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Bestuursvoorstel

Onderwerp Goedkeuring overschrijding investeringskredieten

 

Status Besluitvormend 

Gevraagd besluit Het Algemeen Bestuur vragen In te stemmen met de 

overschrijdingen op investeringskredieten in het boekjaar 2018 

tot een totaalbedrag van € 269.933

 

Intrekken van eerdere 

besluitvorming

Niet van toepassing

Portefeuillehouder bestuur Dhr. R. van der Zwaag

Bijlagen -

1. Samenvatting

Vooruitlopend op de vaststelling van de jaarrekening is gebleken dat er een beperkt aantal 

investeringskredieten is overschreden. Deze overschrijdingen zijn als onrechtmatig aan te 

merken. Door voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening deze overschrijdingen goed te 

laten keuren vervalt de onrechtmatigheid. Het betreft de volgende overschrijdingen:

7010 Tankautospuit 6-p                                                                                                       € 15.000 N

Er is een 2e hands TS6 met automaat uit 2001 aangeschaft voor het oefenprogramma. 

Tegelijkertijd is een TS6 zonder automaat afgestoten. De opbrengsten van de verkoop van deze 

TS6 (minus de restwaarde) zijn als opbrengst opgenomen in de exploitatie. De nieuwe TS6 is 

opgenomen op de activastaat. Omdat de restwaarde van een TS6 ook € 15.000 bedraagt volgen 

er geen toekomstige afschrijvingslasten uit.

7023 Chemiepakken Splash2000                                                                                             € 390 N

Geen nadere toelichting i.v.m. bedrag.

7036 Plan van aanpak Meldkamer                                                                                    € 37.309 N

In 2018 waren de telefooncentrales van de Meldkamer Middelburg en de Meldkamer Tilburg 

beiden afgeschreven. De teamleiders brandweer, politie en ambulancezorg hadden een sterke 

wens om één telefooncentrale aan te schaffen, die op beide locaties werkzaam is. De reden 

hiervoor is dat met name de politie en de ambulancezorg in aanloop naar de Meldkamer Bergen 

op Zoom te kampen hebben met personeelstekorten. Eén telefooncentrale maakt dat zij vanaf 

twee locaties samen kunnen werken en zodoende personeelstekorten op kunnen vangen. 

Daarnaast kunnen beide meldkamers bij plotselinge, kortstondige drukte 112, telefoontjes van 
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elkaar opnemen om de burger zo snel als mogelijk hulp te kunnen bieden.

De bouw van deze nieuwe telefooncentrale in Middelburg en Tilburg zijn zo redundant als 

mogelijk gebouwd, om de samenwerking te bevorderen als ook te garanderen.  Gedurende de 

bouw is echter gebleken dat deze redundantie er ook voor zorgt dat de kans op uitval van 

telefonie op beide locaties aannemelijk is. Aangezien de Meldkamers Middelburg en Tilburg op 

dit moment elkaars buddy’s zijn is dit als een operationeel risico bestempeld. Een andere buddy 

zoeken is op dit moment niet mogelijk, zowel de meldkamer Rotterdam als de meldkamers 

Eindhoven/Den Bosch zijn beiden druk met hun eigen transitie c.q. samenvoeging.

Het Managementteam van beide meldkamers heeft er voor gekozen om vóór de oplevering van 

de telefooncentrale Tilburg extra technische maatregelen in te bouwen om er voor te zorgen dat 

het niet voor kan komen dat beide telefooncentrales tegelijkertijd uit kunnen vallen.  Dit heeft er 

toe geresulteerd dat de nieuwe telefooncentrale duurder is dan vooraf begroot.

De nieuwe telefooncentrale wordt “meegenomen” naar de nieuwe meldkamer Bergen op Zoom, 

er zal dan ook een nieuwe buddy meldkamer beschikbaar zijn. De hogere afschrijvingslasten 

worden gedekt uit de reserve Meldkamer. Op het moment van overdracht wordt de restwaarde 

in rekening gebracht bij de Meldkamer Bergen op Zoom en de politie.

7129 Vaartuigen Search & Rescue                                                                                  € 133.479 N

Een van de doelstellingen van het programmaplan is het borgen van een adequate en 

gegarandeerde gereddencapaciteit op de Deltawateren (Pijler 1 Instandhouden en verbeteren 

aanpak incidentbestrijding Deltawateren- deelproject 3 Organisatie incidentbestrijding inclusief 

Search and Rescue). Een nieuwe opzet van de Search and Rescue taak op het Schelde- Rijnkanaal 

is noodzakelijk gebleken om conform de gestelde richtlijnen in het handboek Incidentbestrijding 

op het Water de SAR dekking te realiseren. Hiervoor is een reddingsdienst gerealiseerd. Echter is 

er tijdens de realisatie een aantal zaken anders gelopen dan op voorhand was verwacht. 

Voornamelijk problemen met de aandrijving van het vaartuig en de wijziging van de ligging van 

het boothuis zorgen voor overschrijding op het krediet. Deze overschrijding wordt, net als de 

initiële investering vanuit het programmaplan Maritieme Veiligheid, gedekt uit incidentele 

middelen. Middels herbesteding van middelen binnen dit programmaplan is er ruimte gevonden. 

Deze herbesteding zal tevens aangeboden worden. Deze overschrijding zorgt niet voor hogere 

structurele afschrijvingslasten.

7135 Verbouwing kazerne Vlissingen Olympiaweg                                                          € 35.132 N

In het bestedingsplan behorende bij het programmaplan Maritieme Veiligheid is opgenomen dat 

een verbouwing aan de kazerne Vlissingen-Olympiaweg ten behoeve van de operationele 

inzetbaarheid van de MIRG noodzakelijk is. Hierin is opgenomen: “Na de MIRG-EX oefening zal de 

noodzakelijke uitrusting worden aangeschaft om de MIRG in te kunnen zetten bij ongevallen met 

gevaarlijke stoffen aan boord van schepen en/of in de onmiddellijke omgeving ervan. De 

helikoptertransportation-suites moeten uitgehangen en gedroogd worden om de levensduur en 

reparatiekosten te voorkomen. Hiervoor wordt in de post Olympiaweg in de remise een 

tussenverdieping ingericht”. Deze werkzaamheden zijn in 2016 gepland, maar in verband met de 

onzekerheidover consequenties met betrekking tot huisvesting behorend bij een eventuele 

dagbezetting op de post Olympiaweg (Zie eindrapport Maatwerk in Brandweerzorg en 

implementatieplan Maatwerk in Brandweerzorg) niet uitgevoerd. Nadat besloten is deze 

dagbezetting (voorlopig) niet te realiseren (zie Evaluatie Maatwerk in Brandweerzorg) en de post 

Olympiaweg ‘opgeknapt’ zou worden zijn deze werkzaamheden in 2018 uitgevoerd. Deze 

overschrijding wordt vanuit het programmaplan Maritieme Veiligheid gedekt uit de incidentele 

middelen. Middels herbesteding van middelen binnen dit programmaplan is er ruimte gevonden. 

Deze herbesteding zal tevens aangeboden worden. Deze overschrijding zorgt niet voor hogere 
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structurele afschrijvingslasten.

7136 Keuringsbaan PPMO                                                                                                   € 48.623 N

In 2018 heeft een aanbesteding plaatsgevonden voor de keuringen van brandweervrijwilligers. 

Met ingang van 2019 worden de keuringen uitgevoerd door een nieuwe partij. Uit 

kostenoverwegingen en voor een grotere flexibiliteit, is besloten om zelf een PPMO 

brandbestrijdingsbaan aan te schaffen en deze te gebruiken tijdens de keuringen. Door de 

aanschaf van de PPMO baan valt de opdracht voor het keuren van personeel lager uit. Hieruit 

worden de structurele afschrijvingslasten uit gedekt.

Het verzoek aan het Algemeen Bestuur om in te stemmen met de overschrijdingen.

2. Wettelijk kader en of eerdere besluitvorming

Artikel 189, lid 3 Gemeentewet;

Artikel 4, financiële verordening ex. Artikel 212

3. Financiën

Financiële consequenties 

(Incidenteel/structureel, investering, 

exploitatielasten en kapitaallasten)

Financiele effecten per investeringskrediet:

KPL 7010: € 0,- ivm aanschafwaarde gelijk aan 

restwaarde

KPL 7023:  € 39,- structureel

KPL 7036: € 7.461,80 Structureel

KPL 7129: € 133.479 Incidenteel

KPL 7135: € 35.132 Incidenteel

KPL 7136: € 4.862,30 Structureel

Dekking uit Financiele dekking per investeringskrediet:

KPL 7010: NVT

KPL 7023: Uit regulier budget gezien bedrag

KPL 7036: Dekking uit hogere onttrekking reserve 

meldkamer

KPL 7129: Dekking uit vooruit ontvangen bedragen 

met specifiek bestedingsdoel op de balans m.b.t. 

Deltawateren

KPL 7135: Dekking uit vooruit ontvangen bedragen 

met specifiek bestedingsdoel op de balans m.b.t. 

Deltawateren

KPL 7136: Dekking uit het verlagen van het contract 

m.b.t. keuringen personeel.

4. Consequenties

Operationele consequenties: Niet van toepassing

Consequenties voor gemeenten: Niet van toepassing

5. Communicatie

Niet van toepassing

Document plaatsen op ViaDesk: Nee Indien Ja, locatie:

Document plaatsen op Internet: Nee Indien Ja, locatie:

Adviezen

Ondernemingsraad (OR) Ter informatie

Veiligheidsdirectie (VD) Niet van toepassing
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Adviescommissie Financiën 

(ACF)

Positief advies nadat de financiële dekking van de 

kapitaallasten voortkomend uit de overschreden 

investeringskredieten bij elke overschreden post wordt 

toegelicht.

Daarnaast vraagt de ACF bij VRZ aandacht voor het voorkomen 

van investeringen zonder goedgekeurd krediet en/of zonder 

financiële dekking.

Bestuurlijk Adviseursoverleg 

(BAO)

Geen opmerkingen
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