke taken en het
vastgestelde beleidsplan uit te voeren binnen de beschikbare middelen (menskracht en
financiën).
2. Onderzoeken of de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de diverse
echelons/leidinggevenden binnen de huidige organisatiestructuur duidelijk en adequaat zijn
beschreven en ook consequent worden toegepast.
3. Onderzoeken of de governance vertaling van het rapport Goede samenwerking met
gemeenschappelijke regelingen van VZG naar onze eigen organisatie heeft plaatsgevonden.
4. Onderzoeken of de vastgestelde besluitvormingsprocessen goed worden toegepast en dat de
voorgelegde voorstellen e.d. van voldoende kwaliteit zijn om goede en duidelijke besluitvorming
op zowel organisatorisch als bestuurlijk niveau te waarborgen.
5. Onderzoeken of de toegepaste leiderschapsstijlen, de onderlinge interne communicatie, de mate
van vrijheid van handelen van leidinggevenden en medewerkers passen bij de
organisatiestructuur en de gewenste cultuur binnen de organisatie, zodanig dat er op alle
niveaus binnen de organisatie veiligheid wordt gevoeld en ervaren en de gewenste resultaten
worden bereikt.
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Begin 2017 zijn de resultaten daarvan gepresenteerd. In de eerste helft van 2017 zal er een plan van
aanpak verbeterpunten worden opgesteld. De aanbevelingen hieruit zullen in 2017 en latere jaren
worden uitgewerkt en geimplementeerd.
HRM
VRZ heeft per 31 december 2016 een formatie van 205,73 fte, inclusief de formatie van de meldkamer en
van Bevolkingszorg. De werkelijke bezetting per die datum is 209,97 fte, een verschil van 4,24 fte. Zie voor
een specificatie onderstaande tabel.
Formatie
2017
1

2
3
4

Veiligheid

Formatie
2016

192,00

Bezetting
2016

190,84

192,19

1.1

Risico- en crisisbeheersing

45,0

45,0

46,7

1.2

Brandweer

84,4

84,3

88,1

1.3

GHOR

7,1

7,1

7,0

1.4

Directie, management en control

8,6

8,6

8,2

1.5

Bedrijfsvoering

46,9

45,9

42,3

1.6

Bovenformatieven

*)

Bevolkingszorg
GMZ
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
Totaal

0,0

0,0

0,0

2,00
12,89
0,00

2,00
12,89
0,00

2,00
15,78
0,00

206,89

205,73

209,97

*) De directeur GMZ is voor een 0,5 fte meegerekend vanwege de bijdrage in de loonkosten van de Politie Zeeland-West-Brabant

*) 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.

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 sprake is van natuurlijk verloop.
Inhuur- en advieskosten
De inhuur van derden laat een licht stijgende lijn zien van 2015 op 2016. Oorzaak van de stijging ligt
voornamelijk bij de inhuur van het interim management in verband met de organisatie ontwikkelingen.
VRZ stuurt er op om een daling weer door te trekken naar de komende jaren.
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Ontwikkeling inhuurkosten 2013-2020
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De cijfers in bovenstaande tabel hebben voor de jaren 2013 tot en met 2016 te maken met de
gerealiseerde resultaten. De cijfers vanaf 2017 zijn op begrotingsbasis.
Hieronder een overzicht van de kosten gemaakt wegens inhuur van derden:
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Incidentele, projectmatige inhuur
Interim-directeur
Coaching management
Project Maatwerk in brandweerzorg/beleidsadvisering
Onderzoek communicatie
Project Versterking brandweeronderwijs
Communicatie Veerkrachtig Zeeland
Communicatie website Zeeland Veilig
DIV/Corsa
Nucleaire veiligheid
Multidisciplinair oefenen
Ondersteuning externe veiligheid
EVP-traject ITR
Ondersteuning wonen, werken en recreëren
Maritieme Veiligheid
Project Bereikbaarheidskaarten en geo-informatie
Beheer GMS
Diversen
Vacatures / vervanging bij ziekte / zwangerschapsverlof
Bestuursondersteuning (uitruil met VRZHZ)
Ondersteuning OR
Secretariaat directie / ondersteuning ITR
HRM
Financiën (in dienst vanaf 1-3-2016)
I&A
Landelijk Kader Fleetmap (LKF)
Diversen
Structureel
Coördinerend gemeentesecretaris Bevolkingszorg
Baliebezetting Segeerssingel
Centralisten 24-uurs rooster GMZ
Diversen
Overig
Totaal

1.013.904
134.439
23.293
186.486
44.462
21.445
103.891
14.632
11.133
15.065
33.636
27.830
54.450
73.719
204.010
18.137
33.106
14.173
365.457
109.505
30.089
42.955
53.776
12.011
100.043
7.008
10.070
93.524
30.000
26.440
18.129
18.954
14.151
1.487.036
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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 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.
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
Begrotingstotaal
Percentage regeling
Renterisiconorm

2016
€ 34.358.125
20%
€ 6.871.625

2016
Renterisiconorm vaste schuld
Budget
Renteherziening op vaste schuld o/g
€0
Aflossingen
€ 857.000
Renterisico
€ 857.000
Renterisconorm
€ 6.871.625
Ruimte onder renterisiconorm
€ 6.014.625
Overschrijding renterisiconorm
n.v.t
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
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.
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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 2016 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 rekeningcourantovereenkomst 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.
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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:


3.5.2

de algemene reserve(s)
de post onvoorzien
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 5) 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.
Voor de risico’s die zijn opgenomen in de programmabegroting 2016 is gekeken of deze daadwerkelijk zijn
opgetreden in 2016 en welke financiële impact deze gebeurtenissen hebben gehad (zie bijlage 5).
Een aantal risico’s zijn in 2016 daadwerkelijk opgetreden:
-

Vertraging realisatie taakstelling 2016
Loon- en pensioenpremiebijstellingen 2016
Vrijwilligers buiten WKR

€ 218.700
€ 400.000
- € 300.000

De optelsom van de werkelijke financiële impact van deze gebeurtenissen, die zijn verwerkt in de
jaarrekening 2016, bedraagt € 898.700. Hiervan is conform de begroting in de jaarrekening al € 301.500
ten laste gebracht van de algemene reserve. Het restant valt in het huidige exploitatiesaldo.
Het voorstel is om het negatief resultaat dat hierdoor is ontstaan eveneens ten laste te brengen van de
algemene reserve.
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.
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Beschikbare weerstandscapaciteit
Deze uitkomst wordt gegoten in de vorm van een ratio = Benodigde weerstandscapaciteit
Het boekjaar 2016 begon VRZ met een beschikbare weerstandscapaciteit van:



Algemene reserve
Post onvoorzien
Totaal

€ 985.020
€ 50.000
€ 1.035.020

Als gevolg van de realisatie gedurende het jaar 2016 is de beschikbare weerstandcapaciteit van VRZ
gewijzigd. Voor het boekjaar 2017 bedraagt deze:



Algemene reserve
Post onvoorzien
Totaal

€ 1.000.078
€
50.000
€ 1.050.078

Op basis van de financieel berekende risico’s in de begroting 2017 en de jaarrekening 2016 voor
resultaatbestemming is de ratio weerstandsvermogen:
Beschikbare weerstandscapaciteit
Benodigde weerstandscapaciteit

=
=

€ 1.050.078= 0,70
€ 1.491.900

In de begroting 2016 bedroeg deze ratio 0,66.
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
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 € 6.528.048 = € 326.000) gehanteerd.
In totaal bedraagt maximale weerstandscapaciteit dan € 1.491.000. Rapport TG vermeld dat VRZ te
maken heeft met een begroting waarin weinig ruimte is om elk zich voordoend risico te kunnen
compenseren vanuit het weerstandsvermogen. Volgens TG is het belangrijk dat VRZ de ruimte krijgt om
vanuit het weerstandsvermogen een solide financieel beleid te voeren.
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3.5.4

Kengetallen

De Minister van Binnenlandse 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.

A
B
C
D
E
F
G
H

Nettoschuldquote
(bedragen x € 1.000)
Vaste schulden (cf art 46 BBV)
Netto vlottende schuld (cf art 48 BBV)
Overlopende Passiva (cf art 49 BBV)
Financiele activa (cf art 36 lid b,c,d,e, en f)
Uitzettingen <1jaar (cf art 39 BBV)
Liquide middelen (cf art 40 BBV)
Overlopende Activa (cf art 40a BBV)
Totale Baten (exclusief mutaties res) (cf art 17
lid C)

2016
Jaarrekening Gegevens
3.488.071 Balans per 31-12-2016
7.329.679 Balans per 31-12-2016
2.620.598 Balans per 31-12-2016
0 NVT
1.127.741 Balans per 31-12-2016
177.015 Balans per 31-12-2016
305.277 Balans per 31-12-2016
32.218.999 Winst en verliesrekening
36,71%

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
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A
B
C

D
E
F
G
H

Gecorrigeerde NSQ
(bedragen x € 1.000)
Vaste schulden (cf art 46 BBV)
Netto vlottende schuld (cf art 48 BBV)
Overlopende Passiva (cf art 49 BBV)
Financiele vaste activa
Verstrekte leningen
Financiele activa (cf art 36 lid b,c,d,e, en f)
Uitzettingen <1jaar (cf art 39 BBV)
Liquide middelen (cf art 40 BBV)
Overlopende Activa (cf art 40a BBV)
Totale Baten (exclusief mutaties res) (cf art 17
lid C)

2016
Jaarrekening Gegevens
3.488.071 Balans per 31-12-2016
7.329.679 Balans per 31-12-2016
2.620.598 Balans per 31-12-2016
0 NVT
0 NVT
0 NVT
1.127.741 Balans per 31-12-2016
177.015 Balans per 31-12-2016
305.277 Balans per 31-12-2016
32.218.999 Winst en verliesrekening
36,71%

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
(bedragen x € 1.000)
A Eigen vermogen (cf art 42 BBV)
B Balanstotaal

2016
Jaarrekening Gegevens
3.069.193 Balans per 31-12-2016
16.846.316 Balans per 31-12-2016
18,22%

Een solvabiliteitsratio van 18,22% is laag, aangezien een ratio van minder dan 20% als zorgelijk wordt
beschouwd. Een daling van de algemene reserve zal het solvabiliteitspercentage verder onder druk
zetten.

34

Jaarrekening
4.

Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

Totaal overzicht van baten en lasten
Primitieve Begroting
begroting na wijziging
2016
2016
1 Programma Veiligheid
Saldo van baten en lasten
Lasten
000 Niet in te delen lasten
110 Loonbetalingen en sociale premies
120 Sociale uitkeringen personeel
210 Werkelijk betaalde rente
230 Afschrijvingen
300 Personeel van derden
310 Energie
341 Betaalde belastingen
343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten
424 Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk)
425 Overige inkomensoverdrachten
Baten
300 Vergoeding voor personeel
340 Overige goederen en diensten
411 Inkomensoverdrachten van het Rijk
422 Overige inkomensoverdrachten van overheid (niet-Rijk)
423 Overige inkomensoverdrachten
2 Programma Bevolkingszorg
Saldo van baten en lasten
Lasten
110 Loonbetalingen en sociale premies
300 Personeel van derden
343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten
424 Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk)
Baten
3 Programma GMZ
Saldo van baten en lasten
Lasten
110 Loonbetalingen en sociale premies
230 Afschrijvingen
300 Personeel van derden
343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten
424 Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk)
Baten
300 Vergoeding voor personeel
340 Overige goederen en diensten
99 Algemene dekkingsmiddelen
Saldo van baten en lasten
Lasten
000 Niet in te delen lasten
600 Reserveringen
Baten
411 Inkomensoverdrachten van het Rijk
422 Overige inkomensoverdrachten van overheid (niet-Rijk)

Rekening
2016

28.759.703 30.463.880 29.848.906
30.033.964 32.270.921 31.460.731
-391.500
0
0
16.825.758 17.700.863 17.849.727
0
34.000
28.979
272.824
83.580
62.812
2.936.057 2.184.183 2.206.093
415.195 1.256.332 1.390.331
762.000
762.200
719.208
121.000
115.500
111.280
8.847.230 9.811.213 8.764.577
245.400
343.050
347.725
0
-20.000
-20.000
-1.274.261 -1.807.041 -1.611.824
0
-199.600
-225.659
-137.000
-319.000
-311.181
-70.000
-56.600
-8.856
-143.509
-73.509
-87.586
-923.752 -1.158.332
-978.543

Saldo

-614.974
-810.190
0
148.864
-5.021
-20.768
21.910
133.999
-42.992
-4.220
-1.046.636
4.675
0
195.217
-26.059
7.819
47.744
-14.077
179.789

V/N

V
V
N
V
V
N
N
V
V
V
N
N
V
N
N
V
N

292.200
292.200
151.200
30.000
81.000
30.000
0

295.560
295.560
154.560
31.100
82.000
27.900
0

290.036
290.036
160.797
29.596
71.741
27.901
0

-5.524
-5.524
6.237
-1.504
-10.259
1
0

V
V
N
V
V
N

1.127.566
1.953.800
1.084.130
95.047
368.023
364.600
42.000
-826.234
-446.434
-379.800

1.043.580
1.791.644
1.224.430
74.862
85.023
365.329
42.000
-748.064
-368.264
-379.800

1.001.104
1.735.305
1.198.560
74.362
55.884
364.499
42.000
-734.201
-343.663
-390.538

-42.476
-56.339
-25.870
-500
-29.139
-830
0
13.863
24.601
-10.738

V
V
V
V
V
V

-29.716.000 -29.866.000 -30.247.051
50.000
0
-350.000
50.000
0
0
0
0
-350.000
-29.766.000 -29.866.000 -29.897.051
-6.350.000 -6.497.000 -6.528.048
-23.416.000 -23.369.000 -23.369.003

-381.051
-350.000
0
-350.000
-31.051
-31.048
-3

N
N
V
V
V
V
V
V
V
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Mutaties Reserves
1 Programma Veiligheid
Lasten
600 Reserveringen
Baten
600 Reserveringen
3 Programma GMZ
Lasten
600 Reserveringen
Baten
600 Reserveringen
99 Algemene dekkingsmiddelen
Baten
600 Reserveringen
Eindtotaal

Primitieve Begroting
Rekening
begroting na wijziging
2016
2016
2016
-463.469 -1.937.020 -1.209.553
-210.856 -1.758.293 -1.073.302

Saldo

V/N

727.467 N
684.991 N

0

230.000

230.000

0

-210.856
-252.613

-1.988.293
-178.727

-1.303.302
-136.251

95.211

40.000

21.968

-18.032 V

-347.824
0

-218.727
0

-158.219
0

60.508 N
0

0
0

0
0

0
-316.558

0
-316.558 V

684.991 N
42.476 N

Resultaat op hoofdlijnen
Het resultaat over 2016 is € 316.558 positief. Het gehele positieve resultaat van het boekjaar 2016 kan als
incidenteel worden gezien.
De actuele begroting 2016 betreft de begroting na de 3e begrotingswijziging 2016. De afwijkingen in 2016
ten opzichte van de begroting 2016 per programma zijn als volgt:

Rijlabels
1. Programma Veiligheid
2. Programma Bevolkingszorg
3. Programma GMZ
4. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
Eindtotaal

Begroting 2016
Realisatie 2016 Verschil
28.705.587
28.775.604 -70.017
295.560
290.036
5.524
864.853
864.853
0
-29.866.000
-30.247.051 381.051
0
-316.558 316.558

In de begroting en jaarrekening is een programma-indeling gehanteerd. Per programma wordt het
resultaat toegelicht.
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5.

Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening en toelichting per programma

5.1

Programma Veiligheid
Primitieve Begroting
begroting na wijziging
2016
2016

1 Programma Veiligheid
Saldo van baten en lasten
Lasten
000 Niet in te delen lasten
110 Loonbetalingen en sociale premies
120 Sociale uitkeringen personeel
210 Werkelijk betaalde rente
230 Afschrijvingen
300 Personeel van derden
310 Energie
341 Betaalde belastingen
343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten
424 Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk)
425 Overige inkomensoverdrachten
Baten
300 Vergoeding voor personeel
340 Overige goederen en diensten
411 Inkomensoverdrachten van het Rijk
422 Overige inkomensoverdrachten van overheid (niet-Rijk)
423 Overige inkomensoverdrachten
Mutaties Reserves
Lasten
600 Reserveringen
Baten
600 Reserveringen
Eindtotaal

Rekening
2016

28.759.703 30.463.880 29.848.906
-391.500
0
0
16.825.758 17.700.863 17.849.727
0
34.000
28.979
272.824
83.580
62.812
2.936.057 2.184.183 2.206.093
415.195 1.256.332 1.390.331
762.000
762.200
719.208
121.000
115.500
111.280
8.847.230 9.811.213 8.764.577
245.400
343.050
347.725
0
-20.000
-20.000

Saldo

V/N

-614.974 V
0
148.864
-5.021
-20.768
21.910
133.999
-42.992
-4.220
-1.046.636
4.675
0

N
V
V
N
N
V
V
V
N

V
N
N
V
N
N

0
-137.000
-70.000
-143.509
-923.752
-210.856

-199.600
-319.000
-56.600
-73.509
-1.158.332
-1.758.293

-225.659
-311.181
-8.856
-87.586
-978.543
-1.073.302

-26.059
7.819
47.744
-14.077
179.789
684.991

0

230.000

230.000

0

-210.856 -1.988.293 -1.303.302
28.548.847 28.705.587 28.775.604

684.991 N
70.017 N

Toelichting

Resultaat
Het programma Veiligheid sluit met een negatief resultaat van € 70.017.
Toelichting resultaat
Lasten
110 loonbetalingen en sociale premies

€ 148.864 N

Declaraties (brandweer)vrijwilligers en opleidingsinstructeurs via AG5
De volgende zaken hebben geleid tot meer declaraties van vrijwilligers:

€ 521.000 N

-

-

Het nadelig resultaat op de kosten vrijwilligers in 2e bestuursrapportage 2015 en de jaarrekening
2015 (samen € 350.000), dat als incidenteel is bestempeld, was waarschijnlijk voor een deel
structureel;
Fors meer opleidingen manschappen in 2016 dan in 2015;
Meer reiskosten en urendeclaraties door opleidingen op grote reisafstand;
Meer uitrukken in 2016 dan in 2015 (circa 100);
Meer uren voor Periodiek Preventief Medisch Onderzoek (PPMO), omdat PPMO in Terneuzen
plaatsvindt;
37

-

Gedeeltelijke invulling dagbezetting met vrijwilligers in Middelburg en Goes;
Uren OC en COT;
Trainingen ‘nieuwe TS’ in Wijster;
Meer betrokkenheid vrijwilligers bij beleidsvoorbereiding en –uitvoering (beleidsvoorbereiding,
werkgroepen Maatwerk in brandweerzorg, kampvuurgesprekken, focus op de brandweer,
aanbestedingen Zeeuwse TS, helmen en bluspakken, testdagen , roadshows, e.d.).

Enkele verklaringen hebben een incidenteel karakter. De overschrijding wordt voor € 500.000 als
structureel beschouwd. Dit is in lijn met de ingezette gedragslijn in 2016 om de vrijwilligers meer te
betrekken bij VRZ . Daarnaast zijn de komende jaren meer opleidingen voor vrijwilligers noodzakelijk om
het aantal vrijwilligers op het gewenste aantal te kunnen behouden.
Declaraties (brandweer)vrijwilligers en opleidingsinstructeurs via AG5
Taakstelling STOOM
€ 85.000 N
STOOM staat voor “Structureel Terugdringen van Onechte en Ongewenste Meldingen”. Voor een
uitgebreide toelichting op dit nadeel wordt verwezen naar hoofdstuk 6 Taakstelling. Het nadeel is voor
een deel structureel (€ 54.000) en voor een deel incidenteel (€ 31.000).
Declaraties (brandweer)vrijwilligers en opleidingsinstructeurs via AG5
TS2 Walcheren en Schouwen-Duiveland
€ 79.000 V
In het eindrapport Maatwerk in Brandweerzorg zijn 2 nieuwe brandweervoertuigen, type TS2, voorzien in
de toeristische gebieden Walcheren en Schouwen-Duiveland. De jaarrekening 2016 laat een incidenteel
voordeel van € 79.000 op de kosten voor de bemensing van beide TS2-en zien, omdat deze voertuigen
nog niet zijn aangeschaft..
Inkoopondersteuning (neutraal met mutatie reserves)
€ 40.362 V
Voor inkoopondersteuning bij MTL is rekening gehouden met een budget van € 50.000. De
inkoopondersteuning is geregeld met eigen personeel. De werkelijke kosten bedragen € 9.638. Een
voordeel van € 40.362. Hier tegenover staat een lagere onttrekking aan de reserves.
Afscheidsregeling brandweervrijwilligers (neutraal met mutatie reserves)
€ 66.000 V
Er is rekening gehouden met een budget van € 100.000. De werkelijke kosten in 2016 bedragen € 34.000;
de posten Wissenkerke en Zuiddorpe zijn gesloten. Er moeten nog meer posten worden gesloten. Hier
tegenover staat een lagere onttrekking aan de reserves.
Maatwerk in brandweerzorg (neutraal met 343 aankopen niet duurzame goederen
€ 24.000 N
Voor maatwerk in brandweerzorg en maritieme veiligheid is een projectmedewerker aangenomen . De
salariskosten (economische categorie 110) die op Maatwerk in brandweerzorg drukken bedragen
€ 24.000. De kosten waren begroot op economische categorie 343 ‘Overige goederen en diensten’.
Vacatures en piketvergoedingen
€ 318.000 V
Voor diverse knelpunten is in de loop van 2016 incidentele formatie beschikbaar gesteld. Deze formatie is
in 2016 niet volledig ingevuld. Tevens zijn niet alle structureel beschikbare formatieplaatsen ingevuld.
Daarnaast is er sprake van een incidenteel voordeel op de piketvergoedingen,
onregelmatigheidstoeslagen etc. VRZ-breed. Er is hierdoor sprake van een incidenteel voordeel van ruim
€ 318.000.
Europese projecten
€ 20.575 V
In 2016 heeft VRZ binnen het Europese programma Civil Protection Mechanism - Exercises meegedaan
het project MIRG-EX. Dit Europese project, met in totaal acht partners uit vier betrokken landen, heeft als
doel om een grootschalige internationale veldoefening op het gebied van maritieme incidenten te
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organiseren voor de kunst van België. VRZ heeft voor dit project de rol als leadpartner op zich genomen.
Op voorhand is een inschatting gemaakt van het aantal benodigde uren om deze rol te kunnen uitvoeren.
Achteraf is gebleken dat deze inschatting aan de hoge kant is geweest. Dit levert een incidenteel voordeel
op van € 20.575.
Verschuiving binnen exploitatie (neutraal met inhuur derden)
€ 15.000 V
Het voordeel op de economische categorie ‘110 loonbetalingen en sociale premies’ heeft een relatie
met het nadeel op de economische categorie ‘300 personeel van derden’. Vacatureruimte is begroot op
‘110 loonbetalingen en sociale premies’, echter heeft invulling plaastgevonden door middel van inhuur.
Dit levert daardoor een incidenteel voordeel op van € 15.000 op ‘110 loonbetalingen en sociale premies’ .
Eindheffing Werkkostenregeling (WKR)
€ 57.800 N
Vanaf 2015 heeft VRZ te maken met de werkkostenregeling. De werkkostenregeling vervangt de regeling
voor vrije vergoedingen en verstrekkingen en is sinds 1 januari 2015 verplicht voor elke werkgever. De
werkkostenregeling geldt voor alle vergoedingen, verstrekkingen en ter beschikking gestelde
voorzieningen die tot het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking horen. Binnen de WKR kan een
organisatie maximaal 1,2% van het loon voor loonheffing besteden aan onbelaste vergoedingen voor
werknemers. Door extra uitgaven in het kader van het organisatie onderzoek in 2016 heeft VRZ dit
maximum eenmalig overschreden en dient VRZ in 2016 80% eindheffing af te dragen over het meerdere.
Dit levert een incidenteel nadeel op.
210 Werkelijk betaalde rente
€ 20.768 V
Door het achterblijven van de investeringen zijn er geen aanvullende leningen aangetrokken. Dit levert
een incidenteel voordeel op.
230 Afschrijvingen
€ 21.910 N
In verband met technische aanpassingen in de staat van activa zijn de afschrijvingslasten in 2016 € 21.910
incidenteel hoger dan begroot.
300 Personeel van derden

€ 133.999 N

Verschuiving binnen exploitatie (neutraal met loonbetalingen)
€ 15.000 N
Het voordeel op de economische categorie ‘110 loonbetalingen en sociale premies’ dient in relatie te
worden gezien met het nadeel op de economische categorie ‘300 personeel van derden’. Vacatureruimte
is begroot op loonbetalingen en sociale premies echter deze functie is ingevuld door het inhuren van
derden. Dit levert een incidenteel nadeel op op deze post op van € 15.000. Per saldo is dit voor beide
posten budgettair neutraal
Veerkrachtig Zeeland
€ 74.000 N
Verwacht werd dat de inhuur voor communicatiewerkzaamheden inzake het project Veerkrachtig
Zeeland tot en met mei zou lopen. Vanwege onvoldoende personele capaciteit (o.a. als gevolg van ziekte)
binnen afdeling communicatie is dit verlengd tot eind 2016. Dit levert een incidenteel nadeel op van
€ 74.000. Dit nadeel dient in relatie te worden gezien met het voordeel op economische categorie ‘343
aankopen niet duurzame goederen en diensten’.
Opzeggen contracten
€ 33.500 N
Gedurende het boekjaar 2016 is het inhuren van personeel van derden kritisch bekeken. Door deze
analyse zijn er contracten opgezegd. Echter wegens contractuele verplichtingen is er een incidenteel
nadeel ontstaan.
Overig
Dit betreft het saldo van meerdere, kleine incidentele over- en onderschrijdingen.

€ 11.499 N
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310 Energie

€ 42.992 V

Brandstofprijzen
€ 36.000 V
Door de relatief lage brandstofprijzen in 2016 treedt er een incidenteel voordeel op van circa € 36.000.
Overig
€ 6.992 V
Dit betreft het saldo van meerdere, kleine incidentele over- en onderschrijdingen op de energielasten van
diverse brandweerposten.
343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten

€ 1.046.636 V

Projecten ten laste van reserves (neutraal met mutatie reserves)
€ 538.233 V
Voor de toelichting op deze projecten wordt verwezen naar de toelichting op economische categorie ‘600
mutaties reserves’.
Contract lincenties XVR On Scene simulator
€ 15.000 V
XVR software is software die het mogelijk maakt om virtueel een grote diversiteit aan crisisscenarios te
oefenen. Begin 2016 is er een nieuw contract afgesloten met betrekking tot de licenties voor deze
software. De licentiekosten zijn lager dan voorheen. Dit levert een structureel voordeel op van € 15.000.
BRZO-coördinatie
€ 20.000 V
Er was sprake van een mogelijke bijdrage van € 20.000 voor kosten die werden gemaakt in verband met
landelijke werkzaamheden BRZO. Deze kosten zijn echter niet gemaakt. Dit levert een incidenteel
voordeel op.
Veerkrachtig Zeeland
€ 74.000 V
Vanwege verlate besluitvorming omtrent het vaststellen van het progammaplan Veerkrachtig Zeeland zijn
diverse uitgaven uitgesteld. Dit levert een incidenteel voordeel op van € 74.000 dat is gebruikt ter dekking
van de extra inhuur derden.
Nucleaire Veiligheid (neutraal met inkomensoverdrachten)
€ 47.774 V
In het boekjaar 2016 was er vanuit een in het verleden ontvangen subsidie nog € 196.000 aan incidentele
middelen beschikbaar voor het project Nucleaire Veiligheid. Gedurende het boekjaar is gebleken dat deze
middelen op een andere manier aangewend zullen gaan worden. Vanaf 2017 zal er een extra specialist
Nucleair aan de slag gaan. Dit levert een incidenteel voordeel op van € 47.774. Hier staat een lagere
bijdrage van het Rijk tegenover.
Maatwerk in brandweerzorg (neutraal met loonbetalingen)
€ 24.000 V
Voor maatwerk in brandweerzorg en maritieme veiligheid is een projectmedewerker aangenomen . De
salariskosten (economische categorie 110) die op Maatwerk in brandweerzorg drukken bedragen
€ 24.000. De kosten waren begroot op economische categorie 343 ‘Overige goederen en diensten’.
Opleidingen manschappen
€ 28.000 V
In 2016 zijn in vervolg op de wervingscampagne extra opleidingstrajecten voor manschappen gestart.
Hiervoor is in 2016 de begroting incidenteel aangepast. Daar bovenop is er in de jaarrekening 2016 sprake
van een overschrijding van € 8.000.
De toekomstige uitstroom van vrijwilligers wordt op basis van ervaringscijfers over 2014, 2015 en 2016
geraamd op minimaal 1 vrijwilliger per post per jaar, in totaal ongeveer 65. Deze raming is een minimum
omdat de landelijke visie op vrijwilligheid de verwachting uitspreekt dat mensen in de toekomst als
gevolg van drukke agenda’s minder lang vrijwilliger zullen zijn. In de begroting en meerjarenraming
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wordt nu nog rekening gehouden met een fors lagere opleidingsbehoefte. De verhoging van de begroting
en de overschrijding in de jaarrekening zijn daarom naar verwachting voor een deel structureel. Bij het
opstellen van de 1e bestuursrapportage 2017 en de begroting 2018 wordt hier op teruggekomen.
Voor overige opleidingen, die niet elk jaar plaatsvinden, zoals de opleiding chauffeurs, duiker,
pompbediende e.d. is een apart budget opgenomen. Dit budget is in de 2e bestuursrapportage 2016 nog
met € 125.000 verhoogd. In de jaarrekening 2016 treedt nu een incidenteel voordeel van € 36.000 op
voor overige opleidingen van de brandweer.
Onderhoud brandweermaterieel en –materiaal
Zie voor een uitgebreide toelichting de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen.

€ 113.500 N

Jeugdbrandweer
€ 16.500 V
e
In de begrotingswijziging naar aanleiding van de 2 bestuursrapportage 2016 is op basis van de realisatie
tot en met augustus het structurele budget van € 50.000 met € 25.000 verhoogd. Eén factuur was echter
onterecht opgenomen. Deze is niet betaald waardoor ultimo 2016 een voordelig resultaat van
€ 16.500 optreedt.
Advieskosten
€ 61.000 N
De totale kosten voor juridische bijstand inzake het geschil met de directeur vallen hoger uit dan van te
voren is begroot. Hiervoor was € 90.000 voorzien. Dit levert een incidenteel nadeel op van € 61.000.
Organisatieonderzoek
€ 17.962 N
In verband met de organisatieontwikkelingen is er door het Bestuur opdracht gegeven aan een derde
partij om een organisatieonderzoek uit te voeren. Op voorhand werd er rekening gehouden met een
begroot bedrag van € 109.500. De werkelijke lasten blijken hoger uit te vallen. Dit levert een incidenteel
nadeel op.
Verhuiskosten
€ 117.000 V
Wegens het verschuiven van de aankoopdatum van het pand Segeerssingel 10 van 2016 naar januari
2017 is het geraamde budget voor de verhuizing/verbouwing niet besteed. Dit levert een incidenteel
voordeel op.
Maritieme Veiligheid (neutraal met inkomensoverdrachten)
€ 163.000 V
In 2016 is Maritieme Veiligheid begonnen aan een nieuwe programmaperiode. De voorgaande
programmaperiode is afgesloten met een overschot. Dit overschot staat op de balans ter dekking van
nog te verrichten werkzaamheden uit de voorgaande periode. Verwacht werd dat er in 2016 € 193.700
van dit overschot nodig zou zijn. In werkelijkheid bedragen de kosten € 30.700. De overige geplande
werkzaamheden worden verricht in volgende jaren van de nieuwe programmaperiode. In 2016 levert dit
een incidenteel voordeel op van € 163.000 (zie tevens 423 Maritieme Veiligheid).
MIRG-EX
€ 75.000 V
De kosten voor het project MIRG-EX in 2016 vallen lager uit dan verwacht. Dit levert een incidenteel
voordeel op (zie tevens 423 MIRG-EX).
Distributie Jodiumprofylaxe
€ 10.000 V
Het ministerie van VWS heeft geen besluit genomen omtrent de distributie van de jodiumprofylaxe.
Onduidelijk is wanneer dit besluit wel zal worden genomen. Voor 2016 levert dit een incidenteel voordeel
op van € 10.000.
Piketvergoedingen externen

€ 18.900 V
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Voor het jaar 2015 was voorzien dat er in 2016 € 18.900 gefactureerd zou worden voor de gemaakte
piketkosten. Deze facturatie heeft niet plaatsgevonden. Dit levert een incidenteel voordeel op.
Cursus- en opleidingkosten GHOR
€ 21.000 V
Het verloop van functionarissen binnen de GHOR is lager dan verwacht. Derhalve is het opleidingsbudget
niet geheel aangesproken. Dit levert een incidenteel voordeel op van € 21.000.
Keuringen vrijwilligers
€ 32.000 V
Er zijn in 2016 minder keuringen verricht dan er waren begroot. Dit levert een incidenteel voordeel op.
Software en hardware
Er is minder uitgegeven aan software en hardware. Dit levert een incidenteel voordeel op.

€ 40.000 V

Overig
Dit betreft het saldo van meerdere, kleine incidentele over- en onderschrijdingen.

€ 1.309 N

Baten
300 Vergoedingen voor personeel
€ 26.059 V
Dit betreft van het UWV ontvangen uitkeringen voor zwangerschap en arbeidsongeschiktheid.
411 Inkomensoverdrachten vanuit het Rijk

€ 47.744 N

Nucleaire Veiligheid (neutraal met aankoop goederen en diensten)
In het boekjaar 2016 was er nog € 196.000 aan incidentele middelen beschikbaar voor het project
Nucleaire Veiligheid. Gedurende het boekjaar is gebleken dat deze middelen op een andere manier
aangewend zullen gaan worden. Vanaf 2017 zal er een extra specialist Nucleair aan de slag gaan. Dit
levert een incidenteel nadeel op van € 47.774. Per saldo voor wat betreft inkomsten/ uitgaven nucleaire
veiligheid is dit budgettair neutraal.
422 Overige inkomensoverdrachten van overheid (niet Rijk)

€ 14.077 V

MIRG-EX
In het boekjaar 2015 heeft VRZ van de Provincie een voorschot ontvangen voor de toegezegde bijdrage in
het Europees project MIRG-EX. Dit bedrag was in 2015 niet geheel nodig. Dit bedrag stond gereserveerd
op de balans en is opgenomen ter dekking van lasten in het jaar 2016. Dit levert een incidenteel voordeel
op.
423 Overige inkomensoverdrachten

€ 179.789 N

Maritieme Veiligheid (neutraal met aankoop goederen en diensten)
€ 163.000 N
In 2016 is Maritieme Veiligheid begonnen aan een nieuwe programmaperiode. De voorgaande
programmaperiode is afgesloten met een overschot. Dit overschot staat op de balans ter dekking van nog
te verrichten werkzaamheden uit de voorgaande periode. Verwacht werd dat er in 2016 € 193.700 van
dit overschot nodig zou zijn. In werkelijkheid is er aanspraak gemaakt op € 30.700. De overige geplande
werkzaamheden worden verricht in volgende jaren van de nieuwe programmaperiode In 2016 levert dit
een incidenteel nadeel op van € 163.000 (zie tevens 434 Maritieme Veiligheid).
MIRG-EX
€ 55.869 N
De kosten voor het project MIRG-EX in 2016 vallen lager uit dan verwacht. Hierdoor ontvangt VRZ ook
een lagere bijdrage van Europa. Dit levert een incidenteel nadeel op (zie tevens 434 MIRG-EX)
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Eindafrekening ESF
€ 39.080 V
Vanuit het ministerie van SZW is aangegeven dat op basis van de definitieve eindbeschikkingen van ESFprojecten VRZ nog recht heeft op een aandeel in de netto opbrengsten van deze projecten. Deze
opbrengst was niet begroot en levert derhalve een incidenteel voordeel op.
600 Mutaties reserves (neutraal met lasten)

€ 684.991 N

Implementatie leidraad grootschalig brandweeroptreden
€ 50.000 N
In de begroting 2016 is rekening gehouden met kosten voor de implementatie van de leidraad
grootschalig brandweeroptreden. Door vertraging in de landelijke implementatie van de visie grootschalig
brandweeroptreden en door gebrek aan capaciteit om het project uit te voeren of te begeleiden zal
uitvoering later plaatsvinden. Het budget wordt doorgeschoven naar 2017.
Actualiseren sectie brandweer
€ 10.830 N
Dit project is afgerond. Het restantbudget van € 10.830 komt in aanmerking voor herbestemming.
Materieel, techniek en logistiek
€ 40.362 N
Voor inkoopondersteuning bij MTL is rekening gehouden met een budget van € 50.000. De
inkoopondersteuning is geregeld met eigen personeel. De werkelijke kosten bedragen € 9.638. een
voordeel van € 40.362. Hier tegenover staat een lagere onttrekking aan de reserves. Het restantbudget
komt in aanmerking voor herbestemming.
Opleiden (opleidings)instructeurs
€ 105.814 N
In de begroting 2016 is rekening gehouden met extra opleidingen voor instructeurs. Deze opleidingen
zullen in 2017 en 2018 plaatsvinden. Het budget wordt doorgeschoven naar 2017.
Project Flexibele voertuigbezetting
€ 40.000 N
In de begroting 2016 is rekening gehouden met extra opleidingen voor de brandweerposten die met een
‘nieuwe TS’ gaan werken. Levering van de 1e tranche voertuigen zal in 2017 plaatsvinden. De opleidingen
zullen eveneens vanaf 2017 plaatsvinden. Het budget wordt doorgeschoven naar 2017.
Project Bereikbaarheidskaarten en geo-informatie
€ 16.422 N
In 2016 is de koppeling met de meldkamer gerealiseerd. Voor aansluiting met het navigatie-product zijn
deze middelen in 2017 nog nodig. Het budget wordt doorgeschoven naar 2017.
Project Harmonisering brandweerprocessen
€ 5.742 N
Het project is afgerond. Het restantbudget van € 5.742 komt in aanmerking voor herbestemming.
Project Harmonisering arbo-processen brandweer
€ 16.191 N
Het restantbudget zal worden aangewend voor maatregelen in het kader van ‘arbeidsveiligheid en
schoon werken’. Dit ligt in het verlengde van de arbo-processen. Het budget wordt doorgeschoven naar
2017.
Project Evaluatie ROL-regeling
€ 15.220 N
Bij de vaststelling van de Evaluatie ROL-regeling is, in overleg met de OR, afgesproken dat OvD’s
mediatraining zouden krijgen om in de eerste minuten ter plaatse de media te woord te kunnen staan in
plaats van de HOvD. De kosten in 2016 bedragen € 32.780. Het restantbudget wordt doorgeschoven naar
2017.
Project Maatwerk in brandweerzorg

€ 74.429 N
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In 2016 bedragen de kosten voor de uitvoering van het project Maatwerk in brandweerzorg € 46.530 Er is
in 2017 nog € 74.429 beschikbaar. Het restantbudget wordt doorgeschoven naar 2017. Hiermee wordt in
2017 in ieder geval 50% van de personeelslasten van een projectmedewerker gedekt.
Afscheidsregeling brandweervrijwilligers
€ 66.000 N
Er is rekening gehouden met een budget van € 100.000. De werkelijke kosten in 2016 bedragen € 34.000;
de posten Wissenkerke en Zuiddorpe zijn gesloten. Er moeten nog meer posten worden gesloten. Er is in
2016 sprake van een voordeel van € 66.000 dat zal worden doorgeschoven naar 2017.
Netcentrisch crisismanagement
€ 20.000 N
Het regionaal crisisplan wordt in 2017 geactualiseerd op basis van de vernieuwde visie op
crisisbeheersing. Daarmee is het toekomstbestendig maken van het netcentrisch crisismanagement
uitgesteld.
Multidisciplinair oefenen (MOTO)
€ 45.000 N
Binnen het MOTO-beleidsplan was er rekening gehouden met een incidentele last van € 45.000 voor het
vernieuwen en opzetten van Multidisciplinaire samenwerkingen en MOTO-organisatie. Wegens ziekte
van een medewerker was er onvoldoende capaciteit om dit proces in gang te zetten.
Corsa zaakgericht werken
€ 15.000 N
Het project is volledig uitgevoerd en de kosten zijn lager uitgevallen dan verwacht. Dit levert een lagere
onttrekking op van € 15.000.
Exploitatie en verbeterplan RCC
€ 25.334 N
In afwachting van de nieuwe huisvesting is er terughoudend gehandeld inzake het inrichten van de RCC.
Inmiddels heeft besluitvorming plaatsgevonden en zijn de eerste stappen gezet. Dit levert een lagere
onttrekking op van € 25.334.
Evaluatie hoofdstructuur in ruime zin
€ 78.000 N
Begin 2015 is er een start gemaakt met het opstellen van een plan van aanpak voor de organisatie
rondom de hoofdstructuur. Echter hebben gesprekken met de inspectie van het ministerie van V&J er toe
geleid dat het noodzakelijk was om op korte termijn een aantal knelpunten op te pakken. Deze
knelpunten, samen met de verdere gesprekken met de inspectie, zullen dienen als input voor de
vernieuwde visie op de hoofdstructuur. Het implementeren van kwaliteitszorg en het meten van
operationele prestaties is hiervan een onderdeel.
Ontwikkeling risicodashboard
€ 23.973 N
De ontwikkeling van het risicodashboard is op dit moment nog steeds aan de gang. Verwacht werd dat de
ontwikkeling afgerond zou worden in 2016. Vanwege technische redenen heeft dit vertraging opgelopen.
Dit zorgt voor een lagere onttrekking in 2016.
Kwaliteitszorg
€ 36.674 N
Het voornemen was de organisatie verder door te laten ontwikkelen door het introduceren van
“Rijnlands Denken”. Tevens zouden er vervolgstappen gezet worden voor het verder uitwerken van de
INK-nulmeting. Echter in verband met het organisatieonderzoek zijn beide niet uitgevoerd. Dit zorgt voor
een lagere onttrekking.
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5.2

Programma Bevolkingszorg

Overzicht van baten en lasten
Primitieve Begroting
begroting na wijziging
2016
2016
2 Bevolkingszorg
Gerealiseerde totaal van baten en lasten
Lasten
110 Loonbetalingen en sociale premies
300 Personeel van derden
343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten
424 Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk)
Gerealiseerde resultaat

Rekening
2016

292.200

295.560

290.036

151.200
30.000
81.000
30.000
292.200

154.560
31.100
82.000
27.900
295.560

160.797
29.596
71.741
27.901
290.036

Saldo

V/N

-5.524 V
6.237
-1.504
-10.259
1
-5.524

N
V
V
N
V

Resultaat

Het programma bevolkingszorg sluit met een incidenteel voordelig resultaat van € 5.524.
Toelichting

110 loonbetalingen en sociale premies
€ 6.237 N
Ter ondersteuning van de MOTO activiteiten binnen Bevolkingszorg is tijdelijk de bezetting met een
medewerker uitgebreid. Dit levert een incidenteel nadeel op van € 6.237.
343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten

€ 10.259 V

Overige goederen en diensten
€ 6.000 V
Ter dekking van de uitbreiding van de formatie voor MOTO activiteiten is het beschikbare budget voor
overige goederen en diensten ingezet. Dit levert een incidenteel voordeel op van € 6.000
Opleidings- en cursuskosten
€ 4.259 V
De kosten voor opleidings- en cursuskosten zijn lager uitgevallen dan begroot. Dit levert een incidenteel
voordeel op van € 4.259.
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5.3

Programma GMZ

Omschrijving
De Gemeenschappelijke Meldkamer Zeeland is gevestigd in het pand van Veiligheidsregio Zeeland (VRZ)
aan de Segeerssingel 10 te Middelburg. In de meldkamer komen de meldingen via 112 binnen voor
politie, brandweer en ambulance.
Op de meldkamer werken centralisten die in dienst zijn van Politie, RAV Zeeland en de Veiligheidsregio
Zeeland (brandweer). Deze worden ondersteund door een beheersorganisatie bestaande uit specialisten
op het gebied van meldkamerprocessen, -systemen en operationele uitvoering.
De meldkamers van Zeeland en Midden- en West-Brabant zullen worden samengevoegd. In 2013 heeft
het Algemeen Bestuur ingestemd met Bergen op Zoom als nieuwe huisvestingslocatie. De samenvoeging
wordt aangestuurd door de regionale bestuurlijke en operationele stuurgroep met als opdrachtgever de
beide algemeen besturen. In de begroting 2016 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 of wetswijziging bij VRZ.
Overzicht van baten en lasten
Primitieve Begroting
begroting na wijziging
2016
2016
3 GMZ
Gerealiseerde totaal van baten en lasten
Lasten
110 Loonbetalingen en sociale premies
230 Afschrijvingen
300 Personeel van derden
343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten
424 Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) (wel
beïnvloedbaar Gemeente)
Baten
300 Vergoeding voor personeel
340 Overige goederen en diensten
Mutaties Reserves
Lasten
600 Reserveringen
Baten
600 Reserveringen
Gerealiseerde resultaat

Rekening
2016

Saldo

V/N

1.127.566

1.043.580

1.001.104

-42.476 V

1.084.130
95.047
368.023
364.600

1.224.430
74.862
85.023
365.329

1.198.560
74.362
55.884
364.499

-25.870
-500
-29.139
-830

42.000

42.000

42.000

0

-446.434
-379.800
-252.613

-368.264
-379.800
-178.727

-343.663
-390.538
-136.251

24.601 N
-10.738 V
42.476 N

95.211

40.000

21.968

-18.032 V

-347.824
874.953

-218.727
864.853

-158.219
864.853

60.508 N
0

V
V
V
V

Resultaat
Het resultaat van het programma GMZ ten opzichte van de begroting wordt verrekend met de reserve
GMZ. Het resultaat na mutaties van de reserves is daardoor € 0. De geraamde onttrekking aan de reserve
GMZ is verlaagd met het voordelig exploitatiesaldo van € 42.476 plus het voordeel door de lagere
toevoeging aan de reserve afschrijving GMZ van € 18.032, samen € 60.508.
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Toelichting resultaat
Lasten
110 Loonbetalingen en sociale premies
€ 25.870 V
Er is sprake van een vacature op het terrein van ICT beheer, die deels is ingevuld met behulp van
bestaand personeel van de afdeling I&A.
300 Personeel van derden

Beheer GMS (beëindigd)
Centralisten invulling
24-uurs rooster
Inhuur ICT-ondersteuning
Totaal

€ 29.139 V
Begroot
2016
34.000
25.000

Realisatie
2016
34.025
18.129

Saldo

V/N

-25
6.871

N
V

26.023
85.023

3.730
55.884

22.293
29.139

V
V

Centralisten invulling 24-uurs rooster
Voor vervanging bij ziekte van (brandweer)centalisen is in 2015 rekening gehouden met € 25.000. Door
het lage ziekteverzuim in 2016 zijn de werkelijke kosten lager. Dit wordt als een incidenteel voordeel
beschouwd.
Inhuur ICT-ondersteuning
Voor de implementatie van de ICT-investeringen heeft VRZ in 2016 voor € 3.730 ondersteuning
ingehuurd. De Nationele Politie draagt hier aan bij conform de (dienstverlening)overeenkomst.
Baten
300 Vergoedingen voor personeel
€ 24.601 N
Op basis van de uitvoering van de overeenkomst met de Nationale Politie is in totaal € 24.601 minder
ontvangen dan begroot, met name omdat VRZ minder kosten heeft gemaakt dan begroot voor de
implementatie van ICT-investeringen (nacalculatie).
340 Overige goederen en diensten
De vergoeding van RAV Zeeland is € 10.738 hoger dan begroot door indexatie.

€ 10.738 V

Mutaties reserves

€ 42.476 N

Lasten
€ 18.032 V
De ICT-investeringen in 2016 bedroegen € 54.920. Het gaat om niet verder uit te stellen investeringen o.a.
in nieuwe bekabeling voor het C2000-netwerk, in voicelogging en in ICT-hardware. De Nationele Politie
draagt hier aan bij conform de (dienstverlening)overeenkomst (nacalculatie). Per saldo is het aandeel van
VRZ ad € 21.968 geactiveerd, € 18.032 lager dan begroot. Door middel van een toevoeging aan de
reserve afschrijving GMZ worden de toekomstige afschrijvingslasten gedekt.

Reserve afschrijving GMZ
Toevoeging tbv dekking afschrijvingen

Begroot
2016

Realisatie
2016

Saldo

V/N

40.000

21.968

18.032

V
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Baten
€ 60.508 N
In de begroting 2016 was rekening gehouden met een onttrekking aan de reserves van € 218.727. In
werkelijkheid wordt door de lagere kosten op het programma GMZ in 2016 € 158.219 onttrokken aan de
reserves, € 60.508 minder dan begroot. Deze middelen blijven in de bestemmingsreserve GMZ.
De volgende onttrekkingen vinden plaats:

Reserve afschrijving GMZ
Onttrekking tbv dekking afschrijvingen
Reserve GMZ
Onttrekking tbv 1 centralist o.b.v. PvA GMZ
Onttrekking tbv invulling 24-uurs rooster
Onttrekking tbv toevoeging reserve
afschrijving
Onttrekking tbv inhuur ICT-ondersteuning
Harmoniseren processen GMZ
Overige lagere kosten 2016 programma
GMZ
Totaal

Begroot
2016

Realisatie
2016

Saldo

V/N

63.868

63.868

0

€ 154.859
45.600
25.000
40.000

€ 94.351
45.600
18.129
21.968

€ 60.508
0
6.871
18.032

N

10.459
33.800
0

1.492
33.800
-26.637

8.967
0
26.637

N

218.727

158.219

60.508

N

N
N

N

In stand houden GMZ tot en met 2019
Voor het instandhouden van de meldkamer is een gezamenlijke investeringsagenda opgesteld met de
meldkamer Midden-West-Brabant. Het aandeel van VRZ in deze investeringen zal gedekt worden uit de
reserve GMZ. 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 aan de LMO te overbruggen. Voor de
periode 2017 t/m 2019 is nog € 817.400 beschikbaar. De verwachting is dat de reserve Meldkamer
voldoende is om deze periode te overbruggen en dat in principe geen beroep gedaan hoeft te worden
gedaan op een extra gemeentelijke bijdrage. Verder uitstel van het moment van overdracht kan mogelijk
tot financiële problemen leiden.
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5.4

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Overzicht van baten en lasten
Primitieve Begroting
begroting na wijziging
2016
2016
99 Algemene dekkingsmiddelen
Saldo van baten en lasten
Lasten
000 Niet in te delen lasten
600 Reserveringen
Baten
411 Inkomensoverdrachten van het Rijk
422 Overige inkomensoverdrachten van overheid (niet-Rijk)
Mutaties Reserves
Baten
600 Reserveringen
Eindtotaal

Rekening
2016

-29.716.000 -29.866.000 -30.247.051
50.000
0

0
0

Saldo

V/N

-381.051 V

0
-350.000

0
-350.000 V

-6.350.000 -6.497.000 -6.528.048
-23.416.000 -23.369.000 -23.369.003
0
0
0

-31.048 V
-3 V
0

0
0
0
-29.716.000 -29.866.000 -30.247.051

0
-381.051 V

Toelichting

Lasten
600 Reserveringen

€ 350.000 V

In verband met het vervallen van de grond voor de getroffen voorziening voormalig personeel is de
gehele voorziening vrijgevallen. Dit leidt tot een incidenteel voordeel van € 350.000.
Baten
411 Inkomensoverdrachten van het rijk

€ 31.048 V

De Brede Doeluitkering (BDUR) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (V&J) was in 2016 € 31.048
hoger dan begroot. Het betreft een eenmalige nabetaling van het Ministerie van V&J voor loon- en
prijscompensatie 2016.
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6.

Taakstelling (voortgang)

De volgende taakstelling was opgenomen in de primitieve begroting 2016:

Algemeen

Nader in vullen

2016
0

Formatie

Formatie algemeen

-100.000

-150.000 -200.000

-300.000

-70.000
-121.000
0

-70.000 -70.000
-219.000 -292.000
0
-300.000

-70.000
-443.000
-300.000

-54.000

-54.000

-54.000

-54.000

-35.000

-35.000

-35.000

-35.000

-70.000

-70.000

-70.000

-70.000

Huisvesting

-130.500

-207.000 -207.000

-207.000

Energiebesparing

-15.000

-15.000

-15.000

-15.000

595.500

870.000

1.293.000 1.544.000

Brandweer

Brandweer algemeen
Besparing maatwerk brandweerzorg
Extra besparing brandweer nog in te
vullen op basis van evaluatie
Besparing door herzien alarmeringen uitrukprocedures
Risico- en
Besparing reductie ongewenste
crisisbeheersing uitrukken (STOOM)
Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering algemeen

Totale
besparingen

2017
-50.000

2018
-50.000

2019
-50.000

Algemeen, nader in te vullen
Er was een nader in te vullen taakstelling van € 50.000 opgenomen vanaf 2017. Bij het opstellen van de
programmabegroting 2017 is hiervoor een oplossing gevonden.
Formatie algemeen
Er kan een bezuiniging worden gerealiseerd wanneer bestaande vacatures en vacatures, die ontstaan
door natuurlijk verloop door bijvoorbeeld pensionering, niet worden ingevuld. In de periode 2015 t/m
2021 zullen diverse medewerkers de organisatie verlaten vanwege het bereiken van de
pensioengerechtigde leeftijd of de FLO-leeftijd. Bij uitstroom van personeel zal overwogen worden
werkzaamheden te herverdelen of taken soberder of niet uit te voeren, waarbij de uitvoering van
wettelijke taken zo veel mogelijk zal worden ontzien. Het al dan niet opnieuw invullen van vrijgekomen
formatieruimte als gevolg van natuurlijk verloop is afhankelijk van de mogelijkheden om de
werkzaamheden anders te beleggen of van de mogelijkheden om nog verder efficiency te
bewerkstelligen.
Er zijn al veel maatregelen genomen om op onderdelen te komen tot een andere, meer efficiënte manier
van werken, waarmee de taakstelling 2016 is gerealiseerd. Daar staat tegenover dat vanaf 2017 op enkele
dossiers extra capaciteit moet worden ingezet. Het nog te realiseren deel (van de oorspronkelijke
structurele taakstelling van € 300.000 op de formatie bedraagt ten tijde van het opstellen van de
jaarrekening 2016 nog:

Formatie

Formatie algemeen

2016
0

2017
-47.000

2018
-63.000

2019
-142.000

Brandweer algemeen en bedrijfsvoering algemeen
Op basis van de 1e en de 2e bestuursrapportage 2015 bedroegen de structurele besparingen
€ 37.000. Deze besparingen zijn verrekend met deze taakstellingen.
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Gedurende 2016 is een aanvullende structurele oplossing gevonden door het invoeren van reële
restwaarden in de staat van activa. De financiële verordening is hiervoor aangepast. Deze oplossingen
zijn ook verwerkt in de programmabegroting 2017.
Maatwerk in brandweerzorg
De implementatie van maatwerk brandweerzorg betekent een hervorming van de repressieve organisatie
van de brandweer in Zeeland. Vanuit deze benadering van de brandweerzorg zijn eveneens besparingen
te realiseren die kunnen bijdragen aan het realiseren van de taakstelling VRZ. Met de vaststelling van het
Eindrapport Maatwerk in Brandweerzorg door het Algemeen Bestuur zijn deze besparingen op
begrotingsbasis gerealiseerd. De besparingen treden op door het sluiten en samenvoegen van posten en
door op een groot aantal posten te gaan werken met de ‘nieuwe TS’, waarvoor de aanbesteding
inmiddels is afgerond. Uiteraard moet nog wel implementatie van de voorgestelde maatregelen
plaatsvinden. Hiervoor is een implementatieplan opgesteld.
In de 1e begrotingswijziging 2016 zijn de haalbare besparingen in 2016 op basis van het
Implementatieplan Maatwerk in Brandweerzorg geraamd op € 36.300. Het gaat hier om een saldo van
haalbare besparingen en verwachte kostenverhogingen als gevolg van Maatwerk in brandweerzorg.Het
verschil van € 84.700 is eenmalig als tegenvaller verwerkt. De haalbare besparingen in 2016 hadden
betrekking op het sluiten van de posten Wissenkerke en Zuiddorpe. Deze posten zijn ook daadwerkelijk
gesloten.
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. Vanaf 2018 is € 300.000 opgenomen als taakstelling.
Herziening alarmering- en uitrukprocedures
Aanpassing en vereenvoudiging van de alarmering- en uitrukprocedures kan leiden tot besparingen. Met
name door middel van een reductie in de P2-uitrukken kan een besparing worden gerealiseerd. De P2uitrukken betreffen assistentie van ambulance en politie, nacontrole, ventilatie, onderzoeken van
klachten, wegdekreiniging en kat uit boom-incidenten. Ook de alarmering- en uitrukprocedures binnen
kantooruren rondom de hoofdlocaties kunnen geoptimaliseerd worden. De besparing die gerealiseerd
kan worden, is geschat op € 54.000 structureel.
Deze maatregel is in januari 2016 genomen en heeft in 2016 betrekking op circa 360 tot 400 p2alarmeringen-/uitrukken met een inverdieneffect van circa € 250 per uitruk aan declaraties . Deze
taakstelling is hiermee structureel gerealiseerd.
Verdere reductie ongewenste uitrukken
De Veiligheidsregio heeft de ambitie om het aantal onterechte meldingen de komende jaren verder te
reduceren. De Veiligheidsregio onderzoekt daarom, in navolging van Brandweer Nederland, welke
maatregelen er kunnen worden verbeterd en hoe deze het beste kunnen worden doorgevoerd. Het
landelijk project STOOM (“Structureel Terugdringen van Onechte en Ongewenste Meldingen”) helpt de
brandweerkorpsen, veiligheidsregio's en gemeenten bij het stimuleren en ondersteunen van het verder
terugdringen van het aantal ongewenste en onechte meldingen.
Sinds 2007 wordt er al gewerkt aan het terugdringen van onechte en ongewenste meldingen en er zijn
ook al forse besparingen gerealiseerd. De nul-meting uit 2007 laat een aantal OMS-meldingen zien van
3.352. In het peiljaar 2014 zijn dat er nog 1.553. In het peiljaar 2014 zat VRZ op een afvangpercentage
van 45%. Het streven is om in 2019 het aantal uitrukken op OMS-meldingen terug te brengen van 859 in
2014 naar 549 in 2019, hetgeen overeenkomt met een afvangpercentage van 50%.
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De besparing die nog kan worden gerealiseerd is in de programmabegroting 2016 geraamd op
€ 35.000. In de 2e begrotingswijziging 2016 (waarin de effecten van de 1e bestuursrapportage 2016 zijn
verwerkt) en de programmabegroting 2017 is de mogelijke besparing verhoogd met respectievelijk €
50.000 in 2016 en structureel € 100.000 vanaf 2017. De opgenomen taakstelling van € 85.000 is in 2016
niet gerealiseerd. Onder andere hierdoor is er in de jaarrekening 2016 sprake van een
kostenoverschrijding op de declaratiekosten van (brandweer)-vrijwilligers.

2007 Nulmeting
2014
2015
2016
Raming 2017
Raming 2018
Raming 2019

Aantal OMSmeldingen

Aantal OMSmeldingen
afgevangen

% OMSmeldingen
afgevangen

Aantal
uitrukken op
OMSmeldingen

A
3.352
1.553
1.352
1.507
1.356
1.220
1.098

B
0
694
611
633
610
586
549

B/A*100%
0%
45%
45%
42%
45%
48%
50%

A-B
3.352
859
741
874
746
634
549

Reductie
uitrukken op
OMSmeldingen
ten opzichte
van 2016
(Cumulatief)

128
240
325

Bij de meldkamer zijn in 2016 1.507 automatische meldingen binnen gekomen. Ten opzichte van het
peiljaar 2014 is er sprake van een daling met 46 meldingen. Ten opzichte van 2015 is er sprake van een
stijging met 155 meldingen.
De meldkamer heeft vervolgens 633 meldingen afgevangen (= 42%). Ten opzichte van 2014 is dat 61
meldingen en 3% minder. Ten opzichte van 2015 is dat 22 meldingen meer, maar 3% minder.
Hierdoor komt het aantal uitrukken op OMS-meldingen in 2016 op 874 meldingen tegen 859 in 2014 en
741 in 2015.
Er is sprake van een combinatie van een hoger aantal OMS-meldingen en een lager aantal afgevangen
OMS-meldingen ten opzichte van 2015.
Het hogere aantal OMS-meldingen kan mede veroorzaakt zijn door ziekte van de beide medewerkers die,
in de normale situatie, bij OMS-meldingen de veroorzakers nabellen en zodoende druk uitoefenen op
herstel van installatie-onderdelen en/of organisatorische maatregelen. Wanneer deze ‘druk’ wegvalt gaat
het aantal loze OMS-meldingen direct omhoog.
Het lagere aantal afgevangen OMS-meldingen heeft te maken met de landelijke discussie die is ontstaan
vanuit het Veiligheidsberaad over de rechtmatigheid van het financiële verhaal van kosten voor OMSaansluitingen op de meldkamer. Technische voorzieningen, die aanwezig worden verondersteld, zijn dat
in een groot deel van de OMS-installaties niet. Centralisten hebben op een bestuurlijk besluit moeten
wachten of toegestaan werd het afvangen voort te zetten ‘in de geest van de regelgeving’, zoals
gebruikelijk sinds 2008, zonder de aanwezigheid van deze technische voorzieningen. Het risico van
afvangen lag in 2016 daardoor als het ware bij de centralist. Deze situatie is in 2016 uitvoerig besproken
en herstel is uiteindelijk gewaarborgd middels een besluit in 2016.
Een verdere reductie van het aantal OMS-meldingen en een hoger afvangpercentage van 50% in 2019
wordt als haalbaar beschouwd. Daarmee kan het aantal uitrukken verder worden teruggebracht met
ongeveer 325 ten opzichte van 2016 tot 549 in 2019. Een nieuwe berekening
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(p x q) van de omvang van de haalbare besparing ten opzichte van 2016 laat op basis hiervan het
volgende beeld zien:

Raming 2017
Raming 2018
Raming 2019

Reductie
uitrukken op
OMSmeldingen
ten opzichte
van 2016
(cumulatief)

Variabele
kosten van een
uitruk

Haalbare
besparing
ten opzichte
van 2016

Besparing
begroot

Niet haalbaar

A
128
240
325

B
€ 250
€ 250
€ 250

C = A*B
€ 32.000
€ 60.000
€ 81.250

D
€ 135.000
€ 135.000
€ 135.000

D-C
€ 103.000
€ 75.000
€ 53.750

De in de begroting en meerjarenraming opgenomen besparing is voor een deel (€ 53.750) structureel niet
meer haalbaar.
Huisvesting
Uit onderzoek is gebleken dat door enerzijds de werklocaties beter te benutten dan nu het geval is en
anderzijds door een gunstigere huurprijs in de markt (afgezet tegen de huidige huurprijs van de
hoofdlocatie) er besparingen gerealiseerd kunnen worden zodra de huidige huurovereenkomst is
beëindigd (per 1 april 2016). Er is inmiddels een besluit genomen over de hoofdvestiging van de VRZ en
het kantoorpand Segeerssingel 10 te Middelburg is begin 2017 aangekocht. Uit nieuwe ramingen blijkt
dat er een structurele besparing kan worden gerealiseerd van € 265.000 per jaar in plaats van de
besparing van € 207.000, die was opgenomen in de programmabegroting 2016. Deze besparing van €
265.000 is ook opgenomen in de programmabegroting 2017.
De besparing van € 130.500 in 2016 is gerealiseerd. Bij de beëindiging van de huurovereenkomst per 1
april 2016 is met de eigenaar voor de vervolgperiode een huurprijsverlaging overeengekomen.
Energiebesparing
De plaatselijke mogelijkheden en beschikbaar budget voor te investeren maatregelen bepalen de grootte
van de besparingen. In de programma begroting 2016 is een investeringsbudget beschikbaar van
€ 146.000. De besparing die hierdoor kan worden gerealiseerd, is voorlopig berekend op
€ 15.000 vanaf 2016 (terugverdientijd 10 jaar). In 2016 zijn zonnepanelen aangeschaft voor een bedrag
van circa € 110.000.
De installatie van deze zonnepanelen op de diverse brandweerposten heeft in augustus 2016 plaats
gevonden. De beoogde besparing (€ 15.000 op jaarbasis) is daarom in 2016 slechts gedeeltelijk behaald,
naar en bedraagt schatting € 6.000.
De resterende investering van € 36.000 zal in 2017 worden gerealiseerd.

53

6. Incidentele/structurele lasten en baten
Rijlabels
1. Programma Veiligheid
Lasten
110 Loonbetalingen en sociale premies
120 Sociale uitkeringen personeel
210 Werkelijk betaalde rente
230 Afschrijvingen
300 Personeel van derden
310 Energie
341 Betaalde belastingen
343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten
424 Inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk)
425 Overige inkomensoverdrachten
600 Reserveringen
Baten
300 Vergoeding voor personeel
340 Overige goederen en diensten
411 Inkomensoverdrachten van het Rijk
422 Overige inkomensoverdrachten van overheid (niet-Rijk)
423 Overige inkomensoverdrachten
600 Reserveringen
2. Programma Bevolkingszorg
Lasten
110 Loonbetalingen en sociale premies
300 Personeel van derden
343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten
424 Inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk)
3. Programma GMZ
Lasten
110 Loonbetalingen en sociale premies
230 Afschrijvingen
300 Personeel van derden
343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten
424 Inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk)
600 Reserveringen
Baten
300 Vergoeding voor personeel
340 Overige goederen en diensten
600 Reserveringen
4. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
Lasten
600 Reserveringen
Baten
411 Inkomensoverdrachten van het Rijk
422 Overige inkomensoverdrachten van overheid (niet-Rijk)
Eindtotaal

I
S
Eindtotaal
1.281.542 27.494.062 28.775.604
3.609.404 28.081.327 31.690.731
835.292 17.014.435 17.849.727
28.979
0
28.979
62.812
62.812
2.206.093 2.206.093
1.048.279
342.052 1.390.331
719.208
719.208
111.280
111.280
1.486.854 7.277.723 8.764.577
347.725
347.725
-20.000
-20.000
230.000
230.000
-2.327.862
-587.265 -2.915.126
-52.862
-172.797
-225.659
-53.831
-257.350
-311.181
-8.856
0
-8.856
-87.586
-87.586
-821.425
-157.118
-978.543
-1.303.302
-1.303.302
7.374
282.662
290.036
7.374
282.662
290.036
6.237
154.560
160.797
1.137
28.459
29.596
71.741
71.741
27.901
27.901
31.447
833.406
864.853
191.904 1.565.369 1.757.273
39.875 1.158.685 1.198.560
63.868
10.494
74.362
55.884
0
55.884
10.309
354.189
364.499
42.000
42.000
21.968
21.968
-160.457
-731.963
-892.420
-2.238
-341.425
-343.663
-390.538
-390.538
-158.219
-158.219
-350.000 -29.897.051 -30.247.051
-350.000
-350.000
-350.000
-350.000
-29.897.051 -29.897.051
-6.528.048 -6.528.048
-23.369.003 -23.369.003
970.363 -1.286.921
-316.558
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Er is in 2016 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.
Omschrijving
no.
10.1 Activa

31-12-2016

31-12-2015

10.1.1 Vaste activa
Materiële vaste activa
met economisch nut

Volg.
no.
10.2
Passiva
10.2.1

15.236.283

Omschrijving

31-12-2015

Vaste passiva
Eigen Vermogen
Algemene reserve
Bestemmingsreserve
Gerealiseerd resultaat volgend uit
het overzicht van baten en lasten

14.754.273

31-12-2016

683.520
2.407.890

672.738
3.315.942

316.558

312.281

3.407.968

4.300.961

0

350.000

Vaste schulden met een
rentetypische looptijd van één
jaar of langer

3.488.071

4.357.114

Totaal vaste passiva

6.896.039

9.008.075

7.329.679

4.880.491

2.599.587
21.011

3.174.287
0

9.950.277

8.054.778

16.846.316

17.062.853

10.1.2 Vlottende activa
Totaal eigen vermogen
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter
dan een jaar

1.127.741

1.537.740

Overige overlopende activa

305.277

589.100

Liquide middelen
Totaal vlottende activa

Voorzieningen

177.015

181.740

1.610.033

2.308.580
10.2.2

Vlottende passiva
Netto vlottende schulden met
een rentetypische looptijd korter
dan één jaar
Overlopende passiva met een
specifiek bestedingsdoel
Overige overlopende passiva
Totaal vlottende passiva

Totaal activa

16.846.316

17.062.853

Totaal passiva
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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 aantal schattingswijzigingen. Wegens het nieuwe
beleid voor persoonlijke beschermingsmiddelen, in verband met de arbeidshygiëne, de financiële
verordening aangepast op het gebied van afschrijvingstermijnen voor de bluskleding. De bluskleding dient
na iedere inzet bij een brand te worden beoordeeld en eventueel te worden gereinigd. VRZ streeft er
naar om, net als bij veel andere veiligheidsregio’s, alle brandweermensen een tweede bluspak te
verstrekken. Hierbij dient het nieuwe pak als uitrukpak en het huidige pak zal dienen als reserve wanneer
het uitrukpak moet worden gewassen. Doordat men twee pakken heeft, zullen de pakken ook twee keer
zo langzaam slijten. Hierdoor kan de afschrijvingstermijn worden verlengd van 5 jaar naar 10 jaar.
Hoogwerkers krijgen na 10 jaar een revisie, waardoor de levensduur wordt verlengd van 15 jaar naar 20
jaar. Bij aanschaf zullen de hoogwerkers afgeschreven worden in 15 jaar. Wanneer in het 10de levensjaar
de revisie plaatsvindt, zal de resterende boekwaarde worden afgeschreven volgens de
afschrijvingstermijn van 20 jaar
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Daarnaast is er nogmaals kritisch gekeken naar de overige afschrijvingstermijnen en is er een aantal
termijnen aangepast om beter bij de realiteit aan te sluiten.
De wijzigingen in afschrijvingstermijnen staan in onderstaand tabel:
Materiaal/materieel
Bluspakken
Hoogwerkers (na revisie)
Automatiseringsapparatuur t.b.v.
kantoorautomatisering
Automatiseringsapparatuur t.b.v. de
gemeenschappelijke meldcentrale

Huidige afschrijvingstermijn
5
15
3

Nieuwe afschrijvingstermijn
10
20
4

3

6

De huidige afschrijvingstermijnen blijven binnen de nieuw gestelde termijnen en derhalve zijn de
afschrijvingen niet herrekend.
Daarnaast wordt er voor de berekening van de afschrijvingslasten rekening gehouden met een reële
restwaarde van de activa, met uitzondering van gebouwen, en is het minimum grensbedrag waartegen
activa moet worden geactiveerd verhoogd van € 5.000 naar € 10.000.
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 € 10.000, 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.
b.
c.
d.
e.

f.

g.

h.

maximaal 40 jaar: nieuwbouw bedrijfsgebouwen;
maximaal 25 jaar: renovatie, restauratie en aankoop bedrijfsgebouwen, groot
gereedschap;
maximaal 20 jaar: liften, haakarmvoertuigen, dompelpompunits, hoogwerkers na revisie;
maximaal 17 jaar: tankautospuiten, hulpverleningsvoertuigen
maximaal 15 jaar: dakbedekking, luchtbehandeling, cv-installatie, bepakking voertuigen,
haakarmcontainers, motorspuit aanhanger, tankwagen, inrichting, productiemachines
en/of apparatuur, ademluchtcilinders, reddingsvaartuigen, redvoertuigen (hoogwerkers,
autoladders);
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, valbeveiliging, personen- en materiaalbussen,
(test) ademluchtapparatuur, kleding jeugdbrandweer, bluspakken, gaspakken,
zaagkleding, redvesten, survivalsuits, kettingzagen, aggregaten;
maximaal 8 jaar: duikapparatuur/materiaal, hefmiddelen, mobiele dataterminals,
explosiemeters, CO-meetapparatuur, explosiemeetapparatuur, stralingsmeetapparatuur,
handlampen oplaadbaar, vluchtmaskers;
maximaal 7 jaar: personenauto’s, warmtebeeldcamera’s, portofoons/mobilofoons,
airbaghoezen;
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i.
j.

k.
l.

maximaal 6 jaar: automatiseringsapparatuur t.b.v. de gemeenschappelijke meldcentrale;
maximaal 5 jaar: aanhangwagens, lichte motorvoertuigen, software,
alarmontvangers/pagers, blushelmen, -laarzen en handschoenen, paxtassen/AED’s,
chemiepakken;
maximaal 4 jaar: automatiseringsapparatuur t.b.v. kantoorautomatisering;
niet: gronden en terreinen.

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 2016 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.
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 2016 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 2016 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

Materiële vaste activa (in Euro's)
Boekwaarde 01-01-2016
Investeringen
Desinvesteringen
Bijdragen van derden direct gelieerd aan een actief
Desinvesteringen cumm. afschrijvingen
Afschrijvingen
Saldo per 31 december 2016

Machines,
Vervoermid- apparaten,
delen
installaties
9.610.995
2.755.783
1.213.086
1.015.960
-55.314
0
0
0
51.314
0
-1.051.488
-691.164
9.768.593
3.080.579

Overige
materiële
activa
2.387.494
224.017
0
0
0
-537.805
2.073.706

Bedrijfsgebouwen

Totaal

1
313.404
0
0
0
0
313.405

14.754.273
2.766.467
-55.314
0
51.314
-2.280.457
15.236.283

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:

Vorderingen (in Euro's)
Vorderingen op openbare lichamen
Vorderingen niet-openbare lichamen
Totaal vorderingen

31-12-2016
1.050.931
76.810
1.127.741

31-12-2015
1.400.284
137.456
1.537.740

Specificatie vorderingen (in Euro's)
Debiteuren
Nog te ontvangen bedragen SGB
Rekening-courant Rijk (Schatkistbankieren)
Nog te ontvangen bedragen
Totaal vorderingen

31-12-2016
224.162
300.294
230
603.055
1.127.741

31-12-2015
555.942
242.633
467.695
271.470
1.537.740

Specificatie debiteuren (in Euro's)
Debiteuren exclusief voorziening
Voorziening dubieuze debiteuren
Debiteuren inclusief voorziening

31-12-2016
255.286
-31.124
224.162

31-12-2015
555.942
0
555.942

De afwikkeling van de debiteuren en overige vorderingen heeft een normaal verloop. Het saldo ultimo
2016 van de vorderingen op openbare lichamen wordt grotendeels verklaard door vorderingen op de
belastingdienst (€ 356.447), nog te ontvangen bedragen van diverse gemeenten (€ 94.389), nog te
ontvangen subsidie bedragen inzake Europese projecten (€ 76.847) en nog te ontvangen bedragen voor
detacheringen ( € 64.080). Verder zijn de kosten die aantoonbaar voort zijn gekomen uit achterstallig
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onderhoud, voor een bedrag van € 125.000, medio 2014 gefactureerd aan de desbetreffende gemeenten
conform besluitvorming in het DB van 12 juni 2014.
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 2017 worden verrekend met de SGB.
Overige overlopende activa
Deze post kan als volgt worden gespecificeerd:

Overlopende activa (in Euro's):
Fietsplan
Overige vooruitbetaalde bedragen
Overige overlopende activa
Totaal

31-12-2016
28.005
224.770
52.502
305.277

31-12-2015
51.614
329.774
207.712
589.100

De vooruitbetaalde bedragen bestaan voornamelijk uit kosten voor verzekeringen, software licenties en
het onderhoud hiervan. De post overlopende activa heeft te maken met de kosten voor de
vluchtelingenopvang in 2015. Deze kosten zijn door het Nederlands Rode Kruis gefactureerd echter is het
nog niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor het dragen van deze lasten.
Liquide middelen

Liquide middelen (in Euro's)
Kas
Postbank
ABN AMRO
Totaal

31-12-2016
119
84.439
92.457
177.015

31-12-2015
1.024
88.180
92.536
181.740

Deze liquide middelen zijn vrij opneembaar.
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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

257,504955

Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

19

25

53

22

(3a) = (1) > (2)

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks
schatkist aangehouden middelen
Ruimte onder het drempelbedrag

239

233

204

235

(3b) = (2) > (1)

Overschrijding van het drempelbedrag

-

-

-

-

(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen
Kwartaal 1
Kwartaal 2
Kwartaal 3

Kwartaal 4

(2)

(1) Berekening drempelbedrag
Verslagjaar
(4a)
(4b)
(4c)

Begrotingstotaal verslagjaar
Het deel van het begrotingstotaal dat
kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen
Het deel van het begrotingstotaal dat
de € 500 miljoen te boven gaat

(1) = (4b)*0,0075 +
(4c)*0,002 met een
Drempelbedrag
minimum van €250.000

(5a)
(5b)
(2) - (5a) / (5b)

Som van de per dag buiten 's Rijks
schatkist aangehouden middelen
(negatieve bedragen tellen als nihil)
Dagen in het kwartaal
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's
Rijks schatkist aangehouden middelen

34.334
34.334
-

258

1.704

2.231

4.888

2.045

91

91

92

92

19

25

53

22
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10.2

Passiva

10.2.1 Vaste passiva
Algemene reserve
Het Algemeen Bestuur heeft besloten om het resultaat van 2015 (€ 312.281) volledig toe te voegen aan
de algemene reserve.

Algemene reserves (in Euro's)
Beginsaldo
Bij: toevoeging
Af: onttrekking
Saldo per 31-12

31-12-2016
672.738
312.281
-301.500
683.519

31-12-2015
410.269
262.469
0
672.738

De toevoeging bestaat volledig uit de bestemming van het resultaat 2015. De diverse organisatie
ontwikkelingen hebben in 2016 in totaal € 480.000 aan kosten met zich meegebracht. Hiervan wordt
€ 301.500 ten laste van de algemene reserve gebracht.
Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserves (in Euro's)
Beginsaldo
Bij: toevoeging
Af: onttrekking
Saldo per 31-12

31-12-2016
3.315.942
251.968
-1.160.020
2.407.890

31-12-2015
3.425.616
667.341
-777.015
3.315.942

31-12-2016
35.856
0
-35.856
0

31-12-2015
96.356
0
-60.500
35.856

De bestemmingsreserves zijn als volgt onderverdeeld:
ESF reserve

ESF reserve (in Euro's)
Beginsaldo
Bij: toevoeging
Af: onttrekking
Saldo per 31-12

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 2016 is een bedrag van € 35.856 onttrokken voor salariskosten met
betrekking tot brandweeropleidingen. Daarmee is de reserve volledig benut.
Reserve dekking afschrijving

Reserve dekking afschrijving (in Euro's)
Beginsaldo
Bij: toevoeging
Af: onttrekking
Saldo per 31-12

31-12-2016
99.830
251.968
-63.868
287.930

31-12-2015
130.575
24.842
-55.587
99.830
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In 2013 tot en met 2016 zijn er toevoegingen gedaan voor de afschrijvingslasten van de noodzakelijke
investeringen in ICT van de Meldkamer. Deze investeringen worden in 3 jaar afgeschreven.
Daarnaast is er een extra toevoeging gedaan van € 230.000 ter dekking van de afschrijvingslasten van de
verbouwingen van de kazernes Middelburg Stromenweg (€ 140.000 i.v.m. arbeidshygiëne) en Borssele
Quistenburg (€ 90.000 i.v.m. MTL Servicecentrum) gepland, samen voor € 230.000. Dit omdat er geen
sprake is van ‘reguliere vervanging’ na de afschrijvingstermijn.
Reserve Vernieuwing Veiligheidsregio Zeeland

Reserve Vernieuwing Veiligheidsregio Zeeland (in Euro's)
Beginsaldo
Bij: toevoeging
Af: onttrekking
Saldo per 31-12

31-12-2016
545.464
0
-273.515
271.949

31-12-2015
700.882
0
-155.418
545.464

Deze bestemmingsreserve is gevormd ter dekking van de lasten van vernieuwingsprojecten binnen
Veiligheidsregio Zeeland, inclusief regionaliseringproces van de brandweer. In 2016 heeft er een
onttrekking plaats gevonden voor de dekking van de lasten van de regionalisering, ad € 273.515.
Reserve Transitie

Reserve Transitie (in Euro's)
Beginsaldo
Bij: toevoeging
Af: onttrekking
Saldo per 31-12

31-12-2016
1.004.173
0
-187.650
816.523

31-12-2015
1.317.183
238.000
-551.010
1.004.173

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 zijn ontvangen voor het transitieproces zijn aan deze reserve toegevoegd.
Reserve Crisisorganisatie

Reserve Crisisorganisatie (in Euro's)
Beginsaldo
Bij: splitsing reserves
Bij: toevoeging
Af: onttrekking
Saldo per 31-12

31-12-2016
268.869
0
0
-54.781
214.088

31-12-2015
0
268.869
0
0
268.869

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. Er is voor € 54.781
onttrokken voor de verbetering van het functioneren van de crisisbestrijdingsorganisatie.
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Reserve Meldkamer

Reserve meldkamer (in Euro's)
Saldo per 31-12
Bij: toevoeging
Af: splitsing reserve
Af: onttrekking
Saldo per 31-12

31-12-2016
911.750
0
0
-94.350
817.400

31-12-2015
1.180.619
0
-268.869
0
911.750

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

Reserve Individueel keuzebudget (in Euro's)
Beginsaldo
Bij: toevoeging
Af: onttrekking
Saldo per 31-12

31-12-2016
450.000
0
-450.000
0

31-12-2015
0
450.000
0
450.000

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 verschuldigd zijn 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 is
ontstaan. Derhalve is de gevormde reserve vrijgevallen en opgenomen als verplichting onder de
kortlopende schulden.
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Recapitulatie onttrekkingen reserves
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Voorzieningen
Voorziening voormalig personeel

Voorziening voormalig personeel (in Euro's)
Beginsaldo
toevoeging
aanwending
vrijval
Saldo per 31-12

31-12-2016
350.000
0
0
-350.000
0

31-12-2015
368.737
7.090
-25.827
0
350.000

Deze voorziening is gevormd ter dekking van toekomstige lasten voor voormalige medewerkers. Medio
mei 2017 is de grond voor het treffen van de voorziening komen te vervallen. Derhalve is de volledige
voorziening vrijgevallen.
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.
Vaste schulden met een rentetypische Saldo 1 januari VermeerdeSaldo 31
looptijd van één jaar of langer (in Euro's)
2016
ringen
Aflossingen december 2016
Onderhandse leningen van:
Binnenlandse banken en overige financiële
instellingen
4.285.714
0
-857.143
3.428.571
Binnenlandse bedrijven
71.400
0
-11.900
59.500
Totaal vaste schulden

4.357.114

0

-869.043

3.488.071

Aan één, van de gemeenten overgenomen, actiefpost is een financial leasevorm verbonden. Het betreft
een noodstroomaggregaat.
De rentelast voor de leningen bedroeg in 2016 € 62.600.
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11.2.2 Vlottende passiva
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

Kortlopende schulden (in Euro's)
Crediteuren
Nog te betalen bedragen
Belastingdienst, loonheffingen
Belastingdienst, omzetbelasting
Credit saldo BNG
Totaal

31-12-2016
1.785.951
2.712.996
884.812
36.669
1.909.251
7.329.679

31-12-2015
1.545.157
1.664.046
854.421
10.668
806.199
4.880.491

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.
Volgno. Projectomschrijving (in Euro's)
1
2
3
4
5

Project Deltawateren
Project Nucleaire Veiligheid
Project MIRG-EX
Project Grote Zeesluis
Flexibele voertuigbezetting
Totaal

01-01-2016 Toevoegingen
2.418.487
175.000
196.249
0
542.924
0
11.513
0
5.114
0
3.174.287
175.000

Vrijgevallen
bedragen
201.677
5.099
542.924
0
0
749.700

31-12-16
2.391.810
191.150
0
11.513
5.114
2.599.587

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 2016 is € 175.000 ontvangen van Zeeland Seaports. De vrijval is ter dekking van de reguliere uitgaven
voor het project.
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 2016 voor
€ 5.099 aanspraak gemaakt op de rijksbijdrage.
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. In 2016 is het project afgerond. De vrijval is ter dekking van de reguliere uitgaven voor het project.

68

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 2017.
Pilot Flexibele voertuigbezetting:
In 2011 is € 19.800 ontvangen van zes gemeentelijke brandweerkorpsen. Begin 2016 is hiervan nog
€ 5.114 over.
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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)
Aankoop redvoertuigen 3x
Aankoop Tankautospuiten 7x
Aankoop Segeerssingel
Diverse verzekeringen
Telefonie
Schoonmaak kazernes
Huur Buitenruststraat 2e verdieping, per jaar €108.500
Huur Buitenruststraat 1e verdieping, per jaar €56.000
Inzet koel- bluscapaciteit westerschelde
Aankoop duikpakken
Keuring/onderhoud roerende zaken
Huur printers
Onderhoud software
Abonnementen literatuur
Huur Segeerssingel tot 1 jan 2017
Totaal

2.580.000
2.380.000
2.100.000
236.000
150.000
110.000
91.000
47.000
84.000
83.000
72.000
13.000
32.000
7.000
9.800
7.994.800

Garantie Nationale Politie grondaankoop meldkamer Bergen op Zoom
In 2016 zijn de ontwikkelovereenkomst betreffende de realisatie van de Meldkamer Bergen op Zoom en
de gebruiksovereenkomst betreffende het gebruik en de exploitatie van de Meldkamer Bergen op Zoom
ondertekend door de vertegenwoordigers van de Nationale Politie, Veiligheidsregio Midden- en WestBrabant (VRMWB) en Veiligheidsregio Zeeland (VRZ).
VRZ (1/3 deel) en VRMW (2/3 deel) staan gezamenlijk garant voor maximaal € 500.000 in het geval wordt
besloten om niet over te gaan tot gezamenlijk huisvesting met Nationale Politie in Bergen op Zoom. Per
saldo staat VRZ voor een bedrag van maximaal € 166.667 garant.
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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 9 februari 2017 heeft het Dagelijks Bestuur het normenkader 2016 behandeld. Het Algemeen Bestuur
heeft op 23 februari 2017 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.
Goedkeuringstolerantie

Strekking accountantsverklaring
Goedkeurend

Fouten in de
jaarrekening (%
lasten)
Onzekerheden in
de controle (%
lasten)

Beperking

Oordeelonthouding Afkeurend

≤ 1%

> 1% < 3%

-

≥3%

≤ 3%

>3% < 10%

≥10%

-
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Op totaalniveau van de lasten is sprake van een onderschrijding van € 872.054 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).

Rijlabels
Begroting 2016
Realisatie 2016 Verschil:Bedrag
1. Programma Veiligheid
Lasten
32.270.921
31.460.731
810.190
2. Programma Bevolkingszorg
Lasten
295.560
290.036
5.524
3. Programma GMZ
Lasten
1.791.644
1.735.305
56.339
Eindtotaal
34.358.125
33.486.071
872.054

-3%
-2%
-3%
-3%

Op grond van de bovenstaande analyse luidt de conclusie dat de bestuurlijk vastgestelde tolerantie voor
begrotingsonrechtmatigheid niet is overschreden.
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12.

SiSa 2016

OVERZICHT SPECIFIEKE UITKERINGEN 2016 - d.d. 10 januari 2017
Berichtgeverinformatie
Vul hieronder de informatie in waarop deze bijlage verantwoordingsinformatie betrekking heeft.
Type overheidslaag:
Naam berichtgever:
Berichtgevercode:
Rapportage-periode:
Bestandsnaam:

Gemeenschappelijke regeling
Veiligheidsregio Zeeland
0619
2016
sisa_2016_050619_Bijlage_Verantwoordingsinformatie.xls

selecteer uit lijst
bijvoorbeeld: Aa en Hunze
bijvoorbeeld: 1680
w ordt autom atisch 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):

V&J

A2

Brede Doeluitkering
Rampenbestrijding
(BDUR)

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2016 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 10 januari 2017
Besteding (jaar T)

Besluit
veiligheidsregio's
artikelen 8.1, 8.2 en 8.3
Veiligheidsregio's
Aard controle R
Indicatornummer: A2 / 01

€ 6.528.048
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13.

Wet Normering Topinkomens 2016

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector
(WNT) ingegaan. Het bezoldigingsmaximum in 2016 voor Veiligheidsregio Zeeland is € 179.000. Dit geldt
naar rato van de duur en/of omvang van het dienstverband. Voor topfunctionarissen zonder
dienstbetrekking geldt met ingang van 1 januari 2016 voor de eerste 12 kalendermaanden een afwijkende
normering, zowel voor de duur van de opdracht als voor het uurtarief.
De beloningen betaalbaar op termijn over 2015 van beide directeuren zijn aangepast, omdat een
premiecomponent ten onrechte was meegenomen als werkgeverslast. Hertoetsing van de gecorrigeerde
cijfers aan de destijds toepasselijke normen leidt niet tot onverschuldigde betalingen.
1. Bezoldiging topfunctionarissen
1a. Leidinggevende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking.
bedragen x € 1

G.J.M. Ruijs

R. de Meij

Directeur

Directeur

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1,0

0,2

Nee

Nee

Ja

Ja

Individueel WNT-maximum

179.000

35.800

Beloning

128.840

23.567

Belastbare onkostenvergoedingen

881

0

Beloningen betaalbaar op termijn

14.912

3.050

144.633

26.618

n.v.t.

n.v.t.

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1,0

0,2

130.862

29.990

Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in
2016
Omvang dienstverband (in fte)
Gewezen topfunctionaris?
(Fictieve) dienstbetrekking?

Totaal bezoldiging
Verplichte motivering indien
overschrijding
Gegevens 2015
Aanvang en einde functievervulling in
2015
Omvang dienstverband 2015 (in fte)

Beloning
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Belastbare onkostenvergoedingen

1.023

0

Beloningen betaalbaar op termijn

15.717

3.253

147.602

33.243

Totaal bezoldiging 2015

1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking kalendermaand 1-12
bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling

G.J.A.M. van Strien
Directeur AI
30/06/2016 – 31/12/2016

(uiterlijk maand 12)
Aantal kalendermaanden waarin
functievervulling vóór 2016

0

Aantal kalendermaanden waarin
functievervulling in 2016

7

Aantal uren functievervulling in 2016

Individueel WNT-maximum
Maximum uurtarief

599

162.000
175

Uitgekeerde bezoldiging in 2016
101.830
(t/m maand 12)
Bezoldiging per uur
Totaal bezoldiging
Verplichte motivering indien overschrijding

170
101.830
n.v.t.
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1c. Toezichthoudende topfunctionarissen
J.A.H. Lonink

H.M. Bergmann

R.J. van der
Zwaag

VOORZITTER AB

LID AB

LID AB

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

26.850

17.900

17.900

Beloning

0

0

0

Belastbare onkostenvergoedingen

0

0

0

Beloningen betaalbaar op termijn

0

0

0

Totaal bezoldiging

0

0

0

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

Beloning

0

0

0

Belastbare onkostenvergoedingen

0

0

0

Beloningen betaalbaar op termijn

0

0

0

Totaal bezoldiging 2015

0

0

0

bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2016
Individueel WNT-maximum

Verplichte motivering indien overschrijding

Gegevens 2015
Aanvang en einde functievervulling in 2015
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M.J.A. Delhez

G.J. van de Veldede Wilde

A. Stapelkamp

LID AB

LID AB

LID AB

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

17.900

17.900

17.900

Beloning

0

0

0

Belastbare onkostenvergoedingen

0

0

0

Beloningen betaalbaar op termijn

0

0

0

Totaal bezoldiging

0

0

0

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

Beloning

0

0

0

Belastbare onkostenvergoedingen

0

0

0

Beloningen betaalbaar op termijn

0

0

0

Totaal bezoldiging 2015

0

0

0

bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2016
Individueel WNT-maximum

Verplichte motivering indien overschrijding

Gegevens 2015
Aanvang en einde functievervulling in 2015
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E.J. Gelok

L. Demmers-van
der Geest

G.C.G.M Rabelink

LID AB

LID AB

LID AB

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

17.900

17.900

17.900

Beloning

0

0

0

Belastbare onkostenvergoedingen

0

0

0

Beloningen betaalbaar op termijn

0

0

0

Totaal bezoldiging

0

0

0

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

Beloning

0

0

0

Belastbare onkostenvergoedingen

0

0

0

Beloningen betaalbaar op termijn

0

0

0

Totaal bezoldiging 2015

0

0

0

bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2016
Individueel WNT-maximum

Verplichte motivering indien overschrijding

Gegevens 2015
Aanvang en einde functievervulling in 2015
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bedragen x € 1

J.F. Mulder

A.J. Huisman

A.M.M. Jetten

LID AB

LID AB

LID AB

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

17.900

17.900

17.900

Beloning

0

0

0

Belastbare onkostenvergoedingen

0

0

0

Beloningen betaalbaar op termijn

0

0

0

Totaal bezoldiging

0

0

0

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

Beloning

0

0

0

Belastbare onkostenvergoedingen

0

0

0

Beloningen betaalbaar op termijn

0

0

0

Totaal bezoldiging 2015

0

0

0

Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2016
Individueel WNT-maximum

Verplichte motivering indien overschrijding

Gegevens 2015
Aanvang en einde functievervulling in 2015
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bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2016
Individueel WNT-maximum

L.J. Verhulst
LID AB
1/1 - 31/12
17.900

Beloning

0

Belastbare onkostenvergoedingen

0

Beloningen betaalbaar op termijn

0

Totaal bezoldiging

0

Verplichte motivering indien overschrijding

n.v.t.

Gegevens 2015
Aanvang en einde functievervulling in 2015

1/1 - 31/12

Beloning

0

Belastbare onkostenvergoedingen

0

Beloningen betaalbaar op termijn

0

Totaal bezoldiging 2015

0

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met
dienstbetrekking die in 2016 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen.
Er zijn in 2016 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT
dienen te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of
hadden moeten worden.
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14.

Vaststelling jaarrekening 2016

Dagelijks bestuur

De jaarrekening 2016 is vastgesteld en aangeboden aan het Algemeen Bestuur op 20-09-2017

Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Zeeland,

De secretaris,

de voorzitter,

G.J.A.M. van Strien

J.A.H. Lonink

Algemeen Bestuur

De jaarrekening 2016 is vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Zeeland in de
openbare vergadering van 22-09-2017

Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Zeeland,

De secretaris,

de voorzitter,

G.J.A.M. van Strien

J.A.H. Lonink
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Bijlagen
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Bijlage 1

Resultaten Jaarplan (Concern A3)

1.1 Bestuur & Financiers
Nr
PI:
9.a

Resultaat
Actueel regionaal Risicodashboard ( per gemeente
uitgewerkt) is gerealiseerd

Status
5

Toelichting
In 2016 is gestart met de ontwikkeling van het risicodashboard als instrument om
inzicht te verschaffen in de risico’s per gemeente. Het risicodashboard zal zich de
komende jaren verder gaan ontwikkelen. Met dit instrument worden VRZ als
organisatie, maar ook (gemeente)bestuurders in staat gesteld om sturing te geven
op de risico-reducerende activiteiten. Het risicodashboard moet uiteindelijk
overzichtelijk en met name grafisch van opzet worden.
In het voorjaar van 2016 is gestart met de bouw van het risicodashboard. Dit
dashboard is inmiddels gereed voor enkele incidenttypen, zoals waterongevallen en
branden. In de komende jaren zal dit dashboard met aanvullende gegevens worden
uitgebreid.

9.b

De vertaling van het rapport Goede samenwerking
met gemeenschappelijke regelingen van VZG naar
onze eigen organisatie heeft plaatsgevonden

1

Er heeft een eerste gesprek plaatsgevonden tussen VRZ en de werkgroep vanuit VZG
die het rapport Goede samenwerking met gemeenschappelijke regelingen gaat
implementeren. VRZ heeft aan de hand van het gevoerde gesprek eind september
2016 diverse vragen schriftelijk beantwoord.
In januari 2017 zal de VZG een reactie vaststellen en richting VRZ reageren. Begin
2017 zal naar verwachting het overleg hierover tussen VZG en VRZ worden
afgerond. Dat zal leiden tot een aanpassing van de Gemeenschappelijke regeling van
VRZ. Implementatie kan in 2017 plaatsvinden.

9.c

Implementatie Maatwerk in Brandweerzorg
(hervorming van de repressieve brandweer in
Zeeland) is gerealiseerd

0: Actie is nog 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

1

In het Algemeen Bestuur van 5 februari 2016 is het implementatieplan van
Maatwerk in Brandweerzorg vastgesteld. In het implementatieplan zijn de kaders en
(sub)doelstellingen voor de implementatie van Maatwerk in Brandweerzorg
opgenomen.
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Nr
PI:

Resultaat

Status

Toelichting
De implementatie van Maatwerk in Brandweerzorg bestaat uit acht
hoofdonderdelen. De onderdelen ‘Nieuwe TS’, ‘TS-2/FRB’,
‘Ondersteuningsvoertuigen (onderdeel redvoertuig)’, ‘Uitrol voertuigen’, ‘Het sluiten
van posten’ en ‘dagbezetting Vlissingen-Olympiaweg’ lopen uit de planning. Op deze
onderdelen is bijstelling van de planning noodzakelijk. Voor de onderdelen
‘Samenvoegen van posten’ en ‘Nieuw te realiseren posten’ bestaat de mogelijkheid
dat niet deze niet conform planning worden gerealiseerd.
Voortgang betreffende de drie laatst genoemde onderdelen is deels afhankelijk van
de uitkomsten van de commissie Huisvesting brandweerposten inzake de
financiering van de huisvesting van brandweerposten. Tijdens de bestuurseendaagse
van 10 maart 2016 is gesproken over de gevolgen van de huisvesting van de
brandweerposten als gevolg van Maatwerk in Brandweerzorg. Inmiddels hebben
gesprekken plaatsgevonden met burgemeesters van de gemeenten Borsele, NoordBeveland, Goes en Schouwen-Duiveland. Dit betreft de gemeenten waarbij, conform
Maatwerk in Brandweerzorg plannen zijn om nieuwe brandweerposten op te
richten. Inmiddels is een bijgesteld voorstel over financiering van nieuw te bouwen
brandposten opgesteld. Vanuit de betrokken gemeenten zijn op onderdelen nog
nadere duiding gevraagd. Om die reden vinden in 2017 met de betreffende
gemeenten verdere gesprekken plaats.
Conform het bestuursbesluit van de implementatie van Maatwerk in Brandweerzorg
wordt een jaar na de implementatie een voortgangsrapportage opgesteld. Deze
rapportage zal naar verwachting in mei 2017 aan het Algemeen Bestuur worden
aangeboden.
In Bijlage 2 is een uitgebreidere uitwerking van de implementatie opgenomen.

0: Actie is nog 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
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Nr
PI:
9.d

Resultaat
Harmonisatie operationele processen is gestart als
onderdeel van de Landelijke meldkamerorganisatie
(LMO)

Status
5

Toelichting
VRZ wil komen tot een optimaal functionerende toekomstbestendige GMK. Deze
GMK heeft heldere afgestemde taken met de diverse kolommen en een goed
ingericht beheer. Hierbij staat het vakmanschap op straat en op de meldkamer
centraal. Bovenstaande wordt bereikt door samenhang te creëren tussen alle
regionale ontwikkelingen (procesverbeteringen en harmonisatieprocessen), de
samenvoeging van de meldkamers Midden- en West Brabant en VRZ en de
landelijke meldkamerontwikkeling.
Vanuit de landelijke meldkamer organisatie zijn en worden diverse nieuwe
standaarden ontwikkeld. Voorbeelden hiervan zijn standaardisatie in roepnummers,
inzetvoorstellen, functiebenamingen en c2000 (Fleetmap). Daarnaast zijn al geruime
tijd voorbereidingen gaande voor de fusie van beide meldkamers Midden- en WestBrabant en Zeeland. Ook dit leidt tot werkafspraken en diverse aanpassingen, veelal
in het verlengde van LMO, maar ook specifiek voor beide regio’s. Vanuit brandweer
Midden- en West-Brabant is een traject gestart ‘terug naar de bedoeling’, met als
doel de processen en inzetvoorstellen te vereenvoudigen vooruitlopend op de
inrichting van de nieuwe meldkamer. Vanuit VRZ is toegezegd hierin te participeren.
Vanwege capaciteitsgebrek is hier in 2016 geen bijdrage aan geleverd.
In het Dagelijks Bestuur van 9 februari 2017 is de Businesscase Meldkamer
VRZ/VRMWB vastgesteld. Het opstellen van een Businesscase is verplicht in het
kader van het samenvoegen van de meldkamers in Middelburg en Tilburg en
vervolgens het overdragen van het beheer van de meldkamers aan de Nationale
Politie, zoals thans voorzien in 2020. De Businesscase geeft een overzicht van zowel
de huidige uitgaven voor de beide meldkamers als de geraamde uitgaven voor de
nieuwe meldkamer in Bergen op Zoom.

0: Actie is nog 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
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Nr
PI:
9.e

Resultaat
Beleidsplan Gezond en Veilig is voor vaststelling
aangeboden aan besturen VRZ en GGD

Status
5

Toelichting
Het beleidsplan Gezond en Veilig is in het Algemeen Bestuur van 20 april 2016
vastgesteld. Daarnaast is het beleidsplan vastgesteld in het Algemeen Bestuur van
de GGD op 8 april 2016.
Uitvoering van het projectplan is gestart. Hiervoor zijn een stuurgroep en
werkgroepen geformeerd. De startbijeenkomst voor medewerkers GGD en GHOR
heeft op 9 juni 2016 plaatsgevonden. In het najaar 2016 is gestart met een
stageprogramma waarbij medewerkers van GHOR en GGD kennis maken met
elkaars werk en de rol die ieder vervult in crisisbeheersing in de publieke
gezondheid.

0: Actie is nog 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
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Nr
PI:
9.f

Resultaat
De hoofdstructuur en de vakbekwaamheid van de
sleutelfunctionarissen zijn verbeterd conform het
visiedocument

Status

Toelichting

1

De hoofdstructuur van de crisisorganisatie is ingevuld conform de Wet
veiligheidsregio’s. In 2016 is gewerkt aan een actualisatie van het regionaal
crisisplan (zie resultaat 9.i). In dit regionaal crisisplan is de hoofdstructuur van de
crisisorganisatie opgenomen. In het nieuwe regionaal crisisplan zijn aanpassingen in
de hoofdstructuur opgenomen zoals de ontkoppeling van dubbelfuncties waaronder
de ontkoppeling van de functie leider Commando plaats incident (L-CoPI) en de
functie van Hoofdofficier van Dienst Brandweer.
In 2016 heeft net als in voorgaande jaren een systeemtest plaatsgevonden. Tijdens
de systeemtest wordt een crisis fingeert, waarbij het functioneren van de
hoofdstructuur van de crisisorganisatie wordt beoordeeld. De systeemtest geeft
daarmee inzicht in de voorbereiding van de betrokken crisispartners en VRZ op een
crisis. De systeemtest heeft verbeterpunten opgeleverd om de hoofdstructuur
verder te verbeteren. Deze verbeterpunten worden meegenomen bij de actualisatie
van het regionaal crisisplan.
Voor ieder kalenderjaar wordt een multidisciplinaire oefenkalender opgesteld. In
deze kalender zijn voor de verschillende multidisciplinaire teams in de
hoofdstructuur oefeningen zijn opgenomen. Door middel van deze oefeningen
wordt de vakbekwaamheid van de betrokken functionarissen en teams verbeterd. In
2016 hebben onder andere COPI –oefeningen (elfmaal), COTW-oefeningen
(vijfmaal), ROT-oefeningen (driemaal), Beleidsteam-oefeningen (tweemaal), ROT-BT
oefeningen (driemaal) een grensoverschrijdende oefening met Gent en een
systeemtest plaatsgevonden. In de praktijk blijkt het wel lastig om tijdens de
oefeningen alle functies te hebben ingevuld. Deze situatie is niet wenselijk en zal in
2017 kritisch worden gevolgd en indien noodzakelijk zal bijsturing plaatsvinden.
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Aanbevelingen uit oefen/ incidentevaluaties worden
vanaf 2016 systematisch opgepakt door
vakdisciplines

5

In 2016 zijn alle GRIP-incidenten geëvalueerd. Tijdens evaluatiesessies, waar de
betrokken functionarissen feedback geven, worden lessen getrokken uit de inzet bij
het incident. Van ieder incident is een evaluatierapport opgesteld, waarin naast
positieve punten ook verbeterpunten worden benoemd. Deze verbeterpunten
worden bij de betrokken crisispartners en disciplines belegd. Tijdens incidenten
wordt immers intensief met meerdere disciplines en crisispartners opgetreden.
Verbeterpunten hebben om die reden niet alleen betrekking op disciplines vanuit
VRZ (waaronder brandweer, meldkamer en GHOR), maar ook op andere
crisispartners zoals politie, Bevolkingszorg (gemeenten), Rijkswaterstaat, Evides,
Delta of Waterschap Scheldestromen. Vanzelfsprekend dient elke discipline hun
eigen verbeterpunten op te pakken.
Eind 2016 is begonnen met het nadere definiëren van prestatie-indicatoren ten
behoeve van de hoofdstructuur. Deze indicatoren geven een continue maatlat voor
de crisisorganisatie op systeemniveau en worden toegevoegd aan de evaluaties van
GRIP-incidenten. Uitkomsten van evaluaties n.a.v. incidenten of oefeningen op basis
van deze maatlat worden opgepakt op de onderdelen Organisatie hoofdstructuur
(signalerend), Criteria grootschalige alarmering, Op- en afschaling, Leiding en
Coördinatie, Informatiemanagement en Risico- en Crisiscommunicatie. Daarnaast
wordt in 2017 gewerkt aan een structuur waarbij de aanbevelingen uit oefeningen
en incidenten systematisch worden gemonitord. Aanbevelingen uit deze oefeningen
en incidenten worden geclusterd en periodiek gemonitord om de voortgang van de
uitwerking van de aanbevelingen inzichtelijk te krijgen.
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Resultaat
Per 1 december 2016 is het Regionaal
Opleidingsinstituut VRZ (Brandweer) gecertificeerd
op basis van het landelijke waarderingskader
Kwaliteit Aanbieders Brandweeropleidingen

Status
1

Toelichting
Streven was om het Regionaal Opleidingsinstituut VRZ per 1 december 2016
gecertificeerd te hebben. Vanuit het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) is bekend
gemaakt dat het Regionaal Opleidingsinstituut VRZ (ROI VRZ), volgens de landelijke
planning, in september 2017 wordt geaccrediteerd. Binnen het ROI VRZ en
samenwerking van de zes zuidelijke veiligheidsregio’s worden alle noodzakelijke
voorbereidingen getroffen om certificering mogelijk te maken. Dit betreft onder
andere het opleiden van extra docenten, het verder inrichten van het duale
leerstelsel en het blijvend vakbekwaam maken van onderwijzend personeel
(instructeurs, docenten).
Met de huidige inspanningen is het te verwachten dat accreditatie haalbaar is in
september 2017. het ROI gaat in april 2017 de eerste leergang Manschap in de
nieuwe stijl geven, wat ook extra inspanningen van de betrokken medewerkers
vraagt. Om alle processen binnen het ROI structureel ingericht te krijgen en te
houden, wordt een beroep gedaan op de medewerkers die zich voornamelijk met
oefenen bezighouden.

9.i

Crisisplan 2016-2019 is gereed

5

In 2016 is aangevangen met het actualiseren van het regionaal crisisplan (RCP).
Daarbij is intensief contact gezocht met crisispartners. Het geactualiseerde regionaal
crisisplan (RCP) bevind zich in een eind-concept en ligt nog ter toetsing voor bij de
inspectie van VenJ. De hoofdstructuur wordt geduid conform wettelijke termen, en
flexibilisering in alarmering wordt in dit plan meegenomen.
In verschillende fasen zijn de werkgroep planvorming, de Veiligheidsdirectie en
deelnemers in de hoofdstructuur meegenomen bij deze actualisatie van het
Crisisplan 2016-2019.
De verwachting is dat het Regionaal Crisisplan in het tweede kwartaal van 2017 ter
vaststelling aan het Algemeen Bestuur kan worden aangeboden.
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1.2 Klanten en partners
Nr
PI:
6.a

Resultaat

Status

De behoefte en de beschikbaarheid van informatie is
samen met de partners in beeld gebracht

1

Toelichting
In 2016 zijn twee pilots voor het voorzien in informatie in gang gezet. Dit betreft de
pilot voor een Mobiel Operationeel Informatiesysteem (MOI) en Alert-4omgevingen. Beide instrumenten zijn onder andere in het werkgroep Planvorming
en het Bestuurlijk Afstemmingsoverleg (overlegvorm met de gemeentelijke
bestuurlijk adviseurs) gepresenteerd. Beide applicaties voorzien in een eerste
multidisciplinaire informatiebehoefte bij de start van een incident. In 2017 zullen
deze pilots verder doorlopen en zal, in samenwerking met partners, worden
onderzocht hoe en welke relevante informatie kan worden gedeeld.
Ten behoeve van het duiden en delen van het totaalbeeld bij crisis zijn twee
experimenten met videosystemen geslaagd. Het op afstand volgen van de
crisisteams levert positieve resultaten voor het informatie-gestuurd werken. Dit
zowel tijdens een incident (informatie-duiding) als de evaluatie op systeemniveau. In
2017 worden de juridische aspecten van het gebruiken en opnemen van beelden
tijdens incidenten en oefeningen onderzocht. Indien het gebruik van camera’s in de
crisisruimten in juridisch opzicht mogelijk is, zal dit gebruik verder worden
uitgewerkt en worden geformaliseerd.

6.b

Themagerichte aanpak met coalitiepartners
(regionaal, provinciaal, nationaal en internationaal)
om meer samenwerking op gebied van veilig Zeeland
te verkrijgen, is gestart
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Vanuit het programma Veerkrachtig Zeeland zijn lokale coalitiepartners benaderd
om de Risicocommunicatie naar en zelfredzaamheid van burgers te bevorderen. In
het programma Veerkrachtig Zeeland is opgenomen om, samen met lokale
coalitiepartners, deze risicocommunicatie naar en zelfredzaamheid van burgers te
stimuleren. In overleg met partners, zoals politie en GGD wordt onderzocht hoe het
programmaplan in 2017 kan worden uitgebreid, waarbij uit het hele
veiligheidsdomein invulling kan worden gegeven aan het versterken van de
zelfredzaamheid en samenredzaamheid in Zeeland. Er wordt gestreefd om met
partners te werken aan één “Zeeland Veilig”, waarmee eenduidig kan worden
gecommuniceerd over de risico’s richting burgers.
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In het Programma Publiek Private Samenwerking zijn
de deelprojecten samenwerkingsmogelijkheden
uitgewerkt en gestart

5

In het eerste half jaar van 2016 zijn werkgroepen geformeerd om de mogelijkheden
en behoeften tot Publiek Private samenwerking te inventariseren. De werkgroepen
worden gevormd uit medewerkers van diverse bedrijven, waaronder YARA, Dow
Chemicals, Zeeland Refinery, Arkema, Eastman, ICL-IP en VRZ.
In juni 2016 zijn de eerste bevindingen aan de stuurgroep gepresenteerd. De
stuurgroep heeft besloten om een nadere inventarisatie te doen. Door de
werkgroepen ‘Materieel en middelen’, ‘Vakbekwaamheid’ en ‘Specialismen’ is via
PORTIZ een gezamenlijke vragenlijst verstuurd aan de BRZO bedrijven in Zeeland.
Het doel van de vragenlijst is om een goede inventarisatie te verkrijgen van de
mogelijkheden en behoeftes van BRZO-bedrijven en om een bredere deelname te
organiseren dan alleen de bedrijven die aangesloten zijn in één van de werkgroepen
of de stuurgroep. De vragenlijst is ingevuld door Oiltanking, Zeeland Refinery, YARA,
Arkema, Century, ICL-IP, Rosier, Dow Chemical, Eastman en Vesta Terminals.
Op basis van de ontvangen reacties wordt in 2017 beslist welke
samenwerkingsverbanden verder worden uitgewerkt. Daarnaast wordt in 2017 een
bijeenkomst georganiseerd voor alle BRZO-bedrijven, waarin de resultaten en
plannen worden gedeeld.
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6.d

Resultaat
Programmaplan nucleaire veiligheid is uitgevoerd
(jaarschijf 2016 van de (meerjaren) planning is
uitgevoerd)

Status

Toelichting

5

In samenwerking met veiligheidspartners en bestuurlijk portefeuillehouder vindt
momenteel een heroriëntatie plaats op de verschillende programmaonderdelen uit
het programmaplan Nucleaire veiligheid. Het programma bestaande uit 13
deelprojecten is geclusterd in 5 hoofdthema’s:
•
Rampbestrijdingsplan Nucleaire Installaties
•
Responsorganisaties
•
Klanten (loket voor politiek/burger)
•
Relatiemanagement (netwerk/deskundigheid/welke vraag bij wie)
•
Terrorisme
Binnen het Veiligheidsberaad zijn een aantal landelijke thema’s benoemd. Eén van
deze thema’s betreft het project ‘risico- en crisisbeheersing stralingsincidenten’. De
directeur van VRZ was voorzitter van dit project. In verband met ziekte is dit
voorzitterschap tijdelijk overgedragen aan de directeur VRMWB. Binnen de
Veiligheidsdirectie van VRZ is een portefeuillehouder Nucleair aangewezen om de
uitvoering van het programmaplan Nucleaire veiligheid verder uit te werken.
Het programmaplan wordt gedurende de looptijd 2015-2018 verder uitgevoerd.
Ambitie is om een expertisecentrum Nucleaire Veiligheid te ontwikkelen. Om daar
op goede wijze invulling aan te kunnen geven, zijn op structurele basis extra
financiële middelen noodzakelijk. De haalbaarheid van het expertisecentrum wordt
momenteel nader onderzocht.

6.e

Het programmaplan Veerkrachtig Zeeland is
uitgevoerd
(jaarschijf 2016 van de (meerjaren) planning is
uitgevoerd)
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In 2016 is een nieuw programmaplan Veerkrachtig Zeeland opgesteld. Dit
programmaplan is in eerste instantie gericht op de primaire taak van VRZ. Het
huidige programmaplan beschrijft de uitwerking van de brandweer-gerelateerde
onderdelen. In overleg met partners zal in 2017 het programmaplan worden
uitgebreid met deelprogramma’s waarbij uit het hele veiligheidsdomein invulling
kan worden gegeven aan het versterken van de zelfredzaamheid en
samenredzaamheid in Zeeland. Het aangepaste programmaplan Veerkrachtig
Zeeland zal naar verwachting in 2017 voor bestuurlijke vaststelling worden
aangeboden.
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Het huidige brandweer-gerelateerde programma Veerkrachtig Zeeland bevat vijf
deelprogramma’s: Brandonderzoek, Brandveilig Leven, Geen Nood Bij Brand,
Risicocommunicatie en CBIS (Calamiteiten BHV Informatiesysteem). Het programma
Veerkrachtig Zeeland heeft als hoofddoel de vergroting van de zelfredzaamheid van
de maatschappij. Met het programma Veerkrachtig Zeeland krijgen de in het
programmaplan beschreven activiteiten een impuls en worden deze structureel
geborgd binnen VRZ.
6.f

Programmaplan Deltawateren is uitgevoerd
(jaarschijf 2016 van de (meerjaren) planning is
uitgevoerd)

5

In het Algemeen Bestuur van 8 juli 2016 is het programmaplan Maritieme Veiligheid
2016-2019 vastgesteld. Met dit programmaplan wordt verder geïnvesteerd in het in
stand houden van datgene dat in de afgelopen periode, middels het programmaplan
Deltawateren, is gerealiseerd. Tevens wordt een impuls gegeven aan de aandacht
voor het voorkomen en bestrijden van de gevaren en dreigingen op de overige
Deltawateren.
De belangrijke aandachtspunten binnen het nieuwe programmaplan zijn:
• Het uitvoeren van een risico- en capaciteitenanalyse per watersysteem.
• Het professionaliseren van de informatie- en communicatievoorziening tussen
betrokken partners.
 Het versterken van de interregionale samenwerking met de buurregio’s in
Nederland en België.
Bij de vaststelling van het programmaplan Maritieme veiligheid is een overzicht
opgenomen met de gerealiseerde doelstellingen van het project Deltawateren tot
en met 2015. Op basis van dit overzicht kan worden geconcludeerd dat een groot
aantal doelstellingen is gerealiseerd. Een aantal van de nog niet afgeronde
doelstellingen, zoals het maken van afspraken met de Vlaamse provincies, komt
terug in het nieuwe programmaplan Maritieme veiligheid.
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1.3 Medewerkers
Nr
PI:
7.a

7.b

Resultaat

Status

Toelichting

Strategische personeelsplanning is ingevoerd
afgestemd op de toekomstvisie van VRZ

1

In 2016 is een begin gemaakt het ontwikkelen van beleid over de medewerker van
de toekomst. Aan de hand van dat beleid zal de strategische personeelsplanning
worden uitgewerkt, evenals andere logische vervolgonderdelen, waaronder een
werving- en selectiebeleid en een strategisch opleidingsplan. In verband met het
onderzoek van Twynstra Gudde zijn de werkzaamheden uitgesteld. Dit om rekening
te kunnen houden met de uitkomsten van het onderzoek. Dit betekent dat het
beleid over de medewerker van de toekomst eind 2017 of begin 2018 verder kan
worden ontwikkeld.

De verbinding vrijwilliger –VRZ is verder versterkt

5

In de eerste maanden van 2016 hebben meerdere kampvuurgesprekken met
brandweervrijwilligers plaatsgevonden. Kampvuurgesprekken zijn laagdrempelige
gesprekken tussen brandweervrijwilligers en leiding van VRZ. Vrijwilligers krijgen alle
ruimte om de leiding van VRZ advies te geven over de manier waarop zij vinden dat
verbinding tussen organisatie en vrijwilliger verbeterd en versterkt kan worden.
Er is een werkgroep (waarin brandweervrijwilligers participeren) geformeerd waarin
de thema’s ‘belasting en belastbaarheid’, ‘alarmering- en uitrukprotocol’ en
‘verantwoordelijkheden naar de post’ worden uitgewerkt. Momenteel worden de
aangedragen verbeterpunten uitgewerkt. De voortgang van de uitwerkingen worden
met de vrijwilligers gedeeld.
In het vierde kwartaal van 2016 heeft een nieuwe ronde gesprekken
plaatsgevonden, waarbij de toekomst van de Brandweer centraal stond. De
verzamelde input wordt gebruikt voor het samenstellen van een 'Beleidsplan
Brandweer 2017-2019'.
De relatie tussen VRZ en vrijwilliger is ook onderzocht in het organisatieonderzoek
door Twynstra Gudde. Ook daarin komt naar voren dat de verbinding tussen
vrijwilliger en VRZ verbeterd kan worden. In de uitwerkingen naar aanleiding van het
onderzoek wordt de verbetering van de verbinding tussen vrijwilliger en VRZ
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meegenomen.

7.c

Het maatregelenpakket in het kader van
beroepsziekten is vastgesteld

1

Het maatregelpakket in het kader van beroepsziekten is nog niet vastgesteld.
Eerste (nood)maatregelen zijn inmiddels getroffen in het kader van een betere
arbeidshygiëne, zoals maatregelen die elke brandweerman/-vrouw zelf kan nemen
tijdens en direct na een inzet in het kader van spoelen, ventileren, kleding wisselen,
persoonlijke hygiëne en afspraken over het (laten) reinigen van materieel en
uitrukkleding. Momenteel wordt, vanuit landelijke overleggen, en in afstemming
met veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, vorm en inhoud gegeven aan
noodzakelijke maatregelen.
Onderdeel van arbeidsveiligheid is het thema veilig en schoonwerken binnen de
brandweer. Dit thema is in 2015 landelijk op de kaart gezet als gevolg van
beroepsziekten binnen de brandweer. Vanaf het vierde kwartaal van 2016 is hiertoe
een Project Veilig en Schoonwerken opgezet. Dit programma zal naar verwachting in
2018 eindigen.
In 2016 heeft de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid kennisgenomen van
de inspanning van VRZ op het gebied van arbeidsveiligheid. Daarbij heeft de
inspectie aangegeven dat VRZ op de goede weg is, maar dat het onderwerp
arbeidsveiligheid een voortdurend aandacht behoeft. Vanuit de inspectie is
specifieke aandacht gevraagd voor de verdere uitwerking van de Risicoinventarisatie en evaluatie.
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1.4 Maatschappij
Nr
PI:
8.a

Resultaat
Jeugdbrandweer is volwaardige plaats geboden als
voorpost “grote” brandweer

Status

Toelichting

5

De Visie Jeugdbrandweer is vastgesteld in Algemeen Bestuur van 20 april 2016. Deze
Visie biedt een gedegen grondslag voor een volwaardige plaats van de
jeugdbrandweer binnen de brandweer.
Het streven is om de jeugdleden zo breed mogelijk de elementaire beginselen van
het brandweer-vak bij te brengen, zowel in theorie als praktijk. Om te komen tot
een "bredere maatschappelijke opbrengst” is gestart met het aanbieden van een
BHV-opleiding voor jeugdleden. Daarnaast zijn activiteiten ontplooid om te starten
met een soepeler doorstroming naar de volwassen brandweer. Hiervoor worden
stageplaatsen aangeboden aan ex jeugdleden bij een vrijwilligerskorps.

8.b

Organisatiebreed is minimaal 1 maatschappelijke
activiteit uitgevoerd

5

In 2016 zijn vanuit de afdeling Risicobeheersing woningen van thuiswonende
ouderen beoordeeld op aspecten van brandveiligheid.

8.c

Hogere betrokkenheid van jeugd bij actuele
vraagstukken voor VRZ is gerealiseerd

5

In maart 2016 is een wervingscampagne opgestart voor een jeugdforum. Hiervoor
hebben zich twaalf jongeren in de leeftijd van 15 tot 23 jaar aangemeld. Op 12 april
2016 heeft een eerste bijeenkomst plaatsgevonden. Daarbij is het beleidsplan 20162019 besproken en een bezoek gebracht aan de meldkamer. De leden van het
jeugdforum waren ook actief betrokken bij de netwerkdag van 19 mei 2016 in het
Watersnoodmuseum te Ouwerkerk.
In twee bijeenkomsten in juli en september is het Jeugdforum bezig geweest om
mee te denken met communicatie, inzet van diverse netwerken en ‘Zeeland Veilig’.
Op 7 december bezocht het Jeugdforum Dow Chemical in Terneuzen. Door diverse
mogelijke incidenten door te nemen ontstond een interessant gesprek over
veiligheid van industrieën.
In 2017 is het streven om viermaal het forum bijeen te brengen en hen te betrekken
bij actuele onderwerpen van VRZ.

0: Actie is nog 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

96

Nr
PI:
8.d

Resultaat
Innovatie heeft bijgedragen aan maatschappelijk
verantwoorde realisatie van onze organisatie
doelstellingen
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5

In 2016 zijn op de brandweerposten Bruinisse, Scharendijke, Zoutelande,
Mauritsfort, Hulst, Oostburg, Middelburg (Torenweg), Burgh-Haamstede en Yerseke
zonnepanelen geplaatst.
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Toelichting resultaat 9.c Implementatie Maatwerk in Brandweerzorg
In het Algemeen Bestuur van 5 februari 2016 is het Implementatieplan Maatwerk in Brandweerzorg
vastgesteld. Hierbij is aangegeven dat een aantal implementatieonderdelen afhankelijk zijn van factoren
waarvan de uitkomst nog niet bekend is. Eventuele bijstelling zou jaarlijks worden gerapporteerd. Op dit
moment is reeds zichtbaar dat deze bijstelling op het onderdeel ‘dagbezetting Vlissingen-Olympiaweg’
plaats moet vinden. Ook de onderdelen ‘TS2/FRB’, ‘Nieuwe tankautospuiten’, ‘samenvoegen van posten’
en ‘nieuw te realiseren posten’ lopen vertraging op. De reden ten aanzien van de huisvesting van
brandweerposten is dat er nog geen duidelijkheid is omtrent wie de kosten voor de nieuw- en verbouw
van de posten draagt. Momenteel worden geen huisvestingsuitgaven gedaan tot er duidelijkheid is over
de kostenverdeling. Aan het Algemeen Bestuur in mei 2017zal de jaarlijkse rapportage over Maatwerk in
Brandweerzorg ter besluitvorming worden aangeboden. Het gehele implementatietraject wordt goed
bewaakt. Zonder te tornen aan bestuursbesluiten wordt steeds beschouwd of genomen besluiten nog
steeds actueel zijn in de snel veranderende omgeving.
In overeenstemming met de onderwerpen in het implementatieplan wordt op de volgende onderdelen
gerapporteerd:
1.
Nieuwe Tankautospuit
2.
TS-2 / FRB First Responder Brandweer
3.
Ondersteuningsvoertuigen (Hulpverleningsvoertuigen/Redvoertuigen)
4.
Dagbezetting Vlissingen-Olympiaweg
5.
Uitrol van voertuigen
6.
Samenvoegen van posten
7.
Sluiten van posten
8.
Nieuw te realiseren posten
Aan bovenstaande punten zijn de onderwerpen Waterongevallenbestrijding en Incidentbestrijding
Gevaarlijke Stoffen (IBGS) toegevoegd.
Nieuwe Tankautospuit (Nieuwe TS)
In 2016 is de aanbesteding van de voertuigen conform planning verlopen. Naar verwachting wordt het
eerste voertuig medio augustus 2017 geleverd. Dit betreft een “ontwerpmodel”. Deze wordt
vooruitlopend op de serie gebouwd. Dit voertuig wordt onderworpen aan een reeks testen, waaronder
uitvoering en functionaliteit. Alle hieruit voortkomende punten voor verbetering worden aangepast op de
daarop volgende voertuigen. Volgens planning worden de eerste voertuigen in het laatste kwartaal 2017
geleverd. Inmiddels is duidelijk geworden dat het laatste voertuig in 2022 zal worden uitgerold in plaats
van 2020.
Op de brandweerpost Baarland is de pilot Zeeuwse TS in februari 2016 gestart. De rapportage van deze
pilot is in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 23 februari 2017 behandeld.
TS-2/FRB
De voorbereidingen voor implementatie van de TS-2/FRB zijn gestart. Er is gezocht naar mogelijkheden
om een pilot te draaien in de zomer 2016, maar in verband met tijd, veiligheid, materiaal en draagvlak
bleek het niet mogelijk om in 2016 een pilot TS02/FRB te draaien. De komende periode wordt het
concept nader uitgewerkt en wordt gekeken naar mogelijkheden voor implementatie.

Ondersteuningsvoertuigen (Hulpverleningsvoertuigen/Redvoertuigen)
Het redvoertuig van de brandweerpost Zierikzee was oorspronkelijk voorzien in 2017. Dit voertuig is
vanwege efficiëntie aanbesteed in een aanbesteding van drie redvoertuigen. Nu duidelijk is geworden dat
tijdelijke huisvesting voor een redvoertuig in Zierikzee mogelijk is, wordt dit voertuig in 2017 besteld en
zal in 2018 worden geleverd.
Het onderdeel Hulpverleningsvoertuigen is grotendeels afgerond. Van een andere veiligheidsregio is een
hulpverleningsvoertuig aangeschaft voor de post Zierikzee. Dit voertuig is naar verwachting in het tweede
kwartaal van 2017 operationeel inzetbaar. Sinds 1 juli 2016 is een tijdelijk hulpverleningsvoertuig in
Zierikzee operationeel.
Dagbezetting Vlissingen (Olympiaweg)
Het onderdeel dagbezetting Vlissingen-Olympiaweg loopt vertraging op.
Gezien de huidige voortgang en het benodigde onderzoekswerk voor een goede implementatie is
gebleken dat de oorspronkelijke datum van 1 juli 2016 niet haalbaar is.
De verwachting is dat omstreeks eind 2017 meer duidelijkheid is over de
verwezenlijking van een dagdienstbezetting op de brandweerpost Vlissingen-Olympiaweg.
Uitrol van voertuigen
De uitrol van voertuigen loopt eveneens op schema. De eerste jaarschijf van de voertuigencarrousel is
gereed en gecommuniceerd. Voor de andere jaren is reeds een concept gereed. Hiermee is de uitrol van
alle voertuigen in beeld gebracht.
Nieuw te realiseren brandweerposten en samen te voegen brandweerposten
Voor de samen te voegen en nieuw te realiseren brandweerposten zijn de gewenste kazernelocaties
berekend. Deze locaties dienen als basis voor de gesprekken met de gemeenten en de betreffende
posten. Het betreft Heinkenszand, Kortgene, Zierikzee en Goes-West. Het belang van de uitkomst wat
betreft de financiering van de nieuw te realiseren brandweerposten is reeds toegelicht.
Te sluiten posten
Het sluiten van de posten Zuiddorpe en Wissenkerke is reeds geëffectueerd. Ten aanzien van de post
Dreischor is de sluitingsdatum van 1 januari 2017 opgeschort in afwachting van besluitvorming omtrent
een voorgestelde pilot in Dreischor. In eerste instantie was verwacht dat naast Dreischor ook de kazernes
Domburg, Kerkwerve en ’s Heer Arendskerke als gevolg van een samenvoeging per 1 januari 2017
gesloten zouden zijn. Dit is door diverse oorzaken, zoals de besluitvorming over de financiering van
nieuw- en verbouw van brandweerposten en de voortgang in het dossier TS2/FRB in het geval van post
Domburg niet haalbaar gebleken.
Waterongevallenbestrijding
Er is een convenant gesloten omtrent samenwerking met veiligheidsregio Midden- en West-Brabant over
de inzet bij waterongevallen. Dit betreft de inzet van de duikploeg Tholen bij waterongevallen op het
grondgebied van Midden- en West-Brabant. Sinds 12 juli 2016 is deze samenwerking operationeel.
Incidentbestrijding Gevaarlijke Stoffen (IBGS)
Met ingang van 1 december 2015 zijn de Snel Inzetbare Gaspakken Teams (SIGT) operationeel. Tevens
zijn de voorbereidingen voor de aanschaf van de nieuwe DECO-unit in gang gezet. Samen met
veiligheidsregio Brabant Zuidoost is een Europees aanbestedingstraject opgestart. In het afgelopen jaar
zijn de voorbereidingen voor de aanbesteding getroffen. De verwachting is dat in het najaar van 2017 de
DECO-unit wordt geleverd.

Bijlage 2

Kwaliteitszorg

Klachten VRZ
In 2016 zijn acht klachten binnengekomen. In 2015 en 2014 zijn respectievelijk vier en zes klachten
binnengekomen.
Afhandeling klacht
Klacht, in samenspraak met indiener,
niet afgehandeld
Klacht niet in behandeling genomen

2016
0

2015
0

2014
0

0

0

0

Klacht gegrond

6

3

1

Klacht ongegrond

2

1

3

VRZ onbevoegd

0

0

2

Tabel 1: Overzicht klachten in 2016, 2015 & 2014

De acht klachten zijn als volgt afgehandeld:
1.
Gegronde klacht over aankondiging van een oefening van de brandweer. Aankondiging
bevatte een aantal taalkundige fouten en belangrijke informatie ontbrak. Inmiddels is een
concepttekst voor het aankondigen van oefeningen opgesteld.
2.
Ongegronde klacht over een 112-melding waarbij de brandweer niet ter plaatse komt, terwijl
de brandweer wel optreedt bij een alarmering op een andere locatie in hetzelfde dorp.
Reden voor niet opkomen was het feit dat bij klager geen sprake was van een instabiele
situatie, dit in tegenstelling tot de andere alarmering waarbij sprake was van een instabiele
situatie.
3.
Gegronde klacht over een brandweervrijwilliger die zich bij het aanrijden naar de
brandweerpost niet aan de verkeersregels houdt. Verkeersregels over aanrijden naar
brandweerpost zijn met alle vrijwilligers besproken.
4.
Gegronde klacht over het buiten de afgesproken paden rijden van een brandweervoertuigen
tijdens een natuurbrandoefening. Schade is geclaimd bij VRZ en is vergoed door VRZ. Naar
aanleiding hiervan heeft aanpassing van oefenlocaties plaatsgevonden.
5.
Gegronde klacht over houding en gedrag van een brandweervrijwilliger.
Brandweervrijwilliger is hierop aangesproken.
6.
Gegronde klacht over het niet-handsfree bellen van een medewerker in een
brandweervoertuig. Betreffende medewerker is hierop aangesproken.
7.
Ongegronde klacht over houding en gedrag van een brandweercentralist.
8.
Gegronde klacht over opvallend weggedrag van een brandweervrijwilliger naar een uitruk.
Betreffende vrijwilliger is hierop aangesproken.
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Certificering GHOR
Procedures, werkinstructies, opleidingen, trainingen, oefeningen, verbeterplannen en een
voortdurend besef dat, om vooruit te komen, je af en toe terug moet kijken en je moet 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 2016 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 2016 is de GHOR opnieuw volledig
gecertificeerd volgens de normen van de HKZ. Tijdens de audit begin september 2016 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 2016 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 2016.
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. De hieronder geformuleerde bestuurlijke prestatie-indicatoren zijn afgeleid uit het landelijk project Aristoteles
waarin operationele prestaties zijn benoemd.
Incidentbeheersing
Nr Omschrijving
1 Verwerktijd
Meldkamer

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

Resultaat
In 2016 is 62% van de
meldingen binnen de
vastgestelde verwerkingstijd
(1:00) gerealiseerd.

Toelichting
Vanaf 2015 wordt door de meldkamer Brandweer gestreefd naar een
verwerkingstijd van 1:00 voor prio1-meldingen. Binnen Maatwerk in
Brandweerzorg is deze verwerkingstijd voor de meldkamer Brandweer
gebaseerd op het maatgevend scenario van een woningbrand.
Om de gegevens van alle meldingen te analyseren, is in 2015 een business
intelligencetool geïmplementeerd. Deze tool is gedurende 2016 verder
ontwikkeld. Gedurende deze ontwikkeling zijn onjuiste verwerkingen van de
verwerkingstijd naar voren gekomen. Deze onjuiste verwerkingen hebben
invloed op de verwerkingstijd van een melding. Om die reden is vanuit het
business intelligencetool een nieuwe analyse van de afgelopen jaren gemaakt.

Om aan te sluiten bij het maatgevend scenario van Maatwerk in Brandweerzorg
wordt in dit jaarverslag de verwerkingstijd van incidenten met de classificatie
‘brand gebouw’ of ‘brand bijgebouw’ gerapporteerd. De meldkamer
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Nr Omschrijving

Prestatie-indicator

Resultaat

Toelichting
Brandweerzorg realiseert hierbij een gemiddelde verwerkingstijd van 1 minuut
en 2 seconden en haalt in 62% van de meldingen de, bestuurlijk vastgestelde,
verwerkingstijd van 1 minuut gedurende 2016.
De verwerkingstijd voor ‘brand gebouw ‘en ‘brand bijgebouw’ door de jaren
heen op basis van de doorontwikkelde Business intelligence tool.
Jaartal
2016
2015

Gemiddelde
verwerkingstijd
1min 2 sec
1min 18 sec

Percentage behaalde
drempel
62%
66%

2014

1 min 49 sec

n.v.t.

2013

1 min 41 sec

n.v.t.

Drempelwaarde
1 minuut
1 minuut 20
seconden
Geen
drempelwaarde
Geen
drempelwaarde

Het behalen van een verwerkingstijd van 1 minuut in 90% van de meldingen, is
gezien de huidige bezetting, technologische mogelijkheden2 en de gewenste
kwaliteit, niet haalbaar. Daarnaast vragen nieuwe ontwikkelingen steeds meer
van de centralist. In 2017 zal dit middels een notitie worden voorgelegd aan het
bestuur. Indien ervoor gekozen wordt om de verwerkingstijd te handhaven
binnen de huidige situatie, zal dit, afgezien van de technische haalbaarheid, een
forse toenamen betekenen van het aantal onnodige of onduidelijke (meldingen
met een verkeerde prioriteit, of incidentclassificatie). Hetgeen repressieve
gevaren oplevert als ook financiële gevolgen kent.
2

2

Geoefendheid GHOR

Hoeveel procent van de
GHORsleutelfunctionarissen en

100% van de GHORsleutelfunctionarissen
voldoen aan de eisen.

De resultaten zijn geborgd in het vakbekwaamheidsmanagementsysteem AG5 en
getoetst tijdens de hercertificering GHOR in 2016.

Dit betreft het aantal alarmeringen, afhankelijk van het incident kunnen het aantal meldingen hier een veelvoud van zijn.
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Nr Omschrijving

3

Geoefendheid
brandweerpersoneel

Prestatie-indicator
GHOR-teams zijn
opgeleid en geoefend
conform de hiervoor
afgestelde eisen?
Hoeveel procent van de
medewerkers is opgeleid
en geoefend conform de
gestelde eisen?

Resultaat

In 2016 was er een
gemiddelde opkomst van
72% van de brandweermedewerkers

Toelichting

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.
2016: 72%
2015: 73,8%
2014: 75%

In 2016 is het percentage
voor vakbekwaam worden
(opleiden) 100%.

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).
2016: 100%
2015: 100%
2014: 100%

4

Uitrukken brandweer
die voldoen aan
zorgnorm

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

In 2016 werd in 66% 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.
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Nr Omschrijving

Prestatie-indicator

Resultaat

Toelichting

% Opkomsten binnen de normtijd
Maatwerk in Brandweerzorg
100
80
60

% Opkomsten binnen de
normtijd Maatwerk in
Brandweerzorg

40
20

0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

2016: 66%
2015: 69%
2014: 65%
2013: 64%
2012: 64%
2011: 68%
2010: 62%
5

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

Opleidingen:
2 OCR-basis: 23 deeln.
8 LCMS-knoppen: 12 deeln.
OCR-verdieping: 7 deeln.
2 Loco-trainingen: 13 deeln.
Bijscholen/trainen:
2 Themaweken: ongeveer

Het is moeilijk om met één getal uit te drukken hoeveel procent van de
sleutelfunctionarissen van de crisisteams binnen de hoofdstructuur in 2016 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 2016 is
georganiseerd, sommige functionarissen meerdere malen en sommige
functionarissen niet zijn beoefend. De kolommen zijn verantwoordelijk voor het
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Nr Omschrijving

Prestatie-indicator

Resultaat
210 deelnemers per week.
Ongeveer 70% heeft beide
themadagen gevolgd.
Oefeningen:
6 COPI –oefeningen
5 COPI-VR trainingen
5 COTW-oefeningen
3 ROT-oefeningen
2 BT-oefeningen
2 ROT-BT oefeningen
1 grensoverschrijdende
oefening met Gent
Systeemtest
2 Crisisplein
Voorbereidingen grote
evenementen: FFA, CAS, oud
en nieuw

6

Opkomsttijden
crisisteams

In hoeveel procent van
de GRIP-1+ incidenten
waren de gealarmeerde
crisisteams na alarmering

Toelichting
opgeleid, getraind en geoefend houden van de sleutelfunctionarissen.
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 2016 zijn twee themaweken aangeboden. Doel van de themaweken was
sleutelfunctionarissen van crisisteams op de hoogte te brengen van recente
ontwikkelingen (bijscholen) en trainen in belangrijke onderwerpen.
De oefeningen stonden in 2016 grotendeels in het kader van de onderwerpen
uit de themaweken. Dat wil zeggen dat de oefeningen die tussen twee
themaweken werden gehouden in het teken stonden van het thema van de
voorafgaande themaweek.
In 2016 werd een systeemtest gehouden waarbij is opgeschaald tot GRIP4. Bij
deze systeemtest is de gehele hoofdstructuur (van meldkamer tot
Beleidsteam) beoefend. Deze systeemtest wordt beoordeeld door de inspectie
Veiligheid en Justitie.

Samenvatting:
Van de hoofdstructuur is in
2016:
Opgeleid: 40-50%
Bijgeschoold/getraind: 7080%
Geoefend: 60-70%

Dit jaar werd voor het eerst gestart met Crisisplein. Doel van Crisisplein is
deelnemers in de crisisbeheersing op een informele manier bijeenbrengen.
Tijdens de Crisisplein wordt er kort een onderwerp uit de crisisbeheersing
belicht.
Een aantal grote evenementen worden voorbereid met een tabletop achtige
sessie voor de deelnemers organisatie en operationele diensten die bij het
evenement samen optrekken. Dit jaar vonden voorbereiding plaats bij Four
Freedom Awards, Concert at Sea en voor de jaarwisseling.

Bij 0% van de GRIPincidenten is de opkomst
binnen de gestelde tijden.

In 2016 hebben zich 11 incidenten voorgedaan die zijn geclassificeerd als een
GRIP-incident. Deze incidenten zijn allemaal geëvalueerd. Het percentage drukt
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
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Nr Omschrijving

Prestatie-indicator
Resultaat
Toelichting
binnen de hiervoor
Bij 64% van de GRIPopkomsttijden zijn opgenomen in het Besluit veiligheidsregio’s en het Regionaal
gestelde tijden aanwezig? incidenten is 1 functionaris te Zeeuws Crisisplan.
laat of ontbreekt.
De functionarissen die >2 keer later opkwamen of geheel niet zijn opgekomen
Bij 36% van de GRIPzijn: voorlichter CoPI (6x), Informatiemanager CoPI (4x), OvD-Geneeskundig (3x)
incidenten zijn 2 of meer
en OvD-Bevolkingszorg (3x).
functionarissen te laat of
ontbreekt.
2015
 Binnen de gestelde termijnen: 0%
 1 functionaris te laat: 36%
 2 of meer functionarissen te laat: 64%
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
7 Personeelsbezetting

Prestatie-indicator
Wat is de
personeelsbezetting

Resultaat
Bezetting van 102%

Toelichting
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 209,97 fte.
In voorgaande jaren was nog sprake van bovenformatieven. Deze
zijn in de loop van 2016 uit dienst getreden, waardoor er geen
bovenformatieven meer zijn.
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 arbeidsovereenkomsten.
2015: 101%. Formatie: 205,73, bezetting 208,41 en
bovenformativiteit van 1,5 fte.
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
8 Besteding
totaalbudget

Prestatie-indicator
Hoeveel procent van het
totaalbudget is besteed?

Resultaat
Besteding is 100%

Toelichting
2015: 99%
2014: 99%
2013: 99%
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GRIP-incidenten
Datum
4-1-2016

GRIP
1 Ritthem

Lokatie

Omschrijving
Windmolen op hol

3-3-2016

2

Philippine

Waterleidingbreuk

10-4-2016

1

Goes

Grote brand Weststrate

28-5-2016

1

Axel

Grote brand loods

1-6-2016

1

Oud-Vossemeer

Grote brand woning

16-6-2016

1

Yerseke

Wateroverlast

23-7-2016

1

Vlissingen

Brand autobedrijf (inclusief asbest)

28-8-2016

2

Krabbendijke

Brand verzorgingshuis Ter Weel

16-9-2016

1

Sas van Gent

Lekkage styreen Spoorwagen
Spooremplacement.

15-12-2016

3

Kapelle

31-12-2016

1

Nieuw- en Sint-Joosland

Vrij snel na alarmering bleek de lekkage
beperkt te zijn, waardoor is afgeschaald.
Brand in trein. GRIP-3 afgekondigd op
basis van rampbestrijdingsplan Trein
incidentmanagement Zeeland (TIS 2.4).
Vrij snel alarmering bleek de brand mee
te vallen, waardoor is afgeschaald.
Gaslekkage

Tabel 1 Overzicht GRIP-incidenten 2016

2013
2014
2015
2016

GRIP-1
8
4
6
8

GRIP-2
2
3
5
2

GRIP-3
1

GRIP-4
1

1

Totaal
11
8
11
11

Tabel 2 overzicht Grip-incidenten 2013-2016

109

12
10
GRIP-4

8

GRIP-3
6

GRIP-2
GRIP-1

4
2
0
2013

2014

2015

2016

Figuur overzicht Grip-incidenten 2013-2016
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Operationele prestaties Brandweerzorg
Onderstaande cijfers geven inzicht in de operationele prestaties van de brandweer in Zeeland van
het jaar 2016. 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 2016 worden waar relevant
vergeleken met dezelfde periode in voorgaande jaren, zodat er een trendbeeld kan worden gevormd.
Business Intelligence
Met de realisatie van een Business Intelligence systeem is het sinds 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. Daarnaast is het Business
Intelligence systeem van de Veiligheidsregio Zeeland in het tweede kwartaal van 2016 gemigreerd
van een lokale voorziening met beperkt gebruik naar een nieuw “Safety Intelligence” platform.
Hierdoor is het aantal databronnen, gebruikers en samenwerkingsmogelijkheden onbeperkt
geworden. Door bovenstaande ontwikkelingen kunnen er beperkte verschillen 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: keten opkomsttijd
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Uitruk-/opkomsttijd

Prio

2014

2015

2016

Gemiddelde uitruktijd

1

4:23

4:26

4:15

Gemiddelde uitruktijd

2

4:36

4:37

4:38

Gemiddelde opkomsttijd

1

9:10

8:48

8:59

Gemiddelde opkomsttijd

2

15:51

18:14

20:22

Tabel: gemiddelde opkomst- en uitruktijd bij prio 1 en 2

Bij de bepaling van de gemiddelde opkomsttijd voor prioriteit 1 uitrukken met de tankautospuit zijn
alle meldingen met een meldkamer verwerkingstijd groter dan 4 minuten uitgesloten, dit zijn
meestal meldingen waarbij pas later brandweer assistentie gevraagd wordt.
In 2016 waren er 1445 incidenten in totaal, waarvan > 4 minuten: 39 incidenten en < 4
minuten: 1406 uitrukken.
In 2015 waren er 1323 incidenten in totaal, waarvan > 4 minuten: 60 incidenten en < 4
minuten: 1263 uitrukken.
In 2014 waren er 1464 incidenten in totaal, waarvan > 4 minuten: 85 incidenten en < 4
minuten: 1379 uitrukken.

Grafiek: meerjarige cumulatieve opkomstijden bij prio 1 en 2, 2012-2016.
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Figuur: Rapportage gebiedsgerichte opkomsttijden conform AB besluit Maatwerk in Brandweerzorg.
9 juli 2015.

Aantal brandweer uitrukken met basisbrandweereenheid
In 2016 waren er in totaal 2288 incidenten waarvoor tenminste met één basisbrandweereenheid is uitgerukt.
In 2015 waren dit 2175 incidenten en in 2014 waren dit 2179 incidenten. Uitrukken met andere voertuigen
zoals redvoertuigen en hulpverleningsvoertuigen zijn in deze rapportage buiten beschouwing gelaten, hiervoor
zijn geen prestatie-indicatoren of wettelijke opkomstnormen vastgesteld.

Incidenten
P1
P 2,3,4,5
Totaal

2014
1464
715
2179

2015
1323
852
2175

2016
1445
843
2288
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Aantal uitrukken met TS per gemeente
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Figuur: aantal uitrukken met TS per gemeente

Gemeente

2014

2015

2016

Borsele
Goes
Hulst
Kapelle
Middelburg
Noord-Beveland
Reimerswaal
Schouwen-Duiveland
Sluis
Terneuzen
Tholen
Veere
Vlissingen
Bijstand buurregio
Totaal Zeeland

113
288
86
52
247
45
132
200
189
288
96
183
245
15
2179

110
265
106
52
258
35
129
208
158
278
115
166
284
9
2173

138
279
111
53
281
47
133
162
167
319
127
193
276
2
2288

Tabel: aantal uitrukken met TS per gemeente
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Aantal uitrukken met TS per maand
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Figuur: aantal uitrukken met TS per maand

Aantal uitrukken met TS per meldingsclassificatie
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Figuur: aantal uitrukken met TS per meldingsclassificatie
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Overige operationele gegevens
Risicobeheersing
Omschrijving
Uitgebrachte adviezen (BEVI,
ruimtelijke ontwikkelingen en
Vuurwerkbesluit)
Adviezen ontheffingen (routering
gevaarlijke stoffen)
Uitgevoerde inspecties (BRZO, BEVI,
ARIE en bedrijfsbrandweren)
Uitgebrachte interdisciplinaire
adviseringen grote evenementen
Uitgebrachte adviseringen GHOR
voor (kleinere) evenementen
Uitgevoerde inspecties
Vuurwerkbesluit
Controles op brandveiligheid van
objecten (thematische inspecties)
Aantal uitgevoerde
brandonderzoeken
Aantal voorlichtingsbezoeken aan
instanties en evenementen ikv
(brand)veilig leven
Reductie uitrukken voor openbaar
brandmeldsysteem (terugdringing
loze meldingen) t.o.v. 2014

2013
86

2014
19

124

2015
86

2016
97

39

114

20

22

33

57

8

9

9

83

100

404
43

14

45
23

26

426

536

36

20

60

96

12,8%

3%5

3

Bevrijdingsfestival Zeeland, Four Freedoms Awards, Vestrock, Concert at SEA, City of Dance Festival, Rescue
Vlissingen, Mosseldag Yerseke, Marathonweekend Zeeland (Kustmarathon)
4
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 vereisen.
5
In 2007 is reeds begonnen met het terugdringen van het aantal uitrukken naar aanleiding van meldingen
vanuit openbaar meldsystemen. Van 3352 in 2017 is het aantal meldingen teruggebracht naar 1507 in 2016
(afname van 55%). In het jaarverslag van 2015 is een percentage van 17,5% opgenomen. Door een
herberekening moet dit percentage worden teruggezet naar 12,8%.
116

Preparatie
Omschrijving
Opgestelde multidisciplinaire
planvorming crisismanagement en
publiek private samenwerking o.a.
rampbestrijdingsplannen (revisie en
nieuw) en convenanten
Uitgevoerde multi
incidentevaluaties en evaluaties
grootschalige evenementen
Georganiseerde
brandweeropleidingen door
opleidingsinstituut van de Regionale
brandweer
Georganiseerde brandweerexamens
Praktijk
Online
Georganiseerde vaardigheidstoetsen
voor brandweereenheden

2013
-

2014
-

2015
3

2016
146

9

6

18

11

9

15

23

21,57

40
40
102

29
22
104

32
40
110

39
50
1108

6

Incidentbestrijdingsplan Grootschalige Uitval Nutsvoorzieningen (1x), Regionaal Crisisplan incl. GRIP (1x),
Algemeen rampbestrijdingsplan Brzo-inrichtingen(1x), rampbestrijdingsplankaart per bedrijf (8), Richtlijn liaison
Brzo-inrichtingen(1x), werkprogramma multidisciplinaire planvorming crisismanagement incl. kalender 20172018 (1x). Convenant ProRail-Veiligheidsregio Zeeland-Politie-Eenheid Zeeland-Brabant (1x).
7
Manschap A (5 leergangen eigen instituut, 3 bij Brandweertrainingen, 1 VRR, 0,5 VRMWB), Chauffeur (3
leergangen), Pompbediener (5 leergangen), Bevelvoerder (3 leergangen) en Verkenner Gevaarlijke Stoffen (1
leergang)
8
50 ploegen provinciaal, 20 gewestelijke, 40 OvD-en.
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Opleiden en Oefenen
Omschrijving
Bestuurlijke oefeningen

2013
7

2014
13

2015
0

2016
5

Bestuurlijke workshops/trainingen

2

2

169

2

Grip 4 oefening

0

1

1

010

Systeemtest

0

1

1

1

Operationele copi oefening

8

8

14

6

Trainingsdag netcentrisch werken

6

6

6

8

OCR opleidingen

3

3

3

2

OCR-verdiepingssessies

-

-

4

1

9

Betreft 4 maal een themaweek bestaande uit 4 dagen en 2 workshops voor ‘nieuwe’ wethouders over rol in
de rampenbestrijding en crisisbeheersing.
10
GRIP-4 oefening is opgenomen onder Bestuurlijke oefening.
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Opkomsttijd Adviseur gevaarlijke stoffen (AGS) en Meetplanleider (MPL)
Besluit Veiligheidsregio’s
In artikel 4.1.1 van het Besluit veiligheidsregio’s is opgenomen dat voor de uitvoering van de
wettelijke taken een veiligheidsregio beschikt over een Adviseur gevaarlijke stoffen (AGS). De
Adviseur gevaarlijke stoffen is conform artikel 4.1.4 belast met het opstellen van een
gevaarsinschatting; het adviseren van de operationeel leidinggevende van de brandweer over het
bestrijden van de bron en het adviseren van de operationeel leidinggevende van de brandweer over
de maatregelen die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de omgeving.
Naast deze AGS wordt in artikel 4.1.2 ook de functie van Meetplanleider (MPL) benoemd. In Zeeland
worden de functies AGS en MPL gecombineerd uitgevoerd.
Voor de functie van AGS/MPL is Zeeland in twee gebieden opgesplitst: AGS-Noord en AGS-Zuid. Bij
een incident in Zeeuws-Vlaanderen (Zuid) treedt de piketmedewerker van het piket AGS-Zuid op als
AGS en de piketmedewerker van het piket AGS-Noord als MPL.
Daarnaast is een Waarschuwings- en Verkenningsdienst – Stralingsdeskundige piket (WVD-SD piket)
ingesteld, waarvan de piketfunctionaris, de operationeel leidinggevende (ROT) bij incidenten met
gevaarlijke stoffen en bij een nucleair incident adviseert t.a.v. operationele zaken en
effectmaatregelen.
Invulling piket AGS en MPL
Door een onderbezetting van de betreffende piketten is in het Algemeen Bestuur van 9 juli 2015
besloten om tot 1 januari 2017 de piketfuncties AGS en MPL als volgt in te vullen:
•
Eén AGS-piket voor Zeeland;
•
Eén MPL/ WVD –SD-piket voor Zeeland;
•
Vrije instroom AGS-OT bij complexe incidenten.
In het bestuursvoorstel was aangegeven dat zolang er slechts met één AGS-piket kan worden
gewerkt, dat de AGS naar verwachting in 75% van de incidenten binnen de gestelde normtijd
aanwezig is. Dit betekent dat de AGS naar verwachting in 25% van de gevallen niet binnen de
wettelijke normtijd ter plaatse is op de incidentlocatie.
Normtijden
- Binnen 30 minuten aanwezig op plaats incident binnen industriegebieden Sloegebied en
Kanaalzone Sas van Gent - Terneuzen
- Binnen 60 minuten aanwezig op de plaats incident buiten de genoemde industriegebieden
Rapportage
In het voorstel is tevens opgenomen om één keer per drie maanden de ervaringscijfers over
opkomsttijd van de AGS aan het bestuur te rapporteren. In de 1e bestuursrapportage is voor het
eerst gerapporteerd.
In de periode 1 januari tot en met 31 december 2016 hebben zich 73 ‘geregistreerde’ inzetten
voorgedaan waarvoor een AGS of CVE11 is gealarmeerd. Slechts bij één inzet werd de normtijd
overschreden. Daarbij werd de opkomsttijd met 5 minuten overschreden. Deze overschrijding heeft
geen verhoogd risico naar de omgeving opgeleverd.

11

CVE staat voor coördinator verkenningseenheden en vervangt de benaming Meetplanleider (MPL).
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Aantal incidenten

Aantal Percentage

Binnen normtijd

71

97,26%

Buiten normtijd

1

1,36%

Onbekend

1

1,36%

Totaal

73

Tabel x: overzicht inzetten piketten IBGS (januari – december 2016)
Tijd tussen alarmering en de
aanwezigheid ter plaatse bij het
incident

Aantal inzetten
waarbij aan de
normtijden wordt
voldaan*
2 van de 25 incidenten

Aantal inzetten
waarbij niet aan de
normtijden wordt
voldaan*
1x

> 30 en < 60 minuten
(buiten industriegebieden)

9 van de 37 incidenten

Geen

Telefonisch afgehandeld

9 van de 9 incidenten

Geen

< 30 minuten
(industrieterrein/buitengebied)

Niet bekend
Totaal (22 van de 73 incidenten)

Onbekend

1x
20 van de 71

1

1

Tabel x: nader overzicht inzetten piketten IBGS (januari – augustus 2016)

Werving medewerkers AGS
Nog niet alle vacatures voor een AGS zijn ingevuld. Twee kandidaten zijn in september begonnen met
de opleiding en hebben het MPL-deel inmiddels positief afgerond. Eind 2017 is de opleiding
afgerond. Een voormalig stralingsdeskundige heeft aangegeven voor de komende 2 jaar te
participeren in het piket Nucleair adviseur (vanaf 1 november neemt hij deel aan het Nucleair
adviseur piket).
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Bijlage 4

Realisatie begrote investeringen 2016
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Bijlage 5

Risicotabel
Benodigd
Risico
Financiële
weerstands- opgetreden Impact
vermogen 2016
ja/nee
2016

Waarschijnlijkheid

Impact

Later of niet realiseren van de taakstelling 2016

60%

Max € 557.500

€ 333.900

Ja

€ 218.700

Loonbijstellingen t.o.v. voorgaande jaren 1,5%

75%

Max € 255.000

€ 191.250

Ja

€ 400.000

Kans dat bijdrage voor Zeeland Seaports het project Deltawateren na 2015 niet
meer volledig wordt ontvangen
Onduidelijkheid of de subsidie voor het project Bevi in de periode na 2015 nog
ontvangen wordt.
Mogelijk dat, op basis van een landelijk onderzoek, de werkkostenregeling wordt
aangepast en dat daardoor de vergoeding aan vrijwilligers buiten de WKR valt.
De ontwikkeling van de Landelijke Meldkamer Organisatie o.a. het risico dat het
LMO personeel van GMZ niet overneemt.
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.
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).
Uitval waarbij slechts een persoon bepaalde werkzaamheden uitvoert. (inhuur
t.b.v. vervanging één persoon)

50%

€ 100.000

Nee

€0

€ 58.000

Nee

€0

50%

Vanaf 2016 Max
€ 200.000
Vanaf 2016 max
115.920
€ -320.000

€ -160.000

Ja

20%

2018

€ 50.000

Nee

€0

Ui ts tel Mel dka mer BoZ
na a r 2020

P.M.

P.M.

Ja

€0

Ui ts tel Mel dka mer BoZ
na a r 2020, res erve
voora l s nog vol doende

25%

Max € 100.000

€ 25.000

Nee

€0

50%

Max € 100.000

€ 50.000

Ja

€ 480.000

25%
5-10%
5-10%
5-10%
10%

Max € 175.000
Max € 75.000
Max € 75.000
Max € 100.000
€ 500.000

€ 43.750
€ 7.500
€ 7.500
€ 10.000
€ 50.000

Nee
Nee
Nee
Nee
Nee

€0
€0
€0
€0
€0

10%

€ 1.000.000

€ 100.000

Nee

€0

60%

€ 400.000

€ 240.000

Nee

€0

10%

€ 100.000

€ 10.000

Ja

€0

10%

€ 100.000

€ 10.000

Nee

€0

10%
50%

€ 100.000
€ 400.000

€ 10.000
€ 200.000

Nee
Nee

€0
€0

25%
10%

€ 400.000
€ 100.000

€ 100.000
€ 10.000

Nee
Ja

€0
€ 58.000

10%

Max. € 450.000

€ 45.000

Ja

€ 42.000

Scha de a a n voertui gen

TOTAAL

€ 1.491.900

-

€ 898.700

-

Risico

GRIP 4-gebeurtenis (5% kn vrijwilligers)
Uitval ICT servers of diensten door derden
Claim volgens het niet (goed/volledig) uitvoeren van de Wet Poortwachter
Niet volgen van procedures inzet/aanvraag materieel/materiaal
Handelen in strijd met (Europese) aanbestedingsregels, met schadeclaims door
benadeelde partijen als gevolg daarvan voor VRZ, zoals bij de aankoop van
brandweerauto’s
Personeel van VRZ dat tijdens rechtmatige uitoefening van de functie gewond
raakt, gedeeltelijk of volledig arbeidsongeschikt raakt of komt te overlijden met
schadeclaims van dit personeel of nabestaanden als gevolg
Schade aan derden, die wordt veroorzaakt door onrechtmatig of rechtmatig
handelen van de brandweer, GHOR en/ of meldkamer, met schadeclaims als gevolg
daarvoor voor VRZ
Juridische procedure Interregionale Brandweer Aanbesteding Radio
Communicatiemiddelen (IBARC)
Een verkeerd advies geven bij het toetsen t.b.v. brandveilig gebruik, brandveilig
bouwen, bestemmingsplannen etc.
Imagoschade t.g.v. de uitrol van “Maatwerk in Brandweerzorg”
Ministerieel besluit over project RemBrand heeft nog niet plaatsgevonden.
Besluitvorming zou gevolgen kunnen hebben voor Zeeland.
Transformatie van TS4 naar Zeeuwse TS kan mogelijk gevolgen hebben.
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.
Er is geen cascodekking op de voertuigverzekering afgesloten; bij een ongeval kan
een tankautospuit verloren gaan.

50%

Toelichting
Ta a ks tel l i ngen STOOM
(€ 85.000), Ma a twerk i n
bra ndweerzorg
(€ 84.700), energi e
(€ 9.000), s l ui ten va n
pos ten i .r.t. onderhoud
ma teri eel en ma teri a a l
(€ 40.000)
CAO 3% pl us verl a gi ng en
vervol gens weer
verhogi ng ABP-premi e

€ -300.000 Vri jwi l l i gers bui ten WKR

Interi m-di recteur,
juri di s che kos ten,
orga ni s a ti e-onderzoek

Geen kos ten voor VRZ;
wel vertra gi ng

Vormi ng voorzi eni ng
dubi euze debi teuren
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Bijlage 6

Lijst met afkortingen
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