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Bestuursvoorstel

Onderwerp Jaarstukken 2018

Status Besluitvormend

Gevraagd besluit Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd:

- De jaarstukken, onder voorbehoud van de controle 

verklaring, vast te stellen;

- Het positieve saldo toe te voegen aan de algemene 

reserve.

Intrekken van eerdere 

besluitvorming

Niet van toepassing

Portefeuillehouder bestuur R.J. van der Zwaag

Bijlagen Jaarstukken 2018

1. Samenvatting

VRZ is conform de Wet gemeenschappelijke regelingen verplicht om jaarlijks jaarstukken op te 

stellen.

Jaarverslag:

In het jaarverslag wordt gerapporteerd op de in de programmabegroting 2018 per programma 

geformuleerde speerpunten. Hieronder wordt op de belangrijkste ontwikkelingen in 2018 

ingegaan.

Bestuurlijke ontwikkelingen & speerpunten 2018

Hieronder wordt op de belangrijkste ontwikkelingen in 2018 ingegaan. In hoofdstuk 2 wordt 

gerapporteerd op de speerpunten, per programma, die zijn opgenomen in de 

programmabegroting 2018. Deze speerpunten zijn afgeleid uit het meerjarenbeleidsplan 2016-

2019. 

Operationaliteit op één!

De corebusiness van VRZ is de coördinatie van rampen- en crisisbeheersing, de geneeskundige 

hulpverlening bij rampen en de brandweerzorg. In 2018 is voor 7 incidenten opgeschaald naar 

GRIP-incidenten. De meest opvallende incidenten in 2018 zijn de grote brand bij Kloosterboer (5 

juli 2018 te Ritthem) en de brand bij het hotel Kamperduinen (19 oktober te Kamperland). Naast 

deze GRIP-incidenten is de brandweer in 2018 voor 2504 incidenten uitgerukt. Een 

bijzonderheid in 2018 betrof de droge en warme zomer. VRZ heeft in samenwerking met 

gemeenten, politie, Rijkswaterstaat, waterschap, Evides en reddingsbrigades paraat gestaan om 

de (mogelijke) gevolgen van (natuur)branden te bestrijden. Deze periode heeft in het teken 

gestaan van verhoogde paraatstelling en extra risicocommunicatie. Voor de brandweer was 

deze zomer een drukke periode. Door de droogte waren er meer buitenbranden te blussen dan 

in eerdere jaren. In juni, juli en augustus waren er 213 buitenbranden (in 2017 waren er dat 

144).

Raadsbijeenkomsten GGD, RUD en VRZ
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In oktober en november 2018 hebben drie kennismakingsbijeenkomsten voor 

gemeenteraadsleden plaatsgevonden. Deze bijeenkomsten zijn in gezamenlijkheid met de GGD 

en RUD georganiseerd. Met een goede opkomst en een dynamisch programma hebben de 

raadsleden op een interactieve wijze kennis kunnen nemen van taken en 

verantwoordelijkheden van de gemeenschappelijke regelingen. Daarbij kwam met name het 

aspect sturen en verantwoorden aan de orde en werden de actuele ontwikkelingen besproken.

Raadsklankbordgroep

Een belangrijke uitwerking van het project Emergo is de oprichting van de raadsklankbordgroep. 

In 2018 is de raadsklankbordgroep vijfmaal bijeengekomen. Tijdens deze bijeenkomsten zijn de 

leden van de raadsklankbordgroep over de voortgang van het project Emergo en de actuele 

ontwikkelingen binnen de Veiligheidsregio Zeeland geïnformeerd. Daarnaast wordt tijdens ieder 

reguliere bijeenkomst een thema behandeld. Het afgelopen jaar zijn de volgende thema’s aan 

bod gekomen: het verbeteren van de informatiepositie van de gemeenteraden ten opzichte van 

VRZ, de rol van de raadsklankbordgroep, beleidsplan 2020-2024 en ZeelandVeilig. 

Invulling directie / managementteam

In 2018 heeft een omvorming van het managementteam plaatsgevonden. Het aantal mt-leden 

is daarbij teruggebracht en tevens zijn van de vier posities drie posities nieuw ingevuld. Dit 

‘nieuwe’ mt van VRZ is vanaf 1 oktober 2018 ‘in functie’. Ook op het niveau van teamleiders 

hebben een aantal wisselingen plaatsgevonden. Voor de teams Directiestaf, Crisisbeheersing, 

WWR en HRM zijn in 2018 nieuwe teamleiders geworven. Vanaf 1 februari 2019 is het 

leidinggevend kader volledig ingevuld.

Veranderingen/Emergo

Naar aanleiding van de situatie bij VRZ in 2016 is in 2017 het programma Emergo opgestart. 

Binnen dit programma stonden twee zaken centraal: ‘Operationaliteit staat centraal’ en 

‘Gezonde organisatie om in te werken’. In februari en maart van 2018 zijn de gemeenteraden 

bezocht en is aangegeven wat op dat moment de stand van zaken was. In april 2018 is de 

tussenrapportage van het project Emergo opgeleverd. Hierin wordt geconstateerd dat op veel 

onderwerpen doelen zijn bereikt, 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 planning is hierop aangepast. De verder te ontwikkelen onderwerpen en 

goede ontwikkelingen van Emergo worden ingebed binnen het meerjarenbeleidsplan 2020-

2023.

Samen sterk in mooi werk

Eén van de uitwerkingen van Emergo in 2018 betrof de sessies ‘Samen sterk in mooi werk’. 

‘Samen sterk in mooi werk’ was een inspirerend en compact programma om medewerkers in 

een open sfeer dichter bij elkaar te brengen. Hiermee is een bijdrage geleverd aan het 

verbeteren van de sfeer, de samenwerking, het onderlinge begrip en het vertrouwen binnen de 

organisatie. In 2018 is een werkgroep geformeerd om na te denken op een vervolg van 

bovenstaande sessies. Mede vanuit de behoefte van medewerkers wordt in 2019 een vervolg 

gegeven op deze sessies.

Integriteit

Het werken bij een overheidsorganisatie vraagt soms net iets meer van medewerkers. 

Integriteit is daarbij een belangrijk begrip. Om hier aandacht aan te besteden, hebben eind 2018 

voor alle medewerkers van de koude organisatie sessies Integriteit plaatsgevonden. Tijdens 

deze sessies werd bij iedere medewerker de eed of belofte afgenomen, maar nog belangrijker; 

medewerkers werden geprikkeld om vanuit hun functie na te denken over hun handelen en 
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gedrag. In 2019 wordt dit vervolgt met bijeenkomsten voor de brandweervrijwilligers.

Programmabegroting 2019

In het AB 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 vernieuwing en vaststelling van deze begroting soepel verlopen. De 

programmabegroting is anders van opbouw. De belangrijkste reden hiervoor is om de 

informatiepositie van het bestuur en de gemeenteraden te versterken. Dit om een beter inzicht 

in de doelstellingen en (operationele) prestaties van de hoofdzakelijk wettelijke taken van VRZ 

te verstrekken. In de programmabegroting 2018 is vermeld dat dit een groeimodel voor de 

komende jaren is.

Regionaal Risicoprofiel 2019-2022 en Meerjarenbeleidsplan 2020-2023

Het huidige Regionaal Risicoprofiel wordt momenteel geëvalueerd en daarna bijgesteld c.q. 

geactualiseerd. Het Regionaal Risicoprofiel vormt input voor het meerjarenbeleidsplan 2020-

2023. Het streven is om, nog meer dan voorheen, een goede integrale afstemming te laten 

plaatsvinden tussen het Regionaal Risicoprofiel en Meerjarenbeleidsplan en tussen het 

Meerjarenbeleidsplan en komende begrotingen. In 2018 is gestart met het opstellen van het 

meerjarenbeleidsplan 2020-2023. Gestreefd wordt om dit beleidsplan eind 2019 ter vaststelling 

aan te bieden.

Crisisbeheersing

Eind 2017 is besloten om het bestaande RCC op een verantwoord niveau te brengen. Het 

nieuwe RCC is door het plaatsen van verschillende functionaliteiten bij elkaar een grote stap 

voorwaarts in de verbetering van het crisiscentrum en het proces crisisbeheersing. Op 6 

februari 2018 is het nieuwe crisiscentrum geopend. Tijdens de Nationale Nucleaire Oefening 

(NNO) op 7 februari 2018 is het RCC uitgebreid getest. Ook tijdens volgende ROT-oefeningen in 

2018, waaronder de systeemtest in december van 2018 is de functionaliteit van de nieuwe RCC 

getest. Tot op heden zijn de bevindingen uiterst positief. 

In 2018 hebben diverse opleidingen, oefeningen en trainingen voor functionarissen in de 

hoofdstructuur plaatsgevonden. Vanwege de NNO was één van de aandachtspunten Nucleaire 

veiligheid. Daarnaast zijn specifieke trainingen georganiseerd voor wethouders die na de 

gemeenteraadsverkiezingen tot het college van burgemeester en wethouders zijn toegetreden.

Risicobeheersing

VRZ ondervindt de laatste jaren een toename aan adviesverzoeken van gemeenten op het 

gebied van brandveiligheid en ruimtelijke ordening. Deze toename is onder andere het gevolg 

van een aantrekkende economie (intensivering bouw en industrie) en een toenemende 

complexiteit van risicobeheersing. Dit vormt vanwege de beperkt beschikbare personele 

capaciteit een risico voor de overige uit te voeren preventietaken. De toename in het aantal 

adviesverzoeken maakt het treffen van maatregelen noodzakelijk. Gezien voorgaande heeft het 

AB op 20 december 2018 besloten tot een tijdelijke uitbreiding van de formatie met 2 

formatieplaatsen voor de duur van 2 jaar. Na 2 jaar vindt bestuurlijke besluitvorming plaats of 

deze aanvullende capaciteit nog noodzakelijk is.

Brandweerzorg

Begin 2018 is de tussentijdse evaluatie van Maatwerk in Brandweerzorg (MiB) opgeleverd. Deze 

tussenrapportage is voor een zienswijze aan de gemeenteraden aangeboden. In de 

tussenevaluatie is de voortgang van de implementatie van MiB beschreven. Op een aantal 

onderdelen was bijstelling van de implementatie gewenst. Een andere belangrijke mijlpaal voor 

de realisatie van de besluiten uit MiB was het besluit van het AB over de financiering van 
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toekomstige brandweerposten. Voorgesteld is om een drietal brandweerposten samen te 

voegen en één brandweerpost met een NTS uit te voeren. In het AB van 1 maart 2018 zijn 

besluiten genomen om de financiering van deze nieuw op te richten brandweerposten te 

regelen. Om de brandweerzorg te kunnen uitvoeren zijn voldoende gekwalificeerde 

brandweervrijwilligers noodzakelijk. Mede als gevolg van wervingscampagnes en het vervangen 

van brandweervrijwilligers die uitstromen zijn in 2018 meer vrijwilligers naar de opleidingen 

manschap en bevelvoerder afgevaardigd. De vraag aan opleidingen oversteeg daarmee het 

aanbod voor opleidingen, waardoor een aantal opleidingen bij een extern partner zijn 

ingekocht. Door de vergrijzing zal ook in de komende jaren meer opleidingsruimte nodig zijn 

dan momenteel beschikbaar is. In 2018 is begonnen met een onderzoek naar de stijging van 

kosten voor brandweervrijwilligers. Als gevolg van diverse ontwikkelingen, zoals meer 

opleidingen (intern en extern) om het aantal manschappen en bevelvoerders op peil te houden, 

een toename van opleidingseisen, Arbowetgeving op het gebied van ‘schoon werken’ en meer 

betrokkenheid van vrijwilligers bij beleidsvoorbereiding en –uitvoering zijn de afgelopen jaren 

de kosten aan brandweer-vrijwilligers gestegen. In 2019 wordt verder gekeken hoe deze kosten 

kunnen worden beïnvloed.

Meldkamer

2020, het jaar waarin de meldkamer van VRZ samengaat met de meldkamer van VRMWB, komt 

steeds dichterbij. De nieuwbouw en het operationeel worden van de nieuwe meldkamer te 

Bergen op Zoom ligt op planning. Op 24 oktober 2018 werd het hoogste punt gevierd. Het 

gebouw is inmiddels volledig glasdicht en is er gestart met het aanbrengen van de 

gevelbeplating. Op 27 november 2018 is een middag georganiseerd voor de toekomstige 

gebruikers. In voorgaande jaren is in de jaarrekeningen opgenomen dat de overdracht van de 

meldkamer financiële risico’s met zich mee kan brengen. Het ministerie van J&V heeft besloten 

de BDUR (directe financiële bijdragen vanuit het Rijk) voor Zeeland structureel te verlagen met 

€ 453.035. Dit in verband met de overdracht van de beheerstaken aan de Nationale Politie. VRZ 

heeft van het ministerie in 2018 wel al een eenmalig bedrag van € 1 mln. ontvangen ter 

compensatie van eenmalige desintegratiekosten. Dit bedrag is ook nodig om, indien mogelijk, 

tijdelijk structurele tekorten af te dekken die ontstaan bij de afbouw van kosten van de 

meldkamer. Het uiteindelijke saldo zal pas duidelijk zijn als de overdracht van de meldkamers 

volledig is afgerond. Voor de overdracht van het personeel vinden gesprekken plaats met de 

werknemersdelegatie Georganiseerd Overleg (GO).

Jaarrekening:

Resultaat

Het resultaat voor mutatie op de Algemene Reserve over 2018 is € 147.910 positief. In de 

tweede Bestuursrapportage 2018 werd nog een negatief resultaat verwacht van € 394.642. 

Het verschil in resultaat t.o.v. de tweede bestuursrapportage kan voornamelijk verklaard 

worden doordat er in 2018:

- Minder vrijwilligerskosten zijn gemaakt dan verwacht, € 50.000;

- Een onderbesteding is op personeelslasten (inhuur en vacatureruimte), € 215.000

- Extra inkomsten zijn bij de brandweer en BDUR, € 135.000

- VRZ verder nog enkele mee- en tegenvallers heeft, € 142.552. 

De structurele effecten uit de jaarstukken 2018 worden verwerkt in de programmabegroting 

2020 inclusief meerjarenraming en in de eerste bestuursrapportage 2019.

Bijzonderheden gedurende het boekjaar
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Onder uitputting investeringsplan

Het investeringsplan over het boekjaar 2018 laat een onder uitputting zien. Uitgegaan werd van 

een investeringsvolume van € 11.060.039. Hiervan is € 7.493.443 gerealiseerd.

Resultaatbestemming + stand van de reserves

Voorgesteld wordt om het positieve resultaat van € 147.910 over het boekjaar 2018 toe te 

voegen aan de algemene reserve. De toevoeging van het resultaat aan de Algemene Reserve is 

in lijn met de vastgestelde notitie reserves en voorzieningen, vastgesteld in 2013. De Algemene 

Reserve bedraagt daarmee eind 2018 € 599.552. 

Vaststelling onder voorbehoud van de controleverklaring

Voor het verstrekken van de controleverklaring moet de accountant o.a. kunnen constateren 

dat de jaarrekening geen begrotingsonrechtmatigheden bevat. Dit is pas het geval op het 

moment dat de overschrijdingen op de investeringskredieten akkoord zijn bevonden door het 

Algemeen Bestuur. Doordat de overschrijding op de investeringskredieten in dezelfde 

vergadering wordt behandeld als de jaarstukken is het niet mogelijk voor de accountant om al 

bij de behandeling van de jaarstukken een verklaring af te geven. Om ervoor te zorgen dat het 

proces voor de vaststelling van de jaarstukken geen verdere vertraging oploopt is, in overleg 

met de accountant, afgesproken de jaarstukken vast te laten stellen onder voorbehoud van de 

controle verklaring. Na de AB vergadering zal het besluit omtrent de overschrijding op de 

investeringskredieten naar de accountant worden verzonden en krijgt VRZ de dag hierop de 

verklaring van de accountant toegezonden. Bij verstrekking van een goedkeurende 

controleverklaring zullen de jaarstukken definitief zijn.

2. Wettelijk kader en of eerdere besluitvorming

Wet gemeenschappelijke regeling: artikel 34 en 34B;

� Gemeenschappelijke regeling: artikel 29;

� Besluit Begroting en verantwoording: artikel 24

In artikel 34 van de wet Gemeenschappelijke regelingen is opgenomen dat het Dagelijks Bestuur 

van het openbaar lichaam, het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie of het 

gemeenschappelijk orgaan de jaarrekening binnen twee weken na de vaststelling, doch in ieder 

geval vóór 15 juli van het jaar volgende op het jaar waarop de jaarrekening betrekking heeft, 

zendt aan gedeputeerde staten. 

Op grond van artikel 34B van de wet Gemeenschappelijke regelingen wordt vóór 15 april van 

het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, de algemene financiële en 

beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening aan de raden van de deelnemende 

gemeenten gezonden.

3. Financiën

Financiële consequenties 

(Incidenteel/structureel, 

investering, exploitatielasten 

en kapitaallasten)

Voorgesteld wordt om het positieve resultaat van € 147.910 

over het boekjaar 2018 toe te voegen aan de algemene 

reserve. De Algemene Reserve bedraagt daarmee eind 2018 € 

599.552. 

Dekking uit 

4. Consequenties

Operationele consequenties: Niet van toepassing

Consequenties voor 

gemeenten: 

Niet van toepassing
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5. Communicatie

Niet van toepassing

Adviezen

Ondernemingsraad (OR) Wordt ter informatie aangeboden.

Veiligheidsdirectie (VD) Wordt ter informatie aangeboden.

Adviescommissie Financiën 

(ACF)

Positief advies, nadat enkele tekstuele aanpassingen zijn 

uitgevoerd (deze tekstuele aanpassingen zijn doorgevoerd).

Bestuurlijk Adviseursoverleg 

(BAO)

Geen opmerkingen.
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