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Inleiding 
Deze 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).  
 
 
Leeswijzer 
Deze bestuursrapportage is in drie delen opgedeeld. In het eerste deel wordt ingegaan op de 
bestuurlijke ontwikkelingen in deze periode. In het tweede deel worden de financiële 
bijzonderheden van deze rapportageperiode beschreven. Tenslotte zijn in het derde deel de 
operationele gegevens opgenomen. Deze gegevens laten zien dat VRZ dagelijks paraat staat om de 
veiligheid van Zeeland te bewaken. 
 

Bestuurlijke ontwikkelingen & speerpunten 2018 

Vanaf 2018 is de programmabegroting 2018 vernieuwd. De belangrijkste reden hiervoor is om de 
informatiepositie van het bestuur en gemeenteraden te versterken. Dit om een beter inzicht in de 
doelstellingen en (operationele) prestaties van de hoofdzakelijk wettelijke taken van VRZ te 
verstrekken. Op deze wijze is een betere beantwoording van de drie W- vragen mogelijk: “wat willen 
we bereiken”, “wat gaan we ervoor doen” en “wat mag het kosten”. In de programmabegroting 2018 
is vermeld dat dit een groeimodel voor de komende jaren is.  

In de programmabegroting 2018 is al aangegeven wat we willen bereiken, gebaseerd op het 
meerjarenbeleidsplan 2016-2019 ‘Samen sterk voor een veilig Zeeland’. Hierbij is goed gekeken naar 
het ambitieniveau voor 2018. Net als in 2017 ligt in 2018 de focus vooral op het ‘operationeel 
houden’ van de organisatie en een prettige werkomgeving binnen VRZ.  

In de eerste bestuursrapportage is de focus gelegd op de financiële rapportage conform de nieuwe 
programma indeling 2018 oftewel “wat heeft het gekost”. Aanvullend hierop is in april 2018 de 
tussenrapportage van het project Emergo opgeleverd en aangeboden aan de gemeenteraden. Hierin 
constateren we dat op veel onderwerpen onze doelen bereikt hebben, maar op een aantal 
onderwerpen nog niet. Soms heeft het meer tijd gekost, was de materie weerbarstiger, of was er net 
even geen capaciteit om zaken aan te pakken. De komende periode wordt benut om verder te 
ontwikkelen en te verbeteren. Deze koers gaan we voortzetten in het nieuwe beleidsplan 2020-2023, 
dat in het tweede kwartaal van 2019 aangeboden wordt.  
 
Hieronder wordt in het kort op de belangrijkste ontwikkelingen voor VRZ in 2018 ingegaan. 
 
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. 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, momenteel werkzaam bij 
Brandweer Flevoland, aangesteld. De heer Ham zal vanaf 1 oktober deze functie bij VRZ gaan 
vervullen. De functie van manager Crisis- en Risicobeheersing wordt vervult door Dorina Willemse. 
Eind september zijn nog een aantal teamleidersfuncties, zoals de teamleiders voor de teams 
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Directiestaf, Crisisbeheersing, WWR (wonen, werken en recreëren) en HRM vacant. Naar 
verwachting zal per 1 januari 2019 het leidinggevend kader volledig ingevuld zijn. 
 
De organisatie van VRZ ziet er als volgt uit: 

 
 
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. 
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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. 
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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.  
 

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 weerstands vermogen 
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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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: 
 
 
 

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
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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). 
 
Onderhoudskosten onroerende zaken (incidenteel) € 51.000 N 
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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 ivm 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). 
 
Promotiemateriaal brandweer (incidenteel) € 15.000 N 
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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 IVF 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. 

 
 
Voor een overzicht van inhuur derden wordt verwezen naar bijlage 7 Inhuur derden en advieskosten. 
 
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 

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                
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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.  
 
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 
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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-Rijn 
kanaal 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. 
 
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 
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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: 
 

 
 
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. 
 

Operationele gegevens 
 
In bijlage 9 zijn operationele gegevens opgenomen. In deze periode hebben zich vier incidenten 
voorgedaan waarvoor een GRIP is afgekondigd. Een bijzondere hierin was de brand bij 
overslagbedrijf Kloosterboer. 
 

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             
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Foto: brand bij Kloosterboer 
 
In deze periode is de brandweer 1683 maal (in 2017 in dezelfde periode 1493 maal) uitgerukt. 
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Bijlage 1: Resultaten Programmabegroting 2018 
 

Programma Bevolkingszorg 

 

Wat willen we bereiken in 2020? 
 

Wat gaan we daarvoor doen in 
2018? 

Wat hebben we gedaan t/m augustus 2018 of bijstelling in 2018. 

De acute bevolkingszorg is op orde Investeren in vakbekwaamheid 
functionarissen Bevolkingszorg 

Verloopt conform planning vanuit het opleidingsplan Bevolkingszorg. 
Functionarissen van Bevolkingszorg nemen deel aan mono- en multi-oefeningen. 
Daarnaast wordt in 2019 gestart met de examinering van de Officieren van Dienst-
Bevolkingszorg. De verwachting is dat binnen twee jaar alle Officieren van Dienst-
Bevolkingszorg zijn gecertificeerd. 
 

Kunnen voorzien in opvang en 
verzorging 

Met het Nederlandse Rode Kruis (NRK) is een samenwerkingsovereenkomst 
afgesloten. In april hebben medewerkers Opvang en Verzorging deelgenomen aan 
een workshop van het NRK in het kader van Grootschalige Geneeskundige Bijstand 
in relatie tot opvang en verzorging. 
 

Informeren verwanten SIS In deze periode heeft geen groot incident plaatsgevonden waarvoor SIS inzet 
benodigd was. Op 14 juni is geoefend met SIS. 
 

Adviseren van het Regionaal 
Operationeel Team 

Gerealiseerd doordat de Algemeen Commandant Bevolkingszorg (Ac-Bz) standaard 
lid is van het Regionaal Operationaal Team. In 2018 hebben twee ROT-oefeningen 
ROT (waarbij de sectie Bevolkingszorg betrokken was) en de NNO plaatsgevonden. 
Hierbij is de AC-Bz betrokken geweest. 
 

Evacuatie Voorzien is in een generiek procesplan Evacuatie. Momenteel wordt met diverse 
samenwerkingspartners nagegaan of actualisatie nodig is. Op 9 november wordt 
met samenwerkingspartners een table-top oefening Evacuatie gehouden. 
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Wat willen we bereiken in 2020? 
 

Wat gaan we daarvoor doen in 
2018? 

Wat hebben we gedaan t/m augustus 2018 of bijstelling in 2018. 

Een snelle en goede herstelzorg Voorzien in contactbehoefte 
bevolking met hulpinstanties  

Verloopt conform planning. Hiertoe wordt een Informatie en Actiecentrum 
ingericht waarbij betrokken worden gefaciliteerd. 
 

Zorgen voor een plan van aanpak 
voor de herstelfase 

Voorzien is een procesplan NaFase waarin een format voor het plan van aanpak 
herstelfase is opgenomen. Bij twee incidenten is er reeds mee gewerkt en een plan 
van aanpak opgesteld. 
 

Een adequate crisiscommunicatie Tijdig communiceren van feitelijke 
informatie 

Bij een groot incident wordt binnen een uur ondersteuning geboden aan de 
burgemeester om het incident te duiden. 
 
Bij ieder groot incident wordt binnen een kwartier feitelijke informatie gezet op 
www.zeelandveilig.nl in combinatie met Twitter @VRZ en Facebook Zldveilig. 
Heeft een incident veel impact, dan wordt sinds mei op sites van elf gemeenten 
geautomatiseerd info over het incident verschaft met link naar info op 
ZeelandVeilig.nl. De overige twee gemeenten hebben deze functie in behandeling. 
 

Ondersteunen burgemeester in de 
rollen van boegbeeld en 
burgervader 

Oefenaanbod is geformuleerd en aangeboden aan burgemeesters. Daarbij is ook 
aandacht voor het oefenen van nieuwe wethouders (i.v.m. gewijzigde 
samenstelling colleges van burgemeester en wethouders na de 
gemeenteraadsverkiezingen). 
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Programma Gemeenschappelijke Meldkamer (GMZ) 

 
Wat willen we bereiken in 2020? 
 

Wat gaan we daarvoor doen in 2018? 
 

Wat hebben we gedaan t/m augustus 2018 of bijstelling in 2018 
 

In stand houden van een 
gecolokeerde meldkamer in 
Middelburg ten behoeve van de 
brandweertaak, de geneeskundige 
hulpverlening, de ambulancezorg 
en de politietaak tot aan de 
overdracht aan de nieuwe 
meldkamer 

Het 24/7 snel en effectief ontvangen, 
registreren, beoordelen en reageren op 
alle acute hulpvragen in Zeeland , 
waarbij het kwaliteitsniveau 
gewaarborgd blijft. 

Doorlopend worden inspanningen geleverd om alle hulpvragen effectief te 
verwerken. Daarnaast is continue aandacht om het kwaliteitsniveau te 
waarborgen en te verbeteren. 
 

Zorgdragen voor en in stand houden van 
een up-to-date ICT-infrastructuur 
inclusief uitwijk 

ICT-infrastructuur is op orde. 

Realiseren van een soepele 
overdracht van taken van de 
meldkamer Zeeland aan de 
nieuwe meldkamer in Bergen op 
Zoom in 2020 

Voorbereiden van de vorming van de 
nieuwe meldkamer in Bergen op Zoom 
samen met de Veiligheidsregio Midden-
West-Brabant, de Nationale Politie en 
het Ministerie van V&J.  

Verloopt conform planning. 

Harmoniseren van 
(brandweer)processen met de 
Veiligheidsregio Midden-West-Brabant 

VRZ en VRMWB hebben een convenant ondertekend met betrekking tot de 
samenwerking van de gezamenlijke meldkamer te Bergen op Zoom.  
Er is een werkorganisatie gestart waarbij de kwartiermakers Brandweer de 
processen voor de meldkamerfunctie-Brandweer harmoniseren. Hierbij 
worden de meldings- en alarmeringsregelingen tegen het licht gehouden 
waarbij de landelijke standaarden als uitgangspunten dienen. De verschillen in 
de operationele organisaties van beide regio’s worden daarbij gerespecteerd. 
 

Ontmantelen van de meldkamer in 
Middelburg, gepland in 2020 

Planning ontmantelen meldkamer is 2020. 
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Programma Risicobeheersing 

 

Wat willen we bereiken in 
2020? 
 

Wat gaan we daarvoor doen in 2018? 
 

Wat hebben we gedaan t/m augustus 2018 of bijstelling in 2018 
 

Risicobeheersing Doorontwikkeling dynamisch regionaal 
risicoprofiel, brandrisico-profiel en 
risicodashboards 

Risicoprofielen: Voor alle gemeenten is een geactualiseerd brandrisicoprofiel 
opgesteld. Deze rapportages zijn beschikbaar gesteld aan de gemeenten. 
 
Regionaal risicoprofiel: vanaf juni wordt het regionaal risicoprofiel geëvalueerd 
en daarna bijgesteld c.q. geactualiseerd als input voor het meerjarenbeleidsplan 
2020-2023. 
 

Controles op (brand)veiligheid o.b.v. 
risico's 

Het ambitieniveau van de meerjaren-planning VRZ overstijgt dat van de 
programmabegroting. Kwantitatief wordt het niveau van de programma-
begroting gehaald. Het met prioriteit oppakken van controleverzoeken van 
gemeenten en de werkdruk vanuit de adviesfunctie leidt ertoe dat de 
meerjarenplanning onder druk komt te staan. De evaluatie in het najaar zal hier 
kwalitatief en kwantitatief op ingaan. 
De nieuwe regelgeving inzake evenementenveiligheid en veiligheid op campings 
en jachthavens is geïmplementeerd. In voorbereiding is een projectmatige 
aanpak van campings en jachthavens in 2021-2023. 
 

Advisering over brandveiligheid en 
brandveilig gebruik 

De toename van gevraagde adviezen als gevolg van de aantrekkende economie 
lijkt te stabiliseren op een niveau ruim boven het niveau van de programma-
begroting. Ervaren wordt dat dit gepaard gaat met complexere bouw, waarbij de 
benodigde tijd voor advies en begeleiding van het bouwproces meer is dan de 
genormeerde tijd. Het werk wordt met pieken en dalen aangeboden en het 
gemeentelijk voorbereidingsniveau lijkt hier en daar ook onder druk te staan. Dit 
geheel van factoren geeft forse druk op de taakuitvoering en de belasting van de 
collega’s. De termijnen van advies kunnen niet altijd worden gehaald. 
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Wat willen we bereiken in 
2020? 
 

Wat gaan we daarvoor doen in 2018? 
 

Wat hebben we gedaan t/m augustus 2018 of bijstelling in 2018 
 

Advisering op omgevingsveiligheid en 
fysieke leefomgeving 

Momenteel wordt prioriteit gegeven aan de reguliere adviesprocessen. 
 
Op verzoek van gemeenten om meer voorspelbaarheid is vanuit VRZ het 
Advieskader Omgevingsveiligheid opgesteld. Dit advieskader wordt momenteel 
geïmplementeerd Daarnaast wordt deelgenomen aan pilots inzake 
Omgevingsvisies en -plannen in voorbereiding op de Omgevingswet. Dergelijke 
pilots lopen onder andere bij gemeenten Borsele, Schouwen-Duiveland en de 
provincie Zeeland. 
 

Inspecties en advisering industriële 
veiligheid 

Er is een duidelijke toename in het aantal adviesverzoeken. De toename is 
structureel en samenhangend met de economische ontwikkeling in het gebied. 
De beschikbare capaciteit is niet toereikend. Het betreft een wettelijke taak die 
moet worden uitgevoerd. Dat geeft veel druk op de uitvoering van andere 
wettelijke taken (controles), op de belastbaarheid van de collega's en (vanwege 
inhuur) op het budget. In voorbereiding is een bestuurlijke behandeling van deze 
problematiek. 
 

Het bevorderen van kennisontwikkeling Bij Brandonderzoek is de 100% inventarisatie en registratie van woningbranden 
gecontinueerd en heeft onderzoek plaatsgevonden bij branden met slachtoffers 
en in bijzondere gebouwen. De hieruit voortvloeiende kennis wordt breed 
gedeeld binnen VRZ. 
 
Op basis van uitkomsten van een nulmeting op de landelijke kwaliteitscriteria 
voor de taakvelden Vergunning, Toezicht en Handhaving (VTH) is door een 
geaccrediteerd extern bureau een Strategisch ontwikkelplan (SOP) opgesteld. Dit 
SOP vormt de basis voor het op peil brengen en te houden van het vereiste 
kennisniveau op de VTH-taken en de taak omgevingsveiligheid. Dit SOP wordt 
momenteel vertaald in een implementatieplan waarin de kaders als prioritering, 
benodigde budgetten, vereiste scholingen verder worden beschreven. 
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Wat willen we bereiken in 
2020? 
 

Wat gaan we daarvoor doen in 2018? 
 

Wat hebben we gedaan t/m augustus 2018 of bijstelling in 2018 
 

Verder professionaliseren van 
evenementenveiligheid 

In 2018 zijn eerste stappen gezet voor het digitaliseren van de 
evenementenkalender. Hierbij wordt afgestemd met de 
vergunningsverleningssystemen van gemeenten. 
 
Sinds 1 januari is het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige 
plaatsen (bgbop) van kracht. Dit besluit geeft een nieuw referentiekader en een 
nieuwe procesgang voor de advisering bij evenementen. Met de hoofden en 
contactpersonen Vergunning & Handhaving van gemeenten wordt het proces 
vormgegeven, waarbij in basis de taakverdeling zoals afgesproken wordt 
gecontinueerd. Er is een gezamenlijke opleidingsinspanning gaande om 80 
medewerkers van gemeenten en veiligheidsregio bekend te maken met de 
nieuwe regels. 
 

Adequate risico-communicatie 
en een veerkrachtige 
samenleving 

De Zeeuwse bevolking is zich meer 
bewust van de grootste risico's en weet 
wat te doen 

Via sociale media (Twitter @VRZ en Facebook Zldveilig) worden inwoners 
wekelijks benaderd en geïnspireerd om over veiligheid na te denken en actie te 
ondernemen. Daarnaast zijn diverse materialen (zoals meterkastkaart, 
infographics en infokaartjes) verspreid. Een jaarplan Zeeland Veilig geeft richting 
aan de geplande activiteiten. Tevens is ingehaakt op grote incidenten met veel 
impact, zoals de brand bij Kloosterboer en in Goes. In juli en augustus is 
campagne gevoerd over natuurbrandrisico en tips hiervoor. 
 
De voorbereiding voor de Zeeuwse Week van de Veiligheid (8-14 oktober) is 
gestart; hierbij worden tal van partners in Zeeland betrokken. 
 
Er is een uitvoeringsplan BrandVeilig Leven 2018 met een planning en 
prioriteiten. Een speerpunt is het uitvoeren van het concept Pop-up Store in 
Tholen (mei) en Terneuzen (oktober). 
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2020? 
 

Wat gaan we daarvoor doen in 2018? 
 

Wat hebben we gedaan t/m augustus 2018 of bijstelling in 2018 
 

De Pop-up store in Tholen is op 14 juni door burgemeester Van de Velde-De 
Wilde geopend. De store was op dinsdag, donderdag en zaterdag geopend. Op 
zaterdag 21 juli was de laatste openingsdag. 
 
Helaas hebben weinig scholen (ivm vakantie en andere activiteiten op scholen in 
deze periode) gebruik gemaakt van de uitnodiging om de store te bezoeken. Voor 
de opening van de volgende store is hiervan geleerd. In totaal zijn een kleine 400 
rondleidingen gegeven in de Store aan bewoners en –groepen. 
 
De Pop-up store in Terneuzen zal van 3 oktober tot 27 oktober open zijn. De 
formele opening vindt plaats op maandag 8 oktober a.s. als opening voor de 
Zeeuwse Week van de Veiligheid. 
 

Zeelandveilig.nl is actueel, volledig en 
bekend 

De website Zeelandveilig.nl is in mei vernieuwd en het content is geactualiseerd 
en uitgebreid. Daarnaast is aandacht besteed aan de samenwerking met partners 
om bekendheid te vergroten. Ook is promotie – en ondersteuningsmateriaal 
verspreid. 
 

Tijdige en juiste crisiscommunicatie in 
geval van calamiteiten  

Zie eerder bij programma Bevolkingszorg. 
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Programma Brandweer 

 

Wat willen we bereiken in 
2020? 
 

Wat gaan we daarvoor doen in 2018? 
 Wat hebben we gedaan t/m augustus 2018 of bijstelling in 2018 

Zorgen voor voldoende en 
betrouwbaar 
brandweermaterieel en -
materiaal 

 
Aankoop, leveringen en onderhoud van brandweermaterieel- en materiaal loopt 
volgens planning. 
 

Zorgen voor voldoende opgeleid 
en geoefend 
brandweerpersoneel 

 
Het opleiden van brandweerpersoneel verloopt momenteel boven planning.  
 
Begin 2018 draaide er acht leergangen voor manschappen, waarvan er inmiddels 
twee zijn afgerond. Er zullen twee nieuwe leergangen voor manschappen starten 
in het najaar van 2018. Daarnaast heeft er vanwege gebrek aan 
opleidingscapaciteit in de 1e helft van 2018 extern een extra verkorte 
dagopleiding voor 10 manschappen plaatsgevonden. Deze is inmiddels afgerond.  
Begin 2019 wordt er naar verwachting opnieuw extern een extra leergang 
ingekocht vanwege gebrek aan opleidingscapaciteit. 
 
Er lopen conform planning drie leergangen voor bevelvoerders. Ook zijn er zeven 
opleidingstrajecten tot bevelvoerder extern ingekocht, waarvan er zes waren 
gepland. In de 2e helft van 2018 zullen er vanuit VRZ vijf personen deelnemen 
aan een leergang voor bevelvoerders bij de VRMWB. 
 
Verder zijn de ploegleiders bijgeschoold (zie 1e Burap 2018) en zijn er twee 
leergangen voor chauffeur/pompbediende, twee leergangen voor instructeurs 
en een leergang verkenner gevaarlijke stoffen afgerond. 
Naar verwachting start er in de 2e helft van 2018 een nieuwe leergang duiken en 
een nieuwe leergang voor instructeurs. Ook is in de 2e helft van 2018 de start 
van een bijscholingstraject voor instructeurs gepland. 
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Wat gaan we daarvoor doen in 2018? 
 Wat hebben we gedaan t/m augustus 2018 of bijstelling in 2018 

Zorgen voor een goede 
voorbereiding op en een veilige 
afwikkeling van 
incidentbestrijdingen 

 
De voorbereiding op en een veilige afwikkeling van incidentbestrijdingen 
behoort tot de reguliere werkzaamheden en verloopt goed. 
 
Actualisatie van bereikbaarheidskaarten en ontsluiting op brandweervoertuigen 
verloopt conform planning.  
Inmiddels zijn alle voertuigen voorzien van navigatie en daarmee gekoppeld aan 
de meldkamer en operationele systemen. Hierdoor wordt automatisch naar 
incidenten genavigeerd, kan de route worden beïnvloed en worden 
voertuiglocaties gebruikt voor operationele doelen. 
Het derde kwartaal wordt gebruikt om dit project af te ronden en in beheer te 
nemen. 
 
Voor de zomer zijn alle brandweerposten voorzien van pager met terugmelding. 
Na de zomer volgt integratie van deze pagers met het meldkamerproces en 
afronding van het project overdracht naar de lijnorganisatie. 
 

Zorgen voor een goede evaluatie 
van incidentbestrijdingen 

 
In 2017 is gestart met een nieuwe wijze van evalueren van 
brandweerincidenten. Dit naar aanleiding van de evaluatie van de Zeer Grote 
Brand in Kapelle. De evaluatie van de Zeer Grote Brand in Sint Maartensdijk is 
het eerst volgend incident dat op deze wijze is geëvalueerd. De leer- en 
verbeterpunten worden in 2018 geïmplementeerd. Er wordt gestart met de 
implementatie van de leer- en verbeterpunten in het derde kwartaal van 2018. 
 
In juli 2018 werd het bedrijf Kloosterboer getroffen door de brand. Een evaluatie 
van de inzet van de brandweer is opgestart en zal naar verwachting aan het eind 
van 2018 zijn afgerond. 
 

Het bestrijden van brand Operationeel houden brandweerposten 
volgens dekkingsplan t.b.v. de 

In het eerste kwartaal van 2018 is het dekkingsplan conform planning 
geactualiseerd. De paraatheid van brandweerposten is nog steeds een zorg, dat 
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 Wat hebben we gedaan t/m augustus 2018 of bijstelling in 2018 

basisbrandweerzorg en t.b.v. 
grootschalig brandweeroptreden  

toont het dekkingsplan ook aan. Er worden maatregelen getroffen om 
alarmering te borgen. 
 
Tijdens de zomerperiode is voor het eerst een ‘zomeralarmering’ gerealiseerd. 
Afhankelijk van de beschikbaarheid van brandweerposten zijn aparte posten 
aangewezen om een gegarandeerde uitruk te verzorgen ondersteunend aan 
omliggende posten. 
Afhankelijk van de behoefte zijn werkplekken ingericht en is fulltime personeel 
ingezet voor de bezetting volgens een vast rooster. De zomeralarmering 
eindigde op 4 september en wordt aansluitend geëvalueerd. 
 

Paraat zijn voor specifieke risico's als 
tunnelbrand, natuurbrand en 
industriebrand 

De voorbereiding op de bestrijding van tunnel- en natuurbranden verloopt 
conform planning. Voor verdere verbetering van de voorbereiding op 
industriebranden wordt momenteel gekeken naar de samenwerking met 
bedrijven (PPS). 
 

Uitrukken binnen de vastgestelde 
opkomsttijden 

Zie bijlage 9 Operationele cijfers (brandweerzorg). 
 

Samen met gemeenten en bedrijven 
zorgen voor voldoende 
bluswatervoorzieningen 

Het project Bluswatervoorziening verloopt in nauwe samenwerking met 
Brandweer Nederland en districtsamenwerking Zuid-6. Het project bevindt zich 
in fase van beleidsontwikkeling (WAT-vraag) waarbij ook de gemeenten 
betrokken zijn. De verwachting is dat voor het Algemeen Bestuur van december 
een notitie met uitgangspunten (hoeveel bluswater heeft de brandweer nodig) 
voor bluswater ter besluitvorming wordt opgeleverd. In de tussentijd wordt 
samen met gemeenten de problematiek van bluswatervoorziening nader 
uitgewerkt. 
 

Operationeel houden 
hulpverleningsvoertuigen  

Alle hulpverleningsvoertuigen zijn up to date en daarmee operationeel. 
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Het beperken en bestrijden van 
gevaar voor mens en dier anders 
dan bij brand 

Operationeel houden MIRG-team (zie 
prog Maritieme veiligheid)  

Het MIRG-team is operationeel. 
 

Operationeel houden duikteams De vier duikteams zijn operationeel. 
 
Momenteel worden voorbereidingen getroffen voor duikopleiding en opleiding 
duikploegleider. Er zijn twee vaartuigen aanbesteed voor de ploegen Middelburg 
en Terneuzen. Levering vindt plaats in het tweede kwartaal van 2018. Dit jaar 
vindt een onafhankelijke externe check plaats op de aantoonbare 
vakbekwaamheid van certificaathouders. 
 

Operationeel houden Rope Rescue Team  Het Rope Rescue Team (RRT) is operationeel. Alle leden van het RRT zijn 
vakbekwaam. 
 
Voor de het redden uit besloten ruimtes gaat de laatste groep in november naar 
de opleiding. 
 

Het verkennen van gevaarlijke 
stoffen, het verrichten van 
ontsmetting en het 
waarschuwen van de bevolking 

Operationeel houden waarschuwings- en 
verkenningsdienst, gaspakkenteams en 
deco-unit 

Alle eenheden van de waarschuwings- en verkenningsdienst, gaspakkenteams 
en deco-unit zijn operationeel. 
 
Alle gaspakteams hebben in deze periode nieuwe inzet- en oefenpakken 
ontvangen. Momenteel wordt gewerkt om de nieuwe DECO-unit (straks de Basis 
ontsmettings eenheid ofwel BOE-unit) per 31 oktober operationeel te krijgen. 
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Programma Crisisbeheersing 

 

Wat willen we bereiken in 
2020? 
 

Wat gaan we daarvoor doen in 2018? 
 Wat hebben we gedaan t/m augustus 2018 of bijstelling in 2018 

Het op orde krijgen en houden 
van de multidisciplinaire 
vakbekwaamheid 

Het opleiden, trainen, oefenen en 
bijscholen van de crisisorganisatie 

De MOTO-jaarkalender multidisciplinair wordt conform planning afgewerkt. 
 
Op 7 februari vond de Nationale Nucleaire Oefening (NNO) plaats. Hierbij werd 
het GBT en de ROT beoefend. Op dit moment wordt gewerkt aan de aanbieding 
van de evaluatieverslagen de NNO aan de tweede kamer. 
 
Daarnaast vonden in deze periode de jaarlijkse alarmplanoefening met de 
kerncentrale Borssele (KCB) plaats, vonden drie CoPI-oefeningen met als thema 
"dreiging" plaats, vond er een BRZO oefening plaats bij het bedrijf ICLP in 
samenwerking met het CBRN peloton van Rotterdam Rijnmond, vond de 
Westerscheldetunnel oefening plaats, vond er een ROT en GBT oefening plaats 
met de gemeente Reimerswaal. 
In het kader van bijscholingen werden zes dagdelen "Netcentrisch werken" 
georganiseerd. Er vonden twee themadagen plaats in het kader van “regionaal 
crisisplan” en “CETR”. 
 

Het bijbrengen van specifieke 
vakbekwaamheid 

De eerste maanden van 2018 stonden in het teken van het bijbrengen van 
specifieke vakbekwaamheid met betrekking tot Nucleair. Dit vanwege de NNO 
die in februari plaatsvond. Daarnaast werden zes dagdelen verdiepingstraining 
"Netcentrisch werken" aangeboden. 
Er werden twee OCR-basisopleiding georganiseerd. Verder werden drie LCMS-
basistrainingen georganiseerd. 
 

Het registreren, toetsen en bewaken 
van de kwaliteit van de crisisorganisatie 

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 
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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. 
 
Het onderwerp “vakbekwaam blijven” is besproken in de veiligheidsdirectie in 
het eerste halfjaar 2018. Onder leiding van de manager Crisisbeheersing wordt 
een plan van aanpak (registreren) vakbekwaamheid opgesteld. In verband met 
personeelswisselingen moet dit nog zijn beslag krijgen. 
 
Vooruitlopende hierop is in het voorjaar een competentie-scan uitgevoerd onder 
ROT-leden om een beeld te krijgen welke competenties reeds aanwezig zijn en 
voor welke competenties aanbod vanuit MOTO uitgezet zou kunnen worden. 
 

Het voeren van regie op de activiteiten 
i.h.k.v. de multi vakbekwaamheid 

In het kader van regie op de multi vakbekwaamheids-activiteiten is in april de 
Veiligheidsdirectie geïnformeerd over de geringe deelname aan oefeningen. 
Vanuit de Veiligheidsdirectie wordt deelname gestimuleerd. Na de zomervakantie 
is bij multi-oefeningen de participatie vanuit alle disciplines toegenomen. 
 

Het op orde krijgen en houden 
van multidisciplinaire 
operationele voorbereiding 

Het maken en actueel houden van 
plannen 

Het maken en actueel houden van plannen wordt conform de planning van het 
programma multidisciplinaire planvorming crisismanagement uitgevoerd. 
 

Het actualiseren en onderhouden van 
werkwijzen van de crisisorganisatie 

Verloopt conform planning. Momenteel wordt gewerkt aan de inbedding van de 
Informatiecoördinator Beleidsteam (IC-BT). 
 

De instandhouding van het RCC Belangrijke stap gezet met de verhuizing van het RCC. Momenteel worden de 
laatste (niet kritieke) restpunten weggewerkt. 
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Het onderhouden van een netwerk met 
de crisispartners 

Dit betreft regulier werk en verloopt goed. 
 

Het op orde houden van 
operationeel 
informatiemanagement en het 
ontwikkelen naar intelligence  

Het op orde krijgen en houden van de 
informatie-voorzieningen 

Wordt doorontwikkeld in/met het 'nieuwe' RCC. Verloopt conform planning. 
 

De ontwikkeling naar intelligence Zie hierboven. 
 

De instandhouding en door 
ontwikkeling van de informatie-
organisatie 

Er zijn informatiemanagers geworven op alle niveaus om de IM-organisatie 
robuuster en effectiever te maken. Daarnaast wordt gewerkt aan de inbedding 
van de Informatiecoördinator Beleidsteam (IC-BT). Momenteel worden nieuw 
medewerkers, met name IC-BT’ers en nieuwe IM’ers CoPI en medewerkers sectie 
IM, opgeleid. Naar verwachting zijn alle nieuwe medewerkers vanaf januari 2019 
inzetbaar. 
 

Het vormen en onderhouden 
van een multi-disciplinair advies- 
en kennisplatform 

  Het vormen en onderhouden van een multi-disciplinair advies- en kennisplatform 
is niet gestart. Momenteel wordt wel via verschillende projecten zoals MOI multi-
disciplinaire kennis en advies uitgewisseld. 
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Wat willen we bereiken in 
2020? 
 

Wat gaan we daarvoor doen in 2018? 
 Wat hebben we gedaan t/m augustus 2018 of bijstelling in 2018 

De coördinatie, aansturing en 
regie van de geneeskundige 
hulpverlening onder crises 

Voorbereiding van hulp- en 
zorgverlening tijdens crises 

Wordt uitgevoerd, betreft reguliere werkzaamheden. 
 

Adequaat uitvoeren operationele taak 
bij crises 

Operationele GHOR is op orde, piketten gevuld en beschikbaar. 
 
Momenteel wordt gewerkt aan de invoering van een Hoofd Informatie (HIN-piket) 
en de wijziging van het HTO-piket naar Hoofd Informatie Hoofdondersteuning 
(HON-piket). Hiermee wordt de Zeeuwse invulling van de GHOR-piketten conform 
de landelijke richtlijnen ingericht. 
 

Adequate nazorg en herstel na crises Is voorbereid. Is opgenomen in de plannen in samenwerking met GGD Zeeland en 
ketenpartners. 
 

Evaluatie crises en implementatie 
leerpunten 

Alle relevante leerpunten zijn intern besproken o.b.v. (GRIP)-evaluaties en 
incidentverslagen (mono). 
 

De advisering voor andere 
overheden en organisaties op 
het gebied van geneeskundige 
hulpverlening 

Advisering relevante evenementen Alle C-evenementen zijn door de GHOR van advies voorzien d.m.v. Taakgroep 
Grote Evenementen. De B-evenementen (qua omvang kleiner dan de C-
elementen) worden rechtstreeks vanuit de GHOR, zonder tussenkomst van de 
Taakgroep Grote Evenementen) van advies voorzien. 
 

Crises- en risicocommunicatie De bevolking en (keten)partners tijdig 
en volledig informeren over (de 
gevolgen van) crises en risico's 

Zie antwoord bij 'Tijdig communiceren van feitelijke informatie' bij programma 
Bevolkingszorg. 
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2020? 
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2018? 
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Instandhouden en verbeteren 
aanpak incidentbestrijding 
Deltawateren 

Uitvoeren/actualiseren Risico- en 
capaciteitenanalyses Deltawateren 

Oosterschelde, Kanaal door Zuid-Beveland en het Krammer 
In de afgelopen periode is met Rijkswaterstaat, Waterschap, Nationale Politie en 
KNRM een maatgevend scenario voor de Oosterschelde inclusief het kanaal door 
Zuid-Beveland en het Krammer vastgesteld.  
 
De volgende stap is het uitwerken van een capaciteitenanalyse om te kunnen 
bepalen in hoeverre wordt voldaan aan de benodigde slagkracht om de risico’s af 
te dekken. Hieruit volgt een advies met maatregelen en voorzieningen die 
noodzakelijk zijn om de risico’s af te dekken. 
 
Veerse Meer 
Op dit moment wordt ook de risico- en slagkrachtanalyse voor het Veerse Meer 
uitgevoerd. De verwachting is dat deze in het vierde kwartaal van 2018 gereed is. 
 
Als gevolg van capaciteitsvermindering in personele zin zal er naar verwachting 
enige vertraging optreden in de verschillende capaciteits- en slagkrachtanalyses. 
 

Het gericht investeren in een 
meerjarig mono- en multidisciplinair 
opleiden, trainen en oefenen 
curriculum voor functionarissen 

Verloopt conform planning. In deze periode hebben diverse activiteiten ten 
behoeve van het multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen plaatsgevonden. 
 

Zorg dragen voor voldoende 
incidentbestrijdingsmiddelen op de 
Deltawateren 

Verloopt conform planning. Bijzonderheid in deze periode is de bouw van de 
reddingboot en boothuis voor brandweerpost Tholen. Daarnaast is juni 2018 het 
SAR-reddingsvaartuig voor de post Tholen opgeleverd. 
 

Zorg dragen voor een goede 
uitvoering van de Search and Rescue 
(SAR) taak 

Momenteel wordt gekeken naar verschillende opties om de dekking van SAR in 
het Oostelijk deel van de Oosterschelde te verbeteren. Op dit moment worden de 
opties nader uitgewerkt en wordt een definitief advies voorbereid ter 
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besluitvorming. De verwachting is dat het advies eind 2018 wordt ter 
besluitvorming aan het Algemeen Bestuur wordt voorgelegd. 
 

Borgen en verbeteren digitale 
Informatie- en communicatie-
voorziening Deltawateren 

Verbeteren Multidisciplinaire 
informatiedeling middels Mobiel 
Operationeel Informatiesysteem 
(MOI)  

Vanuit het programmaplan Maritieme Veiligheid is Mobiel operationeel 
Informatiesysteem (MOI) ontwikkeld. Doel van MOI is de verbetering van de 
informatie-uitwisseling bij incidentbestrijding op het water. Momenteel wordt 
MOI ook voor andere typen incidenten beschikbaar gemaakt en wordt MOI voor 
een grotere groep functionarissen in de hoofdstructuur beschikbaar gesteld. 
 

Zorgdragen voor een juist en tijdige 
communicatie over Incidenten 
(extern) 

Communicatie over maritieme incidenten vindt, conform overige incidenten, 
binnen Zeeland Veilig (www.zeelandveilig.nl) plaats. 
 

Versterken (inter-) nationale 
samenwerking Deltawateren 

In kaart brengen relevante 
stakeholders en bestaande 
overleggremia (o.a. Zuidwestelijke 
Delta, GROS) van de buurregio’s en 
op basis hiervan een internationale 
beinvloedingsstrategie opstellen. 

In eerste instantie worden de GROS-afspraken in basis geborgd. Indien nodig 
worden hierop specifieke afspraken voor incidentbestrijding op het water 
gemaakt. 
 

Het binnen het meerjaren-
oefenprogramma plaats inruimen om 
periodiek met alle buurregio’s te 
oefenen 

Verloopt conform planning. 

Instandhouden en versterken 
MIRG 

Aansluiting Civil Protection (EU) en 
onderzoek uitbouwen partnership 
Internationaal (breder dan MIRG-EU) 

MIRG is opgenomen in de Voluntary Pool van het EU Civil Protection Mechanism. 
Om toegelaten te worden tot de Voluntary Pool is het team tijdens een Table Top 
Excercise en Field Excercise beoordeeld en gecertificeerd door de Europese 
Commissie. Ondanks dat de mogelijkheden hiertoe in Europa zeer beperkt zijn, 
heeft MIRG de mogelijkheid gekregen haar certificeringsproces plaats te laten 
vinden in een grootschalige oefening in Kroatië. 
 

http://www.zeelandveilig.nl/
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Wat willen we bereiken in 
2020? 
 

Wat gaan we daarvoor doen in 
2018? 
 Wat hebben we gedaan t/m augustus 2018 of bijstelling in 2018 

Toetreding tot de Voluntary Pool heeft een aantal voordelen voor de Zeeuwse 
MIRG. Er zijn bijvoorbeeld een aantal financiële middelen aangekoppeld, onder 
andere voor opleidingen en oefeningen. Bovendien biedt toetreding de 
mogelijkheid om meer ervaring op te doen en kennis uit te wisselen inzake 
brandbestrijding aan boord van schepen. 
 

Uitbreiden taken MIRG en versterken 
regionaal.  

In het afgelopen periode is verder geïnvesteerd in het kunnen optreden van MIRG 
bij incidenten met gevaarlijke stoffen aan boord van schepen. Hiervoor is specifiek 
materieel aangeschaft. 
 

Borging MIRG nationaal en MIRG-EU 
samenwerking 

De werkgroep Maritieme Incidentbestrijding heeft de taak gekregen om toe te 
werken naar de situatie dat de inzet van MIRG en BroNS (vanuit Veiligheidsregio 
Rotterdam-Rijnmond) wordt gezien als een gezamenlijke eenheid van de 
Nederlandse overheid. Aan deze samenwerking wordt momenteel gewerkt. 
 

(Inter-)nationaal opleiden, trainen en 
oefenen. 

Zie ook onderdeel Aansluiting Civil Protection en onderzoek uitbouwen 
partnership Internationaal voor nadere toelichting. Daarnaast heeft op 22 en 23 
februari vertegenwoordiging van het programma Maritieme Veiligheid op 
uitnodiging van het PICASSO project (EU) deelgenomen aan de 'Advanced Port 
Firefighting Workshop' in Gijon (Spanje). Door het programma Maritieme 
Veiligheid is een workshop onderdeel verzorgd waarin de werkwijze van MIRG is 
toegelicht. 
 

Impactanalyse overstromings-
risico's en opzetten aanpak 
incident-bestrijding bij 
overstromingen 

 
Verloopt conform planning. Voor de dijkvakken Zuid-Beveland Oost, Zuid-
Beveland West, Walcheren, Zeeuws-Vlaanderen en Noord-Beveland is in 
werksessies de impactanalyse gemaakt. De resultaten worden verwerkt in een 
'leefbaarheidskaart na een overstroming'. Voor Schouwen-Duiveland en Tholen 
worden de sessies in november gehouden. Alle resultaten zijn dit jaar gereed. 
 



 

 

34 

 

 
  



 

 

35 

 

Programma Nucleaire Veiligheid 

 

Wat willen we bereiken in 
2020? 
 

Wat gaan we daarvoor doen in 
2018? 
 Wat hebben we gedaan t/m augustus 2018 of bijstelling in 2018 

Responsorganisatie opleiden, 
trainen en oefenen voor 
optreden bij nucleaire 
incidenten 

Deelnemen Nationale nucleaire 
oefening 2018  

De regionale oefening heeft op 7 februari plaatsgevonden. Op 16 april is 
meegewerkt aan het nationale deel van deze oefening. 
 

Periodiek met buurregio's en België 
oefenen 

Dit was onderdeel van de nationale nucleaire oefening. 
 

Vaststelling, implementatie en 
bijstelling Rampbestrijdingsplan 
Stralingsincidenten 

Evaluatie oefeningen Op dit moment wordt gewerkt aan een evaluatie van de regionale (februari) en 
landelijk (april) NNO-oefening. 
 

Leren van incidenten elders zoals 
Fukushima 

Dit is meegenomen binnen het Uitvoeringsprogramma Nucleaire 
Incidentvoorbereiding 2018-2020 (UP-NIVo). De programmaraad heeft het 
programma vastgesteld op 10 september 2018. 
 

Zeeland ontwikkelen als 
expertregio nucleair 

Instandhouden en verbeteren 
actiecentrum nucleair 

Dit is meegenomen binnen het Uitvoeringsprogramma Nucleaire 
Incidentvoorbereiding 2018-2020 (UP-NIVo). De programmaraad heeft het 
programma vastgesteld op 10 september 2018. 
 

Versterken samenwerking met IAEA, 
EU, Rijk, België, buurregio's 

Dit is meegenomen binnen het Uitvoeringsprogramma Nucleaire 
Incidentvoorbereiding 2018-2020 (UP-NIVo). De programmaraad heeft het 
programma vastgesteld op 10 september 2018. 
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Bedrijfsvoering 

 

Wat willen we bereiken in 
2020? 
 

Wat gaan we daarvoor doen in 2018? 
 

Wat hebben we gedaan t/m augustus 2018 of bijstelling in 2018 

Medewerkers zijn meer 
daadkrachtig, flexibel en 
verbindend. Zij zitten op de 
juiste plaats 

Er is een nota “Strategische 
personeelsplanning” vastgesteld 

Momenteel wordt gewerkt aan om een juiste ‘organisatie en formatie’ in te richten 
in het personeels- en salarissysteem. Als deze inrichting gereed is, zal naar 
verwachting eind 2018/begin 2019 een eerste aanzet voor een Strategische 
personeelsplanning worden gemaakt. 
 

Verantwoordelijkheden liggen 
laag in de organisatie. 

Er is een toolbox samengesteld Bij HRM wordt momenteel het primaire HRM proces beschreven. In het kader van 
integraal management is de leidinggevende verantwoordelijk voor het primaire 
HRM-proces (van werven tot uitstroom) van medewerkers. De leidinggevende 
neemt de beslissingen en de HRM faciliteert. Om er voor te zorgen dat de 
leidinggevende zijn/haar rol als integraal manager goed kan invullen, is het van 
belang dat HRM de benodigde ‘tooling’ hierop aanpast. 
 

Het mandaatregeling 2015 is 
geactualiseerd.  

Het actualiseren van de mandaatregeling is gepland na vaststelling van de 
Gemeenschappelijke regeling 2017.  
Momenteel ligt de Gemeenschappelijke regeling 2017 voor instemming bij de 
gemeenteraden. Een aantal gemeenteraden hebben met de GR ingestemd. 
 

Het bestuur van 
Veiligheidsregio Zeeland 
hanteert een 
kwaliteitszorgsysteem. We 
voldoen aan artikel 23 van de 
Wet Veiligheidsregio’s. 

De geplande verbeteringen zijn 
uitgevoerd. 

In 2018 is tot op heden hieraan geen prioriteit gegeven. Kwaliteitsaspecten zijn aan 
de orde gekomen binnen uitwerkingen van Emergo. Vanaf september 2018 wordt 
dit onderwerp verder opgepakt. 
 

Kwaliteitszorg is binnen alle 
geledingen van de organisatie 
vanzelfsprekend. 

Borgen dat op alle niveaus in de 
organisatie wordt gewerkt aan de 
hiervoor bedoelde verbeteringen. 

In 2018 is hieraan nog geen prioriteit gegeven. Wel heeft de uitvoering van Emergo 
een positieve invloed op de kwaliteit van het werk van VRZ. Vanaf het tweede 
halfjaar 2018 wordt hier verder op ingezet. 
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Wat willen we bereiken in 
2020? 
 

Wat gaan we daarvoor doen in 2018? 
 

Wat hebben we gedaan t/m augustus 2018 of bijstelling in 2018 

De arbeidsveiligheid van de 
medewerkers wordt geborgd 
via het nemen van maatregelen 
op punten die voortvloeien uit 
structurele toepassing van de 
RI&E. 

De veiligheid van de medewerkers is 
geborgd blijkend uit een 
geactualiseerde RI&E, goedkeuring 
door de Inspectie SZW (de meest 
recente goedkeuring is in december 
2016 verleend). 

De uitvoering van het plan van aanpak wordt voortdurend geactualiseerd. Er zijn 
momenteel geen bijzonderheden of wijzigingen m.b.t. dit onderwerp. Het plan van 
aanpak is dynamisch met een integrale verantwoordelijkheid. Nieuwe acties of 
wijzigingen worden in samenspraak met de Arbocoördinator verwerkt. In 2020 zal 
een actualisatie van de volledige RI&E plaatsvinden. 
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Bijlage 3: Wijziging programmabegroting 2018 (3e 

begrotingswijziging 2018) 
 

Totaaloverzicht van baten en lasten per economische categorie  
 

 
 

Totaaloverzicht per programma  
 

 

 
  

Som van Begroting 2018 Kolomlabels

Rijlabels Begroting 2018 BW2018-1 BW2018-2 BW2018-3 Eindtotaal

Saldo van baten en lasten 502.421                          422.682       237.338       -1.070.696 91.745           

Lasten 35.454.896                    423.389       496.617       128.923       36.503.825   

110 Salarissen en sociale lasten (Lasten) 21.855.450                    119.550       -901.650     -95.900       20.977.450   

210 Belastingen (Lasten) 152.000                          -15.000       -4.600          -                    132.400         

351 Ingeleend personeel (Lasten) 90.000                             4.352           1.097.760   371.720       1.563.832     

380 Overige goederen en diensten (Lasten) 9.220.072                       542.922       476.400       -141.997     10.097.397   

436 Inkomensoverdrachten - overige overheden (Lasten) 408.050                          11.850         3.000           -4.900          418.000         

510 Rente (Lasten) 303.100                          -27.000       59.500         -                    335.600         

720 Mutaties voorzieningen (Lasten) 80.700                             -80.700       -                    -                    -                       

730 Afschrijvingen (Lasten) 3.345.524                       -132.585     -233.793     -                    2.979.146     

Baten -34.952.475                   -707             -259.279     -1.199.619 -36.412.080 

352 Uitgeleend personeel (Baten) -93.500                           -12.200       -169.000     15.000         -259.700       

360 Huren (Baten) -49.500                           -                    -                    -                    -49.500          

380 Overige goederen en diensten (Baten) -167.000                         15.000         -93.900       13.000         -232.900       

431 Inkomensoverdrachten - Rijk (Baten) -7.454.075                     107.000       39.898         -1.194.505 -8.501.682    

432 Inkomensoverdrachten - gemeenten (Baten) -26.397.000                   -50.000       -                    -5.114          -26.452.114 

433 Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen (Baten) -98.600                           -35.900       -                    -28.000       -162.500       

436 Inkomensoverdrachten - overige overheden (Baten) -250.000                         -20.187       -                    -                    -270.187       

438 Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen (Baten) -442.800                         -4.420          -36.277       -                    -483.497       

Mutaties reserves -502.421                         -422.682     -237.338     1.070.696   -91.745          

Lasten -                                        22.100         -                    1.003.000   1.025.100     

710 Mutaties reserves (Lasten) -                                        22.100         -                    1.003.000   1.025.100     

Baten -502.421                         -444.782     -237.338     67.696         -1.116.845    

710 Mutaties reserves (Baten) -502.421                         -444.782     -237.338     67.696         -1.116.845    

Eindtotaal -                                        -                    -                    -                    -                       

Som van Begroting 2018 Kolomlabels

Rijlabels Begroting 2018 BW2018-1 BW2018-2 BW2018-3 Eindtotaal

Saldo van baten en lasten 502.421                 422.682       237.338       -1.070.696 91.745           

01. Programma Bevolkingszorg 275.500                 4.400           46.150         -                    326.050         

02. Programma GMZ 1.350.046             20.620         300               -1.103.000 267.966         

03. Programma Risicobeheersing 2.439.700             81.626         124.660       68.600         2.714.586     

04. Programma Brandweer 18.339.578           258.264       189.131       266.395       19.053.368   

05. Programma Crisisbeheersing 1.865.633             237.716       -164.820     -69.670       1.868.859     

06. Programma GHOR 852.599                 11.500         -22.348       6.600           848.351         

07. Programma Maritieme Veiligheid en Waterveiligheid 437.500                 2.800           -                    -200.800     239.500         

08. Programma Nucleaire veiligheid 259.700                 2.400           -                    -89.000       173.100         

09. Overhead en kostentoerekening 7.385.165             204.850       -98.633       27.390         7.518.772     

10. Algemene dekkingsmiddelen -33.015.000         112.000       39.898         -30.705       -32.893.807 

11a. Onvoorzien (onvoorzien) 50.000                   -                    -50.000       -                    -                       

11b. Onvoorzien (taakstellingen) -63.000                  -163.494     173.000       53.494         -                       

11c. Onvoorzien (algemene lasten) 325.000                 -350.000     -                    -                    -25.000          

Mutaties reserves -502.421               -422.682     -237.338     1.070.696   -91.745          

12. Mutatie reserves -502.421               -422.682     -237.338     1.070.696   -91.745          

Eindtotaal -                               -                    -                    -                    -                       
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Totaaloverzicht per programma, lasten en baten 
 

 
 
  

Som van Begroting 2018 Kolomlabels

Rijlabels Begroting 2018 BW2018-1 BW2018-2 BW2018-3 Eindtotaal

Saldo van baten en lasten 502.421                 422.682       237.338       -1.070.696 91.745           

Lasten 35.454.896           423.389       496.617       128.923       36.503.825   

01. Programma Bevolkingszorg 417.500                 4.400           46.150         -                    468.050         

02. Programma GMZ 2.211.346             65.940         300               -100.000     2.177.586     

03. Programma Risicobeheersing 2.723.300             81.626         204.660       101.600       3.111.186     

04. Programma Brandweer 18.634.578           323.264       253.031       238.509       19.449.382   

05. Programma Crisisbeheersing 1.873.633             257.903       -164.820     -36.670       1.930.046     

06. Programma GHOR 880.099                 11.500         -271             6.600           897.928         

07. Programma Maritieme Veiligheid en Waterveiligheid 612.500                 2.800           -                    -40.000       575.300         

08. Programma Nucleaire veiligheid 355.275                 2.400           -                    -89.000       268.675         

09. Overhead en kostentoerekening 7.434.665             187.050       34.567         -5.610          7.650.672     

11a. Onvoorzien (onvoorzien) 50.000                   -                    -50.000       -                    -                       

11b. Onvoorzien (taakstellingen) -63.000                  -163.494     173.000       53.494         -                       

11c. Onvoorzien (algemene lasten) 325.000                 -350.000     -                    -                    -25.000          

Baten -34.952.475         -707             -259.279     -1.199.619 -36.412.080 

01. Programma Bevolkingszorg -142.000               -                    -                    -                    -142.000       

02. Programma GMZ -861.300               -45.320       -                    -1.003.000 -1.909.620    

03. Programma Risicobeheersing -283.600               -                    -80.000       -33.000       -396.600       

04. Programma Brandweer -295.000               -65.000       -63.900       27.886         -396.014       

05. Programma Crisisbeheersing -8.000                    -20.187       -                    -33.000       -61.187          

06. Programma GHOR -27.500                  -                    -22.077       -                    -49.577          

07. Programma Maritieme Veiligheid en Waterveiligheid -175.000               -                    -                    -160.800     -335.800       

08. Programma Nucleaire veiligheid -95.575                  -                    -                    -                    -95.575          

09. Overhead en kostentoerekening -49.500                  17.800         -133.200     33.000         -131.900       

10. Algemene dekkingsmiddelen -33.015.000         112.000       39.898         -30.705       -32.893.807 

Mutaties reserves -502.421               -422.682     -237.338     1.070.696   -91.745          

Lasten -                               22.100         -                    1.003.000   1.025.100     

12. Mutatie reserves -                               22.100         -                    1.003.000   1.025.100     

Baten -502.421               -444.782     -237.338     67.696         -1.116.845    

12. Mutatie reserves -502.421               -444.782     -237.338     67.696         -1.116.845    

Eindtotaal -                               -                    -                    -                    -                       
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Totaaloverzicht per programma naar economische categorie 
 

 
 

Som van Begroting 2018 Kolomlabels

Rijlabels Begroting 2018 BW2018-1 BW2018-2 BW2018-3 Eindtotaal

01. Programma Bevolkingszorg 275.500                 4.400           46.150         -                    326.050         

Lasten 417.500                 4.400           46.150         -                    468.050         

110 Salarissen en sociale lasten (Lasten) 270.500                 3.400           -31.850       -15.000       227.050         

351 Ingeleend personeel (Lasten) 30.000                   -                    75.000         -                    105.000         

380 Overige goederen en diensten (Lasten) 88.000                   700               -                    15.000         103.700         

436 Inkomensoverdrachten - overige overheden (Lasten) 29.000                   300               3.000           -                    32.300           

Baten -142.000               -                    -                    -                    -142.000       

432 Inkomensoverdrachten - gemeenten (Baten) -142.000               -                    -                    -                    -142.000       

02. Programma GMZ 1.350.046             20.620         300               -1.103.000 267.966         

Lasten 2.211.346             65.940         300               -100.000     2.177.586     

110 Salarissen en sociale lasten (Lasten) 1.335.200             15.600         -                    -117.700     1.233.100     

210 Belastingen (Lasten) 2.400                      -                    -                    -                    2.400              

351 Ingeleend personeel (Lasten) 25.000                   -                    -                    17.700         42.700           

380 Overige goederen en diensten (Lasten) 363.700                 3.100           -                    -                    366.800         

436 Inkomensoverdrachten - overige overheden (Lasten) 42.000                   500               -                    -                    42.500           

510 Rente (Lasten) 7.000                      -                    300               -                    7.300              

730 Afschrijvingen (Lasten) 204.446                 46.740         -                    -                    251.186         

750 Overige verrekeningen (Lasten) 231.600                 -                    -                    -                    231.600         

Baten -861.300               -45.320       -                    -1.003.000 -1.909.620    

352 Uitgeleend personeel (Baten) -                               -                    -                    -                    -                       

380 Overige goederen en diensten (Baten) -                               -                    -                    -                    -                       

431 Inkomensoverdrachten - Rijk (Baten) -578.500               -5.000         -                    -1.003.000 -1.586.500    

433 Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen (Baten) -                               -35.900       -                    -                    -35.900          

438 Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen (Baten) -282.800               -4.420         -                    -                    -287.220       

710 Mutaties reserves (Baten) -                               -                    -                    -                    -                       

03. Programma Risicobeheersing 2.439.700             81.626         124.660      68.600         2.714.586     

Lasten 2.723.300             81.626         204.660      101.600       3.111.186     

110 Salarissen en sociale lasten (Lasten) 2.440.105             30.600         -139.000     -15.000       2.316.705     

351 Ingeleend personeel (Lasten) -                               4.352           294.160      82.500         381.012         

380 Overige goederen en diensten (Lasten) 177.050                 39.374         49.400         28.000         293.824         

436 Inkomensoverdrachten - overige overheden (Lasten) 104.800                 7.300           -                    6.100           118.200         

510 Rente (Lasten) -                               -                    100               -                    100                 

730 Afschrijvingen (Lasten) 1.345                      -                    -                    -                    1.345              

Baten -283.600               -                    -80.000       -33.000       -396.600       

352 Uitgeleend personeel (Baten) -                               -                    -80.000       -5.000          -85.000          

380 Overige goederen en diensten (Baten) -5.000                    -                    -                    -                    -5.000            

431 Inkomensoverdrachten - Rijk (Baten) -20.000                  -                    -                    -                    -20.000          

433 Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen (Baten) -98.600                  -                    -                    -28.000       -126.600       

438 Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen (Baten) -160.000               -                    -                    -                    -160.000       

710 Mutaties reserves (Baten) -                               -                    -                    -                    -                       

04. Programma Brandweer 18.339.578           258.264      189.131      266.395       19.053.368   

Lasten 18.634.578           323.264      253.031      238.509       19.449.382   

110 Salarissen en sociale lasten (Lasten) 10.081.900           211.000      -94.500       278.500       10.476.900   

210 Belastingen (Lasten) 137.000                 -9.000         5.000           -                    133.000         

351 Ingeleend personeel (Lasten) -                               -                    8.000           12.500         20.500           

380 Overige goederen en diensten (Lasten) 5.169.364             284.589      527.420      -52.491       5.928.882     

436 Inkomensoverdrachten - overige overheden (Lasten) 84.000                   -24.000       -                    -                    60.000           

510 Rente (Lasten) 256.200                 -                    32.000         -                    288.200         

730 Afschrijvingen (Lasten) 2.906.114             -139.325     -224.889     -                    2.541.900     

Baten -295.000               -65.000       -63.900       27.886         -396.014       

352 Uitgeleend personeel (Baten) -66.000                  -                    -                    20.000         -46.000          

380 Overige goederen en diensten (Baten) -154.000               -15.000       -63.900       13.000         -219.900       

432 Inkomensoverdrachten - gemeenten (Baten) -                               -50.000       -                    -5.114          -55.114          

436 Inkomensoverdrachten - overige overheden (Baten) -75.000                  -                    -                    -                    -75.000          

710 Mutaties reserves (Baten) -                               -                    -                    -                    -                       

05. Programma Crisisbeheersing 1.865.633             237.716      -164.820     -69.670       1.868.859     

Lasten 1.873.633             257.903      -164.820     -36.670       1.930.046     

110 Salarissen en sociale lasten (Lasten) 1.376.000             17.400         -147.000     -5.090          1.241.310     

351 Ingeleend personeel (Lasten) 30.000                   -                    47.600         67.120         144.720         

380 Overige goederen en diensten (Lasten) 397.633                 213.503      -65.420       -87.700       458.016         

436 Inkomensoverdrachten - overige overheden (Lasten) 70.000                   27.000         -                    -11.000       86.000           

Baten -8.000                    -20.187       -                    -33.000       -61.187          

352 Uitgeleend personeel (Baten) -                               -                    -                    -33.000       -33.000          

380 Overige goederen en diensten (Baten) -8.000                    -                    -                    -                    -8.000            

436 Inkomensoverdrachten - overige overheden (Baten) -                               -20.187       -                    -                    -20.187          

710 Mutaties reserves (Baten) -                               -                    -                    -                    -                       
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06. Programma GHOR 852.599                 11.500         -22.348       6.600           848.351         

Lasten 880.099                 11.500         -271             6.600           897.928         

110 Salarissen en sociale lasten (Lasten) 492.145                 6.200           -35.700       11.600         474.245         

351 Ingeleend personeel (Lasten) -                               -                    30.800         -                    30.800           

380 Overige goederen en diensten (Lasten) 320.750                 4.550           5.500           -5.000          325.800         

436 Inkomensoverdrachten - overige overheden (Lasten) 47.250                   750               -                    -                    48.000           

510 Rente (Lasten) 1.000                      -                    800               -                    1.800              

730 Afschrijvingen (Lasten) 18.954                   -                    -1.671         -                    17.283           

Baten -27.500                  -                    -22.077       -                    -49.577          

352 Uitgeleend personeel (Baten) -27.500                  -                    14.200         -                    -13.300          

438 Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen (Baten) -                               -                    -36.277       -                    -36.277          

07. Programma Maritieme Veiligheid en Waterveiligheid 437.500                 2.800           -                    -200.800     239.500         

Lasten 612.500                 2.800           -                    -40.000       575.300         

110 Salarissen en sociale lasten (Lasten) 221.000                 2.800           -                    -61.200       162.600         

351 Ingeleend personeel (Lasten) -                               -                    -                    61.200         61.200           

380 Overige goederen en diensten (Lasten) 391.500                 -                    -                    -40.000       351.500         

750 Overige verrekeningen (Lasten) -                               -                    -                    -                    -                       

Baten -175.000               -                    -                    -160.800     -335.800       

431 Inkomensoverdrachten - Rijk (Baten) -                               -                    -                    -160.800     -160.800       

436 Inkomensoverdrachten - overige overheden (Baten) -175.000               -                    -                    -                    -175.000       

08. Programma Nucleaire veiligheid 259.700                 2.400           -                    -89.000       173.100         

Lasten 355.275                 2.400           -                    -89.000       268.675         

110 Salarissen en sociale lasten (Lasten) 187.700                 2.400           -                    -                    190.100         

380 Overige goederen en diensten (Lasten) 167.575                 -                    -                    -89.000       78.575           

Baten -95.575                  -                    -                    -                    -95.575          

431 Inkomensoverdrachten - Rijk (Baten) -95.575                  -                    -                    -                    -95.575          

09. Overhead en kostentoerekening 7.385.165             204.850      -98.633       27.390         7.518.772     

Lasten 7.434.665             187.050      34.567         -5.610          7.650.672     

110 Salarissen en sociale lasten (Lasten) 5.268.900             100.150      -516.600     -172.010     4.680.440     

210 Belastingen (Lasten) 12.600                   -6.000         -9.600         -                    -3.000            

351 Ingeleend personeel (Lasten) 5.000                      -                    642.200      130.700       777.900         

380 Overige goederen en diensten (Lasten) 2.014.500             240.600      -100.500     35.700         2.190.300     

436 Inkomensoverdrachten - overige overheden (Lasten) 31.000                   -                    -                    -                    31.000           

510 Rente (Lasten) 38.900                   -27.000       26.300         -                    38.200           

720 Mutaties voorzieningen (Lasten) 80.700                   -80.700       -                    -                    -                       

730 Afschrijvingen (Lasten) 214.665                 -40.000       -7.233         -                    167.432         

750 Overige verrekeningen (Lasten) -231.600               -                    -                    -                    -231.600       

Baten -49.500                  17.800         -133.200     33.000         -131.900       

352 Uitgeleend personeel (Baten) -                               -12.200       -103.200     33.000         -82.400          

360 Huren (Baten) -49.500                  -                    -                    -                    -49.500          

380 Overige goederen en diensten (Baten) -                               30.000         -30.000       -                    -                       

710 Mutaties reserves (Baten) -                               -                    -                    -                    -                       

10. Algemene dekkingsmiddelen -33.015.000         112.000      39.898         -30.705       -32.893.807 

Baten -33.015.000         112.000      39.898         -30.705       -32.893.807 

431 Inkomensoverdrachten - Rijk (Baten) -6.760.000            112.000      39.898         -30.705       -6.638.807    

432 Inkomensoverdrachten - gemeenten (Baten) -26.255.000         -                    -                    -                    -26.255.000 

710 Mutaties reserves (Baten) -                               -                    -                    -                    -                       

11a. Onvoorzien (onvoorzien) 50.000                   -                    -50.000       -                    -                       

Lasten 50.000                   -                    -50.000       -                    -                       

380 Overige goederen en diensten (Lasten) 50.000                   -                    -50.000       -                    -                       

11b. Onvoorzien (taakstellingen) -63.000                  -163.494     173.000      53.494         -                       

Lasten -63.000                  -163.494     173.000      53.494         -                       

110 Salarissen en sociale lasten (Lasten) -63.000                  -                    63.000         -                    -                       

380 Overige goederen en diensten (Lasten) -                               -163.494     110.000      53.494         -                       

11c. Onvoorzien (algemene lasten) 325.000                 -350.000     -                    -                    -25.000          

Lasten 325.000                 -350.000     -                    -                    -25.000          

110 Salarissen en sociale lasten (Lasten) 245.000                 -270.000     -                    -                    -25.000          

380 Overige goederen en diensten (Lasten) 80.000                   -80.000       -                    -                    -                       

12. Mutatie reserves -502.421               -422.682     -237.338     1.070.696   -91.745          

Lasten -                               22.100         -                    1.003.000   1.025.100     

710 Mutaties reserves (Lasten) -                               22.100         -                    1.003.000   1.025.100     

Baten -502.421               -444.782     -237.338     67.696         -1.116.845    

710 Mutaties reserves (Baten) -502.421               -444.782     -237.338     67.696         -1.116.845    

Eindtotaal -                               -                    -                    -                    -                       
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01. Programma Bevolkingszorg 

 
Lasten 
 
110 Salarissen en sociale lasten € 15.000 V 
 
Later werven piketfunctionaris (incidenteel) 
Op dit moment is VRZ bezig met het werven en invullen van het piket HTO crisiscommunicatie en 
adviseur van de Burgemeester. Doordat deze piketfunties gedurende 2018 nog niet waren ingevuld, 
worden de piketvergoedingen niet geheel uitbetaald. Dit levert een incidenteel voordeel op. 
 
380 Overige goederen en diensten € 15.000 N 
 
Invullen piketfunctionaris (structureel) 
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. Voor 2018 wordt dit gedekt uit andere meevallers binnen het programma Bevolkingszorg. 
Vanaf 2019 zal hiervoor de gemeentelijke bijdrage worden verhoogd. 
  



 

 

43 

 

02. Programma Gemeenschappelijke Meldkamer Zeeland (GMZ) 
 

Lasten 
 
110 Salarissen en sociale lasten € 117.700 V 
 
Later invullen vacatureruimte (incidenteel) 
De formatie is vanaf 2018 uitgebreid met 6 (brandweer)centralisten. In verband met het later 
invullen van vacatureruimte ontstaat er een incidenteel voordeel. Inmiddels zijn alle 
formatieplaatsen bezet.  
 
351 Ingeleend personeel € 17.700 N 
 
Voorbereiding overdracht personeel (incidenteel) 
Om de overgang van de centralisten naar de Veiligheidsregio Midden-West-Brabant en de ICT-
beheerders naar de Nationale Politie te regelen wordt er op HRM-gebied externe ondersteuning 
ingehuurd. 
 
Baten 
 
431 Inkomensoverdrachten – Rijk € 1.003.000 V 
 
Bijdrage frictiekosten (incidenteel) 
Als gevolg van de overgang van de meldkamer ontstaan frictiekosten, die zijn beschreven in de 
‘Businesscase meldkamer Bergen op Zoom’. VRZ zal in 2018 een eenmalige bijdrage van € 1.003.000 
ontvangen ter dekking van deze kosten. Aan het Bestuur zal worden voorgesteld deze eenmalige 
bijdrage toe te voegen aan de reserve GMZ. Geschat wordt dat het saldo van deze reserve eind 2019 
nog circa € 0,6 mln. zal bedragen. Samen is er dan circa € 1,6 mln. beschikbaar.  
 
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 inzichtelijk gemaakt.  
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03. Programma Risicobeheersing 
 
Lasten 
 

110 Salarissen en sociale lasten € 15.000 V 

 
Ambassadeurschap Brandveiligleven (incidenteel) 
Op voorhand was ingeschat dat de ambassadeurschap voor het project Brandveilig Leven 
voornamelijk zou worden gedragen door vrijwilligers, echter is dit niet mogelijk gebleken. Derhalve is 
een medewerker brandpreventie ambassadeur geworden van dit project. De salarislasten die 
hiermee verband houden worden doorbelast aan dit project. Dit zorgt voor een incidenteel voordeel. 
 
351 Ingeleend personeel € 82.500 N 
 

Inhuur teamleider Wonen, Werken en Recreeren (incidenteel)    € 57.500 N 

De inhuur van de teamleider WWR wordt verlengd tot en met november 2018. Inmiddels is er een 
vacature opengesteld om deze formatieplaats definitief in te vullen. Naar verwachting wordt deze 
eind 2018 ingevuld. 
 
Project STOOM (incidenteel)        € 15.000 N 
Een medewerker van de afdeling Wonen, Werken en Recreëren is belast met het uitvoeren van het 
project STOOM. Dit zou medio 2018 afgerond moeten zijn, echter heeft dit project vertraging 
opgelopen. Hierdoor is de medewerker langer niet inzetbaar voor reguliere taken. Om dit gat op te 
vangen wordt er gebruik gemaakt van inhuur van derden. 
 
Inhuur industriele veiligheid (incidenteel)      € 10.000 N 
In de 1e BURAP 2018 is gemeld dat in verband met de detachering van een medewerker aan het 
ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) en divers langdurig ziekteverzuim er in 2018 
ingehuurd moest worden om de uitvoering van wettelijke taken te borgen. De inhuur op het gebied 
van controlewerkzaamheden bij BRZO bedrijven is verlengd. 
 
380 Overige goederen en diensten  € 28.000 N 
 
VR scenario’s (incidenteel) 
In samenspraak met andere veiligheidsregio’s worden zogenaamde VR scenario’s ontwikkeld. 
Hiermee worden burgers bewust gemaakt van externe veiligheidsregio’s en wordt hen een 
handelingsperspectief geboden. Deze VR scenario’s worden tussen regio’s uitgewisseld, waarbij de 
afspraak is gemaakt dat Zeeland een VR scenario ontwikkeld en beschikbaar stelt m.b.t. de risico’s 
van het vervoer van gevaarlijke stoffen over het water, tevens één van de speerpunten uit het 
meerjaren beleidsplan VRZ. 
 
436 Inkomensoverdrachten – Overige overheden € 6.100 N 
 
IFV 
In 2018 is er een bijdrage gefactureerd voor de upgrade van Brandweer.nl. Deze was niet voorzien.  
 
Baten 
 
352 Uitgeleend personeel € 5.000 V 
 
Zwangerschapsverlof (incidenteel) 
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Betreft een uitkering voor zwangerschapsverlof. 
 
433 inkomensoverdrachten – gemeenschappelijke regelingen € 28.000 V 
 
Subsidie Externe Veiligheid (incidenteel) 
Ieder jaar wordt er door de leadpartner een verdeling gemaakt van het aandeel van het 
subsidiebedrag. Het aandeel van VRZ blijkt op basis van deze calculatie € 28.000 hoger te zijn dan 
initieel begroot. 
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04. Programma Brandweer 
 
Lasten 
 

110 Salarissen en sociale lasten € 278.500 N 
 

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; 
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- 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;  

- 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. 
 
Inkoopondersteuning (neutraal)       € 80.000 V 
In de begroting 2018 is incidenteel rekening gehouden met inkoopondersteuning. Deze 
ondersteuning is niet nodig gebleken. Hier tegenover staat een lagere onttrekking aan de reserve 
transitie. 
 

Vrijval vacatureruimte (incidenteel)       € 111.500 V 
In verband met het later invullen van vacatureruimte ontstaat er een incidenteel voordeel. Een deel 
hiervan is ingezet voor de inhuur van externe ondersteuning (zie 351 Ingeleend personeel). 
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351 Ingeleend personeel         € 12.500 N 
 
Pagers met terugmelding (incidenteel) 
Voor de aanpassing van software in verband met de implementatie van de pagers met terugmelding 
heeft inhuur plaatsgevonden voor een bedrag van € 12.500. Deze kosten worden gedekt uit 
vacatureruimte. 
 
380 Overige goederen en diensten       € 52.491 V 
 
Onderhoudskosten onroerende zaken (incidenteel) € 70.000 N 
Op basis van extrapolatie van het niet geplande onderhoud en rekening houdend met de bestaande 
onderhoudscontracten (gepland onderhoud) zullen naar verwachting de onderhoudskosten € 70.000 
hoger zijn dan begroot. De onderhoudskosten hebben een grillig verloop. De gerealiseerde totale 
(incl. hoodfkantoor) onderhoudskosten bedroegen in: 2015 € 363.200; 2016 € 235.700 en 2017 
€ 272.500. De geprognoticeerde totale 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.  
 
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. 
 
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. 
 
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 (incl. hoofdkantoor) 
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 totale 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. 
 
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. 
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Beheerkosten nieuwe navigatiesystemen (incidenteel)  € 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). 
 
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. 
 
App chemiekaarten (incidenteel) € 12.000 N 
Tot op heden werden er chemiekaarten gekocht bij SDU. 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 catering (incidenteel) € 12.000 N 
Op basis van extrapolatie zullen de cateringkosten ruim € 81.000 bedragen. Dit ligt meer in lijn met 
de (genormaliseerde) totale kosten in voorgaande jaren. 
 
Overig (incidenteel/structureel) € 3.886 V 
Dit is het saldo van diverse kleine verschillen.  
 
Onderzoek brandweerzorg Walcheren (incidenteel) € 20.000 V 
In de 1e Burap werd melding gemaakt van een onderzoek naar de brandweerzorg, overdag, voor 
Vlissingen-Middelburg (incl. Koudekerke). Dit onderzoek is gestart, maar er kan € 20.000 vrijvallen 
van het beschikbare budget van € 40.000.  
 
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 keuringen dit jaar uitkomt op € 260.000. Dit ligt in lijn met realisaties 
in voorgaande jaren: 2015 € 260.900; 2016 € 241.800 en 2017 € 197.300. 
 
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. 
 
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. 
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Baten 
 

352 Uitgeleend personeel        € 20.000 N 
 
Lagere vergoeding UWV/ABP ivm langdruige ziekte (incidenteel) € 20.000 N 
Op deze post zal een incidenteel nadeel ontstaan van € 20.000, omdat uitkeringen door UWV en ABP 
worden beëindigd. 
 
380 Overige goederen en diensten       € 13.000 N 
 
Cursusgelden brandweer (incidenteel)       € 20.000 N 
In de jaarrekening 2017 zijn (uitgaande) facturen opgenomen waarvoor begin augustus 2018 
creditnota’s zijn verstuurd, waardoor een incidenteel nadeel in 2018 is ontstaan. 
 

Dienstverlening aan derden (tarievenlijst) (structureel)     € 7.000 V 
Op basis van de realisatie tot en met augustus 2018 worden de opbrengsten aan het einde van 2018  
structureel € 7.000 hoger geraamd. De opbrengsten zijn onder andere hoger door het factureren 
voor nodeloze uitrukken (in geval van terugkerende loze meldingen). 
 

432 Inkomensoverdrachten – gemeenten      € 5.114 V 
 
Meer posten met een NTS (incidenteel) 
In het kader van Maatwerk in Brandweerzorg is voorgesteld op een aantal posten met NTS te 
werken. Hiervoor zijn extra vakbekwaamheidstrajecten nodig. Dit wordt onder andere gedekt vanuit 
uit het verleden ontvangen bij bedragen. 
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05. Programma Crisisbeheersing 
 
Lasten 
 
110 Salarissen en sociale lasten       € 5.090 V 
 

Verschuiving personeel (neutraal)       € 51.050 N 
Het betreft een technische verschuiving van een medewerker tussen verschillende programma’s. Dit 
is budgettair neutraal. 
 

Vrijval vacatureruimte (incidenteel)       € 56.140 V 
In verband met het later kunnen invullen van vacatureruimte ontstaat er een incidenteel voordeel. 
 
351 Ingeleend personeel         € 67.120 N 
 
Specialist MOTO (incidenteel)        € 51.000 N 
In verband met flexibiliteit is er gekozen voor het langer inhuren van een specialist MOTO in plaats 
van het aannemen van de medewerker. Dit levert een incidenteel nadeel op van € 51.000. 
 
Overige (incidenteel)         € 16.120 N 
Betreft diverse kleinere tegenvallers. 
 
380 Overige goederen en diensten        € 87.700 V 
 
MOTO Cursus- en opleidingen (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. 
 
Uitvoeringsbudget MOTO (neutraal)       € 45.000 V 
Het incidentele uitvoeringsbudget, dat gedekt wordt uit de ‘reserve vernieuwing’, wordt 
doorgeschoven naar 2019 (neutraal). In 2019 zal het budget ingezet worden voor inhuur voor het 
gestarte traject “competenties / waarnemen van crisisfunctionarissen”. 
 
436 Inkomensoverdrachten - overige overheden     € 11.000 V 
 
IFV overdrachten 
Per abuis is er een bijdrage aan het IFV dubbel geraamd. Dit levert een voordeel op. 
 
Baten 
 
352 Uitgeleend personeel        € 33.000 V 
 
Verschuiving personeel (neutraal) 
Het betreft een technische verschuiving van een medewerker tussen verschillende programma’s. Dit 
is budgettair neutraal. 
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06. Programma Geneeskundige Hulpverlening in de Regio (GHOR) 
 
Lasten 
 

110 Salarissen en sociale lasten       € 11.600 N 
 

Openstellen vacature (incidenteel)       € 21.600 N 
Er is een vacature specialist B opengesteld. Deze specialist zal een coördinerende rol vervullen in 
verband met het vertrek van de teamleider GHOR. Deze was niet voorzien. Dit zorgt voor een nadeel 
in 2018. Vanaf 2019 is de taakstelling formatie hiervoor verhoogd. 
 
Uitvallen piketfunctionarissen (incidenteel)      € 10.000 V 
In verband met ziekte van eigen personeel is er minder piket gelopen.  
 

380 Overige goederen en diensten        € 5.000 V 
 

Inhuur piketfunctionarissen (incidenteel)      € 10.000 N 
In verband met diverse tijdelijk uitgevallen piketfunctionarissen zijn er tijdelijk externe 
piketfunctionarissen ingehuurd. 
 
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.Door het ministerie is 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. 
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07. Programma Maritieme Veiligheid 
 
Lasten 
 
110 Salarissen en sociale lasten  € 61.200 V 

 
Vrijval vacatureruimte t.b.v. inhuur derden (neutraal)       
In verband met het later kunnen invullen van vacatureruimte ontstaat er een incidenteel voordeel. 
Dit voordeel is ingezet voor de inhuur van externe ondersteuning (zie 351 Ingeleend personeel). 
 
351 Ingeleend personeel         € 61.200 N 

 
Inhuur derden (neutraal) 
In verband met het later invullen van vacatureruimte wordt tijdelijk gebruik gemaakt van inhuur 
derden (zie 110 Salarissen en sociale lasten). 
 
380 Overige goederen en diensten  € 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.  
 
Baten 
   
431 Inkomensoverdrachten - Rijk  € 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-Rijn 
kanaal en voorbereidende onderzoeken SAR-taak Oosterschelde. 
Voor deze zaken zijn incidentele middelen gereserveerd. Deze dekking zorgt voor een incidenteel 
voordeel. 
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08. Programma Nucleaire Veiligheid 
 
Lasten 
 
380 Overige goederen en diensten  € 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.  
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09. Overhead en kostentoerekening 
 
Lasten 
 

110 Salarissen en sociale lasten (incidenteel/structureel) € 172.010 V 
Van diverse afdelingen is de vacatureruimte vrijgevallen, dit geeft een voordelig verschil van 
€ 172.600. Het invullen van enkele functies resulteert in een nadelig verschil van € 75.000 en een 
aantal verschuivingen van functies tussen diverse programma’s geeft een voordelig verschil van 
€ 74.410 (voor geheel VRZ is dit budgetneutraal). Per saldo resteert een voordelig verschil van 
€ 172.010. 
 
351 Ingeleend personeel         € 130.700 N 
In verband met het niet (kunnen) invullen van diverse vacatures, wordt door diverse afdelingen 
gebruik gemaakt van ingeleend personeel. Voor een detail wordt verwezen naar bijlage 7 “Inhuur 
derden en advieskosten”. 
 
380 Overige goederen en diensten         € 35.700 N 
 
Accountantskosten (incidenteel)         € 31.500 N 
De accountant heeft aanvullende werkzaamheden uitgevoerd voor de jaarrekening 2017, de extra 
last bedraagt incidenteel € 31.500. 

 
Personele kosten (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.  
 

Overhead volgens BBV (incidenteel)        € 6.000 N 
Om een correct beeld van de overhead te krijgen, heeft een andere indeling over de programma’s 
plaatsgevonden (voor VRZ budgetneutraal). Het betreft overheveling van reis- en verblijfkosten naar 
overhead € 23.000 nadelig, schoonmaakkosten € 16.000 en contributies € 1.000 zijn overgeheveld 
naar het programma Brandweer. 
 
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. 
 
Onderhoudskosten onroerende zaken (incidenteel)     € 19.000 V 
Op basis van extrapolatie en rekening houdend met de bestaande onderhoudscontracten zullen naar 
verwachting de onderhoudskosten € 19.000 lager zijn dan begroot. 
 
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.  
 
Overig (incidenteel)          € 17.800 N 
Dit is het totaal van de overige kleine verschillen. 
 
Baten 
 
352 Uitgeleend personeel         € 33.000 N 



 

 

56 

 

 
Vergoedingen voor personeel (incidenteel)       € 33.000 N 
Een medewerker van team BO&C is met ingang per 1-7-2018 overgeplaatst naar de afdeling 
Crisisbeheersing. De begrote detacheringsopbrengst inzake het project Water en Evacuatie komt 
hiermee te vervallen (budgetneutraal). 
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10. Algemene dekkingsmiddelen 
 
Baten 
 
431 Inkomensoverdrachten – Rijk         € 30.705 V 
 
Verhoging BDUR (incidenteel)        € 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. 
 

11. Onvoorzien 
 

Taakstellingen  
 
Lasten 
 
380 Overige goederen en diensten         € 53.494 N 
 
Niet realiseren taakstelling Burap 1 & 2 2017 (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). 
 
 

12. Mutaties reserves 
 

Voor een toelichting op de mutaties reserves wordt verwezen naar bijlage 4: Reserves. 
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Bijlage 4: Reserves 
 

Algemene reserve         € 77.304 
 
Het saldo van de algemene reserve bedraagt op basis van de jaarrekening 2017 en de 1e Burap 2018 
€ 214.304 en is voldoende om het negatieve resultaat van de 2e Burap 2018 op te vangen. 
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, en ligt daarmee onder de in 
2017 benoemde ondergrens van € 300.000. Twynstra Gudde 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”.  
 
Bij het opstellen van de jaarstukken 2018 zal meer duidelijkheid ontstaan ten aanzien van het 
resultaat 2018. De ervaring heeft geleerd dat het werkelijke resultaat bij de jaarstukken over het 
algemeen minder negatief is dan gedurende het jaar wordt verwacht. Mocht het uiteindelijke 
resultaat in de jaarstukken 2018 verslechteren, dan zullen de deelnemende gemeenten eventueel in 
het tekort moeten bijdragen. 
 
Bestemmingsreserves 
 
Reserve Transitie 
 
Het saldo van de reserve Transitie bedraagt ultimo 2017 € 628.644.  
 
Deze bestemmingsreserve is gevormd ter dekking van de lasten van de transitie van Veiligheidsregio 
Zeeland, inclusief regionaliseringproces van de brandweer. De incidentele middelen die van de 
gemeenten zijn ontvangen voor het transitieproces zijn aan deze reserve toegevoegd. Hieronder treft 
u het geplande verloop aan van deze bestemmingsreserve: 
 

 
 
Inkoopondersteuning 
In de begroting 2018 is incidenteel rekening gehouden met inkoopondersteuning. Deze is niet nodig 
gebleken. Hier tegenover staat een lagere onttrekking aan de reserve transitie. 
 
Kwaliteitszorg 
Naar verwachting zal niet het gehele budget voor kwaliteitszorg nodig zijn. Dit wordt ingezet ter 
dekking van de kwaliteitsborging Industrie, transport en ruimte. 
 
Kwaliteitsslag Industrie, transport en ruimte 
In het jaar 2018 heeft de afdeling industrie, transport en ruimte door diverse oorzaken te weinig 
personele capaciteit om ervoor te zorgen dat de minimaal gevraagde kwaliteit inzake controles 

2018 BW2018-2 BW2018-3 Totaal 2018 2019 2020 2021 2022 Totaal

Reserve Transitie

Onttrekkingen

Bijscholen instructeurs € 105.814 € 105.814 € 59.446 € 165.260

Programma Vakbekwaamheid hoofdstructuur € 103.881 € -49.400 € 54.481 € 58.733 € 113.214

Opleidingen brandonderzoekers € 0 € 49.400 € 49.400 € 49.400

Maatwerk Vakbekwaamheid Nieuwe-TS € 38.796 € 38.796 € 20.000 € 58.796

Afscheidsregeling brandweervrijwilligers € 0 € 66.000 € 66.000

Inkoopondersteuning € 80.000 € -80.000 € 0 € 0

Onderzoek PPS € 50.000 € 50.000 € 50.000

Kwaliteitszorg € 22.000 € -5.000 € 17.000 € 17.000

Kwaliteitsslag Industrie, transport en ruimte € 23.974 € 5.000 € 28.974 € 28.974

Dekking negatief resultaat € 80.000 € 80.000 € 80.000

Subtotaal onttrekkingen Reserve Transitie € 424.465 € 0 € 0 € 424.465 € 138.179 € 0 € 66.000 € 0 € 548.644
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geleverd kan worden. Om ervoor te zorgen dat deze kwaliteit alsnog geleverd kan worden dienen 
extra kosten gemaakt te worden. Deze worden deels gedekt vanuit de reserve. 
 
 
Dekking negatief resultaat 
Om een deel van het geprognostiseerde negatieve resultaat te dekken wordt voorgesteld om 
€ 80.000 aan de reserve te onttrekken. 
 
Reserve vernieuwing 
 

 
 
Incidentele kosten MOTO-beleidsplan 
Het incidentele uitvoeringsbudget wordt doorgeschoven naar 2019. In 2019 zal het budget ingezet 
worden voor inhuur voor het gestarte traject “competenties / waarnemen van crisisfunctionarissen”. 
 
Reserve meldkamer 
 
Het saldo van de reserve Meldkamer bedraagt ultimo 2017 € 683.697. 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. 
 

 
 
 
Verwacht resultaat 2018 
Het verwachte saldo van het programma GMZ wordt verrekend met de reserve GMZ. De onttrekking 
aan de reserve GMZ wordt met € 100.000 verlaagd. 
 
Bijdrage Frictiekosten 
Als gevolg van de overgang van de meldkamer ontstaan frictiekosten, die zijn beschreven in de 
‘Businesscase meldkamer Bergen op Zoom’. De Veiligheidsregio Zeeland zal in 2018 een eenmalige 
bijdrage van € 1.003.000 ontvangen ter dekking van deze kosten. Het Bestuur zal worden voorgesteld 

2018 BW2018-2 BW2018-3 Totaal 2018 2019 2020 2021 2022 Totaal

Reserve Vernieuwing

Onttrekkingen

Maatwerk in brandweerzorg € 37.217 € 37.217 € 37.217

Incidentele kosten MOTO-beleidsplan € 45.000 € -45.000 € 0 € 45.000 € 45.000

Harmonisering DBK en geo-informatie € 11.691 € 11.691 € 11.691

Uitvoering evaluatie ROL-regeling € 15.220 € 15.220 € 15.220

Digitalisering preventietaken € 4.352 € 4.352 € 4.352

Exploitatie en verbeterplan Regionaal Coördinatie Centrum € 5.945 € 5.945 € 5.945

Harmonisering arbo-processen Brandweer (PvA RIE) € 16.191 € 16.191 € 16.191

Subtotaal onttrekkingen Reserve Vernieuwing € 135.616 € 0 € -45.000 € 90.616 € 45.000 € 0 € 0 € 0 € 135.616

Reserve Meldkamer

Onttrekkingen

Afschrijvingslasten gezamenlijke investeringsagenda 

(doorberekening  Politie)

€ 71.000 € 71.000 € 62.400 € 133.400

Dotatie reserve afschrijving € 22.100 € 22.100 € 22.100

Centralisten tbv 24/7-rooster € 75.000 € 75.000 € 75.000 € 150.000

Harmoniseren brandweerprocessen met VR MWB € 32.500 € 32.500 € 65.000 € 97.500

Harmoniseren cultuur met VR MWB € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 20.000

Bijdrage Projectorganisatie meldkamer BoZ € 0 € 0 € 11.000 € 17.000 € 28.000

Verwacht resultaat 2018 € 0 € -100.000 € -100.000 € -100.000

Subtotaal onttrekkingen Reserve meldkamer € 210.600 € 0 € -100.000 € 110.600 € 223.400 € 17.000 € 0 € 0 € 351.000

Dotaties:

Bijdrage frictiekosten € 1.003.000 € 1.003.000 € 1.003.000

Subtotaal dotaties Reserve Meldkamer € 0 € 0 € 1.003.000 € 1.003.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1.003.000
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deze eenmalige bijdrage toe te voegen aan de reserve GMZ. Geschat wordt dat het saldo van deze 
reserve eind 2018 nog circa € 0,6 mln. zal bedragen. Samen is er dan circa € 1,6 mln. beschikbaar.  
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Bijlage 5: Investeringen 
 

 
Toelichting 
 

Logistiek voertuig (7014)        € 12.000 N 
Het logistieke voertuig is aangeschaft maar € 12.000 (prijseffect) duurder dan begroot. 
 

Chemiepakken (7023)         € 60.000 V 
De chemiepakken zijn in 2017 en 2018 aangeschaft. VRZ heeft een goedkoper chemiepak kunnen 
aanschaffen. Ook lagen er vroeger 4 chemiepakken op een voertuig, nu nog 2. In totaal zijn de kosten 
€ 60.000 lager dan begroot. De afschrijvingstermijn kan tevens worden bijgesteld van 5 naar 10 jaar. 
 

Pagers met terugmelding en paraatheid (7026)      € 17.000 N 
In de periode 2016 t/m 2018 zijn 1.150 pagers met terugmelding en 65 kazerne info displays 
aangeschaft om beter inzicht te verkrijgen in de paraatheid bij meldingen. De kosten zijn hoger dan 
begroot o.a. omdat er reserve-pagers zijn aangeschaft. 

 Budget: 
2018 

Werkelijk Restant 
budget 

Eindejaars 
prognose 

Budget 
- 

Prognose 

V/N 

7.0 Investeringen       

7004 C2000 Portofoons en mobilofoons (IBARC) 383.145 60.277 322.868 383.145 0  
7005 ICT 175.000 71.004 103.996 175.000 0  
7006 Helmen, bluskleding, laarzen en handschoenen 404.500 97.109 307.391 404.500 0  
7009 Nieuwe TS 4.266.897 1.759.137 2.507.760 4.266.897 0  
7014 Logistiek voertuig 63.000 0 63.000 75.000 -12.000 N 
7021 Overdrukventilatoren 12.800 0 12.800 12.800 0  
7023 Chemiepakken 68.406 4.737 63.669 8.406 60.000 V 
7024 Gaspakken 81.000 77.209 3.791 81.000 0  
7026 Pagers 5.041 22.028 -16.987 22.041 -17.000 N 
7033 Energiebesparende maatregelen 30.800 0 30.800 0 30.800 V 
7036 Plan van aanpak Meldkamer 211.982 209.699 2.283 233.982 -22.000 N 
7048 Ipads voertuigen/sleutelfunctionarissen 

brandweer 60.000 49.252 10.748 60.000 0  
7049 Midlife vervanging banden en straalpijpen 37.460 23.920 13.540 37.460 0  
7051 Haakarmvoertuigen 470.000 0 470.000 0 470.000 V 
7052 Ontsmettingsunit (Deco) incl bepakking 180.000 179.986 14 180.000 0  
7054 Handlampen oplaadbaar 14.892 17.749 -2.857 20.892 -6.000 N 
7055 Midlife vervanging straalpijpen 45.367 12.414 32.953 45.367 0  
7059 Kazerne info displays 39.301 39.301 0 39.301 0  
7070 Werkplaatsinrichting MTL 188.345 32.395 155.950 188.345 0  
7076 Bijzonder materiaal HV's 45.000 0 45.000 45.000 0  
7080 Duikmaterialen 303.880 93.740 210.140 386.180 -82.300 N 
7083 Ademluchtcontainer 30.000 4.783 25.217 5.000 25.000 V 
7089 HV-voertuig 270.000 34.794 235.206 270.000 0  
7101 Kettingzagen incl zaagkleding 240.550 3.178 237.372 240.550 0  
7102 Navigatie 418.785 138.727 280.058 271.785 147.000 V 
7103 Dienstbussen 135.000 95.365 39.635 135.000 0  
7104 Dienstauto's (groot) 189.000 111.286 77.714 189.000 0  
7105 Dienstauto's (klein) 160.000 64.723 95.277 160.000 0  
7106 HV1-container 50.000 0 50.000 20.000 30.000 V 
7108 Hoogwerker / Redvoertuig (2x) 775.970 522.608 253.362 775.970 0  
7117 RV Schouwen-Duiveland 659.516 518.469 141.047 659.516 0  
7121 Bluspakken jeugdbrandweer (10 jr) 50.000 0 50.000 50.000 0  
7124 Verbouwing Segeerssingel 10 Middelburg 1.000.000 187.825 812.175 1.000.000 0  
7126 I&A Telefoons 50.000 41.742 8.258 50.000 0  
7128 Verbouwing kazerne Terneuzen Koegors 60.000 1.276 58.724 60.000 0  
7129 Vaartuigen Search & Rescue 0 386.426 -386.426 0 0  
7131 Verzorgingsunits (2x) 40.948 70.283 -29.335 70.948 -30.000 N 

Eindtotaal 11.216.585 4.931.439 6.285.146 10.623.085 593.500 V 
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Energiebesparende maatregelen (7033)       € 30.800 V 
Het kwaliteitsniveau van de dakbedekking op het pand van de Segeerssingel is onvoldoende. Dit zal 
eerst hersteld moeten worden voordat er zonnepanelen geinstalleerd kunnen worden. De 
investering wordt doorgeschoven naar 2019.  
 
Plan van Aanpak meldkamer (7036)       € 22.000 N 
GMZ heeft in 2017 een Grosc arbitrage- en telefooncentrale voor € 200.000 (exclusief BTW) 
aangeschaft. Daarnaast heeft GMZ een nieuwe voicerecorder voor € 50.000 aangeschaft omdat de 
huidige niet compatibel is met de nieuwe telefooncentrale. 
 
GMK MWB doet in 2018 een upgrade voor € 108.350 ( exclusief BTW) aan haar telefooncentrale 
(beheerd en onderhouden door Grosc). Beide hebben dan een zelfde centrale welke bij de 
samenvoeging in 2019/2020 kan worden ingezet in BoZ om de meldkamer te voorzien van arbitrage 
en telefonie.  
 
Verrekening tussen beide VR-en vindt plaats zoals afgesproken voor het project “Samenwerken 
meldkamers GMK MWB en GMZ” d.w.z. 26% GMZ en 74% GMK MWB, in dit geval over de 
kapitaallasten, niet over de investering. Verder blijven de bestaande DVO’s met de Nationale Politie 
geldig. Op basis hiervan wordt 60% van de investeringskosten doorbelast als investeringsbijdrage aan 
de Politie (kapitaaloverdracht). 
 
Voor aanvullende ICT-investeringen in de telefonie is een bedrag van € 22.000 nodig. 
 
Haakarmvoertuigen (7051)        € 470.000 V 
Deze vervangingsinvestering wordt doorgeschoven naar 2019. 
 
Duikmaterialen (7080)         € 82.300 N  
Er loopt een aanbesteding voor duiktoestellen en communicatieapparatuur. Naar verwachting is 
hiervoor € 40.000 extra nodig. 
 
De brandweerboot van Goes zal eerder worden vervangen dan gepland (nu 2021). Het hiervoor 
geraamde bedrag van € 42.300 wordt naar voren gehaald. 
 
Ademluchtcontainer (7083)        € 25.000 V 
De ademluchtcontainers zijn gerenoveerd. Hiervoor was € 30.000 begroot. De renovatie is uitgevoerd 
voor slechts € 5.000. 
 
Navigatie (7102)         € 147.000 V 
De nieuwe navigatie is geïmplementeerd. De investering is € 147.000 lager dan begroot met als 
gevolg lagere kapitaallasten vanaf 2019. Wel zijn er structurele beheerkosten, die niet zijn begroot.  
 
HV-container (7106)         € 30.000 V 
De geplande aanpassingen aan de HV-container kunnen voor € 20.000 worden gerealiseerd. 
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Vaartuigen Search&Rescue (7129) (maritieme veiligheid) (neutraal) 

 
In verband met problemen rondom omgevings- en nutsvoorzieningen van het boothuis zijn er extra 
kosten gemaakt voor het oplossen van deze problemen en moest het boothuis worden aangepast. 
Dit heeft gezorgd voor meerwerk. Daarnaast zijn de leges hoger uitgevallen dan vooraf was begroot. 
De investering wordt gedekt vanuit subsidiegelden uit het programma maritieme veiligheid. 
 
Verzorgingsunits (7131)         € 30.000 N 
Voor de vervanging van 2 verzorgingsunits is € 40.948 geraamd. De vervanging is € 30.000 duurder 
geworden, omdat rekening moest worden gehouden met (strengere) horeca-richtlijnen. Er wordt  
€ 30.000 bijgeraamd. 
  

 
 Budget: 

2018 
Werkelijk Restant 

budget 
Eindejaars 
prognose 

Budget 
- 

Prognose 

V/N 

7129 Vaartuigen Search & Rescue       

433300 Aankoop duurzame goederen en diensten 302.936 386.426 -81.490 387.936 -85.000 N 
843100 Kapitaaloverdrachten overige overheden -302.936 0 -302.936 -387.936 85.000 V 

Eindtotaal 0 386.426 -386.426 0 0  
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Bijlage 6: Taakstelling 
 
De volgende taakstellingen zijn nog van toepassing in 2018 en volgende jaren: 
 

 2018 2019 2020 2021 2022 

Formatie 0 142.000 144.000 144.000 144.000 

Verdere reductie nodeloze 
uitrukken o.a. STOOM 

60.000 81.000 81.000 81.000 81.000 

Algemeen 53.494 0 29.878 10.040 106.301 

Totaal 113.494 223.000 254.878 235.040 331.301 

 
 

De cijfers van de taakstelling 2018 zijn verwerkt in de prognose van de 2e burap 2018. 
 

Formatie 
In de periode 2018 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, waarmee de taakstelling 2016 is gerealiseerd. Het nog te 
realiseren deel (van de oorspronkelijke structurele taakstelling van € 300.000 is opgenomen in 
bovenstaande tabel. In 2018 zal, gericht op 2019, de formatie opnieuw bekeken worden in relatie tot 
de taakstelling.  
 
Verdere reductie nodeloze uitrukken o.a. STOOM 
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.  
 
De beleidsmaatregelen in het plan van aanpak STOOM richten zich op: 
 

1. Binnen gekomen meldingen op de meldkamer 
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 
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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.  
 
Algemene taakstelling 
Als gevolg van de structurele mutaties in de 1e en 2e bestuursrapportage 2017 is in 2018 een 
structureel nadeel ontstaan van € 163.494. Bij het opstellen van de begroting 2019 is deze 
taakstelling voor 2019 al ‘opgelost en in de meerjarenraming voor een deel al ‘opgelost’. Er resteert 
nog € 29.878 in 2020, € 10.040 in 2021 en € 106.301 in 2022. 
 
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. Inmiddels laat 
de junicirculaire BDUR 2018 weer een structureel voordeel van € 148.873 zien vanaf 2019 ten 
opzichte van de laatst gemelde hoogte van de rijksbijdrage in de 1e bestuursrapportage 2018/2e 
begrotingswijziging 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.  
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Bijlage 7: Inhuur derden en advieskosten 
 

 
 
Ondersteuning project Deltawateren        
In verband met het later invullen van vacatureruimte wordt tijdelijk gebruik gemaakt van inhuur 
derden (€ 61.200 budgetneutraal). 
 
Tijdelijke inhuur HRM ivm vacatures 
In verband met openstaande vacatures binnen team HRM wordt een HRM-adviseur ingehuurd 
(oorspronkelijk geplande duur tot 1 oktober 2018). In verband met overplaatsing van de huidige 
HRM-teamleider wordt de inhuurperiode verlengd tot het einde van het jaar, de aanvullende last 
bedraagt incidenteel € 60.100.  
 
Tijdelijke inhuur multidisciplinair oefenen ivm vacature 
In verband met flexibiliteit is er gekozen voor het langer inhuren van een specialist MOTO in plaats 
van het aannemen van de medewerker. De extra last bedraagt € 51.000.  
 

Begroting 2018 1e Burap 2018 2e Burap 2018 Totaal

Incidentele, projectmatige inhuur 49.352 287.500 99.720 436.572

Project Emergo 150.000 150.000

Advieskosten management algemeen 45.000 45.000

Ondersteuning Communicatie 54.100 9.900 64.000

Ondersteuning I&A 16.000 16.000

Ondersteuning Industrie, transport, ruimte (ITR) 88.400 88.400

Ondersteuning project Deltawateren 61.200 61.200

Diversen 4.352 -21.000 28.620 11.972

Vacatures / vervanging bij ziekte / zwangerschapsverlof 0 951.260 254.300 1.205.560

Interim-directeur, vacature tot 1 maart 2018 50.000 50.000

Interim-manager brandweer tot 1 oktober 2018 144.100 21.000 165.100

Interim-manager bedrijfsvoering van 1 juni tot 1 november 2018 78.300 78.300

Tijdelijke inhuur communicatie en managementassistente ivm ziekte 106.700 29.700 136.400

Tijdelijke inhuur HRM ivm vacatures 135.000 60.100 195.100

Tijdelijke inhuur balie hoofdkantoor 10.000 10.000

Tijdelijke inhuur multidisciplinair oefenen ivm vacature 47.600 51.000 98.600

Tijdelijke inhuur Industrie, transport, ruimte (ITR) ivm uitruil ministerie 31.600 10.000 41.600

Tijdelijke inhuur Wonen, werken, recreëren (WWR) 174.160 72.500 246.660

Ondersteuning bevolkingszorg ivm ziekte 0

Ondersteuning MTL team onderhoud 8.000 8.000

GMZ (uitruil met VR MWB) 70.000 70.000

Tijdelijke inhuur GHOR 30.800 30.800

Tijdelijke vacature Bevolkingszorg ivm ziekte 75.000 75.000

Structureel 327.900 0 102.700 430.600

Coördinerend gemeentesecretaris Bevolkingszorg 30.000 30.000

Piket communicatie-adviseur COPI Bevolkingszorg 15.000 15.000

Opleidingsinstructeurs MOTO 30.000 30.000

Advieskosten management algemeen 25.000 25.000

Advieskosten HRM 15.000 15.000

Advieskosten Financiën 10.000 10.000

Advieskosten Crisisbeheersing 5.000 5.000

Piket externen brandweer 31.000 31.000

Piket externen GMZ (o.a. piketkosten Witte Kruis 2014-2017) 26.200 60.000 86.200

Piket externen GHOR 125.700 10.000 135.700

Diversen 30.000 17.700 47.700

Totaal 377.252 1.238.760 456.720 2.072.732

*) Het betreft een overzicht van inhuur derden (economische categorie 300) en advieskosten (economische categorie 343)
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Tijdelijke inhuur Wonen, werken, recreëren (WWR) 
De inhuur van de teamleider WWR wordt verlengd tot en met november 2018. Inmiddels is er een 
vacature opengesteld om deze formatieplaats definitief in te vullen. Naar verwachting wordt deze 
eind 2018 ingevuld, de extra last bedraagt € 72.500. 
 
Piket extrenen GMZ (o.a. piketkosten Witte Kruis 2014-2017) 
Witte Kruis BV heeft de piketkosten 2014 tot en met 2018 gefactureerd (inhaalslag). Hierdoor is er 
sprake van een incidenteel nadeel van naar verwachting € 60.000. 
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Bijlage 8: Overzicht van lasten en baten per programma 
 

Het Algemeen Bestuur wordt door middel van tussentijdse rapportages geïnformeerd over de 
realisatie ten opzichte van de programmabegroting van VRZ. De inrichting van de tussentijdse 
rapportages sluit aan bij de indelingssystematiek van de programmabegroting. 
 
 Begroting 

2018 (na 
wijziging) 

Werkelijk Restant 
budget 

Begroting 
2018 incl. 
effecten 
Burap 

Verschil V/N 

1 Programma Bevolkingszorg       
Saldo van baten en lasten -326.050 -119.102 -206.949 -326.050 0  

Lasten       
110 Salarissen en sociale lasten 242.050 142.621 99.429 227.050 -15.000 V 
351 Ingeleend personeel 105.000 26.987 78.013 105.000 0  
380 Overige goederen en diensten 88.700 59.673 29.027 103.700 15.000 N 
436 Inkomensoverdrachten - overige overheden 32.300 32.215 85 32.300 0  

Baten       
432 Inkomensoverdrachten - gemeenten 142.000 142.394 -394 142.000 0  

Resultaat -326.050 -119.102 -206.949 -326.050 0  

 
 
 Begroting 

2018 (na 
wijziging) 

Werkelijk Restant 
budget 

Begroting 
2018 incl. 
effecten 
Burap 

Verschil V/N 

2 Programma GMZ       
Saldo van baten en lasten -1.370.966 -595.733 -775.233 -267.966 1.103.000 V 

Lasten       
110 Salarissen en sociale lasten 1.350.800 801.647 549.153 1.233.100 -117.700 V 
210 Belastingen 2.400 2.400 0 2.400 0  
351 Ingeleend personeel 25.000 4.411 20.589 42.700 17.700 N 
380 Overige goederen en diensten 366.800 256.085 110.715 366.800 0  
436 Inkomensoverdrachten - overige overheden 42.500 500 42.000 42.500 0  
510 Rente 7.300 1.158 6.142 7.300 0  
730 Afschrijvingen 251.186 34.735 216.451 251.186 0  
750 Overige verrekeningen 231.600 231.600 0 231.600 0  

Baten       
431 Inkomensoverdrachten - Rijk 583.500 501.368 82.132 1.586.500 1.003.000 V 
433 Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke 

regelingen 35.900 45.131 -9.231 35.900 0  
438 Inkomensoverdrachten - overige instellingen en 

personen 287.220 190.304 96.916 287.220 0  
Mutaties Reserves 207.594 0 207.594 -895.406 -1.103.000 N 

Lasten       
710 Mutaties reserves 22.100 0 22.100 1.025.100 1.003.000 N 

Baten       
710 Mutaties reserves 229.694 0 229.694 129.694 -100.000 N 

Resultaat -1.163.372 -595.733 -567.639 -1.163.372 0  
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 Begroting 
2018 (na 

wijziging) 

Werkelijk Restant 
budget 

Begroting 
2018 incl. 
effecten 
Burap 

Verschil V/N 

3 Programma Risicobeheersing       
Saldo van baten en lasten -2.645.986 -1.774.451 -871.535 -2.714.586 -68.600 N 

Lasten       
110 Salarissen en sociale lasten 2.331.705 1.429.215 902.490 2.316.705 -15.000 V 
351 Ingeleend personeel 298.512 199.190 99.322 381.012 82.500 N 
380 Overige goederen en diensten 265.824 145.165 120.659 293.824 28.000 N 
436 Inkomensoverdrachten - overige overheden 112.100 118.203 -6.103 118.200 6.100 N 
510 Rente 100 0 100 100 0  
730 Afschrijvingen 1.345 1.345 0 1.345 0  

Baten       
352 Uitgeleend personeel 80.000 42.978 37.022 85.000 5.000 V 
380 Overige goederen en diensten 5.000 1.716 3.284 5.000 0  
431 Inkomensoverdrachten - Rijk 20.000 0 20.000 20.000 0  
433 Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke 

regelingen 98.600 31.719 66.881 126.600 28.000 V 
438 Inkomensoverdrachten - overige instellingen en 

personen 160.000 42.253 117.747 160.000 0  
Mutaties Reserves 77.726 0 77.726 82.726 5.000 V 

Baten       
710 Mutaties reserves 77.726 0 77.726 82.726 5.000 V 

Resultaat -2.568.260 -1.774.451 -793.809 -2.631.860 -63.600 N 
 
 
 Begroting 

2018 (na 
wijziging) 

Werkelijk Restant 
budget 

Begroting 
2018 incl. 
effecten 
Burap 

Verschil V/N 

4 Programma Brandweer       
Saldo van baten en lasten -18.786.973 -11.924.044 -6.862.929 -19.053.368 -266.395 N 

Lasten       
110 Salarissen en sociale lasten 10.198.400 5.834.561 4.363.839 10.476.900 278.500 N 
210 Belastingen 133.000 134.687 -1.687 133.000 0  
351 Ingeleend personeel 8.000 20.508 -12.508 20.500 12.500 N 
380 Overige goederen en diensten 5.981.373 3.660.561 2.320.812 5.928.882 -52.491 V 
436 Inkomensoverdrachten - overige overheden 60.000 60.062 -62 60.000 0  
510 Rente 288.200 0 288.200 288.200 0  
730 Afschrijvingen 2.541.900 2.541.900 0 2.541.900 0  

Baten       
352 Uitgeleend personeel 66.000 46.105 19.895 46.000 -20.000 N 
380 Overige goederen en diensten 232.900 152.015 80.885 219.900 -13.000 N 
432 Inkomensoverdrachten - gemeenten 50.000 55.114 -5.114 55.114 5.114 V 
436 Inkomensoverdrachten - overige overheden 75.000 75.000 0 75.000 0  

Mutaties Reserves 442.968 0 442.968 362.968 -80.000 N 

Baten       
710 Mutaties reserves 442.968 0 442.968 362.968 -80.000 N 

Resultaat -18.344.005 -11.924.044 -6.419.961 -18.690.400 -346.395 N 
 
 
 Begroting 

2018 (na 
wijziging) 

Werkelijk Restant 
budget 

Begroting 
2018 incl. 
effecten 
Burap 

Verschil V/N 

5 Programma Crisisbeheersing       
Saldo van baten en lasten -1.938.529 -1.109.509 -829.020 -1.868.859 69.670 V 

Lasten       
110 Salarissen en sociale lasten 1.246.400 756.172 490.228 1.241.310 -5.090 V 
320 Duurzame goederen 0 0 0 0 0  
351 Ingeleend personeel 77.600 86.907 -9.307 144.720 67.120 N 
380 Overige goederen en diensten 545.716 181.567 364.149 458.016 -87.700 V 
436 Inkomensoverdrachten - overige overheden 97.000 85.962 11.038 86.000 -11.000 V 

Baten       
352 Uitgeleend personeel 0 0 0 33.000 33.000 V 
380 Overige goederen en diensten 8.000 1.100 6.900 8.000 0  
436 Inkomensoverdrachten - overige overheden 20.187 0 20.187 20.187 0  

Mutaties Reserves 124.815 25.334 99.481 79.815 -45.000 N 

Baten       
710 Mutaties reserves 124.815 25.334 99.481 79.815 -45.000 N 

Resultaat -1.813.714 -1.084.175 -729.539 -1.789.044 24.670 V 
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 Begroting 
2018 (na 

wijziging) 

Werkelijk Restant 
budget 

Begroting 
2018 incl. 
effecten 
Burap 

Verschil V/N 

6 Programma GHOR       
Saldo van baten en lasten -841.751 -485.994 -355.757 -848.351 -6.600 N 

Lasten       
110 Salarissen en sociale lasten 462.645 270.883 191.762 474.245 11.600 N 
351 Ingeleend personeel 30.800 20.980 9.820 30.800 0  
380 Overige goederen en diensten 330.800 156.646 174.154 325.800 -5.000 V 
436 Inkomensoverdrachten - overige overheden 48.000 47.938 62 48.000 0  
510 Rente 1.800 0 1.800 1.800 0  
730 Afschrijvingen 17.283 17.283 0 17.283 0  

Baten       
352 Uitgeleend personeel 13.300 6.458 6.842 13.300 0  
438 Inkomensoverdrachten - overige instellingen en 

personen 36.277 21.278 15.000 36.277 0  

Resultaat -841.751 -485.994 -355.757 -848.351 -6.600 N 
 
 
 Begroting 

2018 (na 
wijziging) 

Werkelijk Restant 
budget 

Begroting 
2018 incl. 
effecten 
Burap 

Verschil V/N 

7 Programma Maritieme Veiligheid       
Saldo van baten en lasten -440.300 -237.660 -202.640 -239.500 200.800 V 

Lasten       
110 Salarissen en sociale lasten 223.800 112.334 111.466 162.600 -61.200 V 
351 Ingeleend personeel 0 -3.768 3.768 61.200 61.200 N 
380 Overige goederen en diensten 391.500 304.094 87.406 351.500 -40.000 V 

Baten       
431 Inkomensoverdrachten - Rijk 0 0 0 160.800 160.800 V 
436 Inkomensoverdrachten - overige overheden 175.000 175.000 0 175.000 0  

Resultaat -440.300 -237.660 -202.640 -239.500 200.800 V 
 
 
 Begroting 

2018 (na 
wijziging) 

Werkelijk Restant 
budget 

Begroting 
2018 incl. 
effecten 
Burap 

Verschil V/N 

8 Programma Nucleaire Veiligheid       
Saldo van baten en lasten -262.100 -119.286 -142.814 -173.100 89.000 V 

Lasten       
110 Salarissen en sociale lasten 190.100 106.040 84.060 190.100 0  
380 Overige goederen en diensten 167.575 13.246 154.329 78.575 -89.000 V 

Baten       
431 Inkomensoverdrachten - Rijk 95.575 0 95.575 95.575 0  

Resultaat -262.100 -119.286 -142.814 -173.100 89.000 V 
 
 
 Begroting 

2018 (na 
wijziging) 

Werkelijk Restant 
budget 

Begroting 
2018 incl. 
effecten 
Burap 

Verschil V/N 

9 Overhead en kostentoerekening       
Saldo van baten en lasten -7.491.382 -4.748.427 -2.689.461 -7.518.772 -27.390 N 

Lasten       
110 Salarissen en sociale lasten 4.852.450 2.961.312 1.891.138 4.680.440 -172.010 V 
210 Belastingen -3.000 -6.057 3.057 -3.000 0  
351 Ingeleend personeel 647.200 449.199 198.001 777.900 130.700 N 
380 Overige goederen en diensten 2.154.600 1.443.270 657.836 2.190.300 35.700 N 
436 Inkomensoverdrachten - overige overheden 31.000 13.037 17.963 31.000 0  
510 Rente 38.200 5.500 32.700 38.200 0  
730 Afschrijvingen 167.432 167.432 0 167.432 0  
750 Overige verrekeningen -231.600 -231.600 0 -231.600 0  

Baten       
352 Uitgeleend personeel 115.400 14.390 101.010 82.400 -33.000 N 
360 Huren 49.500 39.276 10.224 49.500 0  

Mutaties Reserves 72.000 0 72.000 67.000 -5.000 N 

Baten       
710 Mutaties reserves 72.000 0 72.000 67.000 -5.000 N 

Resultaat -7.419.382 -4.748.427 -2.617.461 -7.451.772 -32.390 N 
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 Begroting 
2018 (na 

wijziging) 

Werkelijk Restant 
budget 

Begroting 
2018 incl. 
effecten 
Burap 

Verschil V/N 

10 Algemene dekkingsmiddelen       
Saldo van baten en lasten 32.863.102 31.265.304 1.597.798 32.893.807 30.705 V 

Baten       
431 Inkomensoverdrachten - Rijk 6.608.102 5.010.303 1.597.799 6.638.807 30.705 V 
432 Inkomensoverdrachten - gemeenten 26.255.000 26.255.001 -1 26.255.000 0  

Mutaties Reserves 237.338 0 237.338 394.642 157.304 V 

Baten       
710 Mutaties reserves 237.338 0 237.338 394.642 157.304 V 

Resultaat 33.100.440 31.265.304 1.835.136 33.288.449 188.009 V 
 
 
 Begroting 

2018 (na 
wijziging) 

Werkelijk Restant 
budget 

Begroting 
2018 incl. 
effecten 
Burap 

Verschil V/N 

11 Onvoorzien       
Saldo van baten en lasten 78.494 7.646 70.848 25.000 0  

Lasten       
110 Salarissen en sociale lasten -25.000 -7.646 -17.354 -25.000 0  
380 Overige goederen en diensten - 53.494 0 -53.494 0 53.494 N 

Resultaat 78.494 7.646 70.848 25.000 53.494 N 
 
 
 Begroting 

2018 (na 
wijziging) 

Werkelijk Restant 
budget 

Begroting 
2018 incl. 
effecten 
Burap 

Verschil V/N 

Investeringen       
 0 -4.931.439 4.931.439 0 0  

Lasten       
320 Duurzame goederen 11.568.539 4.982.787 6.585.752 11.060.039 -508.500 V 

Baten       
446 Kapitaaloverdrachten - overige overheden 351.954 51.349 300.605 436.954 85.000 V 
750 Overige verrekeningen 11.216.585 0 11.216.585 10.623.085 -593.500 N 

Resultaat 0 -4.931.439 4.931.439 0 0  
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Bijlage 9: Operationele gegevens 
 

GRIP-incidenten 
 

Datum GRIP Lokatie Omschrijving 

6-1-2018 2 Hansweert Westelijke Havendam Hansweert 
Stranding binnenvaartschip EWA 
 

5-7-2018 2 Ritthem Brand Kloosterboer 
 

31-7-2018 1 Bruinisse Drenkeling Oosterschelde 
 

6-8-2018 1 ‘s - Heerenhoek Gaslucht trein 
 

 
Tabel 1: Overzicht GRIP-incidenten in periode januari tot en met augustus 2018. 
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  GRIP-1 GRIP-2 GRIP-3 GRIP-4 Totaal 

2013 3 1 1   5 

2014 1 1     2 

2015 2       2 

2016 6 2     8 

2017 1 2 2   5 

2018 2 2     4 

Tabel 2: overzicht Grip-incidenten periode januari tot en met augustus 2018 (tov. Eerdere jaren) 
 

 
 
Figuur 3: overzicht Grip-incidenten periode januari tot en met augustus 
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Brandweerzorg 
Onderstaande cijfers geven inzicht in de operationele prestaties van de brandweer in Zeeland over 
de periode januari tot en met augustus 2018. De cijfers hebben alleen betrekking op incidenten 
waarbij tenminste een basisbrandweereenheid (tankautospuit (TS)) betrokken is geweest. De cijfers 
zijn geautomatiseerd tot stand gekomen met het Business Intelligence systeem. Dit betekent dat er 
geen handmatige correcties zijn uitgevoerd. De operationele prestaties van de eerste acht maanden 
van het jaar 2018 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 4: keten opkomsttijd 
 

Uitruk- /opkomsttijd Prio 2013 2014 2015 2016 2017 1-1 tm 31-
8 (2018) 

Gemiddelde uitruktijd Prio 1 4:37 4:23 4:26 4:14 4:28 4:32 

Prio 2 4:35 4:36 4:37 4:38 4:57 5:06 

Gemiddelde 
opkomsttijd 

Prio 1* 9:27 9:10 8:48 8:59 9:21 10:05** 

Prio 2 15:45 15:51 18:14 20:22 22:08 19:44 
 

* Bij de bepaling van de gemiddelde opkomsttijd voor prioriteit 1 incidenten zijn alle 
meldingen met een meldkamer verwerkingstijd groter dan 4 minuten uitgesloten. Dit zijn 
meldingen waarbij pas later assistentie van de brandweer wordt gevraagd. Over de 
rapportageperiode betrof dit 51 incidenten. In heel 2017 betrof dit 37 incidenten. 
** De gemiddelde opkomsttijd bij prioriteit 1 incidenten is toegenomen met 44 seconden. 
Dit kan als volgt worden geduid:  

 De meldkamer had 10 seconden extra nodig voor de verwerkingstijd 

 De uitruktijd was 4 seconden trager  

 De aanrijtijd was 31 seconden langer 
 
Tabel 5: gemiddelde opkomst- en uitruktijd bij prio 1 en 2 
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Grafiek 6: meerjarige cumulatieve opkomstijden bij prio 1 en 2 
 

 
 
Figuur 7: Rapportage gebiedsgerichte opkomsttijden conform Maatwerk in Brandweerzorg. 
Er is een kleine terugloop in het voldoen aan de opkomstnorm zichtbaar. De uitruktijden blijven echter snel en 
de uitruktijden zijn moeilijker te relateren aan de opkomst van een post en meer aan de rijtijd van de post naar 
incident. Vanzelfsprekend lopen deze tijden op als vaker posten buiten dienst staan en daardoor naastgelegen 
posten worden ingezet. Dit effect wordt nader onderzocht. 
 

Aantal brandweer uitrukken met basisbrandweereenheid 

Tot en met augustus 2018 waren er totaal 1683 incidenten waarvoor tenminste met één 
basisbrandweereenheid is uitgerukt, over dezelfde periode in 2017 waren er 1493 uitrukken. 
Van deze 1683 uitrukken waren er 1061 met prioriteit 1 (in dezelfde periode 2017; 933) en 622 met 
prioriteit 2 (in dezelfde periode 2017; 549). 
Conform de nieuwe brancherichtlijn Optische en Geluidssignalen Brandweer kent de brandweer 
vanaf 1 juni 2017 nog maar twee prioriteiten; prio 1 en prio 2. 
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Uitrukken met andere voertuigen zoals redvoertuigen en hulpverleningsvoertuigen zijn in deze 
rapportage buiten beschouwing gelaten, hiervoor zijn geen prestatie-indicatoren of wettelijke 
opkomstnormen vastgesteld.  
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Aantal uitrukken met TS per gemeente 
 

 
 

Figuur 8: aantal uitrukken met TS per gemeente (januari t/m augustus 2018) 
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Gemeente januari t/m 
augustus 2017 

januari t/m 
augustus 2018 

Borsele 64 91 

Goes 163 195 

Hulst 77 108 

Kapelle 56 51 

Middelburg 149 153 

Noord-Beveland 35 46 

Reimerswaal 97 99 

Schouwen-Duiveland 123 164 

Sluis 124 146 

Terneuzen 213 230 

Tholen 79 84 

Veere 120 125 

Vlissingen 179 176 

Bijstand buurregio's 14 15 

Zeeland 1493 1683 

 
Tabel 9: aantal uitrukken per gemeente 
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Aantal uitrukken met TS per meldingsclassificatie 

 

 
 
Figuur 10: aantal uitrukken met TS per meldingsclassificatie 

 
 
In de eerste acht maanden van 2018 is er een forse toename van het aantal incidenten (146x) met de 
meldingsclassificatie Overige te zien. Door nadere analyse hiervan blijkt dat de toename met name 
toe te schrijven is aan incidenten vanwege metingen op gevaarlijke stoffen zoals aardgas en 
koolmonoxide. 
 
Meldingsclassificatie Overige t/m augustus 2018; 
457x waarvan 284x “Dienstverlening brandweer” hiervan waren er ca. 140x metingen op gevaarlijke 
stoffen. 
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Realisatie normtijden AGS/MPL 
In het Besluit veiligheidsregio’s is opgenomen dat een veiligheidsregio beschikt over een Adviseur 
gevaarlijke stoffen (AGS). De Adviseur gevaarlijke stoffen is belast met het opstellen van een 
gevaarsinschatting, het adviseren van de operationeel leidinggevende van de brandweer over het 
bestrijden van de bron en het adviseren van de operationeel leidinggevende van de brandweer over 
de maatregelen die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de omgeving. Door een 
onderbezetting van het piket AGS en de daaraan gelieerde functie van Coordinator 
Verkenningseenheden (CVE, voorheen Meetplanleider) is in het Algemeen Bestuur van 9 juli 2015 
besloten om tot 1 januari 2017 de piketfuncties AGS vanuit één AGS-piket voor Zeeland uit te voeren 
en de CVE tijdelijk bij het Nucleair Adviseur-piket te beleggen. Deze situatie duurt ook na 1 januari 
2017 voort aangezien het lastig is om medewerkers te vinden voor beide piketten. Momenteel wordt 
het AGS-piket door drie-en-een-half1 medewerkers uitgevoerd. Voor dit piket is 1 medewerker in 
opleiding. Verwachting is dat deze medewerker in 2019 in dit piket kan meedraaien. 
 
Specifieke aandacht is er voor het overschrijden van de normtijd bij incidenten. In de oorspronkelijke 
besluitvorming was opgemerkt dat het mogelijk bij 25% van de incidenten de normtijd zou kunnen 
worden overschreden. Uit een analyse van 39 incidenten (in de periode van 1 januari 2018 tot en 
met 31 augustus 2018) blijkt dat in twee gevallen de normtijd is overschreden.  
 
Momenteel wordt gewerkt aan een voorstel om de huidige situatie, gezien de beperkte 
tijdsoverschrijdingen, te bestendigen. 
 
In de periode 1 januari t/m 31 augustus 2018 zijn er 40 (geregistreerde) incidenten met gevaarlijke 
stoffen geweest waarvoor een AGS is gealarmeerd (één inzet voor een MIRG-AGS is hierbij niet 
meegerekend. Dit gaat buiten de reguliere AGS om). Er is getoetst of de normtijden (opkomsttijd) 
volgens het Besluit Veiligheidsregio’s zijn nageleefd. 
 
Conclusie:  
 

Aantal 
incidenten 

Aantal Percentage 

Binnen normtijd 37 95 % 

Buiten normtijd 2 5 % 

Onbekend 0 0 % 

Totaal 39   

Tabel 1: overzicht inzetten piketten IBGS (2018) – 1 januari t/m 31 augustus 2018 
 
  

                                                      
1 1 Medewerker vervult twee verschillende piketfuncties. Om die reden is deze medewerker voor 0,5 
beschikbaar voor het AGS-piket. 
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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) 

 

8 2 0 

> 30 en < 60 minuten 
(buiten industriegebieden) 

 

8 0 0 

Telefonisch afgehandeld 
 

21 nvt nvt 

Tabel 2: nader overzicht inzetten piketten IBGS (2018). Gegevens zijn gedestilleerd uit de 
inzetverslagen van de AGS(bron AG5). 
 
Toelichting overschrijding normtijd 
Van de 2 inzetten waarbij de normtijd is overschreden, is er één situatie waarbij sprake was van een 
marginale overschrijding (1 minuut). Bij het 2e incident, is er een overschrijding van 7 minuten. 
Gezien de aard van het incident (stankklacht) heeft de AGS er bewust voor gekozen om zonder 
optische en geluidssignalen (prio 2) naar het incident toe te rijden. Hij heeft eerst een verkenning in 
de omgeving gedaan voordat hij ter plaatse kwam. De aard van het incident liet dit toe. De langere 
aanrijtijd heeft hierdoor niet tot onveilige situaties geleid bij het incident, maar wel de 
verkeersveiligheid aanrijdend bevorderd. 
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Bestuurlijke oefeningen 
 

Categorie Omschrijving Totaal 2017 1e Burap 
2018 

2e Burap 
2018 

Bestuurlijke 
oefeningen 

Bestuurlijke oefeningen (Grip3 & 
Grip4) 
 

4 12 23 

Bestuurlijke workshops/trainingen 
(waaronder trainingen voor 
locoburgemeesters) 
 

3 34 45 

 

                                                      
2 Betreft RBT-oefening i.k.v. nucleaire oefening NNO (7 februari 2018). 
3 ROT- en BT-oefening met de gemeente Reimerswaal 
4 Niet alleen voor bestuurders. Betreft training Netcentrisch werken voor alle functionarissen in de 
Crisisbeheersing. 
5 Twee themadagen over CETR, waarvan een dag specifiek voor bestuurders (met inbreng van NCTV). 
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Risicobeheersing 
 

Onderdeel Programma-
begroting 

Taken vallend onder 
programmaonderdeel 

Taken Geraamde cijfers in 
programma-begroting 
(vermeld in aantallen) 

Gerealiseerd in 2017 Gerealiseerd 
1e halfjaar 2018 

(jan t/m juni) 

Dynamische analyse van 
risico's 

Taken zoals verantwoord 
in programmabegroting 

Algemene beschrijving - - - 

Niet zichtbaar in 
detailverantwoording 

programmaonderdeel, wel 
noodzakelijk en uitgevoerd 

Beleid Risicobeheersing 
 

 900 uur 450 uur 

Risicoprofielen VRZ 
 

 300 uur 150 uur 

Beïnvloedingsanalyse o.b.v. 
risicoprofiel 

 200 uur 100 uur 

Onderzoek en uitwerking 
mogelijkheid dynamisch 

regionaal risicoprofiel 

 400 uur 200 uur 

Controles op 
(brand)veiligheid o.b.v. 

risico's 

Taken zoals verantwoord 
in programmabegroting 

Algemeen (totaal) 
 

750 controles 1036 controles 673 controles 

Controles brandveilig 
gebruik conform 

meerjarenplanning 

 705 controles 
(3525 uur) 

460 controles 

Controles op verzoek 
gemeenten 

 275 controles 
(1375 uur) 

141 controles 

Controles evenementen  47 controles 
(235 uur) 

23 controles 

Controles vuurwerk  9 controles 
(45 uur) 

0 controles 

Niet zichtbaar in 
detailverantwoording 

programmaonderdeel, wel 
noodzakelijk en uitgevoerd 

Hercontroles (in uren) 
 

 160 uur 72 uur 

Werkzaamheden n.a.v. 
controles voorgaand jaar 

 - 0 
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Onderdeel Programma-

begroting 
Taken vallend onder 

programmaonderdeel 
Taken Geraamde cijfers in 

programma-begroting 
(vermeld in aantallen) 

Gerealiseerd in 2017 Gerealiseerd 
1e halfjaar 2018 

(jan t/m juni) 

Advisering over 
brandveiligheid, 

brandveilig gebruik, 
ontbranding van 

vuurwerk en 
evenementen 

veiligheid 

Taken zoals verantwoord 
in programmabegroting 

Aantal adviezen 
brandveiligheid en 
brandveilig gebruik 

900 adviezen 1078 adviezen 
(6468 uur) 

543 adviezen 

Aantal adviezen PvE’s, UPD 
en overig 

195 adviezen 211 adviezen 
(633 uur) 

116 adviezen 

Aantal adviezen 
evenementen 

123 adviezen 237 adviezen 
(474 uur) 

157 adviezen 

Aantal adviezen vuurwerk 24 adviezen 25 adviezen 
(50 uur) 

12 adviezen 

Niet zichtbaar in 
detailverantwoording 
programmaonderdeel, 

wel noodzakelijk en 
uitgevoerd 

KVO 
 

- 125 uur 60 uur 

Beoordeling BHV plannen, 
gebruiksmeldingen, 

inrichtingen 
brandbeveiligingsverordening 

- 875 uur 440 uur 

Voorbereiding, advisering, 
analyse R3 

- 1050 uur 200 uur 

Voorlichting en HALT 
 

- 350 uur 100 uur 

APV overleggen 
 

- 810 uur 400 uur 

Projectmatige 
werkzaamheden Geen 

Nood Bij Brand, STOOM 

Taken zoals verantwoord 
in programmabegroting 

Expedities GNBB 
 

2 expedities 1 expeditie (100 uur) 2 expedities 

STOOM % reductie nodeloze 
uitrukken 

Tijd volledig besteed tbv 
% reductie nodeloze 

uitrukken 

Tijd volledig besteed tbv 
% reductie nodeloze 

uitrukken 

Niet zichtbaar in 
detailverantwoording 
programmaonderdeel, 

wel noodzakelijk en 
uitgevoerd 

Beleidsmatige 
werkzaamheden en 

afstemming rondom GNBB 

- 350 uur 175 uur 
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Onderdeel Programma-

begroting 
Taken vallend onder 

programmaonderdeel 
Taken Geraamde cijfers in 

programma-begroting 
(vermeld in aantallen) 

Gerealiseerd in 2017 Gerealiseerd 
1e halfjaar 2018 

(jan t/m juni) 

Advisering op 
omgevingsveiligheid en 

fysieke leefomgeving 

Taken zoals verantwoord 
in programmabegroting 

Aantal adviezen omgevingsveiligheid 
gemeenten 

95 adviezen 94 adviezen 
(2048 uur) 

52 adviezen 

Niet zichtbaar in 
detailverantwoording 
programmaonderdeel, 

wel noodzakelijk en 
uitgevoerd 

Advisering Wvgs 30 adviezen 9 adviezen 
(36 uur) 

15 adviezen 

Adviezen RUD 12 adviezen 18 adviezen 
(396 uur) 

28 adviezen 

Op voorhand zijn voor dit 
programmaonderdeel in het 

teamjaarplan EV adviestaken geschrapt 
vanwege tijdsgebrek voor in totaal 375 

uur 

- 375 uur aan adviezen 
niet gerealiseerd ivm 

tijdsgebrek 

375 uur aan adviezen 
niet gerealiseerd ivm 

tijdsgebrek 

EV beleid en projecten 
 

- 300 uur 150 uur 

Zeeuwse Coördinatiegroep EV 
 

- 40 uur 20 uur 

Inspecties en advisering 
industriële veiligheid 

Taken zoals verantwoord 
in programmabegroting 

Aantal geplande BRZO-inspecties 20 inspecties 20 inspecties 
(1600 uur) 

11 inspecties 

Aantal niet routinematige BRZO 
inspecties 

4 inspecties 8 inspecties 
(400 uur) 

4 inspecties 

Aantal BRZO incidentenonderzoeken 4 onderzoeken 2 onderzoeken 
(100 uur) 

2 onderzoeken 

Aantal adviezen BRZO 25 adviezen 80 adviezen 
(1600 uur) 

45 adviezen 

Beoordelen Veiligheidsrapporten (is ook 
advisering BRZO) 

5 adviezen 8 adviezen 
(160 uur) 

6 adviezen 

Aantal adviezen BEVI 20 adviezen 35 adviezen 
(525 uur) 

28 adviezen 

Actualisaties aanwijzingen 
bedrijfsbrandweer 

3 adviezen 8 adviezen 
(320 uur) 

2 adviezen 

Bedrijfsbrandweer-inspecties 7 inspecties 7 inspecties 
(420 uur) 

4 inspecties 
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Onderdeel Programma-
begroting 

Taken vallend onder 
programmaonderdeel 

Taken Geraamde cijfers in 
programma-begroting 
(vermeld in aantallen) 

Gerealiseerd in 2017 Gerealiseerd 
1e halfjaar 2018 

(jan t/m juni) 

Niet zichtbaar in 
detailverantwoording 
programmaonderdeel, 

wel noodzakelijk en 
uitgevoerd 

Extra uren 
handhavingsactiviteiten/hercontroles 

- 8 controles 
(80 uur) 

3 controles 

Samenwerkingsverband BRZO Zuidwest - 100 uur ipv 200 uur  
gerealiseerd ivm 

tijdsgebrek 

50 uur 

Onderzoek veiligheid 
spoorwegemplacementen 

- 200 uur niet 
gerealiseerd ivm 

tijdsgebrek 

200 uur 

Op voorhand zijn voor dit 
programmaonderdeel in het 

teamjaarplan adviestaken geschrapt 
vanwege tijdsgebrek voor in totaal 440 

uur 

- 440 uur niet 
gerealiseerd ivm 

tijdsgebrek 

440 uur niet 
gerealiseerd ivm 

tijdsgebrek 

Bevordering en borging 
van kennisontwikkeling 

Taken zoals verantwoord 
in programmabegroting 

Brandonderzoek, inclusief voorlichting 
na brand en afstemming repressieve 

organisatie 

100% onderzoek 
woningbrand 

100% onderzoek 
woningbrand 

100% onderzoek 
woningbrand 

Niet zichtbaar in 
detailverantwoording 
programmaonderdeel, 

wel noodzakelijk en 
uitgevoerd 

Digitalisering werkzaamheden 
 

- 360 uur 50 uur 

Doorvoering en continuering 
kwaliteitsverbetering + periodieke 

scholing 

- 4150 uur 2000 uur 

Interne advisering/afstemming 
kennis veiligheidsketen (o.a. tbv 
repressieve voorbereiding) + extern 
(oa relatie partners) 

- 6290 uur 3100 uur 

Regionale en landelijke afstemming en 
samenwerking 

- 830 uur 400 uur 

De Zeeuwse bevolking is 
zich meer bewust van de 
grootste risico's en weet 

wat te doen, o.a. via 
Brandveilig Leven en 
risico-communicatie 

Taken zoals verantwoord 
in programmabegroting, 

Activiteiten vallend 
onder Brandveilig Leven, 

te weten 

Lezingen/ presentaties voor groepen 
 

30x 34x 24x 

Activiteiten basisonderwijs/ voortgezet 
onderwijs 

25x 28x 20x 

Woningchecks 
 

20x 22x 4x 
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Onderdeel Programma-
begroting 

Taken vallend onder 
programmaonderdeel 

Taken Geraamde cijfers in 
programma-begroting 
(vermeld in aantallen) 

Gerealiseerd in 2017 Gerealiseerd 
1e halfjaar 2018 

(jan t/m juni) 

Voorlichting omwonenden na brand 
 

3x 3x 10x 

Voorlichting tijdens evenementen 
 

30x 33x 5x 

Info verzoeken 
 

20x 22x 10x 

 


