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Bestuursvoorstel

Onderwerp 2e Bestuursrapportage 2018 (inclusief 3e begrotingswijziging 2018)

Status Besluitvormend

Gevraagd besluit Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd:

1. Kennis te nemen van de 2e Bestuursrapportage 2018.

2. In te stemmen met de 3e begrotingswijziging 2018 (= 2e 

financiële rapportage 2018), waarbij in het bijzonder met 

de volgende punten wordt ingestemd:

a. Het herbestemmen van € 80.000 van de reserve 

transitie ter dekking van het negatieve resultaat. Dit 

bedrag was eerder bestemd voor 

inkoopondersteuning;

b. Het aanwenden van een deel van de algemene 

reserve om het resterende deel van verwachte 

negatieve resultaat van € 77.304 op te vangen;

c. De reserve transitie te herbestemmen voor de 

kwaliteitsslag Industrie, Transport en ruimte voor 

€ 5.000 (programma Risicobeheersing) en de 

overhead met hetzelfde bedrag te verlagen;

d. De eenmalige bijdrage van € 1.003.000 vanuit het 

Rijk voor de transitie van de meldkamer toe te 

voegen aan de bestemmingsreserve Meldkamer.

Intrekken van eerdere 

besluitvorming

Niet van toepassing

Bijlagen 1. 2e bestuursrapportage 2018 (inclusief 3e 

begrotingswijziging 2018)

1. Samenvatting

De bestuursrapportage heeft betrekking op de periode januari tot en met augustus van 2018. De 

bestuursrapportage geeft inzicht in de bestuurlijke, financiële en operationele stand van zaken van 

Veiligheidsregio Zeeland (VRZ).

Bestuurlijke ontwikkelingen

Invulling directie/ managementteam

Vanuit het project Emergo is gekeken naar de (door)ontwikkeling van de organisatie. In de afgelopen 

periode is deze organisatie van VRZ om die reden bijgesteld. In mei 2018 heeft de manager 

Bedrijfsvoering, vanwege pensionering, afscheid genomen van VRZ. De functie van manager 

Bedrijfsvoering wordt ad interim ingevuld tot 1 november 2018. 
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Op dit moment wordt het Managementteam van VRZ gevormd door de directeur/ commandant 

brandweer in de persoon van Edith van der Reijden en de managers Brandweerzorg, Crisis- en 

Risicobeheersing en directeur GMZ. Voor de functie van manager Brandweerzorg is de heer Ben 

Ham, voorheen werkzaam bij Brandweer Flevoland, aangesteld. De functie van manager Crisis- en 

Risicobeheersing wordt vervuld door Dorina Willemse. Eind september zijn nog een aantal 

teamleidersfuncties, zoals de teamleiders voor de teams Directiestaf, Crisisbeheersing, WWR 

(wonen, werken en recreëren) en HRM vacant. Naar verwachting zal per 1 januari 2019 het 

leidinggevend kader volledig ingevuld zijn.

Operationaliteit op één!

Afgelopen zomer was een erg droge en warme zomer. Vanuit VRZ heeft in samenwerking met onze 

partners zoals Politie, Rijkswaterstaat, waterschap, gemeenten, Evides en reddingsbrigades paraat 

gestaan om de (mogelijke) gevolgen van natuurbranden te kunnen bestrijden. Deze periode heeft in 

het teken gestaan van scenario ontwikkeling voor natuurbrandbestrijding, verhoogde paraatstelling 

en extra risicocommunicatie. Voor de brandweer was deze zomer een drukke periode. Door de 

droogte waren er meer buitenbranden te blussen dan vorig jaar. In juni, juli en augustus van 2017 

waren er in Zeeland 144 buitenbranden. In dezelfde periode van dit jaar waren dat er 213. In de 

komende periode worden het optreden van VRZ tijdens deze periode (multi en mono) geëvalueerd 

en wordt bezien of aanpassing van het regionaal risicoprofiel hierop noodzakelijk is.

Programmabegroting 2019

In het Algemeen Bestuur van 5 juli 2018 is de programmabegroting 2019 vastgesteld. Mede dankzij 

een goede samenwerking met adviseurs (bestuurlijk en financieel) van de Zeeuwse gemeenten is het 

proces tot vaststelling van deze begroting soepel verlopen.

Raadsbijeenkomsten GGD, RUD en VRZ

In oktober en november 2018 zijn drie kennismakingsbijeenkomsten voor gemeenteraadsleden 

ingepland. Deze bijeenkomsten worden in gezamenlijkheid met de GGD en RUD georganiseerd. 

Tijdens deze bijeenkomsten worden de raadsleden op een interactieve wijze meegenomen in de 

wereld van veiligheid en gezondheid. Daarbij komt met name het aspect sturen en verantwoorden 

aan de orde en wat momenteel de actuele ontwikkelingen binnen deze gemeenschappelijke 

regelingen zijn.

Regionaal Risicoprofiel 2019-2022 en Meerjarenbeleidsplan 2020-2023

Het huidige Regionaal Risicoprofiel is in 2015 vastgesteld. Deze wordt momenteel geëvalueerd en 

daarna bijgesteld c.q. geactualiseerd. Het Regionaal Risicoprofiel vormt input voor het opstellen van 

het nieuw meerjarenbeleidsplan 2020-2023 van VRZ. Het huidige meerjarenbeleidsplan had 

betrekking op de periode 2016-2019. Het streven is om, nog meer dan voorheen, een goede integrale 

afstemming te laten plaatsvinden tussen Regionaal Risicoprofiel en Meerjarenbeleidsplan enerzijds 

en tussen het Meerjarenbeleidsplan en begrotingen (en als gevolg daarvan de rapportage middels 

bestuursrapportage en jaarstukken). In de laatste vier maanden van 2018 wordt gestart met het 

meerjarenbeleidsplan 2020-2023, waarbij ook het meerjarenbeleidsplan 2016-2019 wordt 

geëvalueerd. Ook zal het organisatie verbetertraject Emergo in de evaluatie worden meegenomen.

Financieel

Bestuursrapportages (financieel deel) en begrotingswijzigingen, één document

Begrotingswijzigingen die worden opgesteld naar aanleiding van een bestuursrapportage worden 

vanaf de 2e bestuursrapportage 2017 in de bestuursrapportage geïncorporeerd. De 

begrotingswijziging vervangt het onderdeel financiële rapportage in de bestuursrapportage. 
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Verwacht resultaat per ultimo 2018

In de 2e bestuursrapportage 2018 zal naar verwachting eind 2018 een nadelig resultaat van circa 

€ 157.304 ontstaan ten opzichte van de gewijzigde begroting. Daarbij wordt vermeld dat VRZ in 2018 

€ 1.003.000 heeft ontvangen voor de transitie van de meldkamer (bv. frictiekosten). Deze 

rijksbijdrage wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve meldkamer omdat de transitie pas in de 

periode 2020 zal plaatsvinden.

Inclusief het nadelige resultaat van de 1e bestuursrapportage (€ 287.338) bedraagt het verwachte 

resultaat voor geheel 2018 € 444.642 (nadelig). Dekking vindt plaats voor € 50.000 door de inzet van 

de post onvoorzien, voor € 80.000 door herbestemming van de reserve transitie en voor € 314.642 

door inzet van de algemene reserve.

Bij de berekening van het resultaat uit de 2e burap is al rekening gehouden met een verwacht tekort 

van € 470.000 op de post vergoedingen vrijwilligers. Uit het concept onderzoek naar de stijging van 

de kosten vrijwilligers blijkt dat het tekort op de post vergoedingen vrijwilligers grotendeels 

structureel is. Voor 2018 kan dit tekort op de post vergoedingen vrijwilligers nog gedeeltelijk worden 

opgevangen met incidentele meevallers.

 

Het saldo van de algemene reserve bedraagt eind 2017 € 451.642. Uit de algemene reserve wordt 

€ 314.642 gebruikt ter dekking van het geprognotiseerd nadelig resultaat uit de 1e en 2e Burap, 

waardoor het saldo van de algemene reserve eind 2018 uitkomt op € 137.000 Het saldo van de 

algemene reserve zakt. Het rapport van Twynstra Gudde heeft reeds het lage weerstandsvermogen 

benoemd en meldt hierover “Feit is echter wel dat de VRZ nu te maken heeft met een begroting 

waarin weinig ruimte is om elk zich voordoend risico te kunnen compenseren vanuit het 

weerstandsvermogen”. Een laag weerstandsvermogen houdt ook in dat negatieve 

exploitatieresultaten van VRZ niet door VRZ kunnen worden opgevangen, maar dat hiervoor een 

financiële bijdrage van de deelnemende gemeenten noodzakelijk is. Dit bemoeilijkt de interne 

bedrijfsvoering van VRZ.

Naast het gebruik van de algemene reserve is de post onvoorzien, € 50.000, aangewend ter dekking 

van het negatieve resultaat en wordt voorgesteld de bestemmingsreserve (inkoopondersteuning 

€ 80.000) te herbestemmen en in te zetten voor dekking van het tekort. 

Voor een toelichting op het in de begroting 2018 opgenomen investeringsplan wordt verwezen naar 

bijlage 5, voor een toelichting op de reserves naar bijlage 4, voor een toelichting op de taakstellingen 

naar bijlage 6, inzicht in de inhuur- en advieskosten wordt gegeven in bijlage 7.

Het verwachte resultaat kan op hoofdlijnen als volgt worden verklaard:
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2018 I/S 2019 2020 2021 2022

Nadelen

Vergoedingen vrijwilligers 470.000          I/S 470.000          pm pm pm

Opleidingen manschappen brandweer 60.000             I

Inkoop externe opleidingen manschappen brw. -                   I 112.000          75.000               

Niet realiseren taakstelling 53.494             I

Onderhoudskosten onroerende zaken 51.000             I

Energielasten 40.000             S 40.000             40.000               40.000             40.000               

Meerwerk accountant jaarrekening 2017 31.500             I

Digitaliseren personeelsdossiers 28.300             I

Ontwikkeling content ELO brandweeropleidingen 20.000             I

Lagere opbrengst cursusgelden brandweer 20.000             I

Lagere vergoeding UWV/ABP bij langdurige ziekte 20.000             I

Kosten catering 19.000             I

Beheerkosten nieuwe navigatiesystemen 17.000             S 43.000             43.000               43.000             43.000               

Promotiemateriaal brandweer 15.000             I

Piket  communicatieadviseur CoPi Bevolkingszorg 15.000             S 15.000             15.000               15.000             15.000               

App chemiekaarten 12.000             I

Kosten leaseauto 11.100             S 13.200             13.200               13.200             13.200               

Bijdrage IFV Brandweer.nl 6.100               S 11.300             11.300               11.300             11.300               

Loon- en prijsindexatie bijdrage IFV -                   S 11.700             11.700               11.700             11.700               

Overdracht GMZ aan meldkamer Bergen op Zoom -                   S -                   pm pm pm

Overig -                   I 6.500               5.000                 5.000               5.000                 

Subtotaal nadelen 889.494             722.700          214.200            139.200          139.200            

Voordelen

Saldo salarislasten en ingeleend personeel -4.180             I/S -42.600           -103.300           -69.700           -69.700             

Inkoop bevelvoerdersopleidingen brandweer -10.000           I 45.900             15.300               

Vrijval budget onderzoeken GHOR -15.000           I

Onderzoek brandweerzorg Walcheren -20.000           I

Aanpassing BDUR -30.705           S -148.873         -148.873           -148.873         -148.873           

Vrijval keuringen PPMO -40.000           I

Vrijval algemeen opleidingsbudget -40.000           I

Vrijval waterveiligheid -40.000           I

Vrijval opleidingen MOTO -42.700           I

Vakbekwaamheidsdagen brandweer -50.000           I

Nucleaire veiligheid -89.000           I

Maritieme veiligheid -160.800         I

Realistisch oefenen brandweer -174.605         I

Afschrijvingen -                   S -46.570           -23.070             -23.070           -23.070             

Gemeentelijke bijdrage piket communicatieadviseur CoPi 

Bevolkingszorg -                   S -15.000           -15.000             -15.000           -15.000             

Overig -15.200           I/S -10.000           -10.000             -10.000           -10.000             

Subtotaal voordelen -732.190         -217.143         -284.943           -266.643         -266.643           

Verwacht resultaat 2018 157.304          505.557          -70.743             -127.443         -127.443           

 

Vrijval reserve transitie -80.000           I

Onttrekking algemene reserve -77.304           I

Saldo -                   505.557          -70.743             -127.443         -127.443           

+ = nadeel, - = voordeel

Mutaties zijn onderscheiden in incidenteel (I) en structureel (S). Mutaties zijn als incidenteel 

aangemerkt als deze geen gevolg hebben voor de begroting 2019, of zich maximaal 3 jaar voordoen. 

Ook zijn mutaties als incidenteel aangemerkt als bijvoorbeeld een mutatie wel structureel van aard 

is, maar er al rekening mee is gehouden bij het opstellen van de programmabegroting 2019. 

De voor- en nadelen uit bovenstaand overzicht worden hieronder toegelicht:
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Nadelen

Vergoedingen (brandweer)vrijwilligers (structureel) € 470.000 N

In de jaarrekening 2017 is een overschrijding zichtbaar geworden van € 378.000, waarvan een deel al 

zijn oorsprong had in 2016 (€ 119.000). Omdat in 2018 een onderzoek zou plaatsvinden naar de 

declaraties om de achterliggende oorzaken te kunnen vaststellen en de kosten te kunnen beheersen, 

is de overschrijding in de jaarrekening 2017 voorlopig als incidenteel bestempeld. Nu, in 2018 zijn er 

opnieuw overschrijdingen van het budget. Naar verwachting zal er eind 2018 een tekort van circa 

€ 470.000 ontstaan (waarvan een deel van € 378.000 al zichtbaar was in de jaarrekening 2017). Deze 

prognose is gebaseerd op de realisatie over de 1e helft van 2018.

Realisatie

2015

Realisatie

2016

In %

t-1

Realisatie

2017

In % 

t-1

Verwacht 

2018

In % 

t-1

Jaarvergoeding 538.031 547.050 2% 554.380 1% 560.000 1%

Uitrukken 974.946 987.862 1% 1.090.741 10% 1.090.000 0%

Opleiden 322.676 446.631 38% 463.362 4% 515.000 11%

(Oefen)activiteiten 1.286.285 1.447.879 13% 1.578.528 9% 1.585.000 0%

Overig 459.900 525.303 14% 514.129 -2% 515.000 0%

Subtotaal 3.581.838 3.954.725 10% 4.201.140 6% 4.290.000 2%

Instructeurs 1.789 167.711 9275% 181.480 8% 220.500 22%

Subtotaal AG5 3.583.627 4.122.436 15% 4.382.620 6% 4.485.500 3%

Sociale lasten (± 10%) 358.363 412.244 15% 438.262 6% 448.550 3%

Totaal 3.941.990 4.534.680 15% 4.820.882 6% 4.934.050 3%

Begroting 2018 4.464.800

Verwacht tekort 2018 ± 469.250

Inmiddels is er een intern onderzoek gestart naar deze kostenontwikkeling. De kostenontwikkeling 

wordt voor een deel veroorzaakt door de loonontwikkeling (op basis van de cao-gemeenten). 

Hiermee is in de diverse begrotingen ook rekening gehouden, dus dit is geen oorzaak voor de 

tekorten, wel voor de kostenontwikkeling. In 2017 is reeds een aantal redenen genoemd voor het 

toenmalige tekort. Voor de 2e Burap 2018 komen uit de concept rapportage van dit onderzoek de 

volgende verklaringen aan de orde:

Uitrukken

- 2 zeer grote branden in 2017 en (vooralsnog) 1 zeer grote brand in 2018;

- Dubbele alarmeringen i.v.m. de beperktere beschikbaarheid met name overdag;

- Meer alarmeringen, paraatstellingen en dubbele alarmeringen afgelopen zomer i.v.m. het 

natuurbrandrisico.

Opleiden

- Meer verloop en daardoor meer opleidingen nodig om de posten op sterkte te houden 

(vergrijzing plus een andere (brandweer)vrijwilliger dan vroeger, toen men een heel leven 

(brandweer)vrijwilliger was);

- Toename uitval tijdens opleidingen/examens;

- Meerkosten als gevolg van toename van de opleidingseisen, de invoer van het duale 

leerstelsel (inzet en bijscholing leerwerkplekbegeleiders) en certificering van het Regionaal 

Opleidingsinstituut (ROI) als gevolg van landelijke vereisten om als VRZ opleidingen te mogen 

verzorgen;

- Meer chauffeursopleidingen voor een flexibelere bezetting van voertuigen en veilig rijden 

met prio;

- Uitbesteden van opleidingen (omdat het ROI volledig is bezet en om wachtlijsten te 

voorkomen), het volgen ervan in dagopleiding en daardoor ook meer reiskosten en 

urendeclaraties door opleidingen op grote reisafstand; 
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- Ploegleidersontwikkeltraject op basis van doorontwikkeling VRZ (Emergo) en meer 

betrokkenheid van vrijwilligers;

- Opleidingen en bijscholingen instructeurs.

Activiteiten

- Uitvoering nulmeting kennis en gedrag chauffeurs;

- Een stijgende lijn qua oefeningen ten opzichte van 2015/2016;

- Extra trainingen i.v.m. de invoering NTS;

- Meer initiatieven in het belang van de professionalisering van de brandweerorganisatie 

(bijvoorbeeld meer aandacht voor evalueren en vakmanschap- en themadagen);

- Meer betrokkenheid van vrijwilligers bij beleidsvoorbereiding en –uitvoering (bijvoorbeeld 

deelname bij aanbestedingen, brandweermarkt, wervingsactiviteiten);

- Ander declaratiegedrag dan vroeger bij gemeentelijke brandweer.

Enkele verklaringen hebben een incidenteel karakter. Het nadelig resultaat op de kosten vrijwilligers 

lijkt echter grotendeels structureel en lijkt, zonder maatregelen, te blijven stijgen.

In de komende jaren zal de uitstroom door de vergrijzing, verhuizing en beperktere beschikbaarheid 

toenemen en zal er meer inzet zijn op werving en daarna op opleidingen om het aantal vrijwilligers 

op het gewenste aantal te kunnen behouden. Het aantal vrijwilligers in dienst bedroeg (op peildatum  

1-1-2018) 1.159 en (op peildatum 30-6-2018) 1.155. 

Daar staat tegenover dat de toename van de vrijwilligerskosten wellicht beïnvloed kan worden door 

de invoering van hierop toegesneden beheers- en beleidsmaatregelen. De voorbereiding, 

besluitvoering en invoering van deze maatregelen vraagt echter tijd. De verwachting is dan ook dat 

een deel van de beleids- en beheersmaatregelen in 2019 kunnen starten en hun effect deels in 2019 

zichtbaar zal worden. Van sommige beleidsmaatregelen zal het effect vermoedelijk pas later 

zichtbaar zijn.

Opleidingen manschappen brandweer (incidenteel) € 60.000 N

Met de huidige middelen kunnen 4 leergangen manschappen per jaar gestart worden (looptijd 1,5 

tot 2 jaar). Begin 2018 liepen er 9 leergangen, medio 2018 lopen er nog 6 leergangen. Daarnaast is 

een verkorte opleiding ingekocht. Hiervoor is extra begroot in de 1e Burap 2018. In de 2e helft van 

2018 wordt nog een nieuwe leergang gestart. Er lopen dan 7 leergangen tegelijk. Op basis van een 

inventarisatie van de nog lopende verplichtingen is geconstateerd dat het budget 2018 niet 

toereikend zal zijn. Naar verwachting bedragen de meerkosten in 2018 circa € 60.000.

Gepland is om begin 2019 nog een interne leergang te starten en een externe leergang in te kopen. 

De extra kosten voor de externe leergang bedragen € 187.000 waarvan € 112.000 in 2019 en 

€ 75.000 in 2020.

Niet realiseren taakstelling (incidenteel) € 53.494 N

Als gevolg van de structurele mutaties in de 1e en 2e bestuursrapportage 2017 is in 2018 een 

structureel nadeel ontstaan van € 163.494. De belangrijkste oorzaak van het ontstane tekort was een 

daling van de BDUR. De junicirculaire 2017 van de BDUR liet een structurele daling zien van de BDUR 

met € 110.000 vanaf 2018. Het bedrag van € 110.000, dat samenhangt met de BDUR, is in 2018 in de 

1e bestuursrapportage 2018/2e begrotingswijziging 2018 verwerkt als incidenteel nadeel. Van de 

taakstelling 2018 resteerde vervolgens nog € 53.494. In deze 2e bestuursrapportage 2018/3e 

begrotingswijziging 2018 wordt het restant van € 53.494 als incidenteel nadeel verwerkt. Voor een 

nadere toelichting over de BDUR zie: Voordelen; Verhoging BDUR (structureel).
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Onderhoudskosten onroerende zaken (incidenteel) € 51.000 N

Op basis van extrapolatie van het niet geplande onderhoud en rekening houdend met de bestaande 

onderhoudscontracten (gepland onderhoud) zullen naar verwachting de onderhoudskosten € 51.000 

hoger zijn dan begroot. De onderhoudskosten hebben een grillig verloop. De gerealiseerde 

onderhoudskosten bedroegen in: 2015 € 363.200; 2016 € 235.700 en 2017 € 272.500. De 

geprognoticeerde onderhoudskosten bedragen € 251.400 en liggen daarmee in lijn met de realisatie 

in voorgaande jaren. In de begroting 2019 is rekening gehouden met € 239.700 aan 

onderhoudskosten, waarvan € 70.900 voor het hoofdkantoor en € 168.800 voor de kazernes. 

Energielasten (structureel) € 40.000 N

Naast de in de 1e Burap gemelde verhoging van de energiekosten die samenhangen met de 

Koegorskazerne, blijkt nu dat op basis van extrapolatie de energiekosten aanzienlijk hoger uitvallen, 

ondanks de in het verleden genomen energiebesparende maatregelen. De totale energiekosten voor 

2018 zullen naar verwachting ruim € 478.000 bedragen, gecorrigeerd met de incidentele meevaller 

uit de 1e burap bedragen de (genormaliseerde) kosten voor 2018 € 510.000. Dit is meer in lijn met de 

gerealiseerde energiekosten van de afgelopen jaren: 2015 € 466.000; 2016 € 454.000 en 2017 

€ 489.000. Inclusief deze begrotingswijziging wordt voor 2019 rekening gehouden met een bedrag 

van ongeveer € 510.000.

Meerwerk accountant jaarrekening 2017 (incidenteel) € 31.500 N

De accountant heeft voor de jaarrekening 2017 aanvullende werkzaamheden uitgevoerd. De extra 

last bedraagt incidenteel € 31.500.

Digitaliseren personeelsdossiers (incidenteel) € 28.300 N

Het digitaliseren van personeelsdossiers (ambtenaren en vrijwilligers) is uitbesteed aan een derde 

partij. De last die hiermee samenhangt bedraagt € 28.300 en was niet voorzien in de begroting. 

Ontwikkeling content ELO brandweeropleidingen (incidenteel) € 20.000 N

Voor het bouwen van extra content in de ELO-omgeving is rekening gehouden met € 20.000 extra 

kosten.

Lagere opbrengst cursusgelden brandweer (incidenteel) € 20.000 N

In de jaarrekening 2017 zijn verkoopfacturen opgenomen waarvoor begin augustus 2018 creditnota’s 

zijn verstuurd. Hierdoor ontstaat een incidenteel nadeel van € 20.000 in 2018. 

Lagere vergoeding UWV/ABP i.v.m. langdurige ziekte (incidenteel) € 20.000 N

Op deze post zal een incidenteel nadeel ontstaan van € 20.000, omdat uitkeringen door UWV en ABP 

worden beëindigd.

Kosten catering (incidenteel) € 19.000 N

Op basis van extrapolatie zullen de cateringkosten ruim € 62.800 bedragen. Dit betreft kosten voor 

koffie, thee, versnaperingen tijdens het opleiden, trainen, oefenen en uitrukken van het 

brandweerpersoneel. Na eliminatie van het incidentele voordeel van € 30.800, verwerkt in de 1e 

burap bedraagt het (genormaliseerde) bedrag voor cateringkosten € 93.600. Dit ligt meer in lijn met 

de genormaliseerde kosten in voorgaande jaren. 

Beheerkosten nieuwe navigatiesystemen (structureel) € 17.000 N

De implementatie van de nieuwe navigatiesystemen op de voertuigen is nagenoeg afgerond. De 

beheerkosten bedragen € 43.000 per jaar, in 2018 € 17.000. Deze kosten worden vanaf 2019 voor 

een deel gedekt uit lagere kapitaallasten als gevolg van een onderuitputting op de 

investeringskosten, gekoppeld aan de navigatie (zie bijlage 5: investeringen).
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Promotiemateriaal brandweer (incidenteel) € 15.000 N

Er is incidenteel € 25.000 nodig voor promotiemateriaal voor de brandweer, € 15.000 in 2018 en 

€ 10.000 in 2019.

Piket communicatieadviseur CoPi Bevolkingszorg (structureel) € 15.000 N

In het AB van 12 november 2017 is besloten om een structurele piketfunctie communicatieadviseur 

CoPi in te stellen. Vanaf mei is deze functie ingevuld door middel van het inhuren van een derde 

partij. Vanaf 2019 zal hiervoor de gemeentelijke bijdrage worden verhoogd.

App chemiekaarten (incidenteel) € 12.000 N

Tot op heden werden er chemiekaarten (fysiek) gekocht bij SDU. SDU stopt deze dienstverlening. 

Hiervoor is in de begroting € 25.000 opgenomen. In 2018 wordt gekozen voor een andere oplossing 

en wordt overgestapt naar de app van een nieuwe leverancier. In het overgangsjaar is er sprake van 

€ 12.000 extra kosten. Het betreft dus een incidenteel nadeel.

Kosten leaseauto (structureel) € 11.100 N

De kosten van een leaseauto zijn niet begroot, de structurele lasten bedragen voor 2018 € 11.100 en 

voor toekomstige jaren € 13.200.

Bijdrage IFV website Brandweer.nl (structureel) € 6.100 N

Na het vaststellen van de programmabegroting 2018 heeft IFV de bijdrage voor het beheer van 

brandweer.nl verhoogd met € 6.100 in 2018 en structureel met een bedrag van € 11.300.

Loon- en prijsindexatie IFV (structureel)

De loon- en prijsindexatie 2019 van de bijdragen aan het IFV bedraagt 3,28%. De extra kosten 

bedragen € 11.700 vanaf 2019. In de begroting 2019 is voor prijsontwikkelingen geen aanvullend 

budget opgenomen.

Voordelen

Saldo salarislasten en ingeleend personeel (incidenteel/structureel) € 4.180 V

Van verschillende afdelingen is de vacatureruimte incidenteel afgeraamd voor 2018, omdat vacatures 

nog niet kunnen of zijn ingevuld. Deze ruimte is vervolgens ingezet om personeel in te huren om de 

noodzakelijk taken uit te kunnen voeren.

Onderstaande tabel geeft het saldo per programma/economische categorie weer.

Economische categorie Economische categorie Totaal

110 Salarissen en sociale lasten 351 Ingeleend personeel (Lasten)

excl. Vrijwilligersvergoedingen

01. Programma Bevolkingszorg 15.000                                                                          -                                             15.000              

03. Risicobeheersing 15.000                                                                          -82.500                                     -67.500            

05. Programma Brandweer 140.000                                                                        -12.500                                     127.500            

06. Crisisbeheersing 51.000                                                                          -67.120                                     -16.120            

07. Programma GHOR -21.600                                                                         -21.600            

08. Programma Maritieme Veiligheid -                     

09. Overhead en kostentoerekening 97.600                                                                          -130.700                                  -33.100            

Totaal 297.000                                                                        -292.820                                  4.180                

Voor een overzicht van inhuur derden wordt verwezen naar bijlage 7 Inhuur derden en advieskosten.
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Inkoop bevelvoerdersopleidingen (incidenteel) € 10.000 V

Voor de inkoop van 6 extra opleidingen bevelvoerder is een budget van € 84.000 opgenomen. Door 

een gebrek aan beschikbare opleidingsplaatsen wordt er naar verwachting € 21.500 minder 

uitgegeven. Daar staat tegenover dat er bij de VRMWB 6 bevelvoerders in opleiding zijn gegaan. De 

kosten bedragen € 11.500 in 2018, € 45.900 in 2019 en € 15.300 in 2020. Per saldo resteert een 

voordeel van € 10.000 in 2018.

Vrijval budget onderzoeken GHOR (incidenteel) € 15.000 V

Het jaarlijkse budget voor het uitvoeren van diverse onderzoeken, bijvoorbeeld zorgcontinuïteit 

bedraagt € 18.500. Een volledig onderzoek zal dit jaar niet meer worden gestart derhalve is € 10.000 

afgeraamd. Verder is door het ministerie de opdracht verstrekt tot het distribueren van 

jodiumprofylaxe. De wijze waarop deze distributie gaat plaatsvinden is nog niet geheel duidelijk. De 

verwachting is wel dat de kosten dit jaar niet zo hoog zijn als op voorhand is voorzien. Het budget 

wordt hiermee met € 5.000 afgeraamd.

Onderzoek brandweerzorg Walcheren (incidenteel) € 20.000 V

In de 1e Burap werd melding gemaakt van een onderzoek naar de brandweerzorg Walcheren. Dit 

onderzoek is in september gestart en loopt in ieder geval door tot het einde van het jaar, er wordt 

vanuit gegaan dat van het beschikbare budget van € 40.000, dit jaar € 20.000 wordt besteed. 

Verhoging BDUR (structureel) € 30.705 V

In de 1e burap werd melding gemaakt van en verlaging van de BDUR met € 39.898. Na overleg met 

het Ministerie van J&V bleek dat de BDUR niet goed was vastgesteld. Voor 2018 levert dit (ten 

opzichte van de 1e Burap) een incidenteel voordeel op van € 30.705. Het structurele voordeel voor 

2019 en volgende jaren bedraagt op basis van de junicirculaire 2018 € 148.873. In de 

decembercirculaire zal de definitieve toekenning voor 2019 bekend worden, daarna wordt de 

afwijking verwerkt in de 1e bestuursrapportage met bijbehorende begrotingswijziging.

Vrijval keuringen PPMO € 40.000 V

Op basis van extrapolatie zijn de kosten van keuringen van vrijwilligers afgeraamd met € 40.000. 

Verwacht wordt dat kosten van de keuringen dit jaar uitkomen op € 260.000. Dit ligt meer in lijn met 

realisaties in voorgaande jaren: 2015 € 260.900; 2016 € 241.800 en 2017 € 197.300.

Vrijval algemeen opleidingsbudget (incidenteel) € 40.000 V

Op basis van extrapolatie, en de inschrijvingen voor diverse cursussen en opleidingen, wordt 

verwacht dat van het algemene opleidingsbudget € 155.000 benut zal worden, dit resulteert in een 

voordeel van € 40.000.

Vrijval Waterveiligheid (incidenteel) € 40.000 V

WAVE2 is afgelopen jaar gestart met de Impactanalyses volgens de handreiking die hiervoor landelijk 

is ontwikkeld. Dit levert eind 2018 een kaart waarin de leefbaarheid van gebieden na een 

overstroming wordt aangegeven. Het maken van de impactanalyses is gedaan met veel betrokken 

partijen. Hiervoor zijn een aantal bijeenkomsten georganiseerd waarbij we gebruik hebben gemaakt 

van eigen locaties, locaties van gemeenten en samenwerking hebben gezocht met provincie en HZ 

University of Applied Science door combinatie van thema’s. Hierdoor zijn organisatiekosten lager 

uitgevallen dan begroot. 

Een ander project binnen het programma is de ontwikkeling van de app waarmee mensen kunnen 

worden geïnformeerd over gevaren bij overstroming (en andere incidenten). Vanwege 

capaciteitsproblemen is hier pas na de zomer een aanvang mee gemaakt. Beiden zijn reden dat er 

een onderbesteding heeft plaatsgevonden ten opzichte van het voor dit jaar beschikbare budget. 
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Vrijval opleidingen MOTO (incidenteel) € 42.700 V

Voor deze kostensoort lopen er nog verplichtingen van opleidingen die in het najaar zullen 

plaatsvinden, maar de kosten zijn naar verwachting wel incidenteel € 42.700 lager.

Kwalitatieve toetsing vakbekwaamheidsdagen (incidenteel) € 50.000 V

Voor de vakbekwaamheidsdagen is een budget van € 50.000 opgenomen. Deze dagen zullen in 2018 

echter niet meer plaatsvinden.

Nucleaire Veiligheid (incidenteel) € 89.000 V

In 2017 heeft het bestuur besloten het budget voor nucleaire veiligheid te verhogen met € 150.000 

structureel per jaar. Eind dat jaar is gestart met het Uitvoeringsprogramma Nucleaire Incident 

Voorbereiding 2020 (UP-NIVo2020) dat als doel heeft om in 2020 de crisisorganisatie naar de laatste 

inzichten te hebben voorbereid op incidenten bij kerncentrales. Gelijktijdig met de ontwikkeling van 

het programma en het eerste half jaar van 2018 liep de (voorbereiding en uitvoering) van de 

Nationale Nucleaire Oefening Shining Spring. De personele inzet vanuit het programmateam (maar 

zeker ook andere bedrijfsonderdelen als multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen en 

communicatie) om deze oefening voor te bereiden en uit te voeren is zodanig geweest dat dit jaar 

niet alle voorgenomen activiteiten vanuit het programma uitvoerbaar zijn geweest. Dit is reden dat 

er sprake is van onderuitputting van het beschikbare budget. 

Maritieme veiligheid (incidenteel) € 160.800 V

In 2018 is voornamelijk ingezet op het ontwikkelen van risico- en capaciteitenanalyses, toetreding tot 

het Europese voluntarypool met het MIRG-team, het opzetten van de SAR-taak op het Schelde-

Rijnkanaal en voorbereidende onderzoeken SAR-taak Oosterschelde.

Voor de dekking van deze zaken is (restant)subsidie uit het programma maritieme veiligheid 

beschikbaar.

Realistisch oefenen brandweer(incidenteel) € 174.605 V

Onderdeel van het “vakbekwaam blijven” is het realistisch oefenen. Met name op de onderdelen 

realistisch oefenen voor manschappen, voor bevelvoerders en voor technische hulpverlening (THV) 

worden minder activiteiten ontplooid dan gepland. In totaal levert dit een incidenteel voordeel op 

van € 174.605.

Afschrijvingskosten

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar bijlage 5: Investeringen.

Gemeentelijke bijdrage piket communicatieadviseur CoPi Bevolkingszorg

In het AB van 12 november 2017 is besloten om een structurele piketfunctie communicatieadviseur 

CoPi voor bevolkingszorg in te stellen. Vanaf mei is deze functie ingevuld door middel van het 

inhuren van een derde partij. Voor 2018 is dekking gevonden binnen het programma bevolkingszorg. 

Vanaf 2019 zal hiervoor de gemeentelijke bijdrage worden verhoogd met € 15.000.

Overig (incidenteel/structureel) € 15.200 V

Dit is het saldo van diverse kleine verschillen. 

Voorgestelde dekking van het verwachte tekort in 2018 € 157.304 V

Herbestemming reserve inkoopondersteuning (incidenteel) € 80.000 V

Inkoopondersteuning voor de afdeling MTL is niet nodig gebleken. Voorgesteld wordt om de reserve 

transitie te herbestemmen en te gebruiken voor dekking van het tekort.
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Onttrekking algemene reserve € 77.304 V

Het saldo van de algemene reserve bedraagt per 1 januari 2018 € 451.642. In de 1e burap is 

voorgesteld om € 237.338 te onttrekken als dekking voor het verwachte tekort. Het saldo van de 

algemene reserve bedroeg daarna nog € 214.304. In deze 2e burap wordt € 77.304 onttrokken voor 

dekking van het verwachte tekort, samen € 364.642. Het saldo van de algemene reserve is dan nog 

€ 137.000. 

Meerjarig perspectief 2019-2022

Deze 2e bestuursrapportage 2018 heeft ook gevolgen voor de begroting 2019 en volgende jaren.

Samen met de 1e bestuursrapportage 2018 ontstaat het volgende (meerjarige) beeld:

2018 I/S 2019 2020 2021 2022

1e Bestuursrapportage 2018 -                   140.298          86.298               86.298             86.298               

2e Bestuursrapportage 2018 -                   505.557          -70.743             -127.443         -127.443           

Totaal -                   645.855          15.555               -41.145           -41.145             

Materieel evenwicht, of een reëel sluitende begroting, blijft een belangrijk uitgangspunt. Materieel 

evenwicht houdt in dat structurele lasten zijn gedekt door structurele baten. Incidentele lasten 

mogen worden gedekt door incidentele baten, waaronder onttrekkingen aan de reserves. Voor het 

begrip ‘incidenteel’ moet gedacht worden aan lasten en baten die zich gedurende maximaal 3 jaar 

voordoen (art.19 BBV). 

Deze effecten (structureel en incidenteel) van de 1e en 2e Burap 2018 zullen in de begrotingsjaren 

2019 en volgende nog financieel moeten worden gedekt. Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat deze 

structurele effecten intern worden opgelost. Hierbij is nog geen rekening gehouden met structurele 

verwachte kostenstijgingen in de vergoeding vrijwilligers vanaf 2020. Deze zijn vooralsnog PM 

begroot. Meer inzicht zal in de loop van 2019 ontstaan nadat beleids- en beheersmaatregelen zijn 

genomen om deze kosten beter te kunnen beheersen. 

Risico’s

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA)

Naar verwachting wordt met ingang van 2021 de wet Normalisering rechtspositie ambtenaren van 

kracht voor brandweerpersoneel.

Deze wet zorgt ervoor dat ambtenaren zoveel mogelijk dezelfde arbeidsrechtelijke positie krijgen als 

werknemers in het bedrijfsleven en op grond van een arbeidsovereenkomst werkzaam zijn. 

De loonkosten kunnen hierdoor stijgen en de WnRA kan leiden tot (gedeeltelijke of volledig) einde 

van vrijwillige brandweer. Om die reden vindt op landelijk niveau overleg plaats over de gevolgen en 

implementatie van deze wet.

Kans: 50% 

Impact ca. 30 % van totaalbedrag vrijwilligersvergoedingen (grove schatting)

Overdracht GMZ aan meldkamer Bergen op Zoom (structureel)

De overdracht van de meldkamer Zeeland naar Bergen op Zoom zal naar verwachting gepaard gaan 

met financiële tekorten. De omvang is nog niet geheel duidelijk. Momenteel worden de effecten van 

de landelijke package deal voor VRZ inzichtelijk gemaakt.

Operationeel
In deze periode hebben zich vier incidenten voorgedaan waarvoor een GRIP is afgekondigd. Een 

bijzondere hierin was de brand bij overslagbedrijf Kloosterboer. In deze periode is de brandweer 

1683 maal (in 2017 in dezelfde periode 1493 maal) uitgerukt.
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2. Wettelijk kader en of eerdere besluitvorming

In artikel 7 van de financiële verordening van VRZ is opgenomen dat het Dagelijks Bestuur de leden 

van het Algemeen Bestuur informeert door middel van tussentijdse rapportages over de realisatie 

ten opzichte van de programmabegroting.

3. Financiën

Financiële consequenties (Incidenteel/structureel, 

investering, exploitatielasten en kapitaallasten)

Op basis van de 1e en 2e burap’s 2018 wordt 

eind 2018 een nadelig resultaat van € 444.642 

verwacht.

Dekking uit De voorgestelde dekking van het verwacht 

tekort bedraagt € 444.642, inzet van de post 

onvoorzien (€ 50.000), inzet van een deel van 

de bestemmingsreserve (€ 80.000), inzet van de 

algemene reserve (€ 314.642).

4. Consequenties

Operationele consequenties: Geen operationele consequenties

Consequenties voor gemeenten: ???

5. Communicatie

???

Adviezen

Ondernemingsraad (OR) Dit onderwerp wordt na besluitvorming in het Dagelijks Bestuur 

ter informatie aan de OR aangeboden.

Veiligheidsdirectie (VD) Geen opmerkingen

Adviescommissie Financiën 

(ACF)

Vanuit de ACF wordt het volgende als aandachtspunt 

meegegeven:

1) Aandacht voor de structureel lijkende stijging van de kosten van 

brandweervrijwilligers van € 470.000. De werkelijke impact van 

deze stijging vanaf 2019 zal geanalyseerd zijn bij de eerste burap 

2019.

Bestuurlijk Adviseursoverleg 

(BAO)

Vanuit het BAO wordt bij het bestuur aandacht gevraagd voor de 

in 2017 benoemde wenselijke ondergrens van € 300.000 reserves 

als het weerstandsvermogen. In de gegeven prognose dalen de 

reserves onder de genoemde € 300.000.
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