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Jaarverslag

1. Inleiding jaarverslag

Voor u ligt de jaarstukken van VRZ over 2017. Deze jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de 

jaarrekening. Het jaarverslag geeft inzicht in de behaalde resultaten in 2017. Het jaarverslag concentreert 

zich daarbij op bestuurlijke en operationele gegevens. De financiële stand van zaken is in de jaarrekening 

2017 opgenomen.

Bestuurlijke ontwikkelingen & speerpunten 2017

In voorgaande jaren werd gerapporteerd aan de hand van de Concern A3. Voor 2017 is geen Concern A3 

opgesteld. Dit heeft te maken met de hectische situatie waarin VRZ zich eind 2016 bevond. In 2017 is 

conform het plan van aanpak Emergo prioriteit gegeven aan twee speerpunten: ‘Operationaliteit staat 

centraal’ en ‘Gezonde organisatie om in te werken’. Op deze wijze is gewerkt om de organisatie weer op 

orde te krijgen. Dit zal langere tijd (meerdere jaren) duren.

In de programmabegroting 2017 zijn speerpunten benoemd, geformuleerd vanuit het 

meerjarenbeleidsplan 2016-2019. Zoals eerder aangegeven hebben in 2017 echter de prioriteiten 

‘Operationaliteit staat centraal’ en ‘Gezonde organisatie om in te werken’ centraal gestaan. Kenmerkend 

voor de inzet van de medewerkers van VRZ is dat een groot deel van deze speerpunten in 2017 wel in 

meer of mindere mate zijn opgepakt en dat daadwerkelijk resultaten zijn geboekt zoals de certificering 

van het opleidingsinstituut brandweer voor de komende drie jaar. In Bijlage 1 wordt beknopt 

gerapporteerd over de realisatie van de speerpunten uit de programmabegroting 2017.

Hieronder wordt op de belangrijkste ontwikkelingen voor VRZ in 2017 ingegaan.

Directeur / Commandant brandweer

Vanaf juli 2016 is de heer Van Strien als waarnemend directeur aangesteld. In het Algemeen bestuur van 

13 juli 2017 is zijn verbintenis bij VRZ verlengd. In het Algemeen Bestuur van 21 december 2017 is 

mevrouw Van der Reijden voorgedragen als commandant brandweer/bestuursecretaris. Zij is op 1 maart 

2018 in deze functie begonnen.

Emergo

Mede naar aanleiding van het onderzoek van Twynstra Gudde is binnen VRZ een verbeterproces in gang 

gezet onder de naam Emergo. In het Algemeen Bestuur van 13 juli 2017 is het plan van aanpak Emergo 

vastgesteld.

Het plan van aanpak Emergo geeft een doorkijk waar VRZ op de langere termijn moet staan en bevat een 

viertal thema’s die er gezamenlijk aan moeten bijdragen dat de geschetste visie daadwerkelijk wordt 

behaald. Het betreft de volgende vier thema’s; Operationaliteit, Bestuur/ gemeenten, Organisatie 

inrichting en Ontwikkeling van mens en organisatie. Deze vier thema’s zijn onverbrekelijk met elkaar 

verbonden. Op alle thema’s is en wordt hard gewerkt om stappen te kunnen zetten. 

Een belangrijke uitwerking van Emergo is de vaststelling van het Bestuursmodel VRZ in het Algemeen 

Bestuur van 21 december 2017. In het bestuursmodel zijn uitgangspunten omschreven voor de verdere 

doorontwikkeling van het bestuur van VRZ, zoals positie van het Algemeen Bestuur een agendacommissie 

en de samenwerking met gemeentenraden. 
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In april 2018 wordt een tussenrapportage Emergo ter informatie aan de gemeenteraden aangeboden. In 

bijlage 3 zijn de hoofdlijnen van de tussenrapportage opgenomen.

Programmabegroting 2018

In het voorjaar van 2017 is de conceptbegroting 2018 in alle gemeenteraden toegelicht. Vanuit de 

gemeenten zijn positieve zienswijzen op deze begroting ontvangen. In het Algemeen Bestuur van 13 juli 

2017 is de programmabegroting 2018 vastgesteld.

Een gezonde financiële situatie is een randvoorwaarde om de genoemde verbeteringen uit het plan van 

aanpak Emergo te kunnen bereiken. In de programmabegroting 2018 worden de minimaal noodzakelijke 

maatregelen genomen om dit te kunnen realiseren. Dit vraagt zowel van de organisatie als van de 

gemeenten een aanzienlijke inspanning. Deze inspanning is nodig om ervoor te zorgen dat VRZ haar 

wettelijke taken op een adequate en kwalitatief goede wijze kan blijven invullen en om over voldoende 

operationele slagkracht te beschikken.

Maatwerk in Brandweerzorg

Een belangrijk dossier binnen VRZ is de uitvoering van het project Maatwerk in Brandweerzorg. Het 

project Maatwerk in Brandweerzorg richt zich op de organisatie van de brandweerzorg in Zeeland, 

waarbij deze op een robuuste en toekomstbestendige manier wordt georganiseerd, waarbij aandacht is 

voor specifieke risico’s, ligging van - en omstandigheden in Zeeland.

In het Algemeen Bestuur van 1 maart 2018 is de rapportage tussenevaluatie in concept vastgesteld. In 

deze tussenevaluatie wordt op een aantal onderdelen een aangepast en/of aanvullend besluit gevraagd, 

zoals het aantal NTS-en, het aantal vrijwilligers op een NTS-post, invoering van een TS2/FRB, de invoering 

van een dagbezetting in Vlissingen en de financiële taakstelling.

De rapportage tussenevaluatie wordt in april voor een zienswijze aan de gemeenteraden voorgelegd en 

wordt voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur van 5 juli geagendeerd.

Crisisbeheersing

Tijdens de themadag van het bestuur op 13 juli 2017 is een presentatie gegeven met als titel ‘upgrade 

crisisbeheersing’. Kernboodschap was dat vanwege ontwikkelingen om VRZ heen de huidige organisatie, 

processen, werkmethoden en technieken steeds minder voldoen. De wereld verandert continue en 

verandert steeds sneller. Er ontstaan steeds meer complex samengestelde crises. Omdat alles met alles 

verbonden is, hebben crises ook steeds vaker regio- en/of landgrensoverschrijdende gevolgen. Om op 

deze ontwikkelingen te kunnen inspelen is het van belang dat de crisisorganisatie, inclusief de partners, 

transformeert naar een flexibele en wendbare organisatie. In 2017 is in overleg met de partners gestart 

met de nieuwe benadering van Crisisbeheersing. De volgende activiteiten/resultaten zijn in 2017 gestart/ 

bereikt:

- Vaststellen Regionaal Crisisplan waarbij de mogelijk is gegeven om flexibel op te schalen;

- Herpositioneren van de Veiligheidsdirectie in het bestuursmodel VRZ;

- Uitrol van MOI (Mobiel Operationeel Informatiesysteem), waardoor meer functionarissen 

betrokken bij een incident direct over startinformatie beschikken;

- Herinrichting van het Regionaal Coördinatie Centrum, waardoor een aantal randvoorwaarden 

voor de nieuwe aanpak van crisisbeheersing worden ingevuld. 

- Herpositioneren van de operationeel leiders die meer taken en verantwoordelijkheden 

krijgen in dreigingsomstandigheden.
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Risicobeheersing

In het beleidsplan Risicobeheersing 2016-2019 zijn kwalitatieve speerpunten voor Risicobeheersing 

gedefinieerd. De belangrijkste ontwikkelingen in 2017 waren:

� Uniformering werkprocessen: In 2017 zijn de meeste werkprocessen voor Risicobeheersing 

afgestemd en is waar mogelijk één voorgenomen lijn bepaald in de uitvoering van 

werkzaamheden. In 2018 zullen de werkprocessen worden geïmplementeerd;

� Nulmeting kwaliteitscriteria Wet Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (wet VTH): Er 

is een Nulmeting kwaliteitscriteria uitgevoerd. De resultaten van de nulmeting zijn 

geanalyseerd en vertaald naar een strategisch opleidingsplan;

� Meerjarenplanning Brandveiligheid: In 2017 is in het Algemeen Bestuur van 4 mei 2017 een 

meerjarenplanning Brandveiligheid vastgesteld. Hierin is vastgelegd welke wettelijke 

(inspectie)activiteiten periodiek worden uitgevoerd. Voor 2017 waren dit de 

toezichthoudende taken. In 2018 wordt de werkwijze geëvalueerd;

� Implementatie Omgevingswet: Op dit vlak wordt samengewerkt met de GGD Zeeland en de 

RUD Zeeland. Daarnaast participeert VRZ in het Samenwerkingsplatform Omgevingswet 

Zeeland, waarin alle Zeeuwse gemeenten zich voorbereiden op de Omgevingswet;

� Doorontwikkeling Brandonderzoek en Brandveilig Leven: In 2017 zijn 35 nieuwe 

ambassadeurs (vrijwilligers) voor Brandveilig Leven geworven. Voor Brandonderzoek zijn vijf 

nieuwe brandonderzoekers (nevenfuncties) aangesteld. 

� Zeeuwse Week van de Veiligheid: Van 9 t/m 15 oktober 2017 vond de eerste Zeeuwse Week 

van de Veiligheid plaats. Samen met partners heeft VRZ één week veiligheid in al z’n facetten 

centraal gesteld. Het doel van de Zeeuwse Week van de Veiligheid was drieledig; het 

risicobewustzijn van Zeeuwen vergroten, Zeeland Veilig als platform voor (fysieke) veiligheid 

promoten en de samenwerking tussen de verschillende veiligheidspartners en overheden 

naar voren brengen. Hiermee is VRZ positief in de media gekomen;

� Pop-up store Zeeland Veilig in Vlissingen. Van 28 oktober 2017 tot en met 23 december 2017 

is in Vlissingen de eerste Zeeland Veilig pop-up store open geweest. In deze periode konden 

bezoekers een interactieve rondleiding krijgen door een nagemaakt huis vol gevaren. Zo 

kunnen ze zelf ervaren wat brand in huis doet en hoe ze moeten handelen als er in hun huis 

brand uitbreekt. Daarnaast krijgen mensen tips en adviezen hoe ze brand kunnen voorkomen.

GHOR

In juni 2017 is door het Dagelijks Bestuur, vergelijkbaar met voorgaande jaren, de Jaarrapportage 

Zorgcontinuïteit Zeeland 2016 vastgesteld. Deze jaarrapportage geeft informatie over de mate van 

voorbereiding door zorgaanbieders in Zeeland op en hun inzet tijdens crisisomstandigheden. De conclusie 

van de jaarrapportage zorgcontinuïteit 2016 is dat de ketenpartners/cure-organisaties zich hebben 

voorbereid op rampen en crises conform de gemaakte afspraken. Daarnaast ontwikkelen de 

netwerkpartners/care-organisaties zich steeds beter op het gebied van crisisbeheersing. Dit leidt er toe 

dat bijna iedereen de planvorming op orde heeft. 

Oefening Zeeuwse Koorts

Op 28 en 29 november 2017 is de oefening Zeeuwse Koorts gehouden. Hierbij werd de aanpak van één 

van de grootste risico’s voor de samenleving beoefend: een griepepidemie. De oefening is succesvol 

verlopen en richtte zich op de strategische en tactische aanpak van deze crisis.

Huisvesting

Per 1 februari 2017 is het pand Segeerssingel 10 in Middelburg eigendom geworden van VRZ. De 

bedoeling is het gehele pand te verbouwen, waardoor het mogelijk wordt de huur van de extra 

huisvesting aan de Buitenruststraat te Middelburg te beëindigen. De verbouwing is noodzakelijk om het 

gebouw geschikt te maken voor het Regionaal Crisis Centrum (RCC), de klimaat en werkomstandigheden 

in het gebouw te verbeteren en om het gebouw flexibeler in te richten om de hoofdlocatie effectief te 
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benutten. Omdat de benodigde investering hiervoor hoger blijkt uit te vallen, wordt eerst een 

strategische visie op de totale huisvesting van VRZ gemaakt. Vooruitlopend op een definitieve strategie 

op huisvesting zijn de nieuwe kantoren aan de Segeerssingel inmiddels betrokken. Met name vanuit de 

verbetering van het RCC zijn in de aanloop naar de Nationale Nucleaire Oefening van 7 februari 2018 de 

nodigde verbeteringen doorgevoerd.

Certificering Regionaal Opleidingsinstituut

Op 26 september 2017 is het Regionaal opleidingsinstituut (ROI) van VRZ ge-audit. Eind 2017 is het ROI 

gecertificeerd. De opleidingen die het ROI in Zeeland verzorgt voldoen daarmee aan alle kwaliteitseisen. 

De certificering is met name van belang voor het opleiden van brandweervrijwilligers tot manschap A en 

Bevelvoerder.
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2. Programmaverantwoording

2.1 Programma Veiligheid

Omschrijving

Het programma Veiligheid omvat de uitvoering van de taken op het gebied van veiligheid, zowel vanuit 

regionaal, interregionaal als nationaal niveau bezien. De uitwerking van de speerpunten in onze taken op 

regionaal niveau treft u verder aan in deze paragraaf.

Zoals aangegeven in het meerjarenbeleidsplan 2016-2019 investeert VRZ met nadruk in zes strategische 

aandachtsvelden:

Risico’s beheersen: we identificeren continue de risico’s, gevaren en dreigingen, die we waar mogelijk 

voorkomen en beperken. 

Crisisbeheersing: we bouwen door aan onze crisisorganisatie, versterken daarmee onze incidenten-, 

rampen- en bestrijdingsorganisatie (c.q. hoofdstructuur). 

Samenleving: we richten ons verder op de samenleving die we helpen veerkrachtiger te maken.

Samenwerking: we versterken de samenwerking met het veiligheidsnetwerk door gericht te investeren in 

een gezamenlijke veiligheidsagenda en investeren in de samenwerking met de veiligheidsregio’s in de 

Zuidwestelijke Delta.

Informatievoorziening: we ontsluiten, koppelen en delen data en informatie adequaat om incidenten 

proactief te kunnen voorkoming of effectief gezamenlijk te kunnen bestrijden. 

Medewerkers: we investeren in onze medewerkers, maken ze medeverantwoordelijk en vragen en 

helpen hen daadkrachtig, flexibel en verbindend te zijn (zie hiervoor paragraaf bedrijfsvoering).

Realisatie speerpunten, doelen en acties

Risico’s beheersen

Wat willen we bereiken in 

2020?

Wat gaan we daarvoor doen 

in 2017?

Wat hebben we gedaan in 2017 gedaan?

We werken met een 

dynamisch regionaal 

risicoprofiel. Waarbij we 

ons vooralsnog richten op: 

natuurbranden, ongevallen 

met gevaarlijke stoffen, 

wateroverlast, maritieme 

incidenten, 

stralingsincidenten, uitval 

van vitale infrastructuur, 

epidemieën en 

verminderende 

zelfredzaamheid. 

Er wordt een instrument 

geïmplementeerd waarmee 

het regionaal risicoprofiel 

digitaal wordt bijgehouden.

VRZ heeft een start gemaakt met het dynamisch(er) maken van het 

regionaal risicoprofiel.

Het Business Intelligence systeem is verder geoptimaliseerd, waardoor 

nieuwe databronnen eenvoudiger kunnen worden ontsloten. In het Business 

Intelligence systeem is een dashboard regionaal risicoprofiel gebouwd met 

de daarin herkenbare landelijke thema’s.

Alle gemeentes beschikken 

over een risicodashboard. 

Gemeenten ontvangen 

minimaal eens per jaar een 

actueel overzicht van de in 

hun gemeente aanwezige 

risico’s.

Het dashboard is inmiddels gereed voor enkele incidenttypen, zoals 

waterongevallen en branden. In de komende jaren zal dit dashboard waar 

mogelijk met aanvullende gegevens worden uitgebreid.

Alle gemeenten ontvangen jaarlijks een actueel overzicht van het 

gemeentelijk brandrisicoprofiel. Daarnaast wordt halfjaarlijks een 

rapportage Risicobeheersing opgesteld.

Advisering rondom Aan de hand van het Prioritering in activiteiten (advisering en toezicht) wordt inmiddels 
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Wat willen we bereiken in 

2020?

Wat gaan we daarvoor doen 

in 2017?

Wat hebben we gedaan in 2017 gedaan?

vergunningverlening en 

toezicht is niet primair 

regelgedreven, maar veel 

meer gebaseerd op 

enerzijds een gedegen 

risicoanalyse en anderzijds 

professionele interpretatie 

van de uitgangspunten en 

principes achter de regels. 

Ons advies aan de 

gemeenten is bij voorkeur 

ingebed in een integraal 

advies aan het bevoegd 

gezag met betrokken 

partners als RUD. Dit advies 

is mede gebaseerd op het 

brandrisicoprofiel en 

regionaal risicoprofiel.

risicodashboard zullen de 

toezicht activiteiten 

geprioriteerd worden en met 

de gemeenten worden 

besproken. 

gebaseerd op het regionaal (brand)risicoprofiel. Daarnaast vindt over de uit 

te voeren toezicht afstemming plaats met partners als Regionale 

Uitvoeringsdienst (RUD) en Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD).

Veiligheidsregio Zeeland, 

Nationale Politie, 

Veiligheidsregio Midden- 

en West-Brabant en 

gemeenten hebben de 

aanpak rondom 

evenementen-advisering 

aantoonbaar 

geprofessionaliseerd.

Bezien hoe 

evenementenadvisering nog 

verder kan worden 

geprofessionaliseerd.

In het Dagelijks Bestuur van 9 februari 2017 is de regionale toepassing 

Handreiking Evenementveiligheidvastgesteld. Hiermee zijn afspraken 

opgenomen over het adviseren op evenementen. In de komende jaren 

wordt gewerkt om deze handreiking binnen de gemeenten toe te passen. 

We participeren actief op 

de landelijke thema’s en 

dan vooral in de thema’s 

stralingsincidenten, 

continuïteit samenleving, 

water en evacuatie en 

kwaliteit en 

vergelijkbaarheid. 

Participeren actief op 

minimaal drie van de 

landelijke thema’s.

Stralingsincidenten

Het Uitvoeringsprogramma Nucleaire Incidentvoorbereiding 2020 is gestart. 

Op 30 augustus 2017 is een mini-symposium georganiseerd. Met dit 

symposium is een start gemaakt met het invullen van de landelijk 

trekkersrol van VRZ. 

Hiernaast is actief deelgenomen in de voorbereiding op de Nationale 

Nucleaire Oefening Shining Spring op 7 februari 2018. Hierbij is het 

rampbestrijdingsplan Stralingsincidenten dat in Algemeen Bestuur van 26 

oktober 2017 is vastgesteld toegepast.

Een belangrijke ontwikkeling binnen het dossier Nucleair is de verstrekking 

van jodiumtabletten in oktober 2017. Voor Zeeland betekent dit dat in alle 

gemeenten distributie van jodiumtabletten heeft plaatsgevonden. 

Water en evacuatie

Vanuit VRZ is een medewerker landelijk gedetacheerd voor het thema water 

en evacuatie. Binnen VRZ is dit onderwerp in 2017 minder een speerpunt 

geweest. Inmiddels wordt dit thema verder opgepakt.

Kwaliteit en vergelijkbaarheid

Het Landelijk project kwaliteit en vergelijkbaarheid heeft geen resultaat op 

geleverd en landelijk wordt bezien op welke wijze verder wordt gegaan in 

2018.
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Wat willen we bereiken in 

2020?

Wat gaan we daarvoor doen 

in 2017?

Wat hebben we gedaan in 2017 gedaan?

Voor het programma 

Maritieme Veiligheid staat 

2017 in het teken van de 

volgende speerpunten:

- Verbeteren van de 

incidentbestrijding op 

het water, inclusief 

Search and Rescue;

- Risico- en 

capaciteitenanalyse(s);

- In stand houden van de 

bestaande organisatie 

en afspraken.

Binnen dit onderdeel wordt gestreefd naar het verbeteren van de 

incidentbestrijdingsorganisatie op het water in het algemeen. Daarbij is de 

dekking van Search and Rescue (SAR) een speerpunt.

Schelde-Rijnkanaal

In 2016 is een risicoanalyse als een slagkrachtanalyse voor het Schelde-

Rijnkanaal (SRK) vastgesteld. De aanbevelingen uit deze analyse vormen de 

basis voor het verbeteren van de incidentbestrijding op het SRK. Hiertoe zijn 

diverse acties in gang gezet, zoals de aanschaf van een vaartuig en boothuis 

voor het instellen van een reddingdienst in Tholen (Brandweer) waarmee de 

dekking van SAR op het SRK zal verbeteren. 

Met Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VRMWB) is een 

samenwerkingsovereenkomst vastgesteld waarin afspraken zijn gemaakt 

over de verdeling van taken bij de incidentbestrijding op het SRK. Op 11 

oktober 2017 heeft een netwerkbijeenkomst voor alle bestuurders rondom 

het SRK plaatsgevonden. 

Search and Rescue 

Op het oostelijk deel van de Oosterschelde wordt momenteel niet voldaan 

aan de opkomstnorm voor het redden van mensen. In samenwerking met de 

verantwoordelijke instantie voor de uitvoering van de SAR-taak 

(Kustwachtcentrum en daaraan gelieerd de Koninklijke Nederlandse Redding 

Maatschappij (KNRM)) wordt onderzocht op welke wijze de uitvoering in dit 

gebied kan worden verbeterd. De verwachting is dat in 2018 hierover een 

voorstel wordt opgesteld. 

In 2017 is in samenwerking tussen VRZ, Veiligheidsregio Midden- en West-

Brabant, Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, Veiligheidsregio Zuid-

Holland Zuid, Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM), 

Kustwacht en het Havenbedrijf Rotterdam een interregionaal convenant  

voor SAR en Maritieme Hulpverlening vastgesteld. Het voordeel hiervan is 

alle regio’s op eenzelfde wijze optreden bij het redden van mensen en 

dieren op het water.

In stand houden van de bestaande organisatie en afspraken

In 2017 is capaciteit ingezet om de behaalde resultaten uit de voorgaande 

periode te borgen. Vanuit het programma is voorzien in een 

vakbekwaamheidsprogramma, diverse opleidingen, trainingen en 

oefeningen zoals diverse veiligheidstrainingen, COT-W trainingen, 

procedurele oefeningen (bijvoorbeeld Koel- en Bluscapaciteit) en 

operationele trainingen zoals een evacuatieoefening op 23 september 2017. 

In 2017 heeft actualisatie van het convenant Commandovaartuigen tussen 

VRZ, RWS en Nationale Politie plaatsgevonden. Tevens is een vernieuwde 

overeenkomst voor de levering van koel- en bluscapaciteit op de 

Westerschelde per 1 januari 2018 ingegaan. 
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De crisisorganisatie in Zeeland is 

voorbereid op de door het bestuur 

vastgestelde prioritaire risico’s van het 

Zeeuws risicoprofiel. 

De geprioriteerde risico’s worden, t.b.v. de 

functionarissen in de hoofdstructuur 

behandeld in themaweken. 

Binnen VRZ wordt gewerkt aan een andere 

benadering van Crisisbeheersing. Vanwege 

ontwikkelingen voldoen de huidige 

organisatie, processen, werkmethoden, 

techniek steeds minder. Er ontstaan steeds 

meer complex samengestelde crises. Crises 

hebben teeds vaker regio- en/of 

landgrensoverschrijdende gevolgen. Om die 

reden is het van belang dat de 

crisisorganisatie, inclusief de partners die 

daar deel van uit maken, transformeert naar 

een flexibele en wendbare organisatie.

Eind 2017 is begonnen met het verbeteren 

van het regionaal crisiscentrum (RCC). In 

aanloop naar de Nationale Nucleaire 

Oefening van 7 februari 2018 zijn een aantal 

veranderingen doorgevoerd. 

De Zeeuwse GRIP-regeling is flexibel en 

sluit aan op onze netwerkorganisatie 

(inclusief de grensregio’s in Nederland 

en België). 

Implementeren jaarschijf 2017 uit het 

crisisplan 2016-2019.

In het Algemeen Bestuur van 12 december 

2017 is het geactualiseerd Regionaal 

Crisisplan (RCP) 2018-2021 vastgesteld. Bij de 

actualisatie zijn alle Zeeuwse 

veiligheidspartners betrokken geweest. 

Belangrijke wijziging in het RCP is het flexibel 

opschalen. Niet alle incidenten en crises 

vragen om een volledig opgetuigde 

crisisorganisatie. Het RCP biedt de 

mogelijkheid om bepaalde onderdelen te 

activeren.

De vernieuwde hoofdstructuur is 

ingebed in alle geledingen van de 

crisisorganisatie. Er staat een solide en 

betrouwbare nieuwe hoofdstructuur, die 

voldoet aan de wettelijke eisen. 

Netwerkbijeenkomsten voor deelnemers in de 

hoofdstructuur worden georganiseerd om 

kennis en ervaring uit te wisselen op basis van 

het crisisplan 2016-2019.

De hoofdstructuur is gedefinieerd in het 

geactualiseerde Regionaal Crisisplan 2018-

2021(zie hierboven).

Middels themadagen en netwerkdagen 

worden deelnemers in de hoofdstructuur 

meegenomen in de laatste ontwikkelingen in 

de crisisbeheersing. Voorbeelden hiervan zijn 

de themabijeenkomsten vooruitlopend op de 

Nationale Nucleaire Oefening (NNO) van 7 

februari 2018 en de netwerkmiddag 

Maritieme veiligheid van 29 november 2017.

Er is, voortkomende uit de resultaten 

van het traject Maatwerk in 

Brandweerzorg, sprake van een 

robuuste en toekomstbestendige 

brandweerorganisatie waarin 

vakmanschap, verbinding met de 

Zie blz. 23-271 voor wat betreft subdoelen en 

acties voor een robuuste en 

toekomstbestendige brandweerorganisatie.

In het Algemeen Bestuur van 1 maart 2018 is 

de rapportage tussenevaluatie in concept 

vastgesteld. Deze rapportage wordt in april 

2018 voor zienswijzen naar de 

gemeenteraden gezonden. Op de 

onderstaande onderdelen wordt een 

1 Bladzijde 23-27 van de programmabegroting 2017
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vrijwilligers en vertrouwen centraal 

staan. Een brandweerorganisatie die 

lokaal structureel is ingebed.

aangepast en/of aanvullend besluit 

voorgesteld:

- Aantal NTS-en

- Aantal vrijwilligers op een NTS-post

- TS2/FRB

- Dagbezetting Vlissingen

- Financiële taakstelling.

Huisvesting

In het Algemeen Bestuur van 1 maart 2018 is 

het voorstel betreffende financiering van 

nieuwe brandweerposten vastgesteld.

Onze (operationele) prestaties zijn 

gedefinieerd in de A3 jaarplannen en 

aan de gemeenten wordt over de 

realisatie periodiek verantwoording 

afgelegd.

Hiermee is in 2016 gestart en dit wordt 

voortgezet en verder doorontwikkeld in 2017.

De A3 systematiek is voor 2017 niet 

toegepast.

In het geactualiseerde Regionaal Crisisplan 

(RCP) zijn daarnaast ook operationele 

prestaties opgenomen. 

Geplande en ongeplande 

(systeem)oefeningen maken onderdeel 

uit van onze standaard werkzaamheden. 

Er worden meerdere testen van de 

crisisorganisatie op systeemniveau uitgevoerd.

Het grootschalig optreden bij de brand in 

Kapelle van 23 maart 2017 is als systeemtest 

benoemd.

Daarnaast is op 13 december 2017 een 

opkomstoefening uitgevoerd. Hierbij werd 

een fictief incident te Hansweert bestreden. 

De uitvoering van deze oefening geeft aan dat 

de alarmering en opkomst van 

functionarissen goed verloopt.

 

Structureel leren en evalueren maakt 

onderdeel uit van de reguliere 

bedrijfsvoering. Dit gebeurt onder meer 

via de reeds in 2015 in gang gezette lijn 

van de te organiseren themaweken 

gekoppeld aan de prioritaire risico’s uit 

het regionale risicoprofiel.

Ook in 2017 wordt deze lijn doorgezet. In 2017 zijn themabijeenkomsten voor 

Maritieme veiligheid en Nucleaire veiligheid 

(ter voorbereiding op de Nationale 

Stafoefening in 2018) georganiseerd. 

Daarnaast worden GRIP-incidenten standaard 

geevalueerd. Doel van deze evaluaties is te 

leren van de inzet bij incidenten. Uit 

onderzoek in 2017 blijkt dat het 

evaluatieproces van toegevoegde waarde is 

voor de ontwikkeling van mensen en teams. 

Het onderzoek laat helaas ook zien dat 

sommige organisatieprocessen stokken in het 

doorvoeren van verbeteringen. In de 

komende jaren wordt gekeken op welke wijze 

deze punten kunnen worden verbeterd.

Verdere versterking van de civiel 

militaire samenwerking is concreet vorm 

en inhoud gegeven aan de hand van een 

georganiseerde bijstandsregeling op de 

prioritaire risico’s. Tevens is actief 

ingespeeld op de vestiging van de 

Contacten rondom de ontwikkeling van de 

marinierskazerne worden onderhouden.

De ontwikkelingen rondom de nieuw te 

bouwen marinekazerne worden gevolgd. VRZ 

is geïnformeerd over de sluiting en de 

gevolgen voor het convenant tussen VRZ en 

marinekazerne.
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nieuwe Marinekazerne in Vlissingen.

GHOR en GGD werken nog nauwer 

samen als één crisisorganisatie publieke 

gezondheid ingebed binnen de 

vernieuwde multidisciplinaire 

crisisorganisatie. 

Uitvoeren projectplan “Gezond en veilig” 

jaarschijf 2017

In 2017 is gewerkt aan de opbouw van de 

crisisorganisatie Publieke gezondheid. In 

augustus 2017 is een gezamenlijk 

opschalingsmodel van GGD en GHOR 

opgesteld. De rollen en functies zijn daarin 

bepaald. De aansluiting op het (nieuwe) 

regionaal crisisplan is in 2018 aan de orde.

De uitvoering van het projectplan Gezond en 

veilig verloopt conform planning. Structurele 

onderdelen van het plan zijn intern bij GGD 

en/of GHOR belegd. Momenteel is de werving 

gestart voor een functionaris t.b.v. opleiden, 

trainen en oefenen die voor zowel GGD als 

GHOR zal werken.

Samenleving

Wat willen we bereiken in 2020? Wat gaan we daarvoor doen in 2017 ? Wat hebben we gedaan in 2017 gedaan?

Zeeland is aantoonbaar veerkrachtiger. 

We trachten dit meetbaar te maken via 

een nulmeting in 2017 en tussenmeting 

2020.

Een nulmeting uitvoeren om de mate van de 

veerkracht in Zeeland te bepalen.

In 2016 is in samenwerking met Hogeschool 

Zeeland (HZ) vanuit Zeeland Veilig een 

nulmeting uitgevoerd betreffende 

risicoperceptie en zelfredzaamheid. De 

uitkomsten zijn in 2017 verwerkt in het  

communicatiebeleid van Zeeland veilig.

Momenteel wordt onderzocht op welke wijze 

een vervolgonderzoek naar zelfredzaamheid 

kan worden uitgevoerd. Een vervolgmeting  

wordt anders ingestoken, omdat bereidheid 

tot invullen van surveys in de afgelopen jaren 

is afgenomen. De verwachting is dat in 2018 

een nieuw ontwerp wordt gemaakt, waarbij 

wordt gekeken op welke wijze gegevens uit 

andere data kunnen worden betrokken (CBS-

gegevens, gegevens uit andere monitors en  

peilingen via Facebook).

Op zeelandveilig.nl is actuele 

veiligheidsinformatie beschikbaar.

Informatie op zeelandveilig.nl continu actueel 

houden.

Op zeelandveilig.nl wordt actuele informatie 

betreffende incidenten getoond. Ook de 

informatie van incidenten die aan de pers 

worden gemeld, wordt op zeelandveilig.nl 

geplaatst.

We werken samen met Jeugdforum 

‘Veilig Zeeland’ om ons te laten verrijken 

met adviezen op dilemma’s en 

uitdagingen. De voorstellen worden 

Onderwerpen die van belang zijn tijdig 

voorleggen aan het jeugdforum.

In 2017 is het Jeugdforum eenmaal bijeen 

geweest. Op 24 april 2017 stond het thema 

Risicobeheersing centraal.
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onderzocht op haalbaarheid en effect. Gezien de terugloop van het aantal leden van 

het jeugdforum zal in 2018 gekeken worden 

of en zo ja hoe het jeugdforum kan worden 

herstart.

De Zeeuwse burgemeesters treden op 

als ambassadeur van VRZ.

In een themabijeenkomst met het Bestuur 

wordt de ambassadeursrol uitgediept.

Zie voor dit onderdeel plan van aanpak 

Emergo.

Samenwerking

Wat willen we bereiken in 2020? Wat gaan we daarvoor doen in 2017 ? Wat hebben we gedaan in 2017 gedaan?

Eén Zeeuwse veiligheidsagenda 

waardoor we op effectieve wijze 

gezamenlijk werken aan een meer veilig 

Zeeland.

Opstellen van een strategische agenda waarin 

we samen werken aan een betere veiligheid.

In het Algemeen Bestuur van 12 december 

2017 is het werkdocument Bestuursmodel 

VRZ vastgesteld. In dit document is de 

positionering van het bestuur, maar ook de 

Veiligheidsdirectie en het vormgeven van een 

Strategisch Veiligheidsoverleg opgenomen. 

Op 29 januari 2018 heeft een eerste overleg 

van het Strategisch Veiligheidsoverleg 

plaatsgevonden.

Met de GGD Zeeland en de RUD Zeeland 

is de samenwerking geïntensiveerd om 

op relevante onderdelen 

(schaal)voordelen te behalen.

De mogelijkheden tot het realiseren van 

schaalvoordelen worden inzichtelijk gemaakt.

Eind 2017 zijn oriënterende gesprekken 

gevoerd met de GGD om af te tasten welke 

mogelijkheden er zijn om te komen tot 

onderlinge samenwerking. Er wordt 

vooralsnog ingezet op samenwerking vanuit 

de basis en onderlinge behoeften. De 

gesprekken zullen leiden tot een verdere 

uitwerking in 2018 met onder andere 

samenwerking op het gebied van Financiën, 

HRM en Control en Audit.

Zeeuwse Brandweer en 

bedrijfsbrandweren werken op 

onderdelen als één organisatie om 

hiermee efficiency en 

effectiviteitsvoordelen te behalen.

Besluiten van de stuurgroep PPS bezien voor 

VRZ op uitvoerbaarheid en efficiency/ 

effectiviteitsvoordelen. Hierbij bestaat 

afhankelijkheid van implementatie bij andere 

partners.

Eind 2015 is samen met PORTIZ een traject 

gestart om te komen tot een publiek private 

samenwerking (PPS) op het gebied van 

veiligheid. In mei 2017 zijn de uitkomsten van 

dit traject gepresenteerd aan  

belanghebbende partijen. De conclusie 

hiervan was dat PPS mogelijk en noodzakelijk 

is. In november 2017 heeft de Stuurgroep PPS 

de opdracht gegeven om PPS in Zeeland 

verder vorm en inhoud te geven. 

Een extern bureau is door VRZ ingehuurd om 

een advies op te stellen voor een passende 

PPS-vorm in Zeeland.

Op dossiers waar Europese 

samenwerking meerwaarde heeft wordt 

gezamenlijk opgetrokken en waar 

Bezien op welke dossiers voor 2017 Europese 

samenwerking meerwaarde heeft en hiervoor 

een beroep doen op beschikbare subsidies.

Vanuit VRZ wordt continue gekeken naar 

mogelijkheden voor Europese samenwerking. 

Zo is onderzocht of een uitbreiding van het 
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mogelijk een beroep gedaan op hiervoor 

beschikbare subsidies.

MIRG-team naar een MIRG-medic (een 

medisch team voor ongevallen op schepen) 

mogelijk bleek te zin. Op dit moment zijn hier 

echter geen partners voor beschikbaar.

In 2017 nam VRZ deel aan een Europees 

project FRAMES. Dit betreft een Europese 

samenwerking op het terrein van 

waterveiligheid (overstromingen). Daarbij 

wordt samengewerkt met overheden, 

onderwijsinstellingen en 

hulpverleningsdiensten vanuit Duitsland, 

Denemarken, Engeland en België om in te 

spelen op de gevolgen van wateroverlast (en 

overstromingen)  als gevolg van 

klimaatsveranderingen.

Samenwerking met Belgische 

brandweerzones is verder 

geïntensiveerd, waardoor we onder 

meer specialismen beter benutten.

Er wordt één oefening in grensoverschrijdende 

samenwerking gehouden.

Er hebben een aantal grensoverschrijdende 

oefeningen plaatsgevonden.

In 2017 zijn de contacten met de provincies 

Oost- en West Vlaanderen en Antwerpen 

aangehaald. In de afgelopen jaren is niet 

alleen de brandweerzorg in Nederland 

geregionaliseerd, maar ook de 

brandweerzorg in België. Een voorbeeld van 

de samenwerking is het feit dat de 

brandweerzorg in het Belgische Koewacht, 

onderdeel van de brandweerzone 

Moerbeke/Stekene, vanuit Nederland worden 

verzorgd.

In 2018 zullen meerderer 

grensoverschrijdende oefening worden 

georganiseerd. Daarnaast wordt gekeken 

naar de samenwerking bij specialistische 

brandweeractiviteiten.

Samenwerking met de vier Deltaregio’s 

heeft op onderdelen tot zichtbare 

resultaten geleid.

Verder verdieping van de in 2016 genoemde 

onderwerpen door de 4 directeuren van de 

Deltaregio’s.

Door de wijzigingen in de directie, ook binnen 

veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 

heeft dit speerpunt in 2017 geen prioriteit 

gekregen.

Publiek Private samenwerking is 

gerealiseerd met bedrijven in Zeeland in 

zijn algemeen en met Havenbedrijven en 

industrie (Portiz) in het bijzonder, met 

onderwijs en kennisinstituten, 

maatschappelijke organisaties en de 

tunnelexploitant. Hierdoor zijn 

kennisdeling en nog nader te bepalen 

afspraken beter geborgd.

Opleveren business case verdergaande 

samenwerking PPS en implementeren van de 

uitkomsten.

Zie hiervoor het antwoord bij ‘Besluiten van 

de stuurgroep PPS bezien voor VRZ op 

uitvoerbaarheid en efficiency/ 

effectiviteitsvoordelen’.
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Publiek Private samenwerking is 

gerealiseerd met bedrijven in Zeeland in 

zijn algemeen en met Havenbedrijven en 

industrie (Portiz) in het bijzonder, met 

onderwijs en kennisinstituten, 

maatschappelijke organisaties en de 

tunnelexploitant. Hierdoor zijn 

kennisdeling en nog nader te bepalen 

afspraken beter geborgd.

Overleg voeren met NV Westerscheldetunnel. Overleg heeft onder andere geleid tot een 

bijdrage van de NV Westerscheldetunnel voor 

de training en opleiding van 

incidentbestrijding in tunnels in de komende 

jaren. 

Op 9 maart 2017 heeft het Regionaal 

Beleidsteam, in samenwerking met de 

exploitant van de Westerscheldetunnel, 

geoefend met een incident in de 

Westerscheldetunnel. Deze oefening is 

succesvol verlopen en heeft een aantal 

verbeterpunten opgeleverd die in de 

komende jaren worden opgepakt.

Er is jaarlijks een themabijeenkomst voor 

gemeenteraden met als doel 

kennisuitwisseling over (actuele) 

veiligheid thema’s.

Organiseren themabijeenkomst voor 

gemeenteraden.

In 2017 hebben informatiebijeenkomsten 

voor de gemeenteraden plaatsgevonden. De 

eerste serie bijeenkomsten had betrekking op 

de uitkomsten van het organisatieonderzoek 

van Twynstra Gudde. In deze bijeenkomst is 

het onderzoek besproken alsmede de 

ontwikkelrichting voor de toekomst. In de 

tweede sessie is de begroting 2018 nader 

toegelicht.

Ten behoeve van het plan van aanpak Emergo 

is een raadsklankbordgroep ingericht. Deze 

raadsklankbordgroep is voor VRZ van groot 

belang om de samenwerking met en de 

informatiepositie van gemeenteraden nader 

vorm te geven. De raadsklankbordgroep heeft 

geen formele positie ten aanzien van 

besluitvorming betreffend 

veiligheidsvraagstukken.

Na implementatie van het plan van aanpak 

Emergo worden themabijeenkomsten over 

actuele veiligheidsthema’s voor 

gemeenteraden georganiseerd. Na de 

gemeenteraadsverkiezingen van 27 maart 

2018 zullen, in samenwerking met de GGD, 

regionale informatiebijeenkomsten voor 

gemeenteraadsleden worden georganiseerd. 

Tijdens deze bijeenkomsten wordt de 

samenwerking tussen VRZ en GGD met 

gemeenten en de uitvoering van de taken en 

bevoegdheden nader toegelicht.

De informatiepositie van de 

gemeenteraden is versterkt en leidt tot 

een beter inzicht in de operationele 

prestaties van VRZ.

Meer eenduidige communicatie naar raden, 

gezamenlijke voorstellen voor betere 

verbinding met gemeenteraden, maar ook 

onderzoeken of kenniskunde van raadsleden 

kan worden verbeterd.

In 2016 is aangevangen met het zenden van 

informatiebrieven aan gemeenteraden. 

Hiermee wordt getracht de informatiepositie 

van gemeenteraden te verbeteren.

Verder is de opzet van de begroting 2018 
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zodanig gewijzigd dat er meer inzicht is 

ontstaan in alle taken van VRZ in relatie tot de 

gevraagde budgetten.

Verdere uitwerking van de informatiepositie 

van de gemeenteraden vindt plaats binnen 

het project Emergo. In het vastgestelde 

bestuursmodel is de positie van de 

gemeenteraad nader geduid. Zo zal het 

beleidsveld Fysieke Veiligheid prominenter 

worden opgenomen in de gemeentelijke 

integrale veiligheidsplannen. 

Informatievoorziening

Wat willen we bereiken in 2020? Wat gaan we daarvoor doen in 2017 ? Wat hebben we gedaan in 2017 gedaan?

Goed geïnformeerde overlegplatformen 

die op basis van betrouwbare data en 

informatie tot adequate risicoanalyses 

en goed onderbouwde besluitvorming 

kunnen komen, zowel in de koude als 

warme fase.

Een geoweb omgeving is beschikbaar voor de 

koude organisatie tbv de preparatie 

crisisorganisatie.

Er is gestart met een project betreffende 

Mobiele Operationele Informatie (MOI). Dit 

project is samen met andere regio’s en derde 

partijen opgestart.

Vanuit Crisisbeheersing wordt een 

nieuwsbrief Crisisbeheersing uitgebracht. 

Hiermee wordt de crisisorganisatie periodiek 

op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen 

gebracht. Daarnaast is gestart met een 

loketfunctie Crisisbeheersing.

Brandweer

Operationele voorbereiding

Wat willen we 

bereiken in 2020?

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor 

doen in 2017 ?

Wat hebben we gedaan in 2017 gedaan?

Maatwerk in 

Brandweerzorg

Hervorming van de 

repressieve brandweer in 

Zeeland.

Implementatie conform 

jaarschijf 2017 

implementatieplan van 

februari 2016. Uitvoeren 

evaluatie Maatwerk in 

Brandweerzorg.

Tussenevaluatie

In het Algemeen Bestuur van 1 maart 2018 is de 

rapportage tussenevaluatie in concept vastgesteld. Deze 

rapportage wordt in april 2018 voor zienswijzen naar de 

gemeenteraden gezonden. Op de onderstaande 

onderdelen wordt een aangepast en/of aanvullend besluit 

voorgesteld:

- Aantal NTS-en

- Aantal vrijwilligers op een NTS-post

- TS2/FRB

- Dagbezetting Vlissingen

- Financiële taakstelling.

In 2017 hebben onderstaande ontwikkelingen 

plaatsgevonden.
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Baarland

In het Algemeen Bestuur van 23 februari 2017 is besloten 

de brandweerpost Baarland operationeel te houden, dit als 

resultaat van een pilot om de levensvatbaarheid van de 

post te monitoren.

Dreischor

De initiele sluiting van de brandweerpost Dreischor was 

voorzien op 1 januari 2017. Op verzoek van de gemeente 

Schouwen-Duiveland heeft het Algemeen Bestuur  op 26 

oktober 2017 besloten om met een pilot ( looptijd van 3 

jaar) de levensvatbaarheid van de brandweerpost 

Dreischor aan te tonen.

Goes-West

Vanaf 1 maart 2017 is een tijdelijke huisvesting aan de 

Troelstralaan te Goes gerealiseerd. Vanuit deze 

brandweerpost wordt met één tankautospuit uitgerukt. Dit 

vooruitlopend op definitieve huisvesting van de nieuwe 

brandweerpost Goes-West.

Operationele 

informatie 

voorziening

Adequate 

informatievoorziening 

beschikbaar hebben op 

eerstelijns-voertuigen.

Actualiseren digitale 

bereikbaarheidskaarten 

(DBK’s) op objectniveau. 

Afronding aanschaf 

operationele 

informatievoorziening op 

eerstelijns-voertuigen 

waaronder navigatie.

Momenteel worden de bereikbaarheidskaarten 

gedigitaliseerd. Deze digitalisatie verloopt volgens planning 

en zal over een langere periode plaatsvinden.

Operationele 

piketten brandweer 

op sterkte

Toekomstbestendige 

operationele 

brandweerpiketten 

organiseren, afgestemd 

op vastgesteld beleid.

Werven, opleiden, 

(bij((om)scholen

Bij alle operationele piketten kan, om verschillende reden, 

verloop in de sterkte van piketten ontstaan.

In de rapportageperiode zijn twee Officieren van Dienst 

geslaagd en ingeroosterd in het piket Zuid-West. De 

vacatures voor de piketten Adviseur Gevaarlijke Stoffen, 

Hoofdofficier van Dienst Noord- en Zuid en Officieren van 

Dienst Zeeuws-Vlaanderen Oost blijken zeer lastig te 

vervullen en staan doorlopend open tot het moment dat 

deze piketten op sterkte zijn. In 2017 zijn twee Adviseurs 

Gevaarlijke Stoffen opgeleid. Deze medewerkers worden 

ingewerkt voor deelname in het piket.

Genoemde piketten worden tijdelijk met minder dan het 

gewenste aantal personen uitgevoerd.

Voor de invulling van de piketten AGS wordt in 2018 een 

voorstel aan het bestuur voorgelegd.

Grootschalig 

Brandweer 

Optreden

Implementeren landelijke 

visie Grootschalig 

Brandweer Optreden.

Implementatieplan 

Grootschalig Brandweer 

Optreden jaarschijf 2017 

uitvoeren.

De landelijke ontwikkelingen zijn vertraagd en om die 

reden loopt de Implementatie van het Grootschalig 

Brandweer Optreden door in 2018.

In 2018 worden basispelotons ingericht conform GBO. 

Tevens worden evaluatiepunten betreffende het GBO uit 
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Wat willen we 

bereiken in 2020?

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor 

doen in 2017 ?

Wat hebben we gedaan in 2017 gedaan?

2017 (waaronder uit de zeer grote brand Kapelle op 23 

maart 2017) opgepakt.

Harmonisering 

brandweerprocesse

n als onderdeel van 

de nieuwe GMK 

Zeeland en Midden-

en West-Brabant

De brandweerprocessen 

zijn afgestemd op de 

processen binnen nieuwe 

GMK Zeeland en Midden- 

en West-Brabant.

Jaarschijf 2017 van het 

Implementatieplan 

uitvoeren.

Vanaf 2017 worden brandweerprocessen tussen GMK 

Zeeland en Midden- en West-Brabant afgestemd. De 

uitvoering daarvan verloopt in het tempo van 

ontwikkelingen Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO) 

en duurt tot de datum van overgang naar de nieuwe 

meldkamer. In 2017 is in overleg tussen de Brandweer en 

meldkamerleiding uit beide regio’s besloten om per 1-1-

2018 van start te gaan in één werkorganisatie meldkamer 

brandweer.

Beleid 

bluswatervoorzienin

g

Toekomstbestendige 

bluswatervoorziening

Jaarschijf 2017 uit het 

bluswaterbeleidsplan 

uitvoeren. 

Eind 2017 is, in samenwerking met vertegenwoordigers 

van gemeenten, gekeken naar het beleid 

bluswatervoorziening. In eerste instantie was de 

verwachting dat het beleid na de zomer van 2017 aan het 

bestuur kon worden voorgelegd. Inmiddels is duidelijk 

geworden dat meer tijd nodig is om het beleid, intern en 

met de gemeenten, af te stemmen. Naar verwachting zal 

het beleid in september 2018 aan het bestuur worden 

aangeboden.

Arbeidsveiligheid Veilige 

werkomstandigheden.

Plan van aanpak 

arbeidshygiënische 

maatregelen uitvoeren.

Het project ter verbetering van de arbeidshygiëne is 

gestart. In 2017 zijn de volgende resultaten gerealiseerd:

- De werkinstructie Schoon en Veilig werken is 

opgesteld;

- Introductiefilm is gemaakt en wordt gebruikt bij 

instructie en bijscholing van brandweervrijwilligers;

- Er zijn afspraken gemaakt met het Trainingscentrum 

Vlissingen met betrekking tot maatregelen Schoon en 

Veilig Werken bij realistische oefeningen;

- Aanvullende middelen zijn besteld en worden op de 

betreffende voertuigen geplaatst;

- Bijscholing bevelvoerders (320 bevelvoerders) is 

uitgevoerd en afgerond;

- Themadagen Schoon en Veilig werken voor 

medewerkers MTL zijn georganiseerd.

Materieelspreiding 

ten behoeve van 

adequaat 

grootschalig 

optreden 

Materieelspreiding 

voldoet aan de eisen 

t.a.v. de eigen- en 

landelijke bijdrage aan 

grootschalig optreden.

Materieelspreidingsplan 

in uitvoer brengen 

volgens kaders in 

Maatwerk in 

Brandweerzorg en de 

begroting.

In 2017 is het materieelspreidingsplan vastgesteld en is 

begonnen met de implementatie. Dit zal in 2018 worden 

vervolgd en worden afgerond.

Verdere reductie 

nodeloze uitrukken

Reductie onechte en 

ongewenste meldingen.

Maatregelen nemen om 

het aantal OBMS-

meldingen waarop wordt 

uitgerukt, te reduceren 

ten opzichte van 2016.

In 2017 is de jaarschijf van het Plan van aanpak STOOM 

gerealiseerd.

Waterongevallenbes

trijding

Volledig operationeel 

duikteam met 4 ploegen.

Het op sterkte brengen 

van het duikteam in 

personele zin, qua 

De duikteams Terneuzen, Middelburg en Tholen zijn op dit 

moment qua personeel niet op volledige sterkte. Het 

duikteam Goes is wel volledig op sterkte.
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Wat willen we 

bereiken in 2020?

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor 

doen in 2017 ?

Wat hebben we gedaan in 2017 gedaan?

vakbekwaamheid 

conform nieuwe 

regelgeving.

Momenteel zijn een aantal vrijwilligers in opleiding. Na 

aanstelling komen de teams op sterkte. Hierbij moet, door 

verloop, toch aandacht blijven voor de duikteams van 

Tholen en Middelburg.

Eind 2017 zijn zes functionarissen binnen de teams 

geworven om in 2018 de opleiding duikploegleider te 

volgen. Hierdoor is het mogelijk om het toekomstige 

verloop in duikploegleiders op te kunnen vangen.

MTL

Wat willen we 

bereiken in 2020?

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor 

doen in 2017 ?

Wat hebben we gedaan in 2017 gedaan of was bijstelling 

noodzakelijk?

Fijnstructuur MTL Efficiënt en effectief 

werkend team MTL.

De werkprocessen verder 

invoeren zoals 

beschreven in 

fijnstructuur.

De beschreven werkprocessen van de fijnstructuur MTL 

zijn in 2017 geimplementeerd. Daarbij is onder andere de 

werkplaats Borssele gerealiseerd.

Uitvoeren 

investeringsplan 

brandweermaterieel 

en -materiaal 2017

Aanschaffing materieel en 

materiaal afstemmen op 

behoefte vanuit 

Maatwerk, met als 

randvoorwaarde 

beschikbare financiële 

middelen.

Voorbereidingen in 

relatie tot inkoop- en 

aanbestedingsproces 

optimaliseren. 

Samenwerking qua 

inkoop en aanbesteding 

in Zuid 6 verband en via 

landelijk netwerk 

intensiveren om 

efficiency te realiseren.

Alle doorgeschoven investeringen uit 2016 zijn, met 

uitzondering van de haakarmvoertuigen, in 2017 

aangeschaft. De aanbesteding van de haakarmvoertuigen 

is, vanwege het opstellen van het materieelspreidingsplan, 

aangehouden. De aanbesteding van de haakarmvoertuigen 

zal in 2018 plaatsvinden.

Belangrijke investeringen in 2017 waren de 

aanbestedingen van de Nieuwe TS’en (in kader van 

Maatwerk in Brandweerzorg), de aanbesteding van nieuwe 

redvoertuigen en de aanbesteding van nieuwe bluskleding 

en blushelmen. De bluskleding en blushelmen zijn in 2017 

geleverd, de voertuigen zullen in 2018 en de volgende 

jaren worden geleverd.

Met de 6 zuidelijke regio’s wordt op inkoopgebied 

samengewerkt. Een voorbeeld hiervan is de gezamenlijke 

aanbesteding met veiligheidsregio Brabant Zuid-Oost voor 

een Basis ontsmettingseenheid.

Vakbekwaamheid

Wat willen we 

bereiken in 2020?

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor 

doen in 2017 ?

Wat hebben we gedaan in 2017 gedaan?

Elektronische 

Leeromgeving (ELO) 

in gebruik nemen

Vakbekwaam worden (en 

blijven) *digitaal 

ondersteunen.

Elektronische 

Leeromgeving (ELO) 

ondersteunt vernieuwde 

leergang Manschap. *ELO 

wordt ingezet ter 

ondersteuning van nader 

te bepalen bijscholingen/ 

Nieuwe leergangen Manschap worden reeds ondersteund 

vanuit ELO. Daarnaast zijn de eerste bijscholingen via de 

ELO gerealiseerd (dit betreft de vakbekwaamheid van 

chauffeurs).

De nieuwe (ELO)-leergangen Brandweerchauffeur en 

Bevelvoerder zijn in voorbereiding. Implementatie vindt 
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Wat willen we 

bereiken in 2020?

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor 

doen in 2017 ?

Wat hebben we gedaan in 2017 gedaan?

oefeningen. plaats in 2018.

Implementatie van 

het landelijk 

Versterkingsplan 

Brandweeronderwijs

Vakbekwaam worden. Landelijk beschikbaar 

gesteld 

implementatieplan 

uitvoeren, waaronder 

certificering van ons 

opleidingsinstituut.

Vanaf 2013 is VRZ op basis van een nulmeting zich conform 

het gestelde implementatieplan aan het voorbereiden op 

de audit Regionaal Opleidingsinstituut (ROI) Brandweer 

VRZ. Deze heeft op 26 september 2017 plaatsgevonden. 

De audit heeft geleidt tot een certificering voor 3 jaar.

De vernieuwing van alle leergangen loopt volgens 

planning. Dit gebeurd gefaseerd en zal doorlopen in 2018 

en 2019.

Het leren op de werkplek is op niveau gebracht en 

geborgd. Hiervoor is een trajectbegeleider in stelling 

gebracht.

Met name met de zes zuidelijke veiligheidsregio’s (Zuid-6) 

wordt voor vakbekwaamheid samengewerkt.

Uitvoeren 

brandweer 

oefenbeleidsplan 

2017-2019 

Blijvende 

vakbekwaamheid.

Uitvoeren brandweer 

oefenbeleidsplan 2017-

2019.

In 2017 is uitvoering gegeven aan het brandweer 

oefenbeleidsplan 2017-2019. Daarnaast is gewerkt aan een 

geactualiseerd oefenbeleidsplan. Het oefenbeleidsplan 

geeft kaders weer van wat de verwachtingen zijn op het 

oefengebied van de brandweerzorg. Daarnaast zijn in het 

nieuwe brandweer oefenbeleidsplan kaders opgenomen 

voor de geoefendheid van functies vanuit de brandweer in 

de Regeling Operationele Leiding (ROL), zoals Hoofdofficier 

van Dienst en Adviseur gevaarlijke stoffen. De verwachting 

is dat het vernieuwde oefenbeleidsplan begin 2018 wordt 

vastgesteld.

Vakbekwaamheid 

Rope Rescue Team 

Volledig operationeel 

Rope Rescue Team.

Na het uittreden van de 

politie, het 

opleiden/certificeren van 

het team.

Het Rope Rescue Team (RRT) is qua formatie op sterkte. 

Alle leden van het RRT zijn vakbekwaam.

Twee leden van het Rope Rescue Team hebben het niveau 

van instructeur voor operators (eerste niveau nieuwe RRT-

leden) behaald.

 

Vakbekwaamheid 

posten met nieuwe 

Zeeuwse TS of TS2

Posten zijn voldoende 

vakbekwaam om te 

werken met het nieuwe 

materieel.

Opleiden, trainen en 

oefenen op de posten 

voordat er een nieuw 

voertuig wordt 

afgeleverd.

Momenteel is het vakbekwaamheidsprogramma gereed. 

Uitvoering van dit programma is gestart en zal doorlopen 

in 2018 en 2019. Iedere brandweerpost heeft dit 

programma doorlopen voordat de N-TS in dienst wordt 

gesteld op de betreffende post.

Bijscholing 

opleidings-

instructeurs

Een opleidingsinstituut 

brandweer met actueel 

opgeleide instructeurs.

Bijscholen 

opleidingsinstructeurs in 

de periode 2016-2017.

De opleidingsinstructeurs zijn niet allemaal vakinhoudelijk 

bijgeschoold zoals in de planning was opgenomen. De 

bijscholing op brand is uitgevoerd voor de kerninstructeurs 

in train-de-trainer-sessie, maar de cursus voldeed niet aan 

de verwachtingen. In 2018 zal hiervoor een alternatief 

worden gezocht worden. Gevaarlijke stoffen en technische 

hulpverlening staan op het programma voor 2018. Reden 

voor de vertraging is grotendeels gelegen in de maximale 
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Wat willen we 

bereiken in 2020?

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor 

doen in 2017 ?

Wat hebben we gedaan in 2017 gedaan?

belasting die nu op de instructeurs ligt om alle taken uit te 

voeren in verband met de vele opleidingen die momenteel 

lopen.

Uitvoering van de instructeursbijscholing voor de 

vernieuwde (ELO) leergangen is gestart. Deze loopt 

synchroon met de opstart van de nieuwe leergangen en zal 

doorlopen in 2018 en 2019.

Overzicht van baten en lasten

Primitieve

begroting

2017

Begroting

na wijziging

2017

Rekening

2017

Saldo V/N

1 Programma Veiligheid

Gerealiseerde totaal van baten en lasten 29.241.174 30.680.700 30.118.742 -561.958 V

Lasten 30.016.774 31.847.182 31.401.048 -446.134 V

Baten -775.600 -1.166.482 -1.282.306 -115.824 V

Mutaties Reserves -275.433 -629.398 -196.744 432.654 N

Baten -275.433 -629.398 -196.744 432.654 N

Gerealiseerde resultaat 28.965.741 30.051.302 29.921.998 -139.304 V
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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’.

Realisatie speerpunten, doelen en acties

Wat willen we bereiken in 2020? Wat gaan we daarvoor doen in 

2017 ?

Wat hebben we gedaan in 2017 gedaan?

Bevolkingszorg is een robuuste 

partner die bijdraagt aan de 

continuïteit van de 

crisisorganisatie

Actualiseren en implementeren 

organisatieplan Bevolkingszorg 

mede n.a.v. actualisatie 

Referentiekader Regionaal 

Crisisplan en bevindingen 

systeemtest.

Vanuit Bevolkingszorg zijn bijdragen en input geleverd voor 

de actualisatie van het Regionaal Crisisplan. De bevindingen 

van de systeemtest worden verwerkt in het OTO-jaarplan 

van Bevolkingszorg.

Bevolkingszorg is een robuuste 

partner die bijdraagt aan de 

continuïteit van de 

crisisorganisatie

Procesplannen Bevolkingszorg 

actualiseren en afstemmen met 

partners. 

Het verdiepen en door ontwikkelen 

van processen. 

Volledig benutten en gebruiken van 

de SharePoint-omgeving.

Afstemming is gezocht met onder andere het NRK, GHOR en 

toeleveringsbedrijven. Dit betreft de samenwerking tussen 

het Grootschalige Geneeskundige Bijstand (GGB) van het 

NRK en NRK en het procesplan Publiek Zorg van de GHOR. In 

april zijn deze gezamenlijk beoefend. In november 2017 is 

met de netwerkpartners het procesplan Evacuatie ( 

verplaatsen mensen en dier) (table-top) beoefend en 

aandacht gevraagd voor het Evacuatie-team zoals 

opgenomen in het procesplan. Dit zijn echter de enige 

activiteiten. Meer is, gezien de capaciteit die weglekt naar 

(multidisciplinaire) oefenverplichtingen, niet mogelijk.

Input vanuit oefeningen en incidenten worden continue 

verwerkt in procesplannen. 

Nagaan in hoeverre SharePoint nog breder ingezet kan 

worden. Hieraan wordt momenteel invulling gegeven.

Bevolkingszorg is een robuuste 

partner die bijdraagt aan de 

continuïteit van de 

crisisorganisatie

Uitvoeren jaarplan 

Vakbekwaamheid (mono- en 

multidisciplinair).

Door het uitvallen van de medewerker Vakbekwaamheid in 

het begin van dit jaar, is het vakbekwaam houden van de 

organisatie Bevolkingszorg steeds meer onder druk komen 

te staan ondanks dat dit deels wordt opgevangen door 

inhuur. Vooral het actief en betrokken houden van de teams 

is een hele opgave, waarvoor de slagkracht op dit moment 

ontbreekt.

Met medewerking van de Regiegroep en Taakgroep 

Vakbekwaamheid Bevolkingszorg is het (mono) –jaarplan 

uitgevoerd conform afspraak (vastgestelde plannen).
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Wat willen we bereiken in 2020? Wat gaan we daarvoor doen in 

2017 ?

Wat hebben we gedaan in 2017 gedaan?

Bevolkingszorg is een robuuste 

partner die bijdraagt aan de 

continuïteit van de 

crisisorganisatie

Het bieden van handvatten voor 

een effectieve communicatie 

(format voor vullen LCMS, 

checklists).

Ervaringen opgedaan bij oefeningen en de inzet bij 

incidenten zijn en worden gebruikt om de effectiviteit te 

vergroten. In 2017 is het handboek op dit onderdeel 

aangepast.

Overzicht van baten en lasten

Primitieve

begroting

2017

Begroting

na wijziging

2017

Rekening

2017

Saldo V/N

2 Programma Bevolkingszorg

Gerealiseerde totaal van baten en lasten 300.062 327.062 303.124 -23.938 V

Lasten 300.062 327.062 303.124 -23.938 V

Gerealiseerde resultaat 300.062 327.062 303.124 -23.938 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. 

Realisatie speerpunten, doelen en acties

Wat willen we bereiken in 2020? Wat gaan we daarvoor doen in 

2017 ?

Wat hebben we gedaan in 2017?

Per 1 januari 2020 heeft een 

goede overdracht naar de nieuwe 

meldkamer Zeeland en Midden- 

en West Brabant plaatsgevonden.

De kwaliteit van de dienstverlening 

continue monitoren om te voldoen 

aan de wettelijke en overige 

kwaliteitseisen

Vanuit de GMZ is geparticipeerd in het gezamenlijk 

teamleidersoverleg met de GMK-Tilburg en in de 

verschillende klankbordgroepen in het kader van de 

samenvoeging en nieuwbouw van de meldkamer. 

Daarnaast is door de GMZ in samenspraak met de GMK-

Tilburg gekeken op welke punten meldkamerprocessen- en 

systemen reeds geharmoniseerd kunnen worden. Daarbij 

is gezocht naar mogelijkheden om synergie te behalen in 

het gezamenlijk investeren in nieuwe systemen.

 

De meldkamer monitort de kwaliteit van de 

dienstverlening continue aan de hand van een landelijk 

overzicht de prestaties met betrekking tot lost calls. 

Daarnaast inventariseert de meldkamer leermomenten uit 

evaluaties en pakt verbetervoorstellen op.

Per 1 januari 2020 heeft een 

goede overdracht naar de nieuwe 

meldkamer Zeeland en Midden- 

en West Brabant plaatsgevonden.

Samenwerken met MWB als 

voorbereiding op de nieuwe GMK in 

Bergen op Zoom

Zie bovenstaand.

Overzicht van baten en lasten

Primitieve

begroting

2017

Begroting

na wijziging

2017

Rekening

2017

Saldo V/N

3 Programma GMZ

Gerealiseerde totaal van baten en lasten 1.091.648 1.011.343 1.023.784 12.441 N

Lasten 1.919.344 1.821.943 1.833.481 11.538 N

Baten -827.696 -810.600 -809.697 903 N

Mutaties Reserves -211.151 -134.546 -146.987 -12.441 V

Lasten 58.200 47.628 18.790 -28.838 V

Baten -269.351 -182.174 -165.777 16.397 N

Gerealiseerde resultaat 880.497 876.797 876.797 0
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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

2017

Begroting

na wijziging

2017

Rekening

2017

Saldo V/N

99 Algemene dekkingsmiddelen

Gerealiseerde totaal van baten en lasten -30.148.000 -30.354.000 -30.353.874 126 N

Lasten 50.000 0 0 0

Baten -30.198.000 -30.354.000 -30.353.874 126 N

Mutaties Reserves 0 -901.161 -748.046 153.115 N

Baten 0 -901.161 -748.046 153.115 N

Gerealiseerde resultaat -30.148.000 -31.255.161 -31.101.919 153.242 N
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3. Paragrafen 

3.1 Onderhoud kapitaalgoederen

3.1.1 Afschrijvingstermijnen en vervanging

Het beleid op het gebied van kapitaalgoederen kan in twee fasen worden onderscheiden. In de eerste 

fase worden kapitaalgoederen verkregen (aangeschaft) of vervaardigd. Hierna volgt de tweede fase 

waarin de kapitaalgoederen moeten worden beheerd. Theoretisch zou vervanging van kapitaalgoederen 

als de derde fase kunnen worden gezien. Deze is in wezen te beschouwen als (een nieuwe) fase één. VRZ 

houdt bij aanschaf rekening met het eventueel vervangen van de kapitaalgoederen op termijn 

(vervangingsschema), zodat dit bij vervanging (over het algemeen) niet leidt tot hogere, onvoorziene 

lasten. De materiele vaste activa met economisch nut worden lineair afgeschreven, te weten: 

a. maximaal 40 jaar: nieuwbouw bedrijfsgebouwen;

b. maximaal 25 jaar: renovatie, restauratie en aankoop bedrijfsgebouwen, groot 

gereedschap;

c. maximaal 20 jaar: liften, haakarmvoertuigen, dompelpompunits, hoogwerkers na revisie;

d. maximaal 17 jaar: tankautospuiten, hulpverleningsvoertuigen

e. maximaal 15 jaar: dakbedekking, luchtbehandeling, cv-installatie, bepakking voertuigen, 

haakarmcontainers, motorspuit aanhanger, tankwagen, inrichting, productiemachines 

en/of apparatuur, ademluchtcilinders, reddingsvaartuigen, redvoertuigen (hoogwerkers, 

autoladders);

f. maximaal 10 jaar: veiligheidsvoorzieningen bedrijfsgebouwen, kozijnen, overige 

elektrische installaties, verbindingen, kantoormeubilair, nieuwbouw tijdelijke 

bedrijfsgebouwen, groot onderhoud bedrijfsgebouwen, netwerkbekabeling, 

glasvezelverbinding, verlichtingsvoorzieningen, hydraulische redmiddelen, 

ademluchtvulstation, klim en hijsmiddelen, valbeveiliging, personen- en materiaalbussen, 

(test) ademluchtapparatuur, kleding jeugdbrandweer, bluspakken, gaspakken, 

zaagkleding, redvesten, survivalsuits, kettingzagen, aggregaten;

g. maximaal 8 jaar: duikapparatuur/materiaal, hefmiddelen, mobiele dataterminals, 

explosiemeters, CO-meetapparatuur, explosiemeetapparatuur, stralingsmeetapparatuur, 

handlampen oplaadbaar, vluchtmaskers;

h. maximaal 7 jaar: personenauto’s, warmtebeeldcamera’s, portofoons/mobilofoons, 

airbaghoezen;

i. maximaal 6 jaar: automatiseringsapparatuur t.b.v. de gemeenschappelijke meldcentrale;

j. maximaal 5 jaar: aanhangwagens, lichte motorvoertuigen, software, 

alarmontvangers/pagers, blushelmen, -laarzen en handschoenen, paxtassen/AED’s, 

chemiepakken;

k. maximaal 4 jaar: automatiseringsapparatuur t.b.v. kantoorautomatisering;

l. 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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3.1.2 Oplopende kapitaallasten

Door de regionalisering en de uitgestelde 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 en -materiaal in de komende jaren aankomt. De kapitaallasten zullen 

daarmee oplopen ten opzichte van het niveau in de jaarrekening 2017. 

€ 2.000.000 

€ 2.500.000 

€ 3.000.000 

€ 3.500.000 

€ 4.000.000 

€ 4.500.000 

€ 5.000.000 

€ 5.500.000 

€ 6.000.000 

€ 6.500.000 

Kapitaallasten

Niveau begroting

Vanaf 2021 geen dekking

Jaarrekening 2017

De kapitaallasten lopen niet alleen op door de vervangingsachterstand, maar ook door:

1. Inflatie (over een groot aantal jaren);

2. Afschaffing van het BTW-compensatiefonds voor veiligheidsregio’s in 2014;

3. Vervanging van (rijks)materieel grootschalig brandweeroptreden (waarvoor door het Rijk geen 

budget is overgedragen). 

Daardoor is de verwachting nu dat de kapitaallasten zich in de toekomst om en nabij de € 5,6 mln. zullen 

stabiliseren (prijs- en renteniveau 2018). Bij de overdracht van budget voor de regionale brandweer aan 

de veiligheidsregio is destijds echter 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 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. 

Ad 1) Inflatie (over een groot aantal jaren)

In 2016 heeft een benchmark plaatsgevonden tussen de veiligheidsregio’s Zeeland, Midden- en West-

Brabant (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 

hoger is dan bij VRZHZ en VRMWB. Dit komt doordat VRZ relatief oude voertuigen in gebruik heeft met 

lage boekwaarden. Deze zijn de afgelopen jaren nog niet vervangen in afwachting van Maatwerk in 

Brandweerzorg. Op dit moment lopen inkoopprocedures ter vervanging van een groot aantal 

brandweervoertuigen. De prijs voor bijvoorbeeld een nieuwe tankautospuit is momenteel aanzienlijk 

hoger dan de prijs van 17 jaar geleden toen de oude voertuigen zijn geactiveerd. Kostte een TS 17 jaar 
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geleden ± € 210.000, de Nieuwe TS waarmee met 4 personen kan worden uitgerukt kost anno 2017 € 

336.000 (inclusief bepakking) en een standaard TS 6 kost tegenwoordig € 446.000 (inclusief bepakking).

Ad 2) Afschaffing BTW-compensatiefonds

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. Bij een gemiddelde afschrijvingstermijn van 

ongeveer 11 jaar wordt deze situatie ongeveer rond 2025 bereikt. Het totale effect op de kapitaallasten 

bedraagt dan ongeveer € 1,1 mln.

Ad 3) Materieel grootschalig brandweeroptreden

Begin jaren ‘90 is met de ‘Leidraad Brandweercompagnie’ de standaard wijze van optreden van de 

brandweer in opgeschaalde situaties vastgelegd. De veiligheidsregio droeg daar zorg voor met het eigen 

materieel (tankautospuiten, hulverleningsvoertuigen), dat werd aangevuld met materieel dat vanuit het 

Rijk werd verstrekt. De aanschaf, verdeling onder de regio’s en beheer van dit rijksmaterieel voor 

rampenbestrijding werd destijds door BZK gedaan. Het betreft:

- grootwatertransport (dompelpompen en slangen)

- technische hulpverlening (instorting, redding, verlichting)

- commandovoering (VC2, haakarmbak met voorzieningen)

Het Ministerie heeft sinds 2007 enkele beleidswijzigingen doorgevoerd. BZK maakte in 2007 en 2008 met 

twee circulaires de wijziging in verantwoordelijkheidsverdeling van het materieel van de 

brandweercompagnie bekend: decentraal tenzij. BZK gaf expliciet aan dat grootwatertransport een 

regionale verantwoordelijkheid is (brief BZK 18 sep 2008), maar dat nog éénmalig een revitalisatie van het 

bestaande materieel zou worden uitgevoerd. 

Vanuit het rijk is het rijksmaterieel in 2013 ‘aan het veld’ geschonken, in eerste instantie aan het IFV als 

landelijke ondersteuningsorganisatie. De Veiligheidsregio’s hebben vervolgens het huidig materieel voor 

grootwatertransport van het IFV gekregen. De levensduur is binnenkort (binnen 2-4 jaar) verstreken. VRZ 

heeft 6 watertransportsystemen. Vervanging is gepland in 2021 voor een bedrag van € 2 mln.

Op het moment van schrijven van deze begroting wordt het materieelspreidingsplan opgesteld waarin 

bovengenoemde vraagstukken worden verwerkt. Een soortgelijke behoefte zal zeker blijven bestaan; 

beleidskeuzes in de uitvoering zijn wel mogelijk.

In 2016 is door het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) een project opgestart om voor 25 Veiligheidsregio’s 

nieuwe grootwatertransportsystemen aan te kopen. In 2017 heeft een marktconsultatie plaatsgevonden 

in voorbereiding op een aanbesteding. De aanbesteding zal in 2018 gaan plaatsvinden.

3.1.3 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). 
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De drie Servicecentra voeren onderhoudswerkzaamheden uit voor het bijbehorende werkgebied: 

 SC Terneuzen, Koegors - Zeeuws-Vlaanderen 

 SC Borssele - Bevelanden / Tholen 

 SC Middelburg, Stromenweg - Walcheren / Schouwen-Duiveland

MTL

Servicecentrum Zeeuws 
Vlaanderen

Servicecentrum 
Bevelanden/Tholen

Servicecentrum 
Walcheren/Schouwen- 

Duiveland

Bureau MTL

De Servicecentra voeren beheertaken uit op het gebied van grote en kleine voertuigen, bepakkingen, 

ademlucht, bluskleding etc. Daarnaast wordt een aantal beheertaken centraal uitgevoerd, zoals niet-

repressieve kleding, verbindingsmiddelen etc. Deze centrale taken zijn binnen één van de Servicecentra 

gepositioneerd.

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.

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.
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Correctief onderhoud is, vanwege het slecht planbare karakter ervan, verstorend voor de bedrijfsvoering 

van MTL. Correctief onderhoud is in 2017 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)

Realisatie 2016 Begroting 2017 Begroting 2017 

na wijziging

Realisatie 2017

Onderhoud MTL 

voertuigen en materiaal

1.072.500 1.015.000 913.200 976.915

3.1.4 Onderhoud Gebouwen

Hoofdkantoor VRZ Middelburg

VRZ is sinds januari 2017 eigenaar van het kantoor Segeerssingel 10 te Middelburg. Hierin is ook de 

Meldkamer Zeeland gehuisvest. Dit gebouw moet nog worden verbouwd om te voldoen aan de eisen van 

deze tijd en geschikt te maken voor gebruik door VRZ. Hiervoor is een bedrag van € 1 mln. voorzien. In 

2017 is VRZ gestart met het maken van plannen voor een nieuwe inrichting van het RCC in het 

hoofdkantoor.

Het gebouw plus de verbouwingskosten zullen in 25 jaar worden afgeschreven zonder rekening te 

houden met een restwaarde. Uiteindelijk resteert de waarde van de grond op de balans. 

Voorheen werd er € 36.000 meebetaald aan het onderhoud op basis van aparte afspraken met de 

Nationale Politie (de vorige eigenaar) via de huurovereenkomst. Hier komt het groot onderhoud bij. 

Hiervoor zal een meerjarig onderhoudsplan worden opgesteld.

De meldkamer in Middelburg wordt, na overdracht aan de meldkamer Bergen op Zoom, ontmanteld. 

Naast de bouwkundige aanpassingen zijn er ook diverse installaties aangebracht welke worden 

verwijderd. Tevens dient een gedeelte van de bekabeling uit het pand te worden verwijderd. Deze 

eenmalige kosten worden geschat op circa € 150.000 in 2020. Deze activiteit wordt gezien als 

frictiekosten waarover maatwerkafspraken moeten worden gemaakt met de LMO en het ministerie van 

V&J.

Brandweerposten

Voor alle brandweerposten, 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 (gebruikers)onderhoud van de in de 

demarcatielijst onder de kolom “VRZ” opgenomen zaken voor rekening komt van VRZ. 

Bij de regionalisering van de brandweer is afgesproken dat de vervanging van de inventaris van de 

brandweerposten voor rekening zal komen van VRZ. De bestaande inventaris is in 2013 ‘om-niet’ 

overgedragen aan VRZ. Voor de vervanging is dus geen financiële ruimte overgedragen.

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. 
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Onderhoudskosten gebouwen (exclusief kosten eigen onderhoudspersoneel)

 Realisatie 

2016

Begroting 

2017

Begroting 

2017 na 

wijziging

Realisatie 

2017

Gebruikers- & eigenaarsonderhoud 

Segeerssingel Middelburg

36.000 36.000 77.300 53.307

Gebruikersonderhoud 

brandweerposten

133.059 74.000 109.000 172.858

Eigenaarsonderhoud Stadsgewest 

Vlissingen-Middelburg

68.000 68.000 68.000 68.204

Inventaris 11.415 42.500 42.500 34.474

Totaal 248.474 220.500 296.800 328.843
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3.2 Algemene bedrijfsvoering VRZ 

Organisatie

De organisatie VRZ bestaat in 2017 naast de Veiligheidsdirectie uit de volgende 3 afdelingen: Brandweer, 

Risico- en crisisbeheersing en Bedrijfsvoering. Het team GHOR en Bevolkingszorg zijn naast deze 

afdelingen in de organisatie van VRZ gepositioneerd. De meldkamer is een apart organisatieonderdeel 

met een eigen directeur.

Het jaar 2017 heeft in het teken gestaan van de uitwerking van het rapport van Twynstra Gudde over de 

organisatie. Het rapport was gebaseerd op de volgende opdrachtformulering:

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. 

Begin 2017 heeft Twynstra Gudde de resultaten van het onderzoek gepresenteerd. De aanbevelingen uit 

het rapport zijn door het bestuur onderschreven en dat heeft geleid tot het vaststellen van het plan van 

aanpak met als werktitel “Emergo”.

In het plan van aanpak zijn actiepunten opgenomen voor alle geledingen van de organisatie: voor het 

bestuur, de veiligheidsdirectie, het management en de medewerkers. Verder is veel aandacht besteed 

aan het contact met de gemeenten. Via presentaties van de waarnemend directeur, Elie van Strien, aan 

de gemeenteraden en door middel van de klankbordgroep voor gemeenteraadsleden. Mede hierdoor 

hebben gemeenteraden ingestemd met de begroting 2018 en de daarin gevraagde extra financiële 

middelen. 

HRM

Algemeen

VRZ heeft per 31 december 2017 een formatie van 192,00 fte, exclusief de formatie van de meldkamer en 

van Bevolkingszorg. De werkelijke bezetting per die datum is 202,08 fte, een verschil van 10,08 fte. Zie 

voor een specificatie onderstaande tabel. 
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      Formatie   Formatie   Bezetting    

      2018   2017   2017   

                  

1   Veiligheid 205,08   192,00   202,08   

  1.1 Risico- en crisisbeheersing   46,0   45,0   46,2 

  1.2 Brandweer   95,9   84,4   94,6 

  1.3 GHOR   7,1   7,1   6,6 

  1.4 Directie, management en control 8,6   8,6   8,2 

  1.5 Bedrijfsvoering   47,5   46,9   46,5 

  1.6 Bovenformatieven   0,0   0,0   0,0 

2   Bevolkingszorg 4,00   2,00   2,00   

3 *) GMZ 21,56   12,89   17,17   

4   

Algemene dekkingsmiddelen en 

onvoorzien 0,00   0,00   0,00   

                  

    Totaal 230,64   206,89   221,25   

                  
*) 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.

De hogere bezetting van de GMZ betreft een tijdelijke uitbreiding van 5 centralisten voor de meldkamer. 

Dit conform het besluit bij de primitieve begroting 2018.

Medewerkers

Wat willen we bereiken in 2020? Wat gaan we daarvoor doen in 

2017 ?

Wat hebben we gedaan in 2017 gedaan?

Medewerkers zijn meer 

daadkrachtig, flexibel en 

verbindend.

Uitvoering van de jaarschijf 2017 

van de nota “Strategische 

personeelsplanning” (deze nota 

wordt in de loop van 2016 

vastgesteld).

In het derde kwartaal van 2017 en het eerste kwartaal van 

2018 wordt vanuit het plan van aanpak Emergo inzet gepleegd 

op dit onderwerp door een ontwikkelprogramma voor 

medewerkers te ontwerpen en door het bevorderen van 

initiatief bij medewerkers en vrijwilligers met als doel denk- en 

daadkracht in de organisatie te vergroten. Strategische 

personeelsplanning is om die reden nog niet opgesteld. Begin 

2018 gaat het ontwikkeltraject voor de medewerkers van 

start.

Verantwoordelijkheden liggen laag 

in de organisatie.

Uitvoering van de jaarschijf 2017 

van de nota “Strategische 

personeelsplanning”. Uitvoering 

geven aan 

managementdevelopment-trajecten 

en uitvoering mandaatregeling.

In september 2017 is een leiderschapsprogramma in het kader 

van Emergo van start gegaan.



35

Wat willen we bereiken in 2020? Wat gaan we daarvoor doen in 

2017 ?

Wat hebben we gedaan in 2017 gedaan?

De juiste mensen zitten op de 

juiste plaats.

Uitvoering van de jaarschijf 2017 

van de nota “Strategische 

personeelsplanning”.

De vaststelling van de strategische personeelsplanning is 

aangehouden in afwachting van de vaststelling van het plan 

van aanpak Emergo. In het plan van aanpak is het ontwikkelen 

van een mobiliteitsbeleid opgenomen. Dit betreft de 

uitwisseling van kennis en kunde met externe partners in de 

regio. Daarnaast is in het tweede kwartaal gestart met de 

ontwikkeling beleid Generatiepact. Hierbij wordt op maat en 

op individuele basis loopbaanbegeleiding toegepast. Tevens is 

in het tweede kwartaal van 2017 één interne medewerkers 

opgeleid tot loopbaanbegeleider om maatwerktrajecten met 

de juiste expertise intern te begeleiden.

Het bestuur van VRZ hanteert een 

kwaliteitszorgsysteem. We 

voldoen aan artikel 23 van de Wet 

Veiligheidsregio’s.

Uitvoeren jaarschijf 2017 van 

meerjarig activiteitenoverzicht 

kwaliteitszorg gebaseerd op visie 

kwaliteit.

In 2017 is hieraan geen prioriteit gegeven. Kwaliteitsaspecten 

komen aan de orde in het plan van aanpak Emergo.

Kwaliteitszorg is binnen alle 

geledingen van de organisatie 

vanzelfsprekend.

 Hieraan is in 2017 geen prioriteit gegeven. Wel zal de 

uitvoering plan van aanpak Emergo een positieve invloed 

hebben op de kwaliteit van het werk van VRZ.

De arbeidsveiligheid van de 

medewerkers wordt geborgd via 

het nemen van maatregelen op 

punten die voortvloeien uit 

structurele toepassing van de 

RI&E.

De wettelijke eisen m.b.t. RI&E 

opvolgen.

Dit betreffen reguliere werkzaamheden sinds 2015. Voor 2017 

zijn de speerpunten:

� Het registreren van de ongevallen van 2017 in Topdesk. 

Deze applicatie is vanaf januari 2018 operationeel.

� Het vaccineren van medewerkers. Nieuw aangestelde 

brandweerduikers zijn gevaccineerd. Voor alle andere 

(repressieve) medewerkers zijn offertes opgevraagd. 

� Inzet op agressie en geweld. Procedure hoe te 

handelen bij agressie en geweld is opgesteld en 

opgenomen in het repressief handboek. Ter 

voorkoming van agressie en geweld is geïnformeerd 

naar passende cursussen. Vanuit het IFV wordt de 

cursus 'Training omgaan met agressie' gegeven. 

Momenteel wordt gekeken op welke wijze deze cursus 

binnen VRZ kan worden aangeboden.

� Daarnaast is een project gestart om het Schoon en 

Veilig werken binnen VRZ (met name bij de Brandweer) 

te stimuleren.

Inhuur- en advieskosten 

De inhuur van derden laat een licht dalende lijn zien van 2016 op 2017. 
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Ontwikkeling inhuurkosten 2013-2021

De cijfers tot en met 2017 betreffen de werkelijke kosten. De cijfers vanaf 2018 zijn de kosten op 

begrotingsbasis.

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

Bedrag in Euro's

Incidentele, projectmatige inhuur 302.199

Dagdienst problematiek (incidentele vacature ruimte) 21.828

Digitalisering preventietaken 10.648

Diversen 12.807

I&A 6.452

Kwaliteitsslag afdeling Industrie, Transport en Ruimte 8.773

Maritieme Veiligheid 97.999

Multidisciplinair oefenen 17.283

Ondersteuning Externe Veiligheid 17.860

Project harmonisering LMO 66.848

Veerkrachtig Zeeland 3.630

Zuid-6, versterking brandweeronderwijs 21.924

Veerkrachtig Zeeland, communicatie 16.147

Structureel 114.072

Baliebezetting Segeerssingel 52.302

Centralisten 24-uurs rooster GMZ 38.392

Coördinerend gemeentesecretaris Bevolkingszorg 23.377

Vacatures/vervanging bij ziekte/ zwangerschapsverlof 799.230

Bestuursondersteuning 63.967

Bevolkingszorg 25.297

Brandpreventist 66.880

Communicatie 179.782

Diversen 4.728

I&A 43.267

Interim-Directeur 178.741

MTL 25.533

Multidisciplinair oefenen 83.203

Ondersteuning OR 16.756

Tactisch management 103.455

Teamleider WWR 7.620

Totaal 1.215.500
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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 2017

Begrotingstotaal € 30.148.000

Percentage regeling 20%

Renterisiconorm € 6.029.600

 

 2017

Renterisiconorm vaste schuld Budget

Renteherziening op vaste schuld o/g € 0

Aflossingen € 857.000

Renterisico € 857.000

Renterisconorm € 6.029.600

Ruimte onder renterisiconorm € 5.172.600

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. In 2020 wordt voor het laatst 

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 
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mogelijkheid tot kortingen op de decentrale overheden, zullen alleen als ultimum remedium worden 

ingezet. Deze maatregelen worden door het Rijk in een AMvB vastgelegd.

Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet is vastgelegd in de Uitvoeringregeling financiering decentrale overheden (Ufdo) en 

bedraagt voor gemeenschappelijke regelingen 8,2% van het begrotingstotaal. Voor VRZ bedraagt de 

limiet voor de netto vlottende schuld circa € 2.648.000. 

1e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal

Omvang 

begroting per 1 

januari 2017

32.288 32.288 32.288 32.288

- in procenten 8,20% 8,20% 8,20% 8,20%

- in bedrag 2.648 2.648 2.648 2.648

- opgenomen 

gelden korter dan 1 

jaar

366 0 1654 1076

- schuld in rekening-

courant
0 5.000 7000 3000

- gestorte gelden 

door derden korter 

dan 1 jaar

0 0 0 0

- overige 

geldleningen niet 

zijnde vaste schuld

0 0 0 0

366 5.000 8.654 4.076

- contante gelden in 

kas
0 0 0 0

- tegoeden in 

rekening-courant
1344 1516 4.618 519

- overige uitstaande 

gelden korter dan 1 

jaar

0 0 0 0

1344 1516 4.618 519

Toets 

kasgeldlimiet

Totaal netto 

vlottende schuld 

(2-3)

-978 3.484 4.036 3.557

Toegestane 

kasgeldlimiet (1)
2.648 2.648 2.648 2.648

Ruimte 

(+)/overschrijding 

(-); (1-4)

3.626 -836 -1.388 -909

3)

Vlottende middelen

Kasgeldlimiet per kwartaal 2017

1)

Toegestane kasgeldlimiet

2)

Omvang vlottende korte schuld

4)

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 2017 door VRZ geen uitzettingen van gelden geweest bij banken. Het eventuele positieve saldo op de 

bank wordt dagelijks afgeroomd door het Ministerie van Financiën in het kader van het 

Schatkistbankieren (zie hieronder).

Het wetsvoorstel verplicht schatkistbankieren is op 15 december 2013 van kracht geworden. Het 

wetsvoorstel verplicht alle decentrale overheden, dus ook VRZ, om hun overtollige (liquide) middelen aan 

te houden in de schatkist. Het woord ‘overtollig’ verwijst naar alle middelen die decentrale overheden 

niet onmiddellijk nodig hebben voor de publieke taak. Een decentrale overheid behoudt, op basis van de 

wet Fido, de mogelijkheid om leningen te verstrekken en uitzettingen te verrichten uit hoofde van de 

publieke taak. Deelname aan schatkistbankieren verandert daar niets aan. Tegelijkertijd met de wet is 

een ministeriele regeling van kracht geworden. Onderdeel van die regeling is de rekening-

courantovereenkomst die iedere decentrale overheid krijgt met de Staat der Nederlanden. De regeling 

bevat verder onder meer de verplichting voor decentrale overheden een tussenrekening te openen bij 

een of meerdere banken, zodat aan de verplichting tot deelname aan schatkistbankieren kan worden 

voldaan. 
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3.5 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Algemeen

Binnen de private en publieke sector is sprake van toenemende aandacht voor het inzicht in en de 

beheersing van risico’s. Het spectrum van de Veiligheidsregio’s vormt hierop geen uitzondering. Een 

aantal oorzaken voor de toenemende aandacht ligt in rampen (zoals in Moerdijk en Fukushima) die 

hebben plaatsgevonden, kostenoverschrijdingen van grote projecten en een reeks aan schandalen. Een 

andere ontwikkeling is dat van Veiligheidsregio’s steeds meer wordt geëist dat zij hun doelstellingen 

expliciet benoemen en realiseren, terwijl ze daarbij in toenemende mate te maken krijgen met 

onzekerheden en budgetverminderingen.

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 19 december 2013 is de ‘Notitie Risicomanagement en 

weerstandsvermogen’ vastgesteld. In deze notitie worden de termen risico’s, weerstandscapaciteit en 

weerstandsvermogen zijn 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.

Daarnaast heeft Vereniging van Zeeuwse Gemeenten (VZG) in haar brief van 19 oktober 2009 uiteengezet 

aan welke voorwaarden het weerstandsvermogen dient te voldoen: “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.”
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Beschikbare weerstandscapaciteit 

De beschikbare weerstandscapaciteit is in artikel 11 BBV omschreven als “de middelen en mogelijkheden 

waarover VRZ beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken”. De weerstandscapaciteit 

wordt bepaald aan de hand van:

 de onbenutte belastingcapaciteit

 de algemene reserve(s)

 de aanwezige stille reserves

 de post onvoorzien

Voor VRZ geldt dat onbenutte belastingcapaciteit vanuit haar functie niet tot de mogelijkheden behoort. 

VRZ kiest er tevens voor stille reserves niet mee te nemen in haar weerstandscapaciteit, omdat deze stille 

reserves niet geacht worden permanent voor VRZ beschikbaar te zijn.

De volgende componenten rekent VRZ tot de beschikbare weerstandscapaciteit:

 de algemene reserve;

 de post onvoorzien in de begroting;

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.

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. 

Het weerstandsvermogen is handmatig tot stand gekomen. Er is geen gebruik gemaakt van een 

geautomatiseerd programma. Aangezien bij het bepalen van de impact subjectieve aannames worden 

gedaan, wordt middels het doen van (geautomatiseerde) simulaties een schijnzekerheid gekweekt. 

Daarnaast blijkt uit een steekproef dat handmatige berekening slechts maximaal 5% afwijkt van 

geautomatiseerde berekening en is, in tegenstelling tot geautomatiseerde berekening, bij handmatige 

berekening geen aanvullende financiële inspanning vereist.

Beoordeling weerstandsvermogen per 1 januari 2017 

a. Norm Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement

Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen de weerstandscapaciteit en alle risico’s waarover 

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

Op 1 januari 2017 bedroeg het weerstandsvermogen:

 Algemene reserve € 1.000.078

 Post onvoorzien €       50.000

Totaal   € 1.050.078

Op basis van de financieel berekende risico’s en de begroting 2017 is de ratio weerstandsvermogen:

Beschikbare weerstandscapaciteit =  € 1.050.078 = 0,51

Benodigde weerstandscapaciteit = € 2.075.980

Het algemeen bestuur kan op deze normratio sturen. Wanneer deze 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 zal VRZ terug naar de gemeente moeten voor dekking.

b. Gemeenschappelijke Regeling

De maximale norm uit de Gemeenschappelijke Regeling luidt: “Veiligheidsregio Zeeland vormt een 

reserve ten laste van de gemeentelijke bijdragen aan de uitvoeringskosten tot maximaal 5% van de 

jaarlijkomzet, inclusief de bijdrage van de deelnemers. 

Begin 2017 was het weerstandsvermogen (€ 1.050.078) van VRZ niet voldoende. 

Naar aanleiding van het, bij de eerste bestuursrapportage 2017, gepresenteerde negatieve resultaat 

heeft het Algemeen Bestuur een daling van de algemene reserve tot € 300.000 geaccepteerd.

Beoordeling weerstandsvermogen per 31 december 2017 

Het resultaat 2017 bedraagt, na het inzetten van de post onvoorzien van € 50.000, € 748.046 negatief. 

Naar aanleiding van de 1e en 2e bestuursrapportage 2017 is besloten een deel van het negatieve resultaat 

te dekken door € 199.611 vrij te laten vallen uit de bestemmingsreserves. Het restant van 

€ 548.435 zal gedekt worden door een onttrekking uit de algemene reserve.

 Op 31 december 2017 bedraagt het weerstandsvermogen daardoor:

 Algemene reserve € 451.642

 Post onvoorzien €             0

Totaal   € 451.642

Op basis van de financieel berekende risico’s in de begroting 2017 is de ratio weerstandsvermogen 

gehalveerd van 0,51 naar 0,22:

Beschikbare weerstandscapaciteit =  €  451.642 = 0,22

Benodigde weerstandscapaciteit = € 2.075.980

Welke risico’s die genoemd zijn in de begroting 2017 hebben zich in 2017 voorgedaan die bijdragen aan 

het negatieve resultaat 2017?
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Risico
Waarschijn-

lijkheid
Impact

Benodigd 

weerstands-

vermogen 

2017

Risico 

opgetrede

n in 2017

ja/nee

Financiële 

impact
Toelichting

Later of niet realiseren van de taakstell ing 2017 40% € 262.000 € 104.800 ja € 31.700

Bijstellen taakstell ingen STOOM en MiB en 

niet realiseren van taakstell ing formatie (zie 

1e Burap 2017)

Loonbijstell ingen t.o.v. voorgaande jaren 1,5% voor 2017 e.v. 75%
Max € 

255.000
€ 191.250 ja € 313.700

In de cao is een loonstijging van 1% per 1-8-

2017 en 0,5% IKB per 1-12-2017 opgenomen 

(zie 2e Burap 2017).

De verhoging van de pensioenpremie per 1-4-

2016 en de verhoging van de pensioenpremie 

per 1-1-2017 bedragen samen € 227.700 (zie 

1e Burap 2017)

Onduidelijkheid of de subsidie voor het project Bevi in de periode 

na 2017 nog ontvangen wordt.
25%

Vanaf 2016 

max 115.920
€ 28.980 nee € 0 -

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

risico dat het personeel van GMZ niet wordt overgenomen.
20% € 250.000 € 50.000 nee € 0

In de businesscase GMZ zijn de 

achterblijvende kosten en frictiekosten in 

beeld gebracht. Over de afwikkeling bestaat 

nog onduidelijkheid.

Het later operationeel worden van de landelijke meldkamer, 

waardoor de GMZ langer in bedrijf moet bli jven. Het risico bestaat 

hierdoor dat de reserve meldkamer niet voldoende is.

25% € 100.000 € 25.000 nee € 0 Planning is nog steeds Q1-2020

Niet vergroed krijgen frictiekosten Meldkamer (1-meting) 25% € 100.000 € 25.000 nee € 0

In de businesscase GMZ zijn de 

achterblijvende kosten en frictiekosten in 

beeld gebracht. Over de afwikkeling bestaat 

nog onduidelijkheid.

Onduidelijkjheid over de het totale kosten van Meldkamer Bergen 

opZoom en de verdeelsleutel hierin voor Zld. Risico bestaat dat 

bedrag gaat afwijken van het huidige.

50% € 600.000 € 300.000 nee € 0

In de businesscase GMZ zijn de totale kosten 

van de meldkamer BoZ geraamd. Er bestaat 

nog onduidelijkheid over de financiering 

door de verschil lende partijen.

Het maximale financiële risico a.g.v. uitbreiding van vijf 

brandweercentralisten wordt geraamd op € 35.000,00 initieel.
70% € 35.000 € 24.500 ja € 5.258

Werving en selectie heeft plaatsgevonden in 

2017. Kosten € 9.038. Centralisten starten in 

2018. Budgetoverschrijding bedraagt € 

5.258.

Het maximale financiële risico a.g.v. uitbreiding van vijf 

brandweercentralisten wordt geraamd op € 250.000,00 euro per 

jaar (salarislasten)

70% € 250.000 € 175.000 nee € 0

Door natuurli jk verloop van centralisten van 

VRMWB is overeengekomen dat alle 

centralisten in Bergen op Zoom terecht 

kunnen

Activiteiten uit ARBO Jaarplan niet (goed) gerealiseerd inclusief het 

niet voldoen aan alle wetteli jke 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 

(aansprakelijkheidstell ing).

25%
Max € 

100.000
€ 25.000 nee € 0 -

Uitval waarbij slechts een persoon bepaalde werkzaamheden 

uitvoert. (inhuur t.b.v. vervanging één persoon)
50%

Max € 

100.000
€ 50.000 ja € 177.762

De directeur VRZ en afdelingsmanager 

brandweer zijn ingehuurd. De directeur VRZ 

wordt deels gedekt uit vacatureruimte, die de 

voormalig directeur heeft achtergelaten (zie 

1e Burap 2017).

GRIP 4-gebeurtenis (5% kn vrijwil l igers) 25%
 Max  € 

175.000
€ 43.750 ja € 0

In 2017 zijn er geen GRIP-4 incidenten 

geweest (zie bijlage 2)

De aanleg en onderhoud van de primaire bluswatervoorziening is 

de verantwoordelijkheid van gemeenten. Bij niet voldoende 

aanwezigheid van watervoorziening loopt VRZ operationeel risico 

en daardoor imagoschade op.

PM PM PM nee € 0 De Nota bluswatervoorzieningen is uitgesteld

Uitval ICT servers of diensten door derden 5-10% Max € 75.000 € 7.500 nee € 0 -

Claim volgens het niet (goed/volledig) uitvoeren van de Wet 

Poortwachter
5-10% Max € 75.000 € 7.500 nee € 0 -

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

100.000
€ 10.000 nee € 0 -

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

brandveil ig bouwen, bestemmingsplannen etc.
10% € 100.000 € 10.000 nee € 0 -

Imagoschade t.g.v. de uitrol van “Maatwerk in Brandweerzorg” 10% € 100.000 € 10.000 nee € 0 -

Ministerieel besluit over project RemBrand heeft nog niet 

plaatsgevonden. Besluitvorming zou gevolgen kunnen hebben voor 

Zeeland.

50% € 400.000 € 200.000 nee € 0 -

Goederen en taken die overkomen vanuit de deelnemende 

gemeenten naar VRZ en in financiële zin niet (geheel) gedekt zijn, 

ook in relatie tot achterstall ig onderhoud.

10% € 100.000 € 10.000 ja € 34.474
Vervanging inventaris die in 2013 om-niet is 

overgenomen van de gemeenten.

Er is geen cascodekking op de voertuigverzekering afgesloten; bij 

een ongeval kan een tankautospuit verloren gaan. 
20%

Max. € 

450.000
€ 90.000 nee € 0 -

Stijging brandstofprijzen 70% € 40.000 € 28.000 ja € 2.879

De dieselprijzen zijn in 2017 8% gestegen. 

Deze stijging is grotendeels opgevangen 

binnen de begroting. De overschrijding op de 

begroting 2017 bedraagt  € 2.879.

Renterisico (stijging van het rentepercentage voor het aangaan van 

leningen voor investeringen in het komend jaar)
70% € 50.000 € 35.000 nee € 0

De rente  voor langlopende leningen is nog 

steeds lager dan 2%.

Korting gemeentelijke bijdrage van 2% 70% € 466.000 € 326.200 nee € 0 Er is geen korting toegepast in 2017

Overname Rijksmaterieel dompelpompen (€ 5.000.000) 70% € 350.000 € 245.000 nee € 0

In 2021 is de vervanging van 6 

dompelpompen begroot voor een bedrag van 

€ 2 mln.

Copi bevolkingszorg 95% € 30.000 € 28.500 nee € 0 2018

Inhuren van externe piketfunctionarissen 50% € 50.000 € 25.000 ja € 0
Er zijn externe piketfunctionarissen 

ingehuurd maar binnen de begroting 2017

TOTAAL € 2.075.980 € 565.773
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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.

Nettoschuldquote 2017

(bedragen x € 1.000) Jaarrekening Gegevens

A Vaste schulden (cf art 46 BBV) 9.719.029 Balans per 31-12-2017

B Netto vlottende schuld (cf art 48 BBV) 8.863.497 Balans per 31-12-2017

C Overlopende Passiva (cf art 49 BBV) 2.229.837 Balans per 31-12-2017

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

E Uitzettingen <1jaar (cf art 39 BBV) 1.800.158 Balans per 31-12-2017

F Liquide middelen (cf art 40 BBV) 76.778 Balans per 31-12-2017

G Overlopende Activa (cf art 40a BBV) 181.134 Balans per 31-12-2017

H

Totale Baten (exclusief mutaties res) (cf art 17 lid C) 31.768.900 Winst en verliesrekening

59,03%

Voor VRZ betreft dit een gunstige situatie. Het percentage van 59,03 % is relatief laag. Een ratio van 

boven de 100% wordt als precair beschouwd.

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

Om inzicht te verkrijgen in hoeverre sprake is van doorlenen wordt de netto schuldquote zowel in- als 

exclusief doorgeleende gelden weergegeven (netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte 

leningen). Op die manier wordt duidelijk in beeld gebracht wat het aandeel van de verstrekte leningen is 

en wat dit betekent voor de schuldenlast.

Gecorrigeerde
Gecorrigeerde NSQ 2017

(bedragen x € 1.000) Jaarrekening Gegevens

A Vaste schulden (cf art 46 BBV) 9.719.029 Balans per 31-12-2017

B Netto vlottende schuld (cf art 48 BBV) 8.863.497 Balans per 31-12-2017

C Overlopende Passiva (cf art 49 BBV) 2.229.837 Balans per 31-12-2017

Financiele vaste activa 0 NVT

Verstrekte leningen 0 NVT

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

E Uitzettingen <1jaar (cf art 39 BBV) 1.800.158 Balans per 31-12-2017

F Liquide middelen (cf art 40 BBV) 76.778 Balans per 31-12-2017

G Overlopende Activa (cf art 40a BBV) 181.134 Balans per 31-12-2017

H

Totale Baten (exclusief mutaties res) (cf art 17 lid C) 31.768.900 Winst en verliesrekening

59,03%

Idem als bij de netto schuldquote.
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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 2017

(bedragen x € 1.000) Jaarrekening Gegevens

A Eigen vermogen  (cf art 42 BBV) 2.316.192 Balans per 31-12-2017

B Balanstotaal 23.121.636 Balans per 31-12-2017

10,02%

Een solvabiliteitsratio van 10,02 % 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.

Structurele exploitatieruimte

Het financiële kengetal "structurele exploitatieruimte" geeft aan hoe groot de structurele vrije ruimte 

binnen de vastgestelde begroting is. Daarnaast geeft dit kengetal ook aan of de organisatie in staat is om 

structurele tegenvallers op te vangen dan wel of er nog ruimte is voor nieuw beleid. Een begroting 

waarvan de structurele baten hoger zijn dan de structurele lasten is meer flexibel dan een begroting 

waarbij structurele baten en lasten in evenwicht zijn. De structurele exploitatieruimte bestaat uit het 

saldo van de structurele baten en structurele lasten. 

Voor het jaarverslag:

A Structurele lasten = € 39.709.893

B Structurele baten = € 40.564.849

C

Het totaal van de structurele toevoegingen aan de reserves 

voor het overzicht = € 0

D

Het totaal van de structurele onttrekkingen aan de reserves 

voor het overzicht = € 6.800

E

Het gerealiseerde totaal saldo van de baten = € 40.990.827

2,10%

Vaststelling kengetal structurele exploitatieruimte in %. 

Berekening: ((B-A)+(D-C))/(E) x 100%
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Jaarrekening

4. Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 

Totaal overzicht van baten en lasten

Primitieve

begroting

2017

Begroting

na wijziging

2017

Rekening

2017

Saldo V/N

1 Programma Veiligheid

Gerealiseerde totaal van baten en lasten 29.241.174 30.680.700 30.118.742 -561.958 V

Lasten 30.016.774 31.847.182 31.401.047 -466.135 V

000 Niet in te delen lasten -281.800 0 0 0

110 Loonbetalingen en sociale premies 17.598.660 18.372.678 18.623.872 251.194 N

120 Sociale uitkeringen personeel 0 10.000 9.220 -780 V

210 Werkelijk betaalde rente 254.500 129.500 89.330 -40.170 V

230 Afschrijvingen 2.917.969 2.329.083 2.330.684 1.601 N

300 Personeel van derden 235.500 1.148.900 1.128.434 -20.466 V

310 Energie 720.200 757.200 792.260 35.060 N

341 Betaalde belastingen 142.600 128.500 129.815 1.315 N

343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten 8.160.745 8.715.271 8.036.011 -679.260 V

424 Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) 308.400 296.050 301.422 5.372 N

630 Overige verrekeningen -40.000 -40.000 -40.000 0

Baten -775.600 -1.166.482 -1.282.306 -115.824 V

300 Vergoeding voor personeel -111.000 -215.600 -233.269 -17.669 V

321 Huren 0 -45.400 -47.318 -1.918 V

340 Overige goederen en diensten -228.500 -242.045 -337.538 -95.493 V

411 Inkomensoverdrachten van het Rijk -70.000 -121.000 -138.637 -17.637 V

422 Overige inkomensoverdrachten van overheid (niet-Rijk) 0 -14.700 -15.580 -880 V

423 Overige inkomensoverdrachten -366.100 -527.737 -509.963 17.774 N

2 Programma Bevolkingszorg

Gerealiseerde totaal van baten en lasten 300.062 327.062 303.124 -23.938 V

Lasten 300.062 327.062 303.124 -23.938 V

110 Loonbetalingen en sociale premies 159.062 168.962 170.433 1.471 N

300 Personeel van derden 30.000 54.200 48.674 -5.526 V

343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten 81.000 76.000 55.404 -20.596 V

424 Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) 30.000 27.900 28.613 713 N

3 Programma GMZ

Gerealiseerde totaal van baten en lasten 1.093.348 1.011.343 1.023.784 12.441 N

Lasten 1.921.044 1.821.943 1.833.481 11.538 N

110 Loonbetalingen en sociale premies 1.105.624 1.226.396 1.217.063 -9.333 V

210 Werkelijk betaalde rente 7.000 1.500 1.480 -20 V

230 Afschrijvingen 69.887 34.947 34.876 -71 V

300 Personeel van derden 230.433 35.000 38.392 3.392 N

310 Energie 33.000 33.000 33.000 0

341 Betaalde belastingen 2.400 2.400 2.400 0

343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten 390.700 406.700 423.693 16.993 N

424 Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) 42.000 42.000 42.577 577 N

630 Overige verrekeningen 40.000 40.000 40.000 0

Baten -827.696 -810.600 -809.697 903 N

300 Vergoeding voor personeel -392.896 -336.000 -336.000 0

340 Overige goederen en diensten -385.300 -425.100 -424.197 903 N

423 Overige inkomensoverdrachten -49.500 -49.500 -49.500 0

99 Algemene dekkingsmiddelen

Gerealiseerde totaal van baten en lasten -30.148.000 -30.354.000 -30.353.874 126 N

Lasten 50.000 0 0 0

000 Niet in te delen lasten 50.000 0 0 0

Baten -30.198.000 -30.354.000 -30.353.874 126 N

411 Inkomensoverdrachten van het Rijk -6.536.000 -6.739.000 -6.738.892 108 N

422 Overige inkomensoverdrachten van overheid (niet-Rijk) -23.662.000 -23.615.000 -23.614.982 18 N

Gerealiseerde totaal van baten en lasten voor mutaties reserves 486.584 1.665.105 1.076.527 -573.328 V
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Primitieve

begroting

2017

Begroting

na wijziging

2017

Rekening

2017

Saldo V/N

Mutaties Reserves -486.584 -1.665.105 -1.091.777 573.328 N

1 Programma Veiligheid -275.433 -629.398 -196.744 432.654 N

Baten

600 Reserveringen -275.433 -629.398 -196.744 432.654 N

3 Programma GMZ -211.151 -134.546 -146.987 -12.441 V

Lasten

600 Reserveringen 58.200 47.628 18.790 -28.838 V

Baten

600 Reserveringen -269.351 -182.174 -165.777 16.397 N

99 Algemene dekkingsmiddelen 0 -901.161 -748.046 153.115 N

Baten

600 Reserveringen 0 -901.161 -748.046 153.115 N

Vennootschapsbelasting 0 0 0 0 V

Gerealiseerde resultaat 0 0 0 0 V

Resultaat op hoofdlijnen

Het resultaat voor onttrekking aan de reserves over 2017 is € 748.046 negatief. Conform de tweede 

bestuursrapportage is dit negatieve resultaat onttrokken aan de bestemmings- en algemene reserves. 

Hierdoor is het resultaat na onttrekking reserves over het jaar 2017 nihil. 

De actuele begroting 2017 betreft de begroting na de 2de begrotingswijziging 2017. De afwijkingen in 

2017 ten opzichte van de begroting 2017 per programma zijn als volgt:

Rijlabels Begroting 2017 Realisatie 2017 Verschil

1. Programma Veiligheid 30.051.302 29.921.998 129.304

2. Programma Bevolkingszorg 327.062 303.124 23.938

3. Programma GMZ 876.797 876.797 0

4. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien -31.255.161 -31.101.919 -153.242

Eindtotaal 0 0 0

Aanwending post Onvoorzien

In de eerste begrotingswijziging 2017 is de post onvoorzien van € 50.000 ingezet ter dekking van het 

begroot negatief resultaat.
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5. Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening en toelichting per programma 

5.1 Programma Veiligheid

Primitieve

begroting

2017

Begroting

na wijziging

2017

Rekening

2017

Saldo V/N

1 Programma Veiligheid

Gerealiseerde totaal van baten en lasten 29.241.174 30.680.700 30.118.742 -561.958 V

Lasten

000 Niet in te delen lasten -281.800 0 0 0

110 Loonbetalingen en sociale premies 17.598.660 18.372.678 18.623.872 251.194 N

120 Sociale uitkeringen personeel 0 10.000 9.220 -780 V

210 Werkelijk betaalde rente 254.500 129.500 89.330 -40.170 V

230 Afschrijvingen 2.917.969 2.329.083 2.330.684 1.601 N

300 Personeel van derden 235.500 1.148.900 1.128.434 -20.466 V

310 Energie 720.200 757.200 792.260 35.060 N

341 Betaalde belastingen 142.600 128.500 129.815 1.315 N

343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten 8.160.745 8.715.271 8.036.011 -679.260 V

424 Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) 308.400 296.050 301.422 5.372 N

630 Overige verrekeningen -40.000 -40.000 -40.000 0

Baten

300 Vergoeding voor personeel -111.000 -215.600 -233.269 -17.669 V

321 Huren 0 -45.400 -47.318 -1.918 V

340 Overige goederen en diensten -228.500 -242.045 -337.538 -95.493 V

411 Inkomensoverdrachten van het Rijk -70.000 -121.000 -138.637 -17.637 V

422 Overige inkomensoverdrachten van overheid (niet-Rijk) 0 -14.700 -15.580 -880 V

423 Overige inkomensoverdrachten -366.100 -527.737 -509.963 17.774 N

Mutaties Reserves -275.433 -629.398 -196.744 432.654 N

Baten

600 Reserveringen -275.433 -629.398 -196.744 432.654 N

Gerealiseerde resultaat 28.965.741 30.051.302 29.921.998 -129.304 V

Toelichting

Lasten

110 Loonbetalingen en sociale premies € 251.194 N

Declaraties (brandweer)vrijwilligers € 378.021 N

In de jaarrekening 2017 is een overschrijding ontstaan van € 378.021 op de kosten van de 

(brandweer)vrijwilligers. Naar aanleiding van de jaarrekening 2016 is het budget vanaf 2017 al met 

€ 500.000 verhoogd. Het tekort in de jaarrekening 2016 was voor een deel al ontstaan in 2015. Toch is er 

nu opnieuw sprake van een budgetoverschrijding. In de periode 2015 t/m 2017 (3 jaar) zijn de kosten van 

de vrijwilligers in totaal met € 878.000 toegenomen. 

Verklaring Bedrag

1. Overschrijding 2016 € 119.000

2. Reductie uitrukkosten niet gehaald € 21.000

3. Extra uitrukkosten 2017 t.o.v. 2016 € 110.000

4. Kosten MIRG (geen doorbelasting) € 13.662

5. Meerdere kleine mee- en tegenvallers € 114.349

€ 378.011
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1. Overschrijding 2016 en ‘Overig’

In de toelichting op de jaarrekening 2016, de 1e bestuursrapportage 2017 en de begroting 2018 zijn de 

belangrijkste oorzaken van deze overschrijding in 2016 genoemd. De splitsing van de overschrijding in de 

jaarrekening 2016 van € 619.000 in een structurele component van € 500.000 en een incidentele 

component van € 119.000 leek toen reëel, maar toch doen de kosten zich in 2017 voor. 

In de analyse van de overschrijding in 2016 is al aangegeven dat er diverse incidentele kosten gemaakt 

zijn in 2015 en 2016, maar dat er ook de komende jaren weer nieuwe incidentele kosten zullen worden 

gemaakt bijvoorbeeld voor duikopleidingen, opleidingen RRT, het opleiden en bijscholen van 

opleidingsinstructeurs en het trainen van de posten die met een Nieuwe TS gaan werken. Daarnaast gaat 

het ook om het testen door vrijwilligers van de nieuwe brandweerhelmen en het prototype van de 

nieuwe TS. De incidentele kosten lopen ook voor een groot deel nog door in de komende jaren en zullen 

mogelijk zelfs op onderdelen nog toenemen.

De kosten van het opleiden en oefenen zijn in de periode 2015 t/m 2017 toegenomen. Het aantal door 

vrijwilligers bestede uren is in 2017 ongeveer 7.177  hoger dan in 2016. 

2015 2016 2017

Oefenuren 91.423 98.657 103.826

Opleidingsuren 23.145 30.905 32.913

Totaal 114.568 129.562 136.739

Toename per jaar 14.994 7.177

Toename cumulatief t.o.v. 2015 22.171

2. Reductie uitrukkosten niet gehaald

De kosten van de uitrukken laten een toename zien terwijl er in de begroting vanwege de implementatie 

van STOOM een kostenreductie van € 32.000 werd verwacht. In de paragraaf taakstelling is een 

toelichting opgenomen, waaruit blijkt dat deze taakstelling in 2017 (incidenteel) niet volledig is gehaald. 

3. Extra uitrukkosten 2017 t.o.v. 2016

De ontwikkeling van de uitrukkosten is moeilijk voorspelbaar. Het is gebruikelijk dat er afwijkingen zijn 

ten opzichte van de begroting of het jaar ervoor, afhankelijk van het aantal en de omvang van de 

incidenten in een jaar. 

2015 2016 2017

Aantal inzeturen 37.979 37.406 41.190

Toename per jaar -573 3.784

Toename cumulatief t.o.v. 2015 3.211

Het aantal inzeturen is in 2017 ongeveer 3.784 hoger dan in 2016. Er zijn in 2017 een aantal zeer grote 

incidenten geweest zoals de branden in Kapelle en Sint Maartensdijk, die extra (uitruk)kosten met zich 

hebben meegebracht. Ook is meer ingezet op het evalueren van incidenten in lijn met de ambities van 

VRZ. Dit verklaart de toename van de kosten voor circa € 110.000.

4. Kosten MIRG

De kosten van het MIRG-team bedragen € 13.662. In 2016 zijn deze kosten nog doorbelast naar het 

project MIRG. Dit project is beëindigd en de kosten ‘landen’ vanaf nu op het budget voor de 

(brandweer)vrijwilligers.



50

In 2018 zal een nader onderzoek plaatsvinden naar de declaraties om de achterliggende oorzaken te 

kunnen vaststellen en de kosten te kunnen beheersen. De overschrijding wordt voorlopig als incidenteel 

bestempeld.

Sociale lasten vakantiegeldverplichting 2016 € 112.500 N

De invoering van het Individueel Keuzebudget (IKB) betekent dat per 2017 is overgegaan op een systeem 

waarbij werknemers zelf bepalen op welke momenten ze hun gerealiseerde vakantiegeld en vergelijkbare 

vergoedingen krijgen uitgekeerd in het kalenderjaar. De resterende vakantiegeld verplichting over het 

boekjaar 2016 is in 2017 uitgekeerd. De extra incidentele last van ongeveer € 450.000 was voorzien. 

Echter er is geen rekening gehouden met de hierover te betalen sociale lasten. Dit zorgt voor een 

incidenteel nadeel in de jaarrekening 2017.

Gratificaties € 45.123 N

Deze post betreft diverse gratificaties aan diverse medewerkers. De totale kosten inclusief 

werkgeverslasten bedragen € 45.123. In de begroting wordt met het toekennen van gratificaties geen 

raming opgenomen.

Niet invullen vacatureruimte € 284.450 V

Niet alle in 2017 aanwezige vacatureruimte is ingezet en benut. Tevens zijn in sommige gevallen 

personeelstekorten voor projectmatige werkzaamheden ingevuld door inhuur personeel van derden. Een 

deel van het voordeel, te weten € 68.445, op de economische categorie ‘110 Loonbetalingen en sociale 

premies’ heeft een relatie met een incidenteel nadeel op de categorie ‘300 Personeel van derden’. Er is 

een totaal incidenteel voordeel van € 284.450.

210 Werkelijk betaalde rente € 40.170 V

De werkelijke investeringen zijn achtergebleven ten opzichte van de planning en zijn gefinancierd met 

kasgeldleningen. De rente op kasgeldleningen was in 2017 vrijwel nul. Hierdoor ontstaat een incidenteel 

voordeel. 

300 Personeel van derden € 20.446 V

Verschuiving binnen exploitatie project Emergo € 165.434 V

Het voordeel van project Emergo op de economische categorie ‘300 Personeel van derden’ heeft een 

relatie met het nadeel van het project Emergo op de economische categorie ‘343 Aankopen niet 

duurzame goederen en diensten’. Het budget dat op voorhand was begroot bij personeel van derden is 

op andere wijze binnen een andere economische categorie ingezet. Dit levert een incidenteel voordeel 

op.

Verschuiving binnen exploitatie met vacatureruimte € 68.445 N

Personeelstekorten voor projectmatige werkzaamheden zijn ingevuld door inhuur personeel van derden. 

Een deel van het voordeel op de economische categorie ‘110 Loonbetalingen en sociale premies’ heeft 

een relatie met het een incidenteel nadeel op de categorie ‘300 Personeel van derden’. Hierdoor ontstaat 

er een incidenteel nadeel.

Inhuur Maritieme Veiligheid € 59.904 N

Vanuit het programmaplan Maritieme Veiligheid wordt ingezet op een aantal eerder geformuleerde 

speerpunten. In 2017 is de aandacht voornamelijk gegaan naar het verder opzetten van risico- en 

capaciteiten analyses op de overige Deltawateren en het ontwikkelen van het Mobiel operationeel 

Informatiesysteem (MOI) ter verbetering van de informatie-uitwisseling bij incidentbestrijding te water. 

Voor het oppakken van deze speerpunten was incidenteel capaciteit nodig. Deze behoefte is opgevangen 

door middel van inhuur van derden. Dit levert een incidenteel nadeel op. Dit nadeel wordt overigens 
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gedekt door een bijdrage vanuit het restant van overgebleven subsidiegelden uit voorgaande 

projectperiode. Per saldo is dit neutraal.

Overig € 16.639 N

Betreft diverse kleinere mee- en tegenvallers.

310 Energie € 35.060 N

De effecten van de in dit en voorgaand jaar gerealiseerde energiebesparende maatregelen zijn nog niet 

volledig tot uiting gekomen door het werken met voorschotnota’s. Daarnaast zijn enkele besparende 

maatregelen nog niet uitgevoerd. Dit levert een incidenteel nadeel op.

343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten € 679.260 V

Projecten ten laste van reserves (neutraal met mutatie rserves) € 432.654 V

Voor de toelichting op deze projecten wordt verwezen naar een toelichting op de economische categorie 

‘600 mutaties reserves’.

Opleidingen brandweer € 82.971 V

In 2015 en 2016 zijn in vervolg op de wervingscampagne extra meerjarige opleidingstrajecten voor 

manschappen ingekocht. De kosten die nog ten laste van het boekjaar 2017 zouden komen zijn in de 

begroting 2017 te hoog ingeschat. Een deel van de kosten is eind 2016 nog in de jaarrekening 2016 

opgenomen. Het incidentele voordeel in 2017 bedraagt € 82.971.

Opleiding Brandonderzoekers € 60.000 V

Ten behoeve van de doorontwikkeling van het brandonderzoek binnen VRZ is er besloten om meerdere 

personen een opleiding aan te bieden tot brandonderzoeker. Echter in verband met te weinig 

aanmeldingen voor deze opleiding bij het IFV zijn deze niet van start gegaan. Dit levert een incidenteel 

voordeel op van € 60.000.

Opleidingskosten GHOR € 39.459 V

In de begroting was rekening gehouden met een 6-tal opleidingen à € 10.000 t.b.v. operationele GHOR 

functies (natuurlijk verloop, aanvullingen bestaande groep), hiervan zijn er slechts 2 uitgevoerd, omdat 

enerzijds het verloop minder was dan voorzien en anderzijds (nog) geen kandidaten beschikbaar waren.

Opleidingsplan algemeen € 65.400 V

Ieder jaar stelt VRZ op basis van behoefte een opleidingsplan op. Niet iedereen heeft aanspraak gemaakt 

op het toegekende opleidingsbudget. Dit levert een incidenteel voordeel op.

Keuringen € 52.700 V

Er zijn in 2017 minder keuringen uitgevoerd dan verwacht.

Verhuiskosten € 23.507 V

In 2017 is het pand aan de Segeerssingel aangeschaft en een aanvang gemaakt met het ontwikkelen van 

een huisvestingsplan voor inrichting ervan. Doordat in 2017 ook gestart is met plan van het totale 

huisvestingsvraagstuk van de organisatie is het huisvestingsplan van de Segeerssingel tijdelijk on hold 

gezet en wordt in het licht van het totale huisvestingsplan later alsnog opgepakt.

Reis- en verblijfkosten eigen personeel € 34.239 V

VRZ heeft naast voertuigen voor de warme kant van de organisatie ook voertuigen voor de koude kant 

van de organisatie beschikbaar gesteld. Hierdoor hebben de medewerkers van VRZ minder gebruik 

gemaakt van eigen vervoer. Dit levert een structureel voordeel op. 
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Distributie jodiumprofylax € 20.000 V

Eind 2018 heeft het ministerie van VWS besloten van start te gaan met de distributie van de 

jodiumprofylaxe aan alle huishoudens binnen een straal van 100 km van een kernreactor. De eerste 

distributie is verzorgd door het ministerie. Dit levert een incidenteel voordeel op van € 20.000. Over 

toekomstige opslag van overige jodiumprofylaxe en verspreiding moeten nog afspraken gemaakt worden.

Nucleaire Veiligheid € 17.801 V

Binnen Nucleaire Veiligheid is er in 2017 gewerkt aan de voorbereiding op de Nationale Nucleaire 

Oefening (NNO). Hier heeft de meeste focus op gelegen. Diverse geplande activiteiten zijn hierdoor naar 

achter doorgeschoven. Hierdoor ontstaat een incidenteel voordeel.

Werving en selectie nieuwe regionaal commandant/directeur (Emergo) € 73.817 N

In 2017 is afscheid genomen van de voormalig directeur en is gestart met een wervingscampagne voor 

een nieuwe directeur. In de campagne welke aan het begin van 2017 is gestart werd geen geschikte 

kandidaat gevonden voor het toen opgestelde profiel. In de zomer van 2017 is in overleg met het bestuur 

een nieuw profiel opgesteld en is opnieuw een wervingscampagne gestart, waaruit een kandidaat is 

geselecteerd die op 1 maart 2018 zal beginnen. Aangezien het twee landelijke campagnes geweest zijn 

met ondersteuning van een extern bureau zijn de kosten hoger geweest dan aanvankelijk gedacht.

Projectkosten Emergo € 48.977 N

Voor het verbetertraject Emergo is in zowel 2017 als 2018 een bedrag van 200.000,- beschikbaar gesteld. 

Het project Emergo is begin 2017 gestart met het ophalen van informatie bij medewerkers en 

verschillende gremia. Vervolgens is een plan van aanpak opgesteld waaruit verschillende acties 

voortvloeien. Dit heeft tot gevolg gehad dat een groot deel van acties pas in de tweede helft van 2017 zijn 

uitgevoerd of in 2018 worden uitgevoerd. Dit betekent dat er in 2017 een onderschrijding is ontstaan.

Overig € 26.677 N

Betreft diverse kleinere mee- en tegenvallers.

Baten

300 Vergoedingen voor personeel € 17.669 V

Dit betreft van het UWV ontvangen uitkeringen voor zwangerschap en arbeidsongeschiktheid.

340 Overige goederen en diensten € 95.493 V

Cursusgelden € 46.000 V

In 2017 is een bedrag van € 15.000 geraamd voor opbrengsten die samenhangen met opleidingen voor 

derden. Er is in 2017 € 61.000 gefactureerd, een voordeel van € 46.000 ten opzichte van de begroting. 

Het betreft vooral examenkosten die doorberekend worden aan andere Veiligheidsregio’s. VRZ heeft in 

2017 veel incomplete cursusgroepen en groepen die herexamen doen aangevuld met cursisten uit andere 

regio’s.

Verkoop van (brandweer)materieel en – materiaal € 22.540 V

In 2017 is meer (brandweer)materieel en –materiaal verkocht. Dit levert een incidenteel voordeel op.

Bijdrage preventietaken gemeente Schouwen-Duiveland € 10.000 V

De gemeente Schouwen-Duiveland heeft € 10.000 beschikbaar gesteld zodat VRZ extra 

brandveiligheidscontroles kon uitvoeren. Deze controles zijn uitgevoerd alleen was dit was niet voorzien 

en levert een incidenteel voordeel op.
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Overig € 16.953 V

Betreft diverse kleinere mee- en tegenvallers.

411 Inkomensoverdrachten van het Rijk € 17.637 V

Betreft diverse kleinere mee- en tegenvallers.

423 Overige inkomensoverdrachten € 17.774 N

Betreft diverse kleinere mee- en tegenvallers.

600 Reserveringen € 432.654 N

De volgende onttrekkingen aan de reserves zijn begroot en gerealiseerd. In de laatste kolom is de 

economische categorie opgenomen waarop de realisatie van kosten heeft plaatsgevonden. De verschillen 

zijn neutraal voor de exploitatie; tegenover lagere lasten (V) staat een lagere onttrekking aan de reserves 

(N). De middelen blijven dan in de reserves op de balans. In geval van afgeronde projecten kan 

herbestemming plaatsvinden van gereserveerde middelen.

600 Reserveringen Begroting 2017 Realisatie 2017 Verschil

Omschrijving

Onderzoek naar de mogelijkheden PPS-constructie -50.000 0 -50.000

Programma verbetering kwaliteit hoofdstructuur -58.733 -13.585 -45.148

Versterking samenwerking MOTO -45.000 0 -45.000

Digitalisering preventietaken -15.000 -10.648 -4.352

Implementatie leidraad grootschalig brandweeroptreden -50.000 -4.308 -45.693

Extra kosten hoofdstructuur -133.869 -50.724 -83.145

Dekking afschrijvingslasten -9.200 -6.280 -2.920

Bijscholen instructeurs -107.500 -48.054 -59.446

Project Flexibele voertuigenbezetting -40.000 -21.204 -18.796

Project Bereikbaarheidskaarten en geo-informatie -16.422 -4.731 -11.691

Harmonisering arbo-processen brandweer / PvA RI&E -16.191 0 -16.191

Project Evaluatie ROL-regeling -15.220 0 -15.220

Project Maatwerk in brandweerzorg -46.929 -37.210 -9.719

Project Exploitatie en verbeterplan RCC -25.334 0 -25.334

Eindtotaal -629.398 -196.744 -432.654

Onderzoek naar de mogelijkheden van PPS-constructies € 50.000 N

In het najaar van 2017 is het plan opgevat om een algemeen onderzoek uit voeren naar de mogelijkheden 

en onmogelijkheden voor pps-constructies (Publiek Private samenwerking) in Zeeland. Hiervoor was 

€ 60.000 opgenomen, waarvan € 50.000 door middel van een onttrekking aan de reserve, in de 2e 

begrotingswijziging. Door vertraging in het opstellen van een onderzoeksopdracht en het zoeken naar een 

juist onderzoeksbureau is dit budget niet gebruikt. Het onderzoek is begin alsnog 2018 gestart. Het 

budget moet worden doorgeschoven naar 2018.

Implementatie leidraad grootschalig brandweeroptreden € 45.693 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 2018.

Extra kosten hoofdstructuur € 83.145 N

Om de hoofdstructuur (multi) op orde te brengen en te houden zijn incidentele middelen beschikbaar. 

Het restant-budget wordt doorgeschoven naar 2018.
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Dekking afschrijvingslasten € 2.919 N

Verbouwingen van een aantal kazernes hebben in 2016 vertraging opgelopen. Deze zijn in 2017 afgerond. 

Door de vertraging in 2016 zijn de te dekken afschrijvingslasten in 2017 lager. Hierdoor ontstaat een 

incidenteel nadeel.

Opleiden (opleidings)instructeurs € 59.446 N

In de begroting 2017 is rekening gehouden met extra opleidingen voor instructeurs. Deze opleidingen 

zouden in 2017 en 2018 plaatsvinden. Er is gestart in 2017 maar door vertraging zal het project doorlopen 

in 2019. Het budget 2017 wordt doorgeschoven naar 2019.

Project Flexibele voertuigbezetting € 18.796 N

In de begroting 2017 is rekening gehouden met extra opleidingen voor de brandweerposten die met een 

‘nieuwe TS’ gaan werken. Levering van de 1e tranche voertuigen zal begin 2018 plaatsvinden. Enkele 

posten hebben al een training achter de rug. Het budget wordt doorgeschoven naar 2018.

Project Bereikbaarheidskaarten en geo-informatie € 11.691 N

In 2017 is de koppeling met de meldkamer gerealiseerd. Voor aansluiting met het navigatie-product zijn 

deze middelen in 2018 nog nodig. Het budget wordt doorgeschoven naar 2018.

Project Harmonisering arbo-processen brandweer € 16.191 N

Het restantbudget zal worden aangewend voor maatregelen in het kader van ‘arbeidsveiligheid en 

schoon werken’. Het budget wordt doorgeschoven naar 2018.

Project Evaluatie ROL-regeling € 15.220 N

In 2018 zullen monodisciplinaire brandweertrainingen worden georganiseerd voor de HOvD’s. Het 

restantbudget wordt doorgeschoven naar 2018.

Project Maatwerk in brandweerzorg € 9.719 N

Voor de uitvoering van het project Maatwerk in brandweerzorg is € 37.210 uitgegeven. Er is in 2017 nog 

€ 9.719 beschikbaar. Het restant-budget wordt doorgeschoven naar 2018. 

Verbetering kwaliteit hoofdstructuur € 45.148 N

In verband met het project Emergo is er vertaging opgelopen met de verbeterslag van de kwaliteit van de 

hoofdstructuur. Dit levert een incidenteel nadeel op. 

Verbetering RCC € 25.334 N

In afwachting van de visie op de totale huisvesting van VRZ zijn er nog geen uitgaven gedaan voor het 

verbeteren van het RCC. Hierdoor ontstaat een incidenteel nadeel. Eind 2017 is er een start gemaakt met 

de verbetering van de RCC. Het gaat hier om een onderzoek naar de ideale indeling van het RCC. Dit zal 

gedaan worden door middel van het experimenteren met diverse indelingen. Naar verwachting zullen de 

eerste resultaten begin 2018 zichtbaar zijn. 

Versterking samenwerking MOTO € 45.000 N

In het MOTO-Beleidsplan 2014-2017 werd de wens uitgesproken om op het gebied van Multi disciplinair 

Opleiden, Trainen en Oefenen beter samen te werken met externen. In verband met het vertrek van twee 

MOTO-medewerkers en de ondersteuning op voorbereiding van het NNO is er geen opvolging gegeven 

aan de ambitie om de samenwerking te versterken. Dit levert een incidenteel nadeel op. Naar 

verwachting zal deze ambitie in 2018 wel opgepakt kunnen gaan worden, omdat er eind 2017 twee 

nieuwe medewerkers zijn aangetrokken 
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Digitalisering preventietaken € 4.352 N

In 2016 is VRZ gestart met het digitaliseren van preventietaken. Dit project is gecontinueerd in 2017. Deze 

kosten werden gedekt vanuit een onttrekking aan de reserve. De kosten in het jaar 2017 zijn minder dan 

op voorhand is begroot. Dit levert een incidenteel nadeel op.
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5.2 Programma Bevolkingszorg

Primitieve

begroting

2017

Begroting

na wijziging

2017

Rekening

2017

Saldo V/N

2 Programma Bevolkingszorg

Gerealiseerde totaal van baten en lasten 300.062 327.062 303.124 -23.938 V

Lasten

110 Loonbetalingen en sociale premies 159.062 168.962 170.433 1.471 N

300 Personeel van derden 30.000 54.200 48.674 -5.526 V

343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten 81.000 76.000 55.404 -20.596 V

424 Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) 30.000 27.900 28.613 713 N

Gerealiseerde resultaat 300.062 327.062 303.124 -23.938 V

Toelichting

Lasten

300 Personeel van derden € 5.526 V

De inhuurkosten van de coördinerend gemeentesecretaris zijn lager uitgevallen dan op voorhand was 

verwacht. Dit levert een incidenteel voordeel op.

343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten € 20.596 V

Cursus- en opleidingskosten € 23.112 V

De vaste medewerker belast met de vakbekwaamheid van de Bevolkingszorgfunctionarissen is langdurig 

ziek geweest in het jaar 2017. Deze medewerker is deels vervangen door middel van inhuur derden 

waardoor er ook maar deels uitvoering is gegeven aan het Beleidsplan Vakbekwaamheid Bevolkingszorg. 

Hierdoor is een incidenteel voordeel ontstaan van € 23.112.

Overig € 2.516 N

Betreft diverse kleinere mee en tegenvallers.
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5.3 Programma GMZ

Primitieve

begroting

2017

Begroting

na wijziging

2017

Rekening

2017

Saldo V/N

3 Programma GMZ

Gerealiseerde totaal van baten en lasten 1.091.648 1.011.343 1.023.784 12.441 N

Lasten

110 Loonbetalingen en sociale premies 1.105.624 1.226.396 1.217.063 -9.333 V

210 Werkelijk betaalde rente 7.000 1.500 1.480 -20 V

230 Afschrijvingen 69.887 34.947 34.876 -71 V

300 Personeel van derden 230.433 35.000 38.392 3.392 N

310 Energie 33.000 33.000 33.000 0

341 Betaalde belastingen 2.400 2.400 2.400 0

343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten 389.000 406.700 423.693 16.993 N

424 Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) 42.000 42.000 42.577 577 N

630 Overige verrekeningen 40.000 40.000 40.000 0

Baten

300 Vergoeding voor personeel -392.896 -336.000 -336.000 0

340 Overige goederen en diensten -385.300 -425.100 -424.197 903 N

411 Inkomensoverdrachten van het Rijk 0 0 0 0

423 Overige inkomensoverdrachten -49.500 -49.500 -49.500 0

Mutaties Reserves -211.151 -134.546 -146.987 -12.441 V

Lasten

600 Reserveringen 58.200 47.628 18.790 -28.838 V

Baten

600 Reserveringen -269.351 -182.174 -165.777 16.397 N

Gerealiseerde resultaat 880.497 876.797 876.797 0

Toelichting

110 Loonbetalingen en sociale premies

PB2017 B2017 R2017 Verschil

Loonbetalingen en sociale premies 957.524 1.088.724 1.098.507 - 9.783

Piketvergoedingen 39.500 65.500 61.037 4.463

Overwerkvergoedingen 30.000 30.000 23.602 6.398

Onregelmatigheidstoeslagen 33.000 42.172 33.917 8.255

Totaal  1.060.024 1.226.396 1.217.063 9.333

210 Werkelijke betaalde rente

Het betreft de rente (2%) over de boekwaarden van de activa die betrekking hebben op het programma 

GMZ.

230 Afschrijvingen

Het betreft de afschrijvingen van de activa die betrekking hebben op het programma GMZ.

PB2017 B2017 R2017 Verschil

Afschrijvingen 69.887 34.947 34.876 71

Totaal 69.887 34.947 34.876 71

300 Personeel van derden

Onder deze post zijn de inhuurkosten opgenomen om het 24-uurs rooster te bemensen in geval van uitval 

van vast personeel.
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PB2017 B2017 R2017 Verschil

Inhuur GMZ 230.433 35.000 38.392 -3.392

Totaal 230.433 35.000 39.392 -3.392

310 Energie

Onder deze post zijn de energielasten die samenhangen met de huisvesting op de Segeerssingel in 

Middelburg opgenomen.

341 Betaalde belastingen

Onder deze post zijn de (gebruikers)belastingen die samenhangen met de huisvesting op de Segeerssingel 

in Middelburg opgenomen.

343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten

PB2017 B2017 R2017 Verschil

Huisvestingskosten Segeerssingel, aandeel GMZ 83.000 83.000 83.000 0

(Gebruikers)onderhoud gebouw, aandeel GMZ 10.500 10.500 10.500 0

Facilitaire kosten, aandeel GMZ 17.500 15.500 15.500 0

Software en licenties GMZ 173.000 193.700 195.888 -2.188

Telefoon- en datacommunicatie, aandeel GMZ 25.000 25.000 25.409 -409

Kwaliteitszorg en opleidingskosten 40.000 52.500 43.621 8.879

Piket CaCo (extern) 26.000 4.000 10.404 -6.404

Reis- en verblijfkosten 4.000 4.000 5.633 -1.633

Overige kosten 10.000 18.500 33.738 -15.238

Totaal  389.000 406.700 423.693 -16.993

424 Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk)

Onder deze post zijn de structurele bijdragen opgenomen die betaald worden aan het Instituut Fysieke 

Veiligheid (IFV).

PB2017 B2017 R2017 Verschil

Regiobijdrage beheer GMS (€ 0,11 / inwoner) 42.000 42.000 42.577 -577

Totaal 42.000 42.000 42.577 -577

600 Reserveringen

Reserve Dekking afschrijving

De netto-investeringen in ICT worden conform de financiële verordening in maximaal 5 jaar afgeschreven. 

Dekking van de afschrijvingslasten vindt plaats uit de reserve Dekking afschrijving. De reserve Dekking 

afschrijving wordt op het moment van investeren gevoed uit de reserve Meldkamer. Het is niet helemaal 

te voorzien in hoeverre investeringen nog noodzakelijk zijn. Als investeringen achterwege kunnen blijven, 

blijven de middelen in de reserve Meldkamer. In 2017 is er in totaal netto € 18.790 geïnvesteerd. Er is 

geïnvesteerd in een nieuwe meldtafel (caco) en is er een begin gemaakt met de gezamenlijke vervanging 

van de telefoniecentrale en voicerecorder in zowel Tilburg als Middelburg. Deze centrale kan worden 

meegenomen naar de meldkamer in Bergen op Zoom. Verdere uitvoering zal begin 2018 plaatsvinden. 
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PB2017 B2017 R2017 Verschil

Toevoeging reserve Dekking afschrijving  58.200  47.628 18.790  28.838

Totaal  58.200 47.628 18.790 28.838

630 Overige verrekeningen

Het betreft een doorberekening van overheadkosten (HRM, financiën, facilitaire zaken, I&A 

kantoorautomatisering) naar het programma GMZ voor een bedrag van € 40.000. Onder de 

loonbetalingen zijn al de (bruto) loonkosten opgenomen van het management GMZ.

Baten

300 Vergoedingen voor personeel en 340 Overige goederen en diensten

De financiering van de GMZ is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de Politie Zeeland-West-

Brabant, RAV Zeeland en VRZ. De Politie Zeeland-West-Brabant en RAV Zeeland dragen op basis van 

dienstverleningsovereenkomsten bij aan de uitvoerings kosten van de GMZ. De gezamenlijke bijdrage aan 

de GMZ bedraagt ongeveer € 760.000 conform begroting.

PB2017 B2017 R2017 Verschil

Bijdrage RAV Zeeland 259.600 277.800 276.897 -903

Bijdrage Nationale Politie  518.596  483.300 483.300  0

Totaal 778.196 761.100 760.197 -903

423 Overige inkomensoverdrachten

Onder deze post zijn de structurele OBMS-inkomsten (€ 49.500) opgenomen die betrekking hebben op de 

dienstverlening van de GMZ aan Siemens.

600 Reserveringen

Reserve Meldkamer

De reserve Meldkamer is benodigd om de GMZ op een verantwoorde manier tot en met 2019 in stand te 

houden. RAV-Zeeland heeft hiervoor in 2013 al eenmalig middelen beschikbaar gesteld ter hoogte van 

het saldo van de toenmalige reserve RAK. Deze middelen zijn opgenomen in de reserve Meldkamer. Het 

saldo van de reserve Meldkamer bedroeg begin 2017 € 817.400. Eind 2017 bedraagt het saldo van de 

reserve Meldkamer nog € 683.697. Omdat de verwachting is dat de GMZ tot en met het 1e kwartaal 2020 

in Middelburg blijft, is deze reservering nodig om een periode van ruim 2 jaar te overbruggen. De 

verwachting is dat het saldo van de reserve Meldkamer voldoende is om de periode tot en met 2019 te 

overbruggen en dat in deze jaren in principe geen beroep gedaan hoeft te worden gedaan op een extra 

gemeentelijke bijdrage. Uitstel van het moment van overdracht kan mogelijk tot financiële tekorten 

leiden omdat het saldo van de reserve dan ontoereikend wordt. 

PB2017 B2017 R2017 Verschil

Reserve Dekking afschrijving

Dekking afschrijving GMZ (netto ICT-investeringen t/m 2016) 63.514 32.074 32.074  0

Subtotaal  63.514 32.074  32.074 0

Reserve Meldkamer

Dekking netto ICT-investeringen 2017 meldkamer (toevoeging 

reserve dekking afschrijving)

 58.200  47.628 18.790  28.838

Dekking inhuur ICT  77.038 0 0  0
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Dekking kosten centralisten 70.600 94.972 102.796 -7.823

Harmoniseren brandweerprocessen met VRMWB 0 32.500 32.500 0

Resultaat programma GMZ 2017 0 -25.000 -20.382 - 4.618

Subtotaal 205.838 150.100 133.703 16.397

Totaal 269.351 182.174 165.777 16.397

Het saldo op het programma GMZ wordt aan het einde van het jaar verrekend met de reserve GMZ. De 

begrote onttrekking uit de reserve GMZ is verlaagd van € 150.100 tot € 133.703, een voordeel van 

€ 16.397.

In 2020 zal budget worden overdragen i.v.m. de overdracht van de meldkamer. Het is nog niet duidelijk 

hoe dit zal gaan plaatsvinden en wat de hoogte van het over te dragen budget is. Ook is er nog geen 

duidelijkheid over de afwikkeling van de achterblijvende kosten en de frictiekosten.
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5.4 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Primitieve

begroting

2017

Begroting

na wijziging

2017

Rekening

2017

Saldo V/N

99 Algemene dekkingsmiddelen

Gerealiseerde totaal van baten en lasten -30.148.000 -30.354.000 -30.353.874 126 N

Lasten

000 Niet in te delen lasten 50.000 0 0 0

580 Handelskredieten en transitorische posten 0 0 0 0

Baten

411 Inkomensoverdrachten van het Rijk -6.536.000 -6.739.000 -6.738.892 108 N

422 Overige inkomensoverdrachten van overheid (niet-Rijk) -23.662.000 -23.615.000 -23.614.982 18 N

Mutaties Reserves 0 -901.161 -748.046 153.115 N

Baten

600 Reserveringen 0 -901.161 -748.046 153.115 N

Gerealiseerde resultaat -30.148.000 -31.255.161 -31.101.919 153.242 N

Toelichting

600 Reserveringen € 153.115 N

Dit betreft de lagere onttrekking aan de algemene reserve in verband met de dekking van een minder 

negatief resultaat voor onttrekking aan de reserves over het boekjaar 2017.
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6. Taakstelling (voortgang)

De volgende taakstellingen zijn opgenomen in 2017:

2017 2018 2019 2020

Formatie € 47.000 € 63.000 € 142.000 € 144.000

Maatwerk in brandweerzorg 

(MiB)

€ 420.800 € 347.900 € 257.700 € 308.600

Evaluatie MiB € 0 € 300.000 € 300.000 € 300.000

Huisvesting € 265.000 € 265.000 € 265.000 € 265.000

Energiebesparing € 15.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000

Verdere reductie nodeloze 

uitrukken o.a. STOOM

€ 32.000 € 60.000 € 81.250 € 81.250

Versoberen 

telefoniecontract

€ 30.000 € 30.000 € 30.000 € 30.000

Totaal € 809.800 € 1.080.900 € 1.090.950 € 1.143.850

Formatie algemeen

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 efficiency te bewerkstelligen. Er zijn al 

veel maatregelen genomen om op onderdelen te komen tot een andere, meer efficiënte manier van 

werken. 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 

ten tijde van het opstellen van de jaarrekening 2017 is opgenomen in bovenstaande tabel.

 

In de 1e Bestuursrapportage 2017 is de taakstelling als incidenteel nadeel genomen en het volgende 

opgenomen: “In 2017 zullen geen maatregelen worden genomen. In verband met het project Emergo en 

het extra werk dat daaraan verbonden is wordt het niet reëel geacht om deze taakstelling in 2017 te 

realiseren. De taakstelling van € 47.000 op de formatie is als incidenteel nadeel opgenomen. In 2018 zal, 

gericht op 2018 en verdere jaren, de formatie opnieuw bekeken worden in relatie tot de taakstelling”. 

Maatwerk in brandweerzorg

Het project Maatwerk in Brandweerzorg (MiB) richt zich op de organisatie van de brandweerzorg in 

Zeeland. De basis voor dit project is gelegen in de wens van het Algemeen Bestuur (AB) van 

Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) om de brandweerzorg in Zeeland op een robuuste en toekomst-bestendige 

manier te organiseren, waarbij aandacht is voor specifieke risico’s, ligging van - en omstandigheden in 

Zeeland. In het voorjaar van 2013 heeft het AB de opdracht verstrekt om binnen de kaders en 

mogelijkheden die de Wet veiligheidsregio’s biedt, te onderzoeken of en op welke wijze een 

verdergaande optimalisering van de brandweerzorg mogelijk is. Dit heeft geresulteerd in het ‘Eindrapport 

Maatwerk in Brandweerzorg’. Dit rapport is op 9 juli 2015 door het AB vastgesteld. 

Vanuit deze benadering van de brandweerzorg zijn eveneens besparingen te realiseren. De besparingen 

treden vooral op door het sluiten en samenvoegen van brandweerposten en door op een groot aantal 

brandweerposten te gaan werken met de ‘Nieuwe TS’. Daartegenover staan extra kosten voor de 

verbetering van de brandweerzorg in Vlissingen, seizoensgebonden maatregelen in de toeristische 
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gebieden Walcheren en Schouwen-Duiveland en een extra redvoertuig voor Schouwen-Duiveland. Met 

de vaststelling van het ‘Eindrapport Maatwerk in Brandweerzorg’ zijn deze besparingen op 

begrotingsbasis gerealiseerd. Uiteraard moet nog wel implementatie van de voorgestelde maatregelen 

plaatsvinden om de besparingen daadwerkelijk te laten optreden. 

Het AB heeft in juli 2015 besloten om jaarlijks de voortgang van de implementatie te evalueren en te 

rapporteren. Indien noodzakelijk wordt over de implementatie gerapporteerd in de planning en control 

(P&C) cyclus. Op die manier hebben diverse bijstellingen plaatsgevonden. De laatste bijstelling van het 

plan heeft plaatsgevonden in de ‘Voorgangsrapportage MiB (1 jaar na besluitvorming)’ die op 5 mei 2017 

in het Algemeen Bestuur is vastgesteld. 

In de volgende tabel zijn de structurele besparingen en extra uitgaven in het kader van Maatwerk in 

Brandweerzorg opgenomen, gebaseerd op de laatste voortgangsrapportage. De fasering van de bijdrage 

van de gemeente Schouwen-Duiveland is aangepast. De taakstelling MiB is deels gerealiseerd. In de 

evaluatie MiB, deze wordt behandeld in het AB van maart 2018, zal op onderdelen alternatieve 

besluitvorming worden gevraagd.

Totaal te realiseren besparing 2017 2018 2019 2020 2021

Sluiten en samenvoegen van posten 

Besparing of facilitaire kosten, overige posten sluiten 31-12-2020 -18.000 -18.000 -18.000 -18.000 -34.800

Besparing op  vrijwilligers, overige posten sluiten 31-12-2020 -26.600 -26.600 -26.600 -26.600 -99.900

Besparing op voertuigen (5x TS6 en 1x "gaspakkenbus"), vervanging geschrapt -225.000 -225.000 -225.000 -225.000 -245.000

Bijdrage gemeente Schouwen-Duiveland post Dreischor -12.500 -50.000 -50.000 -37.500 0

Van TS6 naar NTS

Besparing op  vrijwilligers -68.500 -92.300 -132.700 -138.400 -138.400

Besparing op voertuigen -7.700 -78.900 -149.000 -206.700 -233.900

HV's  (gerealiseerd) -21.000 -21.000 -21.000 -21.000 -21.000

RV

Redvoertuig, levering in 2018 0 2.900 78.600 78.600 78.600

Flankerend beleid (extra kosten)

- Kazerneren Vlissingen Olympiaweg, planning per 1-1-2018 0 200.000 200.000 200.000 200.000

- Post Goes West, open in april 2017 7.500 10.000 10.000 10.000 10.000

- Seizoensmaatregelen (2 x TS2 / First Responder), planning 2019 0 0 125.000 125.000 125.000

Rope Rescue Team (gerealiseerd) 0 0 0 0 0

Gaspakkenteams (gerealiseerd) -49.000 -49.000 -49.000 -49.000 -49.000

Voortgangsrapportage ( 1 jaar na besluitvorming), incl. bijdrage Dreischor -420.800 -347.900 -257.700 -308.600 -408.400

Sluiten en samenvoegen van posten

Sluiting van de posten Nieuw-Namen, Wissenkerke en Zuiddorpe is gerealiseerd. 

De voorgenomen sluiting van de posten Dreischor en Domburg is in de laatste voortgangsrapportage MiB 

uitgesteld tot 31-12-2020. Ten aanzien van de nieuwe brandweerposten Goes-West (definitieve locatie), 

Zierikzee/Kerkwerve, Heinkenszand/s-Heer Arendskerke en Kortgene is eveneens aangepast tot 31-12-

2020. De oorspronkelijke planning 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. 

De sluitingsdatum voor de post Dreischor is tot nadere besluitvorming opgeschort. In Dreischor is een 

pilot gestart (Q4-2017 t/m Q4-2020). De gemeente Schouwen-Duiveland levert een financiële bijdrage in 

die periode. Het resultaat van de pilot zal bepalen of de post open blijft en met wat voor soort voertuig 

(TS6 of N-TS). 
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Nieuwe Tankautospuiten / Uitrol voertuigen

De implementatie van de N-TS verloopt nagenoeg volgens planning. De eerste 7 voertuigen worden (in 

plaats van in het 4e kwartaal 2017) in het 1e kwartaal van 2018 operationeel ingezet. Het eerste voertuig 

is vooruitlopen op de serie gebouwd. Dit betreft een “ontwerpmodel” dat is onderworpen aan een reeks 

testen, waaronder uitvoering en functionaliteit. Alle hieruit voortkomende punten voor verbetering zijn 

en worden aangepast op de daarop volgende voertuigen. 

In de afgelopen tijd is veel geïnvesteerd in het betrekken van personeel. Zo zijn er testdagen en 

‘roadshow-avonden’ georganiseerd om personeel kennis te laten maken met de nieuwe werkwijze. 

Hulpverleningsvoertuigen

Het onderdeel hulpverleningsvoertuigen is gerealiseerd. 

Op de post Sint-Annaland is de voormalige HV van post Goes-Oranjeweg geplaatst. 

Het hulpverleningsvoertuig van Borssele is verplaatst nar Goes-West. 

Een nieuwe HV voor de post Zierikzee is overgenomen van Veiligheidsregio Twente. Dit voertuig is in het 

3e kwartaal van 2017 in dienst gesteld. 

De hulpverleningsaanhanger van de post Sint-Maartensdijk is afgestoten na de verplaatsing van de 

voormalige HV van Bruinisse. 

De voormalige HV van Burgh-Haamstede is uit de operationele sterkte afgestoten. 

Redvoertuig Zierikzee

Het redvoertuig van de brandweerpost Zierikzee was oorspronkelijk in de begroting opgenomen voor 

levering in 2017. Dit voertuig is om efficiëntie redenen aanbesteed in een aanbesteding van drie 

redvoertuigen. Het voertuig is in 2017 besteld en zal in 2018 worden geleverd. Er is tijdelijke huisvesting 

voor een redvoertuig in Zierikzee geregeld.

Dagbezetting Vlissingen Olympiaweg

In de afgelopen periode is onderzocht in hoeverre deze dagdienst met vrijwilligers vorm gegeven kan 

worden. Hiertoe is onder andere een enquête uitgezet bij het brandweerpersoneel om te kijken in 

hoeverre er duurzame beschikbaarheid is. Daarbij is gebleken dat de potentiele beschikbaarheid niet 

voldoende is om een duurzame dagdienst te organiseren. Daarbij geldt ook dat daar waar een vrijwilliger 

een dagdienst gaat draaien in Vlissingen, de eigen post hierdoor in dezelfde uren wordt verzwakt.

Dit heeft ertoe geleid dat de opdracht in een later stadium is aangevuld met de onderzoeksvraag om een 

dagdienstconcept te ontwikkelen op de brandweerpost Vlissingen-Olympiaweg waarbij ook 

kantoorpersoneel wordt ingezet. Dit raakt de organisatie door de gehele breedte. Kantoorpersoneel zal 

immers ook een bepaalde taak moeten gaan uitvoeren en hierin gefaciliteerd worden (huisvesting). 

Ook is de mogelijkheid voor een publiek-private samenwerking nader onderzocht. In de 1e 

bestuursrapportage 2017 is de planning aangepast naar 31 december 2017. In de evaluatie MiB zal 

alternatieve besluitvorming worden gevraagd. 

Post Goes-West

Ten aanzien van de nieuwe brandweerposten Goes-West (definitieve locatie) is de planning aangepast tot 

31-12-2020. Hierbij wordt opgemerkt dat op 5-4-2017 wel tijdelijke huisvesting voor de post Goes-West is 

gerealiseerd aan de Troelstralaan te Goes. Vanaf deze locatie wordt uitgerukt met één TS6 en een 

hulpverleningsvoertuig. Personeel voor deze nieuwe post is samengesteld met de post ’s-Heer 

Arendskerke. Daarnaast is, en wordt, geworven en wordt personeel opgeleid. 

TS2/FRB

Een pilot in de zomerperiode van 2016 is niet haalbaar gebleken. Op dit moment is nadere afstemming 

over de TS2/FRB (bijv. taken in relatie tot omliggende brandweerposten) noodzakelijk voordat 

implementatie plaats kan vinden. De planning is bijgesteld naar 31-12-2018. 
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In de evaluatie MiB zal alternatieve besluitvorming worden gevraagd. 

Evaluatie Maatwerk in brandweerzorg

In 2017 is een (tussen)evaluatie van de maatregelen in Maatwerk en brandweerzorg uitgevoerd, die begin 

2018 zal worden voorgelegd aan het Algemeen Bestuur. Het evalueren van het project MiB is op dit 

moment nog niet volledig mogelijk. Dit omdat de beoogde maatregelen om de staat van de brandweer in 

Zeeland te verbeteren nog niet volledig operationeel geïmplementeerd zijn. De doelstelling van de 

tussenevaluatie is om tijdens het implementatieproces inzicht te verkrijgen in de stand van zaken van de 

implementatie en vooruit te kijken naar 2018 als het gaat om de resultaatverwachting en eventuele 

gewenste bijstellingen om het doel van MiB te behalen. In een eerder stadium is vanaf 2018 € 300.000 

opgenomen als taakstelling, gekoppeld aan het moment van evalueren.

Huisvesting

De aankoop van het pand Segeerssingel 10 was in eerste instantie vooral ingestoken vanuit 

bezuinigingsoverwegingen. Er lag immers een taakstelling om te besparen op de huisvesting van € 

265.000 structureel en die ligt nog steeds op tafel. De organisatie wil deze taakstelling zeker ook 

realiseren. Naarmate de tijd is gevorderd, zijn er uitgangspunten geformuleerd om te komen tot 

herinrichting van Segeerssingel. Onder andere om een nieuw RCC in te richten en om de inrichting van 

het gebouw dienstbaar te maken aan de uitgangspunten van Emergo. Daarvoor was het startdocument 

gemaakt dat als basis heeft gediend voor de presentatie op 13 juli. Via het startdocument is getracht te 

gaan redeneren vanuit te bereiken doelstellingen en niet vanuit een puur financiële doelstelling. 

Nieuwe afspraken

Er is nu afgesproken dat de te bereiken huisvestingsdoelstellingen opnieuw tegen het licht worden 

gehouden. Daarbij wordt niet alleen de huisvesting Segeerssingel 10 betrokken, maar ook de 

hoofdlocaties van de brandweer (Stromenweg Middelburg, Oranjeweg Goes, Quistenburg Borssele en 

Koegoers Terneuzen). Hierbij zal de operationaliteit van de gehele organisatie betrokken worden. De 

heroriëntatie op de huisvesting zal leiden tot het vaststellen van huisvestingsdoelstellingen die bestuurlijk 

worden vastgesteld. Daarna kan de uitwerking ter hand worden genomen. Dit zal dan zeker mede leiden 

tot een flinke investering in Segeerssingel 10, maar dan vanuit een brede scoop op de huisvesting van 

VRZ. Er zal op die manier een voldragen voorstel aan het bestuur worden gedaan.

2017-2018

De laatste maanden van dit jaar en begin 2018 zullen worden benut om te komen tot vaststelling van een 

visie op de huisvesting door het Algemeen bestuur. Dat gebeurt onder begeleiding van bureau Aestate.  

In de huisvestingsvisie zal een relatie worden gelegd met de voorlopige plannen voor Segeerssingel 10. Er 

is immers al het nodige voorwerk verricht. De visie zal mogelijk aanleiding zijn om de voorlopige plannen 

aan te passen. Hierna kan een investeringsvoorstel worden voorbereid. Als alles volgens planning 

verloopt, kan dan in de loop van 2018 worden begonnen met de verbouwing van Segeerssingel 10. Als 

voorloper hierop is VRZ begonnen met het maken van plannen voor de inrichting van een nieuw RCC in 

het gebouw aan de Segeerssingel 10. 

Energiebesparing

Deze besparing is grotendeels gerealiseerd. In de begroting 2015 is een investeringsbudget beschikbaar 

gesteld van circa € 150.000. De besparing die hierdoor kan worden gerealiseerd, is berekend op € 15.000 

(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. In 2017 is LED-verlichting aangebracht op de post Middelburg Stromenweg. Er is nog € 30.800 

beschikbaar voor aanvullende maatregelen, waarmee nog een aanvullende besparing van circa € 3.000 

kan worden gerealiseerd.
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Verdere reductie nodeloze 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 hierbij. 

Sinds 2007 wordt er al gewerkt aan het terugdringen van onechte en ongewenste meldingen en er 

worden al forse besparingen gerealiseerd. De nulmeting uit 2007 laat een aantal OMS-meldingen zien van 

3.352. In het peiljaar 2014 zijn dat er nog 1.553. Een verdere reductie van het aantal OMS-meldingen en 

een hoger afvangpercentage wordt als haalbaar beschouwd. Daarmee kan het aantal nodeloze uitrukken 

verder worden teruggebracht. De haalbare besparing ten opzichte van 2016 is als volgt berekend:

Reductie uitrukken op 

OMS-meldingen

 ten opzichte 

van 2016 

(cumulatief)

Variabele kosten van 

een uitruk

Haalbare besparing

A B C 

Raming 2017 128 € 250 € 32.000

Raming 2018 240 € 250 € 60.000

Raming 2019 325 € 250 € 81.250

 

Realisatie 2017

In 2017 is gestart met het registreren via het dashboard STOOM (business intelligence). Hierdoor wordt 

er rechtstreeks vanuit het meldkamersysteem (GMS) gefilterd op OBMS (Openbaar Brandmeldsysteem) 

en PAC (Particuliere Alarmcentrale) gerelateerde meldingen. De registratie is hierdoor zuiverder 

geworden, maar geeft wel een ander beeld dan bij een handmatige registratie.  Er zijn, als gevolg van 

verschil in ‘filtering’, veel meer OBMS en PAC gerelateerde meldingen die binnen komen op de 

meldkamer als eerder vastgelegd. De bijgestelde cijfers zijn als volgt:

Aantal 

OMS- en 

PAC-

meldingen

Verschil

OMS- en 

PAC-

meldingen

in %

tov 2014

Aantal 

OMS- en 

PAC 

meldingen 

afgevangen

% OMS- en 

PAC-

meldingen 

afgevangen

Aantal 

uitrukken 

op OMS- en 

PAC-

meldingen

Reductie 

uitrukken 

op OMS- en 

PAC-

meldingen

 ten 

opzichte 

van 2016 

A1 A2 B B/A1*100% A1-B

2014 3.096 100% 2.014 65% 1.180

2015 1.901 61% 1.142 60% 844

2016 2.048 66% 1.187 58% 971

2017 2.027 65% 1.171 58% 927 44

De beleidsmaatregelen in het plan van aanpak STOOM richten zich op:

1. Binnen gekomen meldingen op de meldkamer
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2. Afvangen van meldingen

Bij 1) Aantal OMS- en PAC-meldingen op de meldkamer

Maatregelen om te komen tot een verlaging:

 Bewustwording abonnee (nabellen voor oorzaak, vraag naar maatregel) 

 Advisering technische installatie

 Kostenbewustzijn abonnee (rekening en handhaving) vanaf 2018

Bij 2) Afgevangen meldingen

Maatregelen om het percentage zo hoog mogelijk te houden:

 Beleid en uitvoering beleid (vertraging door meldkamer + verificatie-protocol PAC)

 Actueel houden beheer (betere communicatie tussen afdelingen)

 Bewustwording abonnee op beheer eigen telefoonnummers

Let op: dit percentage zal lager worden als het aantal binnengekomen meldingen lager wordt door 

technisch betere installaties.

Uitrukken

Als gevolg van de maatregelen onder 1) en 2) zal het aantal uitrukken afnemen. Het aantal uitrukken is in 

2017 met 44 afgenomen ten opzichte van 2016. De taakstelling van 128 (€ 32.000) ten opzichte van 2016 

is daarmee niet volledig  gehaald. 

Reductie uitrukken op 

OMS- en PAC-

meldingen

 ten opzichte 

van 2016 

Variabele kosten van 

een uitruk

Besparing

A B C 

2017 44 € 250 € 11.000

In 2017 is het ‘Plan van Aanpak STOOM’ een half jaar later dan gepland vastgesteld. Daardoor zijn 

onderliggende beleidstukken, de juridische kaders en de werkprocessen voor het grootste gedeelte pas in 

december 2017 afgerond en wordt het beleid per 1 januari 2018 effectief toegepast. Hierdoor was het 

niet mogelijk om de geraamde kostenreductie door het terugdringen van loze meldingen in 2017 volledig 

te realiseren. De verwachting is dat de kostenreductie vanaf 2018 verder zal toenemen en daarmee 

gerealiseerd zal kunnen worden. 

Versoberen telefoniecontract

Deze besparing is gerealiseerd. Om de kosten van telefonie- en dataverkeer te beperken is deze 

voorziening versoberd o.a. door het beperken van het aantal iPads met dataverkeer (als men over een 

mobiele telefoon beschikt kan deze als mobiele hotspot fungeren). Bij de contractverlenging voor 

telefonie in 2017 zijn aanvullende besparingen gerealiseerd.
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7. Incidentele/structurele lasten en baten
Som van Werkelijke Kolomlabels

Rijlabels I S Eindtotaal

1. Programma Veiligheid 1.562.852 28.359.146 29.921.998

Mutatie reserves -190.464 -6.280 -196.744

Baten -190.464 -6.280 -196.744

600 Reserveringen -190.464 -6.280 -196.744

Saldo van baten en lasten 1.753.316 28.365.426 30.118.742

Lasten 2.179.293 29.221.754 31.401.047

110 Loonbetalingen en sociale premies 395.659 18.228.213 18.623.872

120 Sociale uitkeringen personeel 9.064 156 9.220

210 Werkelijk betaalde rente 89.330 89.330

230 Afschrijvingen 2.330.684 2.330.684

300 Personeel van derden 1.113.654 14.780 1.128.434

310 Energie 792.260 792.260

341 Betaalde belastingen 129.815 129.815

343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten 660.916 7.375.095 8.036.011

424 Inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) 301.422 301.422

630 Overige verrekeningen -40.000 -40.000

Baten -425.978 -856.328 -1.282.306

300 Vergoeding voor personeel -233.269 0 -233.269

340 Overige goederen en diensten -136.982 -200.556 -337.538

411 Inkomensoverdrachten van het Rijk -55.727 -82.910 -138.637

422 Overige inkomensoverdrachten van overheid (niet-Rijk) -15.580 -15.580

423 Overige inkomensoverdrachten 0 -509.963 -509.963

321 Huren -47.318 -47.318

2. Programma Bevolkingszorg 25.297 277.827 303.124

Saldo van baten en lasten 25.297 277.827 303.124

Lasten 25.297 277.827 303.124

110 Loonbetalingen en sociale premies 170.433 170.433

300 Personeel van derden 25.297 23.377 48.674

343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten 55.404 55.404

424 Inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) 28.613 28.613

3. Programma GMZ 21.132 855.665 876.797

Mutatie reserves -146.987 0 -146.987

Lasten 18.790 18.790

600 Reserveringen 18.790 18.790

Baten -165.777 0 -165.777

600 Reserveringen -165.777 0 -165.777

Saldo van baten en lasten 168.120 855.665 1.023.784

Lasten 168.120 1.665.362 1.833.481

110 Loonbetalingen en sociale premies 97.653 1.119.410 1.217.063

210 Werkelijk betaalde rente 1.480 1.480

230 Afschrijvingen 32.074 2.801 34.876

300 Personeel van derden 38.392 38.392

310 Energie 33.000 33.000

341 Betaalde belastingen 2.400 2.400

343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten 423.693 423.693

424 Inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) 42.577 42.577

630 Overige verrekeningen 40.000 40.000

Baten -809.697 -809.697

300 Vergoeding voor personeel -336.000 -336.000

340 Overige goederen en diensten -424.197 -424.197

411 Inkomensoverdrachten van het Rijk 0 0

423 Overige inkomensoverdrachten -49.500 -49.500

4. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien -748.046 -30.353.874 -31.101.920

Mutatie reserves -748.046 -748.046

Baten -748.046 -748.046

600 Reserveringen -748.046 -748.046

Saldo van baten en lasten -30.353.874 -30.353.874

Baten -30.353.874 -30.353.874

411 Inkomensoverdrachten van het Rijk -6.738.892 -6.738.892

422 Overige inkomensoverdrachten van overheid (niet-Rijk) -23.614.982 -23.614.982

Eindtotaal 861.236 -861.236 0
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Er is in 2017 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 lasten en baten die samenhangen met de uitvoering van de projecten ten laste van de 

reserves Transitie en vernieuwing;

 de lasten en baten die samenhangen met aflopende bijdragen en (project)subsidies, waarvan 

bekend is dat die bijdrage, subsidie of dat project op termijn stopt;

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

 de lasten en baten die samenhangen met achterstallig onderhoud;

 de lasten van eenmalige boetes en schade-afwikkelingen;

 de lasten en baten die samenhangen met de uitvoering van het plan van aanpak meldkamer en 

crisisorganisatie ten laste van de reserve Meldkamer;

 de lasten en baten als gevolg van het afstoten van eigendommen zoals voertuigen.

Voor een toelichting op het verloop van de besteding van de reserves en het verloop van de vooruit 

ontvangen bijdragen en (project)subsidies wordt verwezen naar de balanstoelichting, paragraaf 10.2.2.
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8. Balans per 31 december

in Euro's

Volg. 

no.

Omschrijving 31-12-2017 31-12-2016 Volg. 

no.

Omschrijving 31-12-2017 31-12-2016

10.1 Activa 10.2 Passiva

10.1.1 Vaste activa 10.2.1 Vaste passiva

Materiële vaste activa Eigen Vermogen
met economisch nut 21.070.485 15.236.283 Algemene reserve 451.642 683.520

Bestemmingsreserve 1.864.550 2.407.890
Gerealiseerd resultaat volgend uit
het overzicht van baten en lasten 0 316.558

10.1.2 Vlottende activa
Totaal eigen vermogen 2.316.192 3.407.968

Uitzettingen met een rente-
typische looptijd korter
dan een jaar 1.800.158 1.127.741

Overlopende activa 181.134 305.277

9.719.029 3.488.071

Liquide middelen 76.778 177.015

Totaal vlottende activa 2.058.070 1.610.033 Totaal vaste passiva 12.035.221 6.896.039

10.2.2 Vlottende passiva

Netto vlottende schulden met 

een rentetypische looptijd korter 

dan één jaar

8.863.497 7.329.679

Overlopende passiva met een 

specifiek bestedingsdoel 2.163.886 2.599.587

Overige overlopende passiva 65.951 21.011

Totaal vlottende passiva 11.093.334 9.950.277

Totaal activa 23.128.555 16.846.316 Totaal passiva 23.128.555 16.846.316

Vaste schulden met een 

rentetypische looptijd van één 

jaar of langer
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9. Grondslagen van resultaatbepaling en waardering

Inleiding

De verslaggeving van VRZ is opgemaakt met inachtneming van het Besluit Begroting en Verantwoording 

Provincies en Gemeenten. 

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van 

historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en 

passiva opgenomen tegen nominale waarden.

De administratie wordt gevoerd volgens het stelsel van baten en lasten, waarbij de volgende algemeen 

aanvaarde beginselen zijn gehanteerd.

- Het toerekeningbeginsel

De lasten en baten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben, dat wil zeggen dat 

lasten slechts in het boekjaar zijn opgenomen, indien de daarmee samenhangende tegenprestaties 

eveneens in dat boekjaar zijn geleverd.

- Het realisatiebeginsel

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

- Het voorzichtigheidsbeginsel

Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht 

genomen indien zij het voor het opmaken van de jaarrekening in beeld zijn.

Personeelslasten

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als 

gevolg van formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks 

terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige 

personele lasten echter toegerekend aan de periode waarop uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden 

gedacht aan overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken e.d.

Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen 

voorziening getroffen of op een andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is 

dezelfde als die van de meerjarenraming, te weten vier jaar. Indien er sprake is van eenmalige 

schokeffecten (bijvoorbeeld reorganisaties) dient wel een verplichting opgenomen te worden. 

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. maximaal 40 jaar: nieuwbouw bedrijfsgebouwen;

b. maximaal 25 jaar: renovatie, restauratie en aankoop bedrijfsgebouwen, groot 

gereedschap;
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c. maximaal 20 jaar: liften, haakarmvoertuigen, dompelpompunits, hoogwerkers na revisie;

d. maximaal 17 jaar: tankautospuiten, hulpverleningsvoertuigen

e. maximaal 15 jaar: dakbedekking, luchtbehandeling, cv-installatie, bepakking voertuigen, 

haakarmcontainers, motorspuit aanhanger, tankwagen, inrichting, productiemachines 

en/of apparatuur, ademluchtcilinders, reddingsvaartuigen, redvoertuigen (hoogwerkers, 

autoladders);

f. maximaal 10 jaar: veiligheidsvoorzieningen bedrijfsgebouwen, kozijnen, overige 

elektrische installaties, verbindingen, kantoormeubilair, nieuwbouw tijdelijke 

bedrijfsgebouwen, groot onderhoud bedrijfsgebouwen, netwerkbekabeling, 

glasvezelverbinding, verlichtingsvoorzieningen, hydraulische redmiddelen, 

ademluchtvulstation, klim en hijsmiddelen, valbeveiliging, personen- en materiaalbussen, 

(test) ademluchtapparatuur, kleding jeugdbrandweer, bluspakken, gaspakken, 

zaagkleding, redvesten, survivalsuits, kettingzagen, aggregaten;

g. maximaal 8 jaar: duikapparatuur/materiaal, hefmiddelen, mobiele dataterminals, 

explosiemeters, CO-meetapparatuur, explosiemeetapparatuur, stralingsmeetapparatuur, 

handlampen oplaadbaar, vluchtmaskers;

h. maximaal 7 jaar: personenauto’s, warmtebeeldcamera’s, portofoons/mobilofoons, 

airbaghoezen;

i. maximaal 6 jaar: automatiseringsapparatuur t.b.v. de gemeenschappelijke meldcentrale;

j. maximaal 5 jaar: aanhangwagens, lichte motorvoertuigen, software, 

alarmontvangers/pagers, blushelmen, -laarzen en handschoenen, paxtassen/AED’s, 

chemiepakken;

k. maximaal 4 jaar: automatiseringsapparatuur t.b.v. kantoorautomatisering;

l. 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 2017 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 2017 is op de balans verantwoord onder de post “Gerealiseerd 

resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten”.  
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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)

Vervoermid-

delen

Machines, 

apparaten, 

installaties

Overige 

materiële 

activa

Bedrijfs-

gebouwen

Gronden en 

terreinen Totaal

Boekwaarde 01-01-2017 9.768.593 3.080.579 2.073.706 313.405 0 15.236.283

Investeringen 2.416.725 1.779.614 2.223.423 1.427.232 687.500 8.534.494

Desinvesteringen -721.691 0 0 0 0 -721.691

Bijdragen van derden direct gelieerd aan een actief -297.064 -28.185 0 0 0 -325.249

Desinvesteringen cumm. afschrijvingen 712.208 0 0 0 0 712.208

Afschrijvingen -1.123.108 -719.161 -501.371 -21.920 0 -2.365.560

Saldo per 31 december 2017 10.755.663 4.112.847 3.795.758 1.718.717 687.500 21.070.485

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) 31-12-2017 31-12-2016

Vorderingen op openbare lichamen 1.691.103 1.050.931

Vorderingen niet-openbare lichamen 109.055 76.810

Totaal vorderingen 1.800.158 1.127.741

Specificatie vorderingen (in Euro's) 31-12-2017 31-12-2016

Debiteuren 590.483 224.162

Nog te ontvangen bedragen SGB 469.691 300.294

Rekening-courant Rijk (Schatkistbankieren) 441.567 230

Nog te ontvangen bedragen 298.417 603.055

Totaal vorderingen 1.800.158 1.127.741

Specificatie debiteuren (in Euro's) 31-12-2017 31-12-2016

Debiteuren exclusief voorziening 590.483 255.286

Voorziening dubieuze debiteuren 0 -31.124

Debiteuren inclusief voorziening 590.483 224.162

De afwikkeling van de debiteuren en overige vorderingen heeft een normaal verloop. Het saldo ultimo 

2017 van de vorderingen op openbare lichamen wordt grotendeels verklaard door diverse nog te 

ontvangen bedragen van verschillende gemeenten (€ 531.244), nog te ontvangen subsidies (€ 81.719), 

vordering op de belastingdienst (€ 69.905) en nog te ontvangen bedragen gelden in verband met 

detacheringen (€43.200).

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 
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ook de verworven FLO-rechten overgekomen doordat deze direct gekoppeld zijn aan het salaris. Deze 

lasten zullen in 2018 worden verrekend met de SGB.

Overlopende activa

Deze post kan als volgt worden gespecificeerd:

Overlopende activa (in Euro's): 31-12-2017 31-12-2016

Fietsplan 27.863 28.005

Overige vooruitbetaalde bedragen 140.014 224.770

Overlopende activa 13.257 52.502

Totaal 181.134 305.277

De vooruitbetaalde bedragen bestaan voornamelijk uit kosten voor trainingen, software licenties en het 

onderhoud hiervan. 

Liquide middelen

Liquide middelen (in Euro's) 31-12-2017 31-12-2016

Kas 119 119

Postbank 76.659 84.439

ABN AMRO 0 92.457

Totaal 76.778 177.015

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 254,9714025

Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4

(2)
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks 

schatkist aangehouden middelen
31                             47                      47                      20                      

(3a) = (1) > (2) Ruimte onder het drempelbedrag 224                          208                   208                   235                   

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

(1) Berekening drempelbedrag

Verslagjaar

(4a) Begrotingstotaal verslagjaar 33.996                     

(4b)
Het deel van het begrotingstotaal dat 

kleiner of geli jk is aan € 500 miljoen
33.996                     

(4c)
Het deel van het begrotingstotaal dat 

de € 500 miljoen te boven gaat
-                           

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

(4c)*0,002 met een 

minimum van €250.000

Drempelbedrag 255

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

Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4

(5a)

Som van de per dag buiten 's Rijks 

schatkist aangehouden middelen 

(negatieve bedragen tellen als nihil)

2.808                       4.249                4.354                1.834                

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

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

Rijks schatkist aangehouden middelen
31                             47                      47                      20                      
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10.2 Passiva

10.2.1 Vaste passiva

Algemene reserve

Het Algemeen Bestuur heeft besloten om het resultaat van 2016 (€ 316.558) volledig toe te voegen aan 

de algemene reserve.

Algemene reserve (in Euro's) 31-12-2017 31-12-2016

Saldo 451.642 683.519

Algemene reserves (in Euro's) 31-12-2017 31-12-2016

Beginsaldo 683.519 672.738

Bij: toevoeging 316.558 312.281

Af: onttrekking -548.435 -301.500

Saldo per 31-12 451.642 683.519

De toevoeging bestaat volledig uit de bestemming van het resultaat 2016. 

Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserves (in Euro's) 31-12-2017 31-12-2016

Beginsaldo 2.407.890 3.315.942

Bij: toevoeging 18.790 251.968

Af: onttrekking -562.130 -1.160.020

Saldo per 31-12 1.864.550 2.407.890

De bestemmingsreserves zijn als volgt onderverdeeld:

ESF-reserve

ESF reserve (in Euro's) 31-12-2017 31-12-2016

Beginsaldo 0 35.856

Bij: toevoeging 0 0

Af: onttrekking 0 -35.856

Saldo per 31-12 0 0

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.
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Reserve dekking afschrijving

Reserve dekking afschrijving (in Euro's) 31-12-2017 31-12-2016

Beginsaldo 287.930 99.830

Bij: toevoeging 18.790 251.968

Af: onttrekking -38.354 -63.868

Saldo per 31-12 268.366 287.930

In 2013 tot en met 2017 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 in 2016 een extra toevoeging gedaan van € 230.000 ter dekking van de afschrijvingslasten 

van de verbouwingen van de kazernes Middelburg Stromenweg. Dit omdat er geen sprake is van 

‘reguliere vervanging’ na de afschrijvingstermijn. 

De onttrekkingen hebben betrekking op de dekking van de afschrijvingslasten van bovenstaande 

investeringen.

Reserve Vernieuwing Veiligheidsregio Zeeland

Reserve Vernieuwing Veiligheidsregio Zeeland (in Euro's) 31-12-2017 31-12-2016

Beginsaldo 271.949 545.464

Bij: toevoeging 0 0

Af: onttrekking -136.333 -273.515

Saldo per 31-12 135.616 271.949

Deze bestemmingsreserve is gevormd ter dekking van de lasten van vernieuwingsprojecten binnen 

Veiligheidsregio Zeeland, inclusief regionaliseringproces van de brandweer. In 2017 heeft er een 

onttrekking plaats gevonden voor de dekking van de lasten van de vernieuwingsprojecten, ad € 52.590. 

Het restant van de onttrekking is ter dekking van het negatieve resultaat. 

Reserve Transitie

Reserve Transitie (in Euro's) 31-12-2017 31-12-2016

Beginsaldo 816.523 1.004.173

Bij: toevoeging 0 0

Af: onttrekking -187.879 -187.650

Saldo per 31-12 628.644 816.523

Deze bestemmingsreserve is gevormd ter dekking van de lasten van de transitie van Veiligheidsregio 

Zeeland, inclusief regionaliseringproces van de brandweer. De onttrekking heeft voor € 82.843 betrekking 

op het transitieproces. Het restant van de onttrekking is ter dekking van het negatieve resultaat. 
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Reserve Crisisorganisatie

Reserve Crisisorganisatie (in Euro's) 31-12-2017 31-12-2016

Beginsaldo 214.088 268.869

Bij: toevoeging 0 0

Af: onttrekking -65.861 -54.781

Saldo per 31-12 148.227 214.088

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. Er is voor € 55.031 onttrokken voor de verbetering van het functioneren van de 

crisisbestrijdingsorganisatie. Het restant van de onttrekking is ter dekking van het negatieve resultaat. 

Reserve Meldkamer

Reserve meldkamer (in Euro's) 31-12-2017 31-12-2016

Saldo per 31-12 817.400 911.750

Bij: toevoeging 0 0

Af: onttrekking -133.703 -94.350

Saldo per 31-12 683.697 817.400

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) 31-12-2017 31-12-2016

Beginsaldo 0 450.000

Bij: toevoeging 0 0

Af: onttrekking 0 -450.000

Saldo per 31-12 0 0

De invoering van het Individueel Keuzebudget (IKB) betekent dat per 2017 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 2016. 
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Recapitulatie onttrekkingen reserves
Algemene reserve 2017

Begroting 

2017

Resultaat 

2016

1e Burap 

2017

2e Burap 

2017

Totaal Realisatie

Saldo aan het begin van het jaar € 683.519 € 683.519 € 683.519,00

Dekking verwacht tekort 1e Burap 2017 € 711.302 € -9.750 € 701.552 € 548.435,00

Resultaat 2016 € -316.558 € -316.558 € -316.558,00

Subtotaal onttrekkingen € 0 € -316.558 € 711.302 € -9.750 € 384.994 € 231.877

Saldo aan het eind van het jaar € 298.525 € 451.642

2017

Reserve Transitie 2017

Begroting 

2017

Doorschuif 

uit 2016

1e Burap 

2017

2e Burap 

2017

Totaal Realisatie

Saldo aan het begin van het jaar € 816.523 € 816.523 € 816.523

Bijscholing instructeurs € 107.500 € 107.500 € 48.053,84

Maatwerk vakbekwaam Zeeuwse TS/ TS2 € 20.000 € 20.000 € 40.000 € 21.203,70

Inkoopondersteuning € 80.000 € -30.000 € -50.000 € 0 € 0,00

Programma Vakbekwaamheid hoofdstructuur € 58.733 € 58.733 € 13.585,00

Afscheidsregeling brandweervrijwilligers € 0 € 0,00

Visie op netcentrisch crisismanagement € 20.000 € -20.000 € 0 € 0,00

Kwaliteitszorg € 37.036 € -15.036 € -22.000 € 0 € 0,00

Kwaliteitsslag Industrie, transport en ruimte € 23.974 € -23.974 € 0 € 0,00

Onderzoek PPS-constructies € 50.000 € 50.000 € 0,00

Vrijval: dekking negatief resultaat € 105.036 € 105.036 € 105.036,00

Subtotaal onttrekkingen € 266.233 € 101.010 € 40.000 € -45.974 € 361.269 € 187.879

Saldo aan het eind van het jaar € 455.254 € 628.644

2017

Reserve Vernieuwing 2017

Begroting 

2017

Doorschuif 

uit 2016

1e Burap 

2017

2e Burap 

2017

Totaal Realisatie

Saldo aan het begin van het jaar € 271.949 € 271.949 € 271.949

Evaluatie hoofdstructuur in brede zin € 78.000 € -78.000 € 0 € 0,00

Incidentele kosten MOTO-beleidsplan € 45.000 € 45.000 € 0,00

Exploitatie en verbeterplan RCC € 5.945 € 5.945 € 0,00

Digitalisering preventietaken € 15.000 € 15.000 € 10.648,00

Harmonisering DBK en geo-informatie € 16.422 € 16.422 € 4.731,10

Maatwerk in brandweerzorg € 46.929 € 46.929 € 37.210,43

Uitvoering evaluatie ROL-regeling € 15.220 € 15.220 € 0,00

Schoon werken € 16.191 € 16.191 € 0,00

Vrijval: dekking negatief resultaat € 83.743 € 83.743 € 83.743,00

Subtotaal onttrekkingen € 0 € 238.706 € 5.743 € 0 € 244.449 € 136.333

Saldo aan het eind van het jaar € 27.500 € 135.616

2017
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Reserve Crisisorganisatie 2017

Begroting 

2017

Doorschuif 

uit 2016

1e Burap 

2017

2e Burap 

2017

Totaal Realisatie

Saldo aan het begin van het jaar € 214.088 € 214.088 € 214.088

Extra kosten hoofdstructuur € 133.869 € 133.869 € 50.723,99

Impl. Leidraad Grootschalig brandweeroptreden € 50.000 € 50.000 € 4.307,50

Exploitatie en verbeterplan RCC € 19.389 € 19.389 € 0,00

Vrijval: dekking negatief resultaat € 10.830 € 10.830 € 10.830,00

Subtotaal onttrekkingen € 0 € 203.258 € 10.830 € 0 € 214.088 € 65.861

Saldo aan het eind van het jaar € 0 € 148.227

2017

Reserve Meldkamer 2017

Begroting 

2017

Doorschuif 

uit 2016

1e Burap 

2017

2e Burap 

2017

Totaal Realisatie

Saldo aan het begin van het jaar € 817.400 € 817.400 € 817.400

Investeringen ICT GMZ € 58.200 € -48.200 € 37.628 € 47.628 € 18.790,01

Ondersteuning bij implementatie ICT GMZ € 77.037 € -77.037 € 0 € 0,00

Gezamenlijke investeringsagenda GMKMWB/GMZ € 50.800 € -50.800 € 0 € 0,00

Extra formatie obv PvA Meldkamer GMZ € 45.600 € 1.200 € 13.172 € 59.972 € 65.153,15

Inhuur centralisten (o.a. bij ziekte) GMZ € 25.000 € 10.000 € 35.000 € 37.641,94

Harmoniseren brandweerprocessen GMKMWB/GMZ € 32.500 € 32.500 € 32.500,00

Harmoniseren cultuur GMKMWB/GMZ € 10.000 € -10.000 € 0 € 0,00

Verwacht resultaat GMZ 2017 € -25.000 € -25.000 € -20.382,10

Subtotaal onttrekkingen € 205.837 € 0 € -55.737 € 0 € 150.100 € 133.703,00

Saldo aan het eind van het jaar € 667.300 € 683.697

2017

Reserve Dekking afschrijving 2017

Begroting 

2017

Doorschuif 

uit 2016

1e Burap 

2017

2e Burap 

2017

Totaal Realisatie

Saldo aan het begin van het jaar € 287.930 € 287.930 € 287.930,00

Investeringen GMZ € 58.200 € -48.200 € 37.628 € 47.628 € 18.790,00

Subtotaal toevoegingen € 58.200 € 0 € -48.200 € 37.628 € 47.628 € 18.790

Afschrijvingen ICT GMZ t/m 2016 € 63.514 € -31.440 € 32.074 € 32.074,00

Afschrijvingen ICT GMZ 2017 € 0 € 0 € 0,00

Afschrijvingen verbouwing kazerne Stromenweg € 5.600 € 5.600 € 5.634,00

Afschrijvingen verbouwing kazerne Borssele € 3.600 € 3.600 € 646,00

Subtotaal onttrekkingen € 72.714 € 0 € -31.440 € 0 € 41.274 € 38.354

Saldo aan het eind van het jaar € 294.284 € 268.366

2017
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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.

Onderhandse leningen van:

3.428.571 7.100.000 857.142 9.671.429

Binnenlandse bedrijven 59.500 0 11.900 47.600

Totaal vaste schulden 3.488.071 7.100.000 869.042 9.719.029

Saldo per 

31 

Binnenlandse banken en overige financiële 

instellingen

Vaste schulden met een rentetypische 

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

Saldo 1 januari 

2017

Vermeerde

ringen Aflossingen

Aan één, van de gemeenten overgenomen, actiefpost is een financial leasevorm verbonden. Het betreft 

een noodstroomaggregaat.

De rentelast voor de leningen bedroeg in 2017 € 99.133.
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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) 31-12-2017 31-12-2016

Crediteuren 1.390.294 1.785.951

Nog te betalen bedragen 2.278.029 2.712.996

Belastingdienst, loonheffingen en sociale lasten 1.097.100 884.812

Belastingdienst, omzetbelasting 21.819 36.669

Kasgeldlening BNG 3.000.000 0

Credit saldo BNG 1.076.255 1.909.251

Totaal 8.863.497 7.329.679

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.

Volg- 

no. Projectomschrijving (in Euro's) 01-01-2017 Toevoegingen

Vrijgevallen 

bedragen 31-12-17

1 Project Deltawateren 2.391.810 0 352.791 2.039.019

2 Project Nucleaire Veiligheid 191.150 0 82.910 108.240

3 Project Grote Zeesluis 11.513 0 0 11.513

4 Flexibele voertuigbezetting 5.114 0 0 5.114

Totaal 2.599.587 0 435.701 2.163.886

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:

De vrijval is ter dekking van de in het programmaplan beschreven 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 2017 voor 

€ 77.289 aanspraak gemaakt op de rijksbijdrage.

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 2018.
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Pilot Flexibele voertuigbezetting:

In 2011 is € 19.800 ontvangen van zes gemeentelijke brandweerkorpsen. Begin 2017 is hiervan nog 

€ 5.114 over. Dit bedrag zal in 2018 worden besteed.

Overige overlopende passiva

Overlopende passiva (in Euro's) 31-12-2017 31-12-2016

Overige overlopende passiva 65.951 21.011

Totaal 65.951 21.011
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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 1.440.000

Aankoop Tankautospuiten 13x 4.420.000

Diverse verzekeringen 319.000

Telefonie 150.000

Schoonmaak kazernes 110.000

Inzet koel- bluscapaciteit westerschelde 97.000

Huur Buitenruststraat 2e verdieping 85.000

Keuring/onderhoud roerende zaken 104.000

Onderhoud software 30.000

Abonnementen literatuur 6.700

Totaal 6.761.700

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 West-

Brabant (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 15 februari 2018 heeft het Dagelijks Bestuur het normenkader 2017 behandeld. Het Algemeen 

Bestuur heeft op 1 maart 2018 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.

Strekking accountantsverklaringGoedkeurings-

tolerantie

Goedkeurend Beperking Oordeelonthouding Afkeurend

Fouten in de 

jaarrekening (% 

lasten)

≤ 1% > 1% < 3% - ≥3%

Onzekerheden in 

de controle (% 

lasten)

≤ 3% >3% < 10% ≥10% -
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Op totaalniveau van de lasten is sprake van een onderschrijding van € 502.621 ten opzichte van de 

begroting 2017 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 2017 Realisatie 2017 Verschil

1. Programma Veiligheid

Lasten 31.847.182 31.401.047 446.135 -1,4%

2. Programma Bevolkingszorg

Lasten 327.062 303.124 23.938 -7,3%

3. Programma GMZ

Lasten 1.869.571 1.852.271 17.300 -0,9%

Eindtotaal 34.043.815 33.556.443 487.372 -1,4%

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 2017 

Berichtgeverinformatie

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

Type overheidslaag: Gemeenschappelijke regeling selecteer uit lijst 

Naam berichtgever: Veiligheidsregio Zeeland bijvoorbeeld: Aa en Hunze

Berichtgevercode: 0619 bijvoorbeeld: 1680

Rapportage-periode: 2017

Bestandsnaam: sisa_2017_050619_Bijlage_Verantwoordingsinformatie.xls wordt automatisch ingevul

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):

OVERZICHT SPECIFIEKE UITKERINGEN 2017  - d.d. 10 januari 2018

JenV A2 Brede Doeluitkering 

Rampenbestrijding 

(BDUR)

Besluit 

veiligheidsregio's 

artikelen 8.1, 8.2 en 8.3

Veiligheidsregio's

Besteding (jaar T)

Aard controle R

Indicatornummer: A2 / 01 

€ 6.738.892 

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2017 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 10 januari 2018
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13. Wet Normering Topinkomens 2017 

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector 

(WNT) ingegaan. Het bezoldigingsmaximum in 2017 voor Veiligheidsregio Zeeland is € 181.000. 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.

In de WNT bezoldiging 2017 Ruijs zijn nabetalingen inzake 2016 en eerder opgenomen welke voor de 

toets aan het individueel bezoldigingsmaximum worden toegerekend aan de betreffende jaren. 

Hertoetsing van de voor de toets aan het WNT bezoldigingsmaximum aangepaste WNT bezoldiging over 

deze jaren leidt niet tot onverschuldigde betalingen.

In onderhavige verantwoording vindt tevens foutherstel plaats over voorgaande boekjaren 2013 tot en 

met 2016. Voor de betreffende jaren is Veiligheidsregio Zeeland van mening dat zij de kring 

topfunctionarissen in het kader van de WNT onjuist heeft geïnterpreteerd. In de betreffende WNT 

verantwoordingen is de directeur Publieke Gezondheid Zeeland de heer R. de Meij als leidinggevend 

topfunctionaris verantwoord. Veiligheidsregio Zeeland stelt zich op het standpunt dat de directeur op 

basis van zijn bevoegdheden en feitelijke werkzaamheden over de jaren 2013 tot en met 2016 geen 

leiding heeft gegeven aan de gehele instelling en deze directeur derhalve ten onrechte in de WNT 

verantwoording voor de betreffende jaren als leidinggevende topfunctionarissen verantwoord.1. 

Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking. 

bedragen x € 1 G.J.M. Ruijs G.J.A.M. van Strien

Functiegegevens Directeur Directeur

Aanvang en einde functievervulling in 2017 01/01-31/03 01-08/31-12

Deeltijdfactor in fte 1,0 1,0

Gewezen topfunctionaris? nee nee

(Fictieve) dienstbetrekking? ja nee

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 88.517,47 63.147

Beloningen betaalbaar op termijn 4.333,86 0

Subtotaal 92.851,33 63.147

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 44.630,14 75.871

-/- Onverschuldigd betaald bedrag 183,06 N.v.t. 

Totale bezoldiging 92.668,27 63.147

Reden waarom de overschrijding al dan niet is 

toegestaan

Voor een bedrag van 

€ 27.723,83 heeft het 

meerdere van de beloning plus 

belastbare 

onkostenvergoedingen te 

maken met het opgebouwde 

recht van piketvergoedingen 

over voorgaande jaren. Dit 

N.v.t. 
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recht is in 2017 uitbetaald en 

valt toe te rekenen aan de 

voorgaande jaren. De 

toerekening aan eerdere jaren 

is alsvolgt:

2016                 € 6.393,74

2015                 € 6.189,92

2014 en eerder  €15.140,17

Met deze toerekening wordt het 

bezoldigingsmaximum van 

2016 niet overschreden. 

Tevens heeft er in 2017 een 

uitkering plaatsgevonden voor 

het opgebouwde recht 

vakantietoeslag 2016 van 

€ 5.064,85. Dit dient te worden 

toegerekend aan het jaar 2016.

Tot slot heeft voor een bedrag 

van € 15.249,45 heeft de 

beloning plus belastbare 

onkostenvergoedingen te 

maken met een recht op een 

persoonlijke toelage over 

voorgaande jaren. Dit recht is 

in 2017 uitbetaald en valt toe 

te rekenen aan de voorgaande 

jaren. De toerekening aan 

eerdere jaren is alsvolgt:

2016                 € 10.857,49

2015                 €   4.391,96

Rekening houdend met 

bovenstaande vergoedingen en 

vakantietoeslag resteert er een 

overschrijding van het 

bezoldigingsmaximum van €  

183,06 bruto. 

Gegevens 2016

Aanvang en einde functievervulling in 2016 01/01-31/12 N.v.t. 

Deeltijdfactor 2016 in fte 1,0 N.v.t. 

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 129.721 N.v.t. 

Beloningen betaalbaar op termijn 14.912 N.v.t. 

Totale bezoldiging 2016 144.633 N.v.t. 

Voor de onverschuldigde betaling ad €183,06 bruto is een vordering ingesteld in de post ‘Nog te 

ontvangen bedragen’. De vordering is bij opmaak van de jaarrekening nog niet terugontvangen
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1.b.Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking kalendermaand 1-12 

bedragen x € 1 G.J.A.M. van Strien

Functiegegevens Directeur AI

Kalenderjaar 2017 2016

Periode functievervulling in het 

kalenderjaar (aanvang – einde)

01/01–31/07 30/06–31/12

Aantal kalendermaanden 

functievervulling in het kalenderjaar
5 7

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum

Maximum uurtarief in het kalenderjaar € 176 € 175

Maxima op basis van de normbedragen 

per maand
92.500 162.000

Individueel toepasselijke maximum 

gehele periode kalendermaand 1 t/m 12
254.500

Bezoldiging

Werkelijk uurtarief lager dan het 

(gemiddeld) maximum uurtarief?
Ja

Bezoldiging in de betreffende periode 84.573 101.830

Totale bezoldiging gehele periode 

kalendermaand 1 t/m 12
186.403

-/- Onverschuldigd betaald bedrag N.v.t.

Totale bezoldiging, exclusief BTW 186.403

Reden waarom de overschrijding al dan 

niet is toegestaan
N.v.t.

 

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen

bedragen x € 1 J.A.H. Lonink H.M. Bergmann R.J. van der Zwaag

Functiegegevens2 Voorzitter AB Lid AB Lid AB

Aanvang en einde functievervulling in 2017 1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12

Bezoldiging

Bezoldiging3 0 0 0

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum4
27.150 18.100 18.100

-/- Onverschuldigd betaald bedrag5 0 0 0

Totale bezoldiging 0 0 0

Reden waarom de overschrijding al dan niet 

is toegestaan
N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

Gegevens 2016

Aanvang en einde functievervulling in 2016 1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12

Beloning plus belastbare 

onkostenvergoedingen
0 0 0

Beloningen betaalbaar op termijn 0 0 0

Totale bezoldiging 2016 0 0 0
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bedragen x € 1 M.J.A. Delhez
G.J. van de Velde- 

de Wilde
A. Stapelkamp

Functiegegevens2 Lid AB Lid AB Lid AB

Aanvang en einde functievervulling in 2017 1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-21/12

Bezoldiging

Bezoldiging3 0 0 0

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum4
18.100 18.100 17.604

-/- Onverschuldigd betaald bedrag5 0 0 0

Totale bezoldiging 0 0 0

Reden waarom de overschrijding al dan niet 

is toegestaan
N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

Gegevens 2016

Aanvang en einde functievervulling in 2016 1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12

Beloning plus belastbare 

onkostenvergoedingen
0 0 0

Beloningen betaalbaar op termijn 0 0 0

Totale bezoldiging 2016 0 0 0

bedragen x € 1 E.J. Gelok R.B. van den Tillaar G.C.G.M. Rabelink

Functiegegevens2 Lid AB Lid AB Lid AB

Aanvang en einde functievervulling in 2017 1/1-15/6 1/1-31/12 1/1-31/12

Bezoldiging

Bezoldiging3 0 0 0

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum4
8.232 18.100 18.100

-/- Onverschuldigd betaald bedrag5 0 0 0

Totale bezoldiging 0 0 0

Reden waarom de overschrijding al dan niet 

is toegestaan
N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

Gegevens 2016

Aanvang en einde functievervulling in 2016 1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12

Beloning plus belastbare 

onkostenvergoedingen
0 0 0

Beloningen betaalbaar op termijn 0 0 0

Totale bezoldiging 2016 0 0 0
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bedragen x € 1 J.F. Mulder P.A. Zoon P.A.G. Cammaert

Functiegegevens2 Lid AB Lid AB Lid AB

Aanvang en einde functievervulling in 2017 1/1-31/12 1/1-21/9 1/1-26/9

Bezoldiging

Bezoldiging3 0 0 0

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum4
18.100 13.092 13.339

-/- Onverschuldigd betaald bedrag5 0 0 0

Totale bezoldiging 0 0 0

Reden waarom de overschrijding al dan niet 

is toegestaan
N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

Gegevens 2016

Aanvang en einde functievervulling in 2016 1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12

Beloning plus belastbare 

onkostenvergoedingen
0 0 0

Beloningen betaalbaar op termijn 0 0 0

Totale bezoldiging 2016 0 0 0

bedragen x € 1 L.J. Verhulst H.W.M. Klitsie G.M. Dijksterhuis

Functiegegevens2 Lid AB Lid AB Lid AB

Aanvang en einde functievervulling in 2017 1/1-8/9 8/9-31/12 15/6-31/12

Bezoldiging

Bezoldiging3 0 0 0

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum4
12.447 5.653 9.868

-/- Onverschuldigd betaald bedrag5 0 0 0

Totale bezoldiging 0 0 0

Reden waarom de overschrijding al dan niet 

is toegestaan
N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

Gegevens 2016

Aanvang en einde functievervulling in 2016 1/1-31/12 N.v.t. N.v.t. 

Beloning plus belastbare 

onkostenvergoedingen
0 N.v.t. N.v.t. 

Beloningen betaalbaar op termijn 0 N.v.t. N.v.t. 

Totale bezoldiging 2016 0 N.v.t. N.v.t. 
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bedragen x € 1 J.S. van Egmond M.M.D. Vermue

Functiegegevens2 Lid AB Lid AB

Aanvang en einde functievervulling in 2017 21/9-31/12 26/9-31/12

Bezoldiging

Bezoldiging3 0 0

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum4
5.008 4.761

-/- Onverschuldigd betaald bedrag5 0 0

Totale bezoldiging 0 0

Reden waarom de overschrijding al dan niet 

is toegestaan
N.v.t. N.v.t. 

Gegevens 2016

Aanvang en einde functievervulling in 2016 N.v.t. N.v.t. 

Beloning plus belastbare 

onkostenvergoedingen
N.v.t. N.v.t. 

Beloningen betaalbaar op termijn N.v.t. N.v.t. 

Totale bezoldiging 2016 N.v.t. N.v.t. 

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking

bedragen x € 1 G.J.M. Ruijs

Functiegegevens

Functie(s) gedurende dienstverband Directeur

Deeltijdfactor in fte 1,0

Jaar waarin dienstverband is beëindigd 2017

Ontslaguitkering

Overeengekomen uitkeringen wegens beëindiging 

dienstverband
76.783,08

Individueel toepasselijk maximum 75.000

-/- Onverschuldigd deel 1.783,08

Totaal uitkeringen wegens beëindiging dienstverband 75.000

Waarvan betaald in 2017 76.783,08

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t. 

Voorzover het onverschuldigde deel van elke hierboven vermelde bruto uitkering reeds tot betaling is 

gekomen, is een vordering ingesteld die is inbegrepen in de post ‘Nog te ontvangen bedragen’. Deze 

vordering is tot op vaststelling van de jaarstukken nog niet ontvangen.
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3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met 

dienstbetrekking die in 2017 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen. Er 

zijn in 2017 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.

14. Vaststelling jaarrekening 2017 

Dagelijks bestuur

De jaarrekening 2017 is vastgesteld en aangeboden aan het Algemeen Bestuur op 

Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Zeeland,

De secretaris, de voorzitter,

E. van der Reijden J.A.H. Lonink

Algemeen Bestuur

De jaarrekening 2017 is vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Zeeland in de 

openbare vergadering van 

Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Zeeland,

De secretaris, de voorzitter,

E. van der Reijden J.A.H. Lonink
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Bijlagen
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Bijlage 1 Kwaliteitszorg

Klachten VRZ

In 2017 zijn geen klachten2 binnengekomen. In 2016, 2015 en 2015 heeft VRZ respectievelijk acht, 

vier en zes klachten ontvangen.

Afhandeling klacht 2017 2016 2015 2014

Klacht, in samenspraak met indiener, 

niet afgehandeld

0 0 0 0

Klacht niet in behandeling genomen 0 0 0 0

Klacht gegrond 0 6 3 1

Klacht ongegrond 0 2 1 3

VRZ onbevoegd 0 0 0 2

Tabel: Overzicht klachten in 2017 t/m 2014

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 2017 zijn vastgelegd in de A3-systematiek. De GHOR hanteert 

landelijke prestatie-indicatoren en het certificatieschema Harmonisatie Kwaliteitsbeoordelingen in 

de Zorgsector (HKZ). In 2017 is de GHOR overgegaan op de HKZ-norm 2015. Dit hield in dat de 

externe audit uit twee fasen bestond. Fase 1 betrof een beperkt vooronderzoek en was als 

voorwaarde om door te gaan naar fase 2, het implementatieonderzoek. Tijdens beide fasen zijn geen 

tekortkomingen en/of kritische tekortkomingen geconstateerd. Hiermee heeft GHOR Zeeland het 

HKZ-certificaat ook in 2017 behouden.

2 Klachten conform de Externe klachtenregeling VRZ 2012.
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Bijlage 2 Operationele gegevens

In deze bijlage bij het jaarverslag zijn de operationele gegevens opgenomen3. 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. Tevkens 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 2017.

Prestatie-indicatoren (Aristoteles)

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 Prestatie-indicator Resultaat Toelichting

1 Verwerktijd 

Meldkamer

In welk percentage 

van de gevallen haalt 

de alarmcentrale de 

bestuurlijke 

vastgestelde 

verwerkingstijd?

In 2017 is 62% van de 

meldingen binnen de 

vastgestelde 

verwerkingstijd (1:00) 

gerealiseerd.

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 Brandweerzorg 

realiseert hierbij een gemiddelde verwerkingstijd van 1 minuut en 2 seconden en 

3 
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Nr Omschrijving Prestatie-indicator Resultaat Toelichting

haalt in 2016 in 62% van de meldingen de, bestuurlijk vastgestelde, verwerkingstijd 

van 1 minuut.

De verwerkingstijd voor ‘brand gebouw ‘en ‘brand bijgebouw’ door de jaren heen 

op basis van de doorontwikkelde Business intelligence tool.

Jaartal Gemiddelde 

verwerkingstijd

Percentage behaalde 

drempel

Drempelwaarde

2016 1min 2 sec 62% 1 minuut

2015 1min 18 sec 66% 1 minuut 20 

seconden

2014 1 min 49 sec n.v.t. Geen 

drempelwaarde

2013 1 min 41 sec n.v.t. Geen 

drempelwaarde

2 Geoefendheid GHOR Hoeveel procent van 

de GHOR-

sleutelfunctionarissen 

en GHOR-teams zijn 

opgeleid en geoefend 

conform de hiervoor 

afgestelde eisen?

100% van de GHOR-

sleutelfunctionarissen 

voldoen aan de eisen.

De resultaten zijn geborgd in het vakbekwaamheidsmanagementsysteem AG5 en 

getoetst tijdens de hercertificering GHOR in 2017.

3 Geoefendheid 

brandweerpersoneel

Hoeveel procent van 

de medewerkers is 

opgeleid en geoefend 

conform de gestelde 

eisen?

In 2017 was er een 

gemiddelde opkomst 

van 75% van de 

brandweer-

medewerkers.

In 2017 is het 

percentage voor 

vakbekwaam worden 

(opleiden) 100%. 

Geoefendheid (vakbekwaam blijven)

De minimaal gestelde opkomst (per cyclus van anderhalf jaar) bedraagt 66%.

In de gevallen waar een medewerker niet aan de vereiste opkomst voldoet, gaat de 

Operationeel manager met de betreffende medewerker in gesprek om te 

achterhalen wat de reden is. In deze situaties wordt een hersteltraject opgestart.

2017: 75%

2016: 72%

2015: 73,8%
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Nr Omschrijving Prestatie-indicator Resultaat Toelichting

2014: 75%

Opleiden (vakbekwaam worden)

Voordat een leergang is afgerond, wordt een medewerker niet op de betreffende 

functie ingezet (een medewerker moet volledig opgeleid zijn voordat deze de functie 

mag vervullen).

2017: 100%

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 2017 werd in 65% 

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

2017: 65%

2016: 66%

2015: 69%

2014: 65%

2013: 64%

2012: 64%

2011: 68%

2010: 62%

5 Geoefendheid 

sleutelfunctionarissen 

in crisisteams

Hoeveel procent van 

de 

sleutelfunctionarissen 

die deel uitmaken 

van een crisisteam 

zijn opgeleid en 

geoefend volgens het 

Opleidingen:

3 OCR-basis: 24 deeln.

6 LCMS-knoppen: 37 

deeln.

OCR-verdieping: -

2 Loco-trainingen: 14 

deeln.

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 2017 is

georganiseerd, sommige functionarissen meerdere malen en sommige
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Nr Omschrijving Prestatie-indicator Resultaat Toelichting

multidisciplinair 

opleidings- en 

oefenplan? Bijscholen/trainen:

13 modules Nucleaire 

veiligheid

Oefeningen:

6 COPI –oefeningen

1 COPI-GHOR

2 COPI-VR trainingen

7 COTW-oefeningen

1 ROT-oefeningen

1 BT-oefeningen

1 ROT-BT oefeningen

1 

grensoverschrijdende 

oefening met Gent

1 Systeemtest

1 Systeemoefening

1 Systeemopkomst 

oefening

Voorbereidingen 

grote evenementen: 

FFA, CAS, oud en 

nieuw

Samenvatting:

Van de 

hoofdstructuur is in 

2017:

Opgeleid: 40-50%

Bijgeschoold/getraind: 

functionarissen niet zijn beoefend. De kolommen zijn verantwoordelijk voor het 

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.
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Nr Omschrijving Prestatie-indicator Resultaat Toelichting

70-80%

Geoefend: 60-70%

6 Opkomsttijden 

crisisteams

In hoeveel procent 

van de GRIP-1+ 

incidenten waren de 

gealarmeerde 

crisisteams na 

alarmering binnen de 

hiervoor gestelde 

tijden aanwezig?

Bij 22% van de GRIP-

incidenten is de 

opkomst binnen de 

gestelde tijden.

Bij 45% van de GRIP-

incidenten is 1 

functionaris te laat of 

ontbreekt.

Bij 33% van de GRIP-

incidenten zijn 2 of 

meer functionarissen 

te laat of ontbreekt.

In 2017 hebben zich 11 incidenten voorgedaan die zijn geclassificeerd als een GRIP-

incident. Deze incidenten zijn geëvalueerd. Van 6 incidenten zijn de opkomsttijden 

bekend. Tijdens deze 6 incidenten zijn 9 crisisteams (CoPI, ROT en GBT) opgeroepen. 

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 opkomsttijden zijn opgenomen in het Besluit veiligheidsregio’s en 

het Regionaal Zeeuws Crisisplan.

De functionaris die >2 keer later opkwamen of geheel niet zijn opgekomen zijn: 

voorlichter CoPI (4x). In 2018 wordt bezien of de invulling van dit piket door zowel 

externe partners als eigen personeel van VRZ vanuit het betreffende werkgebied kan 

worden ingevuld.

2013 2014 2015 2016 2017

Binnen de gestelde termijnen 50% 0% 0% 0% 22%

1 functionaris te laat 30% 57% 36% 64% 45%

2 of meer functionarissen te laat 20% 33% 64% 36% 33%

Personeel

Nr Omschrijving Prestatie-indicator Resultaat Toelichting

7 Personeelsbezetting Wat is de 

personeelsbezetting

Bezetting van 106% VRZ heeft per 31 december 2017 een formatie van 206,89 fte. Dit is 

inclusief de formatie van de meldkamer en van Bevolkingszorg. 

De werkelijke bezetting per die datum is 221,25 fte.

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.
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Financiën

Nr Omschrijving Prestatie-indicator Resultaat Toelichting

8 Besteding 

totaalbudget

Hoeveel procent van het 

totaalbudget is besteed?

Besteding is 100% 2017: 98,5%

2016: 99%

2015: 99%

2014: 99%

2013: 99%



104

GRIP-incidenten

Datum GRIP Lokatie Omschrijving

14-2-2017 2 Westerschelde Stranding tanker Scaldis

27-2-2017 3 Westerschelde Stranding MSC Iris

23-3-2017 3 Kapelle Brand bij fruitteeltbedrijf

1-7-2017 1 Hoek Lekkage Styreen bij Dow/Trinseo

14-8-2017 2 Westerschelde Stranding CSCL Jupiter

20-9-2017 2 Westerschelde Stranding Seatrout

4-11-2017 1 Middelburg Woningbrand centrum Middelburg 

(rookontwikkeling richting 

verzorgingstehuis)

13-11-2017 1 Sint Maartensdijk Brand in een bedrijfspand. 

Benedenwindsgebied afgezet ivm 

rookontwikkeling en asbest.

27-11-2017 1 Nieuwdorp Ongeval goederentrein. LPG-wagon 

gekanteld.

25-12-2017 1 Hansweert Stranding binnenvaartschip EWA.

Tabel X: Overzicht GRIP-incidenten 2017

GRIP-1 GRIP-2 GRIP-3 GRIP-4 Totaal

2013 8 2 1  11

2014 4 3  1 8

2015 6 5   11

2016 8 2 1  11

2017 5 3 2 0 10

Tabel X: Overzicht GRIP-incidenten 2013 t/m 2017
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Grafiek X: Overzicht GRIP-incidenten 2013 t/m 2017
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Operationele prestaties Brandweer

Onderstaande cijfers geven inzicht in de operationele prestaties van de brandweer in Zeeland in 

2017. 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. In het Business Intelligence systeem is in het eerste kwartaal van 2017 een 

nieuwe hiërarchie gebouwd voor de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), waardoor er een 

nauwkeuriger en betere koppeling met de BAG-objecten is ontstaan. Dit betekent ook dat er een 

betere koppeling is tussen de objecten en de CBS-buurten wat resulteert in een verschil van het 

percentage incidenten waarbij de brandweer voldoet aan de opkomstnorm ten opzichte van eerdere 

rapportages.

De operationele prestaties van het jaar 2017 worden waar relevant vergeleken met voorgaande 

jaren, zodat een trendbeeld kan worden gevormd. 

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 X: keten opkomsttijd

Uitruk- /opkomsttijd Prio 2013 2014 2015 2016 2017

Prio 1 4:37 4:23 4:26 4:14 4:28Gemiddelde uitruktijd

Prio 2 4:35 4:36 4:37 4:38 4:57

Prio 1* 9:27 9:10 8:48 8:59 9:21Gemiddelde 

opkomsttijd Prio 2 15:45 15:51 18:14 20:22 22:08**

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

* Bij de bepaling van de gemiddelde opkomsttijd voor prioriteit 1 incidenten zijn alle meldingen 

met een meldkamerverwerkingstijd groter dan 4 minuten uitgesloten. Dit zijn meldingen waarbij 

pas later assistentie van de brandweer wordt gevraagd. Over heel 2017 betrof dit 37 incidenten. 

In 2016 betrof dit 39 incidenten. 

** De werkelijke opkomsttijd voor prioriteit 2 meldingen was in 2017 14:37 min. De relatief hoge 

opkomsttijd voor prioriteit 2 incidenten wordt veroorzaakt door 45 incidenten waarbij de 
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voertuigstatus “ter plaatse” van de TS niet goed of niet relevant was (gemiddelde verwerkingstijd 

prio 2 was < 4 minuten, uitruktijd 4:57 aanrijtijd 5:36).

Grafiek X: meerjarige cumulatieve opkomstijden bij prio 1 en 2

Figuur X: Rapportage gebiedsgerichte opkomsttijden conform AB-besluit Maatwerk in Brandweerzorg.

9 juli 2015. Uitgangspunt 30 en 31.
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Aantal brandweer uitrukken met basisbrandweereenheid

In 2017 waren er totaal 2288 incidenten waarvoor tenminste met één basisbrandweereenheid is 

uitgerukt. In 2016 waren er ook 2288 uitrukken. Van deze 2288 uitrukken in 2017 waren er 1482 met 

prioriteit 1 (in 2016; 1445) en 783 met prioriteit 2 (in 2016; 826). Uitrukken met prioriteit 3 

(dienstverleningen etc.) zijn verder buiten beschouwing gelaten. Conform de nieuwe brancherichtlijn 

Optische en Geluidssignalen Brandweer kent de brandweer vanaf 1 juni 2017 nog maar twee 

prioriteiten; prio 1 en prio 2. 

Uitrukken met andere voertuigen zoals redvoertuigen en hulpverleningsvoertuigen zijn in deze 

rapportage buiten beschouwing gelaten. Hiervoor zijn geen prestatie-indicatoren of wettelijke 

opkomstnormen vastgesteld. 

Aantal uitrukken met TS per gemeente

Figuur X: aantal uitrukken met TS per gemeente 
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Gemeente 2016 2017

Borsele 138 114

Goes 279 242

Hulst 111 124

Kapelle 53 69

Middelburg 281 233

Noord-Beveland 47 54

Reimerswaal 133 143

Schouwen-Duiveland 162 182

Sluis 167 188

Terneuzen 319 323

Tholen 127 141

Veere 193 172

Vlissingen 276 285

Bijstand buurregio's 2 18

Zeeland 2288 2288

Tabel X: aantal uitrukken per gemeente

Aantal uitrukken met TS per meldingsclassificatie

Brand - Alarm Gezondheid Ongeval Overige
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Figuur: aantal uitrukken met TS per meldingsclassificatie
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Risicobeheersing

Omschrijving 2013 2014 2015 2016 2017

Uitgebrachte adviezen (BEVI) 86 19 86 974 35

Uitgebrachte adviezen (Ruimtelijke 

ontwikkelingen)

90

Uitgebrachte adviezen 

(Vuurwerkbesluit)

25

Adviezen ontheffingen (routering 

gevaarlijke stoffen)

124 39 114 9

Uitgevoerde inspecties (BRZO) 20 22 33 575 38

Uitgevoerde inspecties 

(Bedrijfsbrandweren)

7

Uitgebrachte interdisciplinaire 

adviseringen grote evenementen 

8 9 9 8 86

Uitgevoerde inspecties 

Vuurwerkbesluit

43 23 26 34

Controles op brandveiligheid van 

objecten (thematische inspecties)

426 536 7057

Aantal uitgevoerde 

brandonderzoeken

14 36 20 26

Aantal voorlichtingsbezoeken aan 

instanties en evenementen ikv 

(brand)veilig leven

60 96 98

Reductie nodeloze uitrukken

Aantal 

OMS- en 

PAC-

meldingen

Verschil

OMS- en 

PAC-

meldingen

in %

tov 2014

Aantal 

OMS- en 

PAC 

meldingen 

afgevangen

% OMS- en 

PAC-

meldingen 

afgevangen

Aantal 

uitrukken 

op OMS- 

en PAC-

meldingen

Reductie 

uitrukken 

op OMS- 

en PAC-

meldingen

 ten 

opzichte 

van 2016 

A1 A2 B B/A1*100% A1-B

2014 3.096 100% 2.014 65% 1.180

2015 1.901 61% 1.142 60% 844

2016 2.048 66% 1.187 58% 971

2017 2.027 65% 1.171 58% 927 44

4 Tot en met 2016 werden de adviezen BEVI, Ruimtelijke ordening en Vuurwerk bij elkaar opgeteld.
5 Tot en met 2016 werden de uitgevoerde inspecties BRZO en Bedrijfsbrandweer bij elkaar opgeteld
6 Bevrijdingsfestival, VNG Congres, Vestrock, Concert at SEA, Mosseldag Yerseke, Kustmarathon, Tacx Pro 

Classic & Jaarwisseling.
7 Risicoklasse 1,2, en 3 is in de plaats gekomen van thematische inspecties.
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Preparatie

Omschrijving 2013 2014 2015 2016 2017

Opgestelde multidisciplinaire 

planvorming crisismanagement en 

publiek private samenwerking o.a. 

rampbestrijdingsplannen (revisie en 

nieuw) en convenanten

- - 3 14 38

Uitgevoerde multi 

incidentevaluaties 

9 6 18 11 10

Georganiseerde 

brandweeropleidingen door 

opleidingsinstituut van de Regionale 

brandweer

9 15 23 21,59 24

Georganiseerde brandweerexamens

Praktijk

Online

40

40

29

22

32

40

39

50

27

4210

Georganiseerde vaardigheidstoetsen 

voor brandweereenheden

102 104 110 110 7511

8 Regionaal Crisisplan, Incidentbestrijdingsplan Stralingsincidenten en Incidentbestrijdingsplan Groot 

Uitvalnutsvoorzieningen.
9 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)
10 144 examens tijdens 42 momenten
11 Dit zijn deelnemende ploegen en OVD’s. In 2017 heeft VRZ 15 wedstrijden georganiseerd.
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Opleiden en Oefenen

Omschrijving 2013 2014 2015 2016 2017

Bestuurlijke oefeningen (inclusief 

GRIP-4 oefening)

7 14 1 5 412

Bestuurlijke workshops/trainingen 2 2 16 2 313

Systeemtest 0 1 1 1 214

Operationele copi oefening 8 8 14 6 7

Virtual Reality CoPI Oefening 2

Trainingsdag netcentrisch werken 6 6 6 8 6

OCR opleidingen 3 3 3 2 3

OCR-verdiepingssessies - - 4 1 0

12 Het betreft 1 GBT-oefening voor gemeente Veere, 1 RBT-oefening voor de gemeenten Borsele en Terneuzen 

in samenwerking met de Westerscheldetunnel, 1 oefening met de Kerncentrale Doel waarbij een responscel 

werd verzorgd door VRZ (incl. voorzitter VRZ) en 1 oefening Grieppandemie voor Zeeuwse zorginstellingen 

waarbij zes burgemeesters betrokken waren.
13 tweemaal een training Crisisbeheersing voor loco-burgemeesters en eenmaal een training voor bestuurders 

over Crisisbeheersing bij een stralingsincident in aanloop naar de Nationale Nucleaire Oefening.
14 De GRIP3 – zeer grote brand Kapelle is officieel ingediend als  systeemtest in 2017. De reeds voorbereide 

systeemtest van 22 juni 2017 is daarop als systeemtraining voor de gehele hoofdstructuur (BT-ROT-CoPI-

secties) doorgegaan in de vorm van een systeemtraining. Daarnaast is op 13 december 2017 is 

opkomstoefening gehouden.
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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 AGS 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 (OL) 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.

Vanwege een tekort aan AGS-en is nog altijd sprake van dezelfde situatie.

In het bestuursvoorstel was opgenomen 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 de periode 1 januari tot en met 31 december 2017 hebben zich 60 (geregistreerde) incidenten met 

gevaarlijke stoffen plaatsgevonden, waarvoor een AGS en/of CVE[1] is gealarmeerd. Er is getoetst of 

de normtijden (opkomsttijd) volgens het Besluit veiligheidsregio’s zijn nageleefd.

[1] CVE: coördinator verkenningseenheden. Deze term vervangt de benaming Meetplanleider (MPL).
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Aantal 

incidenten
Aantal Percentage

Binnen normtijd 51 98 %

Buiten normtijd 1 2 %

Onbekend15 8

Totaal 60

Tabel 1: overzicht inzetten piketten IBGS (2017) – 1 januari t/m 31 december 2017

Tijd tussen alarmering en de 

aanwezigheid ter plaatse bij 

het incident

Aantal inzetten 

waarbij aan de 

normtijden wordt 

voldaan

Aantal inzetten 

waarbij niet aan de 

normtijden wordt 

voldaan*

Onbekend

< 30 minuten

(industrieterrein/buitengebied)

29 + 3x aflos

(waarvan 21x ter 

plaatse geweest)

1 6

> 30 en < 60 minuten

(buiten industriegebieden)

22 

(waarvan 14x ter 

plaatse geweest)

0 2

Telefonisch afgehandeld 16 0 0

Tabel 2: nader overzicht inzetten piketten IBGS (2017) –inzetten waarbij een overschrijding kan ontstaan. 

Gegevens zijn gedestilleerd uit de inzetverslagen van de AGS & CVE (bron AG5).

Van de 60 inzetten waren er 27 inzetten, waarbij de mogelijkheid aanwezig was, dat de normtijd zou 

kunnen worden overschreden. 

Bij één incident16 is de normtijd met 7 minuten overschreden. Tijdens het aanrijden zijn er adviezen 

aan de OVD-B doorgegeven wat tot inzetacties heeft geleid. Hierdoor heeft zich geen onveilige 

situatie voorgedaan. Het geven van adviezen tijdens het aanrijden heeft wel tot gevolgen dat de 

opkomsttijd ter plaatse buiten de normtijd was.

Bij de overige incidenten is geen sprake geweest van een overschrijding. Redenen daarvoor zijn:

- De AGS zat was in de omgeving van het incident en kon voldoende snel aanwezig 

zijn.

- Het incident is telefonisch afgehandeld.

- Moment van het incident (verkeersdrukte was minimaal, bv. ’s nachts).

15 ‘Onbekend’ betekent dat niet juist is gestatust. Hierdoor is de opkomsttijd niet bekend.
16 Incidentnr. 68808
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Bijlage 3 Emergo

Ad 1. Operationaliteit

Met het verbetertraject Emergo is de operationaliteit weer centraal komen te staan in de 

organisatie. 

- In het inrichtingsvraagstuk zijn de Veiligheidsdirectie, de afdeling Crisisbeheersing en het 

breed overleg van de Veiligheidsdirectie met de netwerkpartners (het Strategisch 

Veiligheidsoverleg) steviger gepositioneerd in de organisatie. De Veiligheidsdirectie heeft op 

29 januari 2018 een Strategisch Veiligheidsoverleg met haar partners belegd waarin het 

voornemen is uitgesproken om periodiek bijeen te blijven komen en de samenwerking met 

elkaar te versterken;

- De afdeling Crisisbeheersing heeft, in samenwerking met Bevolkingszorg, GHOR en partners, 

ingezet op een verbetering van de crisisbeheersing. Om ook in de toekomst in te kunnen 

spelen op de veranderende maatschappij en de nieuwe crisistypen die hieruit voortvloeien. 

- In opdracht van de Veiligheidsdirectie is er in zeer korte tijd, een nieuw Regionaal 

Crisiscentrum (RCC) ingericht, om de inzet en coördinatie bij GRIP-incidenten zo effectief en 

goed mogelijk te kunnen laten verlopen;

- Om inzicht te kunnen krijgen en en te houden in de operationaliteit is eind 2017 gestart met 

het organiseren van onverwachtse systeemoefeningen. Op 13 december 2017 heeft de 

eerste onverwachtse opkomstoefening plaatsgevonden met een fictief scheepvaartincident 

in de haven van Hansweert. De alarmering en opkomst van functionarissen bij deze oefening 

is goed verlopen;

- In opdracht van de directie is een evaluatie vakbekwaamheid uitgevoerd. Er zijn diverse 

positieve ontwikkelingen en initiatieven gaande (omslagpunten) met betrekking tot 

“vakbekwaam blijven”. “Vakbekwaam blijven” is in ontwikkeling van kwantitatief (aantal) 

normen voor oefeningen naar kwalitatief ingestoken vakbekwaamheid (mede op basis van 

competenties). De mate van vakbekwaamheid (blijven) voor alle functionarissen om 

professioneel hun functies in de rampenbestrijding en crisisbeheersing te kunnen vervullen 

(zowel mono als multi) kan op dit moment nog niet inzichtelijk worden gebracht voor alle 

functionarissen van VRZ omdat hierover nog geen (meerjaren)beleid met kwantitatieve én 

kwalitatieve normen (toetskader) is vastgesteld. De definitie van vakbekwaam blijven is 

eveneens nog niet bepaald. Dit is geen op zich staand fenomeen voor VRZ, maar een landelijk 

issue;

- Om de vrijwilliger te faciliteren is er inmiddels een ploegleidersbijeenkomst georganiseerd en 

een brandweermarkt. Tijdens deze bijeenkomsten is informatie gedeeld met de ploegleiders, 

maar ook opgehaald met als doel de vrijwilliger nog beter te kunnen faciliteren om hun 

brandweervak uit te voeren.

Ad 2. Bestuur/ gemeenten

Met betrekking tot het thema bestuur/ gemeenten is met externe deskundigen de bestuurlijke 

sturing van de veiligheidsregio nader bekeken. Hierbij is de rol en de positie van het bestuur zelf aan 

de orde gekomen, maar ook de discussie over de verhouding met gemeenten/ gemeenteraden is 

gevoerd. 

De prioriteiten voor het bestuur zijn vastgelegd in een bestuurlijke agenda. In deze bestuurlijke 

agenda zijn drie aandachtspunten benoemd; transformatie besturing VRZ, herinrichting van de 

bestuurlijke portefeuilleverdeling en coaching van het bestuur.

Hierbij is onder andere gekeken naar de positionering van het Dagelijks Bestuur en het Algemeen 

Bestuur en naar de verschillende rollen en posities van de bestuurlijke entiteiten in het geheel zoals 

de gemeenteraden, de burgemeesters en de colleges van burgemeester en wethouders. 
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De herpositionering van het Bestuurlijk Afstemmingsoverleg (BAO) en de Adviescommissie Financiën 

(ACF) is opgepakt. Hierbij is ook (gedeeltelijk) aangesloten bij het good governance model van de 

Vereniging van Zeeuwse Gemeenten, waarin onder meer integrale advisering van inhoud en 

financiën is opgenomen. 

De genoemde wijzigingen zijn vastgelegd in het nieuwe bestuursmodel voor Veiligheidsregio Zeeland. 

Dit model is door het algemeen bestuur vastgesteld in de vergadering van 21 december 2017.

Na de vaststelling van het plan van aanpak Emergo is de raadsklankbordgroep drie keer bijeen 

geweest. Er is onder andere gesproken over de lokale en regionale benadering van 

veiligheidsvraagstukken en de informatiepositie van de gemeenteraden. De verbinding met de 

gemeenteraden zelf is ook versterkt. De waarnemend-directeur heeft de individuele gemeenteraden 

bezocht. De bestaande nieuwsbrief voor de gemeenteraden zal worden gecontinueerd. Daarnaast zal 

fysieke veiligheid, in nauw overleg met de Zeeuwse gemeenten, worden opgenomen in de Integrale 

veiligheidsplannen van de afzonderlijke gemeenten.

Ad 3. Organisatie-inrichting

Het debat over de organisatie inrichting leidt ertoe dat er alleen iets aan de inrichting van de 

organisatie veranderd gaat worden als dat ook echt nodig is. Discussies over “harkjes” leiden meestal 

niet tot verbeteringen, maar moeten ook niet uit de weg worden gegaan als ze nodig zijn. Inmiddels 

is een houtkoolschets opgesteld waarin voorstellen voor een herinrichting van de organisatie zijn 

opgenomen. Dit betreft een voorgenomen herschikking, waarbij de nieuwe commandant brandweer 

/ secretaris bestuur de mogelijkheid heeft om hier nog vanaf te wijken en definitief over de structuur 

zal besluiten. Deze inrichting is geen structuurdiscussie, maar betreft op een beperkt aantal punten 

een herschikking, waardoor een meer logische inrichting van de organisatie ontstaat, met 

duidelijkheid over taken, bevoegdheden en eigenaarschap. De doorontwikkeling van de organisatie 

wordt verder in 2018 opgepakt.

Ad 4. Ontwikkeling van mens en organisatie

Het doel van het organisatiebreed ontwikkeltraject is om breed vertrouwen, verbinding en 

gezamenlijke verantwoordelijkheid en samenwerken te stimuleren voor zowel vakinhoudelijke 

thema’s als houding, gedrag en werkwijze. Om dit te bereiken is voor leidinggevenden en 

medewerkers een ontwikkelprogramma op maat ontwikkeld. Samenwerking in en tussen de teams 

is, net als bij het bestuur, een belangrijk thema. Daarnaast is in juli 2017 een grote bijeenkomst 

georganiseerd met alle ploegleiders van de brandweer waarin onderwerpen als 

verantwoordelijkheden laag in de organisatie, vrijwilligheid nu en in de toekomst, maar ook weer 

trots op het vak aan de orde zijn gekomen. 

Het medewerkerstraject is in februari 2018 gestart met kick off bijeenkomsten op de verschillende 

werklocaties. 

Operationaliteit

VRZ is er voor de fysieke veiligheid van inwoners en bezoekers van Zeeland. Dit betekent dat de operationaliteit 

op orde moet zijn en centraal staat in de organisatie. Operationaliteit is enerzijds het voorkomen en beperken 

van incidenten en / of de gevolgen daarvan en anderzijds het inzetten, leiden en coördineren van doeltreffend 

en daadkrachtig operationeel optreden van de hulpdiensten in samenwerking met de netwerkpartners.

Nr. RP Initiatief/maatregel Planning pva Stand van zaken Opmerkingen
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Nr. RP Initiatief/maatregel Planning pva Stand van zaken Opmerkingen

O.1  In samenwerking met 

Bevolkingszorg, GHOR, en 

partners versterken van 

de positie van het proces 

crisisbeheersing, zowel in 

de koude als de warme 

fase.

Q3 2017 Dit is opgepakt als vervolg op het opstellen van de 

houtkoolschets in 2017. 

In het inrichtingsvraagstuk (zie Thema 3) worden de 

afdeling Crisisbeheersing, de Veiligheidsdirectie en een 

breed overleg van de Veiligheidsdirectie met partners 

(Strategisch veiligheidsoverleg Zeeland) zoals Defensie, 

Rijkswaterstaat en Waterschap Zeeuwse Stromen steviger 

gepositioneerd in de organisatie.

Tevens is het bestuur op 13 juli 2017 geïnformeerd over de 

status van het product crisisbeheersing en is er aandacht 

gevraagd voor de optie om te transformeren naar een 

wendbare organisatie die snel op ontwikkelingen in kan 

spelen. In nauw overleg met de crisispartners wordt 

gekomen tot een eerste uitwerking waarin een aantal 

startvoorstellen wordt gedaan.

Aan de Segeerssingel 10 te Middelburg wordt in 2018 een 

nieuw RCC ingericht. Functionarissen crisisbeheersing 

worden in de koude situatie in de crisisruimten gehuisvest. 

Verschillende functionaliteiten worden logisch geplaatst 

wat de operationaliteit ten goede komt.

 

O.2 10 Versterken van de positie 

van de 

Veiligheidsdirectie, en het 

Strategisch 

Veiligheidsoverleg 

Zeeland, binnen de 

organisatie.

Q3 2017 De Veiligheidsdirectie en het Strategisch Veiligheidsoverleg 

Zeeland zijn in het inrichtingsvraagstuk (zie Thema 3) 

steviger gepositioneerd in de organisatie. 

Dit is verder uitgewerkt in een document waarin wordt 

ingegaan op de rol en samenstelling van de 

Veiligheidsdirectie en welke rol de portefeuillehouders 

hebben. De houtskoolschets, het werkdocument 

positionering BAO en de bestuurlijke agenda vormen 

hiervoor de basis. 

Het Strategisch Veiligheidsoverleg Zeeland is op 29 januari 

2018 bijeengekomen. Deze bijeenkomst stond in het teken 

van een hernieuwde kennismaking. Hierbij werd ingegaan 

op de wijze waarop we de onderlinge verbinding in het 

netwerk van veiligheid met elkaar kunnen verstevigen.

 

O.3  Door onderzoek de mate 

van vakbekwaamheid 

vaststellen van de 

functionarissen die deel 

uitmaken van de 

hoofdstructuur en de 

brandweer. De resultaten 

en de hieruit 

voorvloeiende adviezen 

worden ter 

besluitvorming 

voorgelegd aan de 

veiligheidsdirectie.

Q4 2017 en Q1 

2018

De tussenrapportage vakbekwaamheid is in concept 

gereed. De rapportage wordt in het besluitvormingsproces 

gebracht.

Er zijn diverse positieve ontwikkelingen en initiatieven 

gaande (omslagpunten) met betrekking tot “vakbekwaam 

blijven” van kwantitatief (aantal) normen voor oefeningen 

naar kwalitatief ingestoken vakbekwaamheid (mede op 

basis van competenties). De mate van vakbekwaamheid 

(blijven) voor alle functionarissen om professioneel hun 

functies in de rampenbestrijding en crisisbeheersing te 

kunnen vervullen (zowel mono als multi) kan op dit 

moment nog niet inzichtelijk worden gebracht voor alle 

functionarissen van VRZ omdat hierover nog geen 
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Nr. RP Initiatief/maatregel Planning pva Stand van zaken Opmerkingen

(meerjaren)beleid met kwantitatieve én kwalitatieve 

normen (toetskader) is vastgesteld. De definitie van 

vakbekwaam blijven is eveneens nog niet bepaald. Dit is 

geen op zich staand fenomeen voor VRZ, maar een 

landelijk issue.

O.4  Versterking van de positie 

van het multidisciplinair 

opleiden, trainen en 

oefenen om nog beter bij 

te dragen aan de 

operationaliteit. Hierin 

komen o.a. vernieuwing 

van methodieken en 

verbetering van het 

imago aan de orde. 

Q3 2017 t/m 

Q1 2018

De bezetting van de afdeling MOTO is op sterkte gebracht 

voordat kon worden gestart met de versterking van de 

positie van MOTO. 

Aan de colleges van burgemeester en wethouders wordt 

een alternatief aanbod gedaan voor een alternatieve table-

top training van de colleges (na de coalitievorming en 

verkiezingen) en in de voorbereiding op de Nationale 

Nucleaire Oefening ‘Shining Spring’ zijn ter voorbereiding 

diverse workshops gegeven.

O.5  Werving van een 

Regionaal commandant 

brandweer Zeeland. 

Eerste opdracht vanuit 

leiderschap bouwen aan 

samenwerking en 

vertrouwen, zowel 

binnen de 

brandweerkolom als met 

partners daarbuiten.

Q2 2017 De vacature van commandant brandweer/ 

bestuurssecretaris is ingevuld. De commandant 

brandweer/ bestuurssecretaris is op 1 maart 2018 

geïnstalleerd.

O.6  Het regelmatig 

organiseren van 

onaangekondigde 

systeemtesten. Dit om 

inzicht te geven in de 

operationaliteit van VRZ 

en haar partners om 

indien nodig te kunnen 

sturen op verbetering 

(stimuleren van lerend 

vermogen).

Continue Op woensdag 13 december 2018 is een onverwachtse 

opkomst oefening georganiseerd met een fictief incident. 

De Veiligheidsdirectie heeft besloten meerdere malen per 

jaar een onverwachtse oefening te organiseren.

 

O.7  Dagbezettingen 

brandweer garanderen. 

Hiervoor wordt een 

voorstel uitgewerkt in het 

tweede kwartaal van 

2017.

Q3 2017 De dagbezettingen brandweer zijn in de praktijk 

gegarandeerd. Het voorstel dagbezettingen brandweer is 

ter besluitvorming voorgelegd aan het MT. Het MT is 

akkoord. Momenteel ligt het voorstel ter advies voor bij de 

ondernemingsraad.

 

O.8  De Regionaal 

commandant brandweer 

gaat tijdens duur van 

Emergo 2 x per jaar in 

overleg met de 

ploegleiders. Onder 

andere om de visie te 

delen, op te halen en in 

gesprek te gaan en te 

voelen hoe het gaat en 

Q3 en 4 2017 De Regionaal commandant brandweer heeft een eerste 

overleg gehad met de ploegleiders, om onder andere in 

gesprek te gaan om te kijken wat beter kan. 

De tweede ploegleidersbijeenkomst is door de interim 

manager brandweer georganiseerd op 1 februari 2018. Dit 

was een brandweermarkt met een interactieve 

uitwisseling van thema’s die door de ploegleiders zijn 

aangegeven. Zowel ploegleiders, hun plaatsvervangers als 

vertegenwoordigers uit de verschillende teams VRZ waren 
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Nr. RP Initiatief/maatregel Planning pva Stand van zaken Opmerkingen

wat (nog) beter kan. uitgenodigd.

O.9  Voor zover mogelijk heeft 

iedere medewerker VRZ 

een operationele rol. 

Q2 2018 Dit is opgenomen in de werving & selectie procedure en 

wordt meegenomen in het te vormen functieprofiel. Een 

groot deel van de medewerkers vervult een operationele 

rol. Uit onderzoek is gebleken dat er momenteel niet voor 

iedere medewerker een passende operationele rol 

beschikbaar is.

 

O.10  Het aannamebeleid van 

de veiligheidsregio is er 

op gericht dat nieuwe 

medewerkers ook een rol 

vervullen in de 

operationele organisatie.

Q3 2017 Dit is opgenomen in de werving & selectie procedure en 

wordt meegenomen in het te vormen functieprofiel.
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Gemeenten en bestuur

Streven is om veiligheid en de veiligheidsregio hoger op de agenda van gemeenten te krijgen en dit uiteindelijk terug te zien 

in het veiligheidsbeleid van de gemeenten. Verbeteren van de samenwerking met (de ambtelijke vertegenwoordigers van) 

de gemeenten.

Nr. RP Initiatief/maatregel Planning pva Stand van zaken Opmerkingen

B.1 1,3,9 Bestuurlijk traject, 

onder meer met 

externe begeleiding. 

Reflectie op het 

collectief functioneren 

alsmede de bestuurlijke 

spagaat en herstel van 

vertrouwen komen 

hierbij aan de orde. 

Q,2, 3 en 4 2017 Op 13 en 14 april 2017 heeft een eerste bestuurlijke 

themabijeenkomst, onder begeleiding van een externe 

coach plaatsgevonden. In het najaar van 2017 heeft er 

een tweede bijeenkomst plaatsgevonden met deze 

coach. De uitkomsten van deze beide bijeenkomsten zijn 

onder andere gebruikt als input voor het nieuw 

vastgestelde bestuursmodel. Het bestuur wil  coaching 

verder continueren.

 

B.2a  Opstellen van een 

bestuurlijke agenda 

traject Emergo. In deze 

agenda worden een 

viertal acties benoemd, 

die de komende 

periode worden 

uitgewerkt.

Q 2t/m 4 2017 Naar aanleiding van het onderzoek van het bureau 

Twynstra Gudde en het op basis hiervan vastgestelde 

richtinggevend perspectief heeft het algemeen bestuur 

van Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) een bestuurlijke 

agenda  opgesteld. In de bestuurlijke agenda worden 3 

aandachtspunten benoemd:

1) Transformatie van de besturing van VRZ

2) Herinrichting van de bestuurlijke portefeuilleverdeling

3) Coaching van het bestuur. Pieter Tops (hoogleraar 

bestuurskunde) adviseert hierbij het bestuur. Door de 

bestuurlijke  werkgroep is een voorstel opgeleverd voor 

een nieuw bestuursmodel. Dit nieuwe model is 

vastgesteld tijdens de vergadering van het algemeen 

bestuur van 21 december 2017 en zal de komende 

periode verder geïmplementeerd worden.

 

B.2b 2,3 Opstellen van een 

bestuurlijke 

beleidsagenda 2017 – 

2020, die tot stand 

komt in samenhang 

met de herijking van 

het 

meerjarenbeleidsplan 

VRZ (2016-2020). 

Q4 2017 De herijking van het meerjarenbeleidsplan is in het 

strategisch MT van 4-11-2017 besproken. In 2018 en 

2019 wordt in de reguliere planning en control cyclus de 

stand van zaken met betrekking tot de meerjarendoelen 

t/m 2019 besproken. Dit in samenhang met de 

activiteiten en resultaten van het plan van aanpak 

Emergo. Indien nodig worden verdere prioriteiten 

gesteld. De cyclus waarin regionaal risicoprofiel input 

vormt voor meerjarenbeleidsplan start in 2018 met het 

regionaal risicoprofiel als input voor 

meerjarenbeleidsplan 2020-2023. In de tweede helft van 

2018 start het traject om te komen tot een nieuw 

meerjarig beleidsplan. 

Planning wordt 

bijgesteld naar 

Q4 2018

B.3 7 Onderzoeken of het 

atypische karakter van 

Zeeland op onderdelen 

vraagt om oplossingen 

die mogelijke afwijken 

van wet- en regelgeving 

(buiten de lijntjes 

kleuren). 

Q4 2017 Tot op heden is het nog niet noodzakelijk geweest om af 

te wijken van de wet- en regelgeving. Mogelijk geven 

verdere ontwikkelingen hier aanleiding toe.
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B.4 5 Uitwerken van de 

posities, rollen en 

verwachtingen van de 

bestuurder, DB, AB, 

bestuurlijke 

portefeuillehouders, de 

gemeenteraad, het 

college van B&W en de 

directie.

Q4 2017 Er is een bestuurlijke werkgroep samengesteld, die zich 

buigt over de herinrichting van het bestuurlijk 

portefeuillehouderschap en de bestaande bestuurlijke 

structuur, van gemeenteraad tot algemeen bestuur, en 

hieraan gerelateerde werkwijzen beziet.  Deze 

bestuurlijke werkgroep heeft een voorstel opgeleverd 

voor een nieuw besturingsmodel en een nieuwe 

portefeuilleverdeling, dit is vastgesteld in de vergadering 

van het algemeen bestuur op 21 december 2017.

 

B.5 5 Uitwerken van rollen 

en betrokkenheid van 

gemeenten, kring van 

gemeentesecretarissen, 

ACF en het BAO.

Q2, 3 en 4 2017 Inmiddels is er met de diverse overleggen gesproken 

over de verdere samenwerking met de gemeenten. Dit 

heeft er onder andere toe geleid dat de positionering van 

BAO en ACF is gewijzigd. Vanuit de beide overleggen zal 

één integraal advies aan het bestuur worden gegeven. 

Dit conform de regeling good governance van de 

Vereniging van Zeeuwse Gemeenten. Verder zal de rol 

die de BAO-leden als accountmanager naar de 

gemeenten kunnen vervullen verder worden uitgewerkt. 

Bovenstaande is onder andere meegenomen bij de 

uitwerkingen en vaststelling van het nieuwe 

bestuursmodel.

De planning 

wordt qua 

afronding 

bijgesteld naar 

Q2 2018

B.6 4 Beleids- en 

begrotingsvoorstellen 

ten behoeve van 

raadsbesluitvorming 

(waar nodig) in 

samenhang 

presenteren. Bij 

complexe vraagstukken 

zal de (wnd.) directeur 

of een vervanger het 

voorstel op verzoek 

toelichten in de 

gemeenteraden. 

Q 3 2017 Dit is in het proces opgenomen. Zie het resultaat van 

bestuurlijke besluitvorming rondom Emergo en 

financiën.

Begroting 2019: Elie van Strien heeft al een indicatie van 

de extra gemeentelijke bijdrage aan de raden 

gepresenteerd in zijn afsluitende ronde langs de 

gemeenten. Edith van der Reijden wil op verzoekde 

begroting 2019 in Q2 in de gemeenteraden toelichten.

 

B.7  Herziening van het 

proces tot 

(bestuurlijke) 

besluitvorming, waarbij 

we de cyclus 

afstemmen op de 

verwachtingen van 

management, bestuur, 

ACF, BAO, colleges en 

gemeenteraden.

Q3 2017 Dit onderwerp wordt verder uitgewerkt onder andere op 

basis van de resultaten van de bestuurlijke werkgroep en 

de uitwerking van de rollen van gemeenten, kring van 

gemeentesecretarissen, ACF en BAO (B4)

De planning 

wordt bijgesteld 

naar Q2 2018

B.8  Evalueren 

raadsklankbordgroep 

en op basis hiervan 

beslissen over de 

continuering ervan. We 

vullen de 

bijeenkomsten tijdens 

het project 

themagewijs in, indien 

gewenst in bijzijn van 

een bestuurder.

Q1 2018 Op dinsdag 3 oktober heeft er een tweede bijeenkomst 

van de raadsklankbordgroep plaatsgevonden. Tijdens 

deze tweede bijeenkomst is de informatiepositie van de 

gemeenteraad behandeld. In februari 2018 heeft er 

opnieuw een bijeenkomst plaatsgevonden tussen de 

raadsklankbordgroep, de bestuurlijke werkgroep en 

professor Tops. Tijdens deze bijeenkomst is onder andere 

ingegaan op rol en verwachtingen voor de toekomst. De 

raadsklankbordgroep heeft verzocht om het overleg te 

continueren en periodiek bijeen te laten komen. De 

bijeenkomsten worden themagewijs ingevuld.  
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Organisatie-inrichting

Om de operationaliteit centraal te kunnen stellen is het belangrijk dat taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden 

duidelijk zijn. Het inrichtingsvraagstuk is onvoldoende op orde waardoor onduidelijkheid, inefficiëntie en frictie ontstaan.

Nr. RP Initiatief/maatregel Planning pva Stand van zaken Opmerkingen

OR.1 7 Evalueren van de 

organisatiestructuren de 

primaire en secundaire 

processen op basis van 

de nieuwe visie, 

beschikbare rapportages, 

het beleid 

veiligheidsregio en de 

wettelijke kaders. Dit in 

samenhang met de 

(strategische) 

personeelsplanning. Met 

hierbij aandacht voor 

zowel de technische als 

de sociale verbindingen 

tussen mensen, teams, 

directie, bestuur, 

gemeenten en de 

(netwerk)partners. 

Uitgangspunten hierbij 

zijn: 

verantwoordelijkheden 

zo laag mogelijk in de 

organisatie, duidelijk 

belegd en decentraal 

wat decentraal kan.

Q3 2017 t/m 

Q2 2018

Het MT heeft de houtskoolschet inrichting 

Veiligheidsregio Zeeland vastgesteld. De komende 

periode wordt de houtskoolschets verder uitgewerkt 

door de aangewezen kwartiermakers.

De planning 

wordt bijgesteld 

naar Q2 2018 om 

de 

houtskoolschet 

verder uit te 

werken. 

OR.2  Evalueren van de PDCA-

cyclus en op basis 

hiervan de cyclus 

aanpassen, zodat deze 

efficiënt en doeltreffend 

is.

Q4 2017 Nog niet gestart. De evaluatie van de PDCA-cyclus hangt 

nauw samen met B7 en OR1.  De PDCA cyclus wordt 

vormgegeven nadat de opdrachten B7 en OR 1 zijn 

opgeleverd.  De oplevering zal waarschijnlijk eind 2018 

plaatsvinden.

 

OR.3 7 Analyseer of de 

operationele 

hoofdstructuur past bij 

de bijzondere 

geografische kenmerken 

van Zeeland (atypisch), 

en het feit dat Zeeland 

het tweede risicogebied 

van Nederland is. Op 

basis van deze analyse 

waar nodig verbeteren 

van de structuur.

Q1 2018 Er heeft een bijeenkomst plaatsgevonden waarin is 

gesproken over de operationele hoofdstructuur.  Er is 

geconcludeerd dat een evaluatie van de hoofdstructuur 

niet nodig is. De multidisciplinaire samenwerking van de 

deelnemers binnen de operationele hoofdstructuur dient 

echter wel verbeterd te worden.

De verbetering van de multidisciplinaire samenwerking 

komt terug in het initiatief O.1. de versterking van de 

positie en het proces crisisbeheersing en de opdracht van 

de kwartiermaker crisisbeheersing.
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OR.4 Het Brandweer Management Overleg (BMO) is een 

traject gestart om de samenwerking binnen en buiten de 

brandweerkolom te verbeteren. Dit wordt meegenomen 

in het voorstel van de kwartiermaker Brandweer.

 

 Analyseer en, indien 

nodig, verbeter de 

samenwerking (de taken, 

verantwoordelijkheden, 

bevoegdheden en 

verwachtingen) binnen 

de brandweerkolom, 

met name tussen de 

ploegleiders, 

operationeel managers, 

teamleiders en de 

regionaal commandant.

Hierbij staat het motto: 

‘decentraal, tenzij’ 

centraal en de ploegen 

zijn in staat hun werk 

goed te kunnen doen. 

Korte lijnen, 

duidelijkheid en 

instandhouding van de 

‘brandweervrijwilligers 

passie’ met ruimte voor 

‘couleur locale’ zijn 

hierbij elementair. 

Q2 en 3, 4 

2017

Daarnaast ontwikkelt een werkgroep 'menukaarten' voor 

de ploegleiders, zodat een aantal zaken weer decentraal 

op de kazernes geregeld kan worden. De centrale 

organisatie bepaalt echter de kaders en regelruimte.  De 

menukaart is in concept gereed en door bedrijfsvoering 

en Brandweermanagement overleg goed gekeurd. 

Menukaarten worden momenteel afgestemd met de 

ploegleiders. Vervolgens gaan de menukaarten het 

besluitvormingsproces in.

De planning 

bijstellen naar 

Q2 2018. De 

menukaarten 

worden uiterlijk 

1 maart 2018 

opgeleverd
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Ontwikkeling van mens en organisatie

Het onderzoek van het bureau Twynstra en Gudde constateerde dat ‘de norm weg is’ in het alledaagse organisatieleven binnen VRZ.

Nr. RP Initiatief/maatregel Planning pva Stand van zaken

OM.1  Ontwikkelen van integriteitsbeleid. Tot stand gekomen in gesprek 

met medewerkers, leidinggevenden en bestuur. 

Q2 en Q3 2017 De werkgroep is gestart en werkt momenteel een plan uit 

betreffende de bewustwording in de organisatie op het gebied van 

integriteit. 

De uitvoering van het ontwikkelprogramma voor medewerkers 

(OM.2) heeft echter momenteel prioriteit. Na de uitvoering van dit 

ontwikkeltraject zal  in gesprek met medewerkers, leidinggevenden 

en bestuur verder worden gewerkt aan de ontwikkeling van een 

integriteitsbeleid. 

OM.2 1,8 Opstellen van een ontwikkelprogramma voor alle medewerkers en 

teams. Onderwerpen die aan de orde komen zijn bijvoorbeeld:

- Waarden & normendebat: introductie van de ‘nieuwe’ norm: zo 

doen wij dat hier…

- Introductie en doorleven integriteit(beleid)

- Na behoeftepeiling ontwikkeling van kennis en vaardigheden m.b.t. 

bijvoorbeeld projectmanagement, veranderkunde enz. 

Q1 2018 Het leiderschapsontwikkeltraject voor leidinggevenden onder 

begeleiding van een externe coach loopt. Leidinggevenden werken 

met een persoonlijk actieplan. Intervisie is opgezet. Traject loopt 

door in 2018.

Het ontwikkeltraject voor alle (beroeps)medewerkers van VRZ is 

gestart. Begin februari is de kick-off en eind februari gaan ruim 250 

medewerkers met elkaar in gemixte groepen van ca. 15 personen 

aan de slag. Van februari t/m juni doorlopen zij 4 blokken/thema’s. 

Traject is afgerond voor de zomervakantie 2018.

OM.3 6 Ontwikkelen van een mobiliteitsbeleid. Eventueel is samenspraak 

met vergelijkbare organisaties in Zeeland, zoals de GGD en RUD.

Q1 2018 Er  wordt gezocht naar aansluiting  bij het Zeeuws netwerk platform 

voor mobiliteit. 

OM.4 1,8,9 Ontwikkelen van een aanvullend leiderschapsprogramma. Hierbij 

kijken we of de leidinggevenden voldoende in hun kracht staan en 

hun medewerkers kunnen faciliteren en begeleiden om hun werk 

goed en met plezier uit te kunnen voeren. Dienend leiderschap, 

integriteit en het goede voorbeeld geven spelen hierbij een 

belangrijke rol. Dit vanuit de intentie om de medewerkers in hun 

kracht op de juiste plek met plezier hun werk te kunnen laten doen.

Q4 2017 Zie OM.2

Naast het leiderschapsontwikkeltraject is (tijdelijk) een 

leidinggevendenoverleg ingesteld. Aan dit overleg nemen alle 

leidinggevenden deel. Samen invulling geven aan ‘leiding & 

leiderschap’ is de rode draad van dit overleg.
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Nr. RP Initiatief/maatregel Planning pva Stand van zaken

OM.5  Het bevorderen van het nemen van initiatieven (zoals de sportdag). 

We stimuleren medewerkers en brandweervrijwilligers om ideeën 

aan te dragen die bijdragen aan het verbeteren van de organisatie in 

de breedste zin van het woord. Doel is om de denk- en daadkracht 

binnen de organisatie zo optimaal mogelijk te benutten. 

Q3 2017 Dit is een intentie die zo veel mogelijk wordt uitgedragen door het 

MT en de Veiligheidsdirectie.  De sportdag voor 2018 is 

georganiseerd.

OM.6 6 In overleg met andere organisaties in Zeeland en de Zuidwestelijke 

Delta (bijvoorbeeld gemeenten, Rijkswaterstaat, GGD, RUD, 

Provincie, Hogeschool Zeeland) het idee uitwerken om in het kader 

van ontwikkeling en krachtenbundeling meer gebruik te gaan maken 

van elkaars kennis en kunde. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het 

oprichten van een projectleiderspool.

Q1 en 2 2018 De samenwerking met de GGD wordt nader verkend. Tevens is het 

Strategische Veiligheidsoverleg op 29 januari bijeengekomen om de 

onderlinge verbinding in het netwerk van veiligheid te verstevigen.

OM.7  Het Emergo tevredenheidsonderzoek (ETO) uitvoeren. Dit een soort 

van medewerkers tevredenheidsonderzoek aangevuld met een 

tevredenheidsonderzoek onder het bestuur, de gemeenten en de 

netwerkpartners. Dit om te kijken waar we staan, welke successen 

zijn behaald en wat nog nodig is.

Q2 2018 In overleg met de voorzitter van de begeleidingscommissie en de 

directeur VRZ is ervoor gekozen om dit actiepunt te veranderen naar 

tussenevaluatie. In het eerste kwartaal 2018 wordt in de volgende 

gremia teruggekeken (evaluatie) op het Emergo proces en de 

voortgang tot nu toe:

- Begeleidingscommissie

- Raadsklankbordgroep

- Bestuurlijk adviesorgaan en ACF

- Leidinggevendenoverleg

Tevens wordt de analyse van adviesbureau WE-VIEW (onderdeel van 

het medewerker ontwikkeltraject) meegenomen in de 

tussenevaluatie.

Initiatief is nog niet gestart

Initiatief is geannuleerd

Initiatief is gestart, maar nog niet afgerond

Initiatief is afgerond
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Bijlage 4 Realisatie begrote investeringen 2017
Rijlabels Som van Budget: 2017-2 Som van Werkelijke Som van Verschil: Bedrag Doorschuiven ? In € 

Lasten 14.826.547 8.544.950 6.281.597 6.085.357

7004-C2000 Portofoons en mobilofoons (816x) 986.073 602.929 383.144 Doorschuiven 383.144

7005-ICT 175.000 145.874 29.126 Afgerond

7006-Helmen, bluskleding, laarzen en handschoenen 2.092.475 1.809.882 282.593 Deels Doorschuiven 82.500

7009-Nieuwe TS 2.380.000 461.282 1.918.718 Doorschuiven 1.914.897

7017-Ademluchtcilinders 90.000 90.000 0 Afgerond

7021-Overdrukventilatoren 177.000 164.116 12.884 Doorschuiven 12.800

7023-Chemiepakken Splash2000 129.000 60.594 68.406 Doorschuiven 68.406

7024-Gaspakken (16x) 81.000 0 81.000 Doorschuiven 81.000

7025-Warmtebeeldcamera's 174.943 179.712 -4.769 Afgerond

7026-Pagers (1400x) 251.869 295.290 -43.421 Doorschuiven -43.421

7030-Paxtas/AED 11.500 11.465 35 Afgerond

7033-Energiebesparende maatregelen 36.561 5.762 30.799 Doorschuiven 30.799

7036-Plan van aanpak Meldkamer 270.000 57.431 212.569 Doorschuiven 212.569

7049-Midlife vervanging banden 48.262 18.063 30.199 Doorschuiven 30.199

7054-Handlampen oplaadbaar 21.298 12.246 9.052 Doorschuiven 9.052

7055-Midlife vervanging straalpijpen 41.888 6.721 35.167 Doorschuiven 35.167

7057-Valbeveiliging 42.913 30.456 12.457 Afgerond

7059-Kazerne info displays 147.224 53.513 93.711 Doorschuiven 93.711

7070-Werkplaatsinrichting MTL 204.761 16.416 188.345 Doorschuiven 188.345

7073-Ademluchtcompressoren 43.000 42.301 699 Afgerond

7076-Bijzonder materiaal HV's 26.248 35.837 -9.589 Afgerond

7080-Duikmaterialen 344.650 83.073 261.577 Doorschuiven 261.577

7084-Strandambulance brandweer Burgh-Haamstede (4827) 62.000 61.362 638 Afgerond

7089-HV-voertuig 189.714 189.639 75 Afgerond

7093-Noodstroomaggregaten 20.000 25.082 -5.082 Afgerond

7099-Reddingsvaartuig 42.300 0 42.300 Doorschuiven 42.300

7100-Voertuig Rope Rescue Team Terneuzen 74.026 73.348 678 Afgerond

7101-Kettingzagen incl. zaagkleding 173.842 20.735 153.107 Doorschuiven 153.107

7102-Navigatie 432.000 43.215 388.785 Doorschuiven 388.785

7103-Dienstbussen 135.000 83.824 51.176 Deels Doorschuiven 45.000

7104-Dienstauto's (groot) 189.000 36.755 152.245 Doorschuiven 152.000

7105-Dienstauto's (klein) 40.000 17.656 22.344 Doorschuiven 60.000

7108-Hoogwerker / Redvoertuig 1.720.000 944.030 775.970 Doorschuiven 775.970

7117-Redvoertuig Schouwen-Duiveland 860.000 200.484 659.516 Doorschuiven 659.516

7120-Gebouw toegangscontrolesysteem 10.000 11.039 -1.039 Afgerond

7121-Bluspakken jeugdbrandweer (10jr) 50.000 0 50.000 Doorschuiven 50.000

7122-Verbouwing kazerne Borssele 116.000 115.853 147 Afgerond

7124-Aankoop Segeerssingel 10 Middelburg 2.102.000 2.101.245 755 Afgerond

7127-Verbouwing kazerne Goes Oranjeweg 20.000 13.488 6.512 Afgerond

7128-Verbouwing kazerne Terneuzen Koegors 60.000 0 60.000 Doorschuiven 60.000

7129-Vaartuigen Search & Rescue 600.000 297.064 302.936 Doorschuiven 302.936

7130-Opbergrekken bluspakken 20.000 26.048 -6.048 Afgerond

7131-Verzorgingsunits (2x) 35.000 0 35.000 Doorschuiven 35.000

7132-Voertuig brandonderzoekers 50.000 51.281 -1.281 Afgerond

7133-Aanpassen HV-container Goes 50.000 49.839 162 Afgerond

Baten -600.000 -297.064 -302.936 -302.936

7129-Vaartuigen Search & Rescue -600.000 -297.064 -302.936 Doorschuiven -302.936

Eindtotaal 14.226.547 8.247.886 5.978.661 5.782.422
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Bijlage 5 Lijst met afkortingen
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