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Jaarverslag

1. Inleiding jaarverslag

Voor u liggen de jaarstukken van VRZ over 2018. Deze jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de 

jaarrekening. Het jaarverslag concentreert zich daarbij op bestuurlijke en operationele gegevens. De 

financiële stand van zaken is in de jaarrekening 2018 opgenomen.

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

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.
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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 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 heeft 

door het plaatsen van verschillende functionaliteiten bij elkaar een grote stap voorwaarts gemaakt 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. 
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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 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 externe 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 schema. 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).



Jaarstukken 2018  7

Zorgdragen voor een optimale en 
passende zorg aan de bevolking bij 

rampen

De acute bevolkingszorg is 
op orde

Investeren in 
vakbekwaamheid 
functionarissen 
Bevolkingszorg

Kunnen voorzien in 
opvang en verzorging

Informeren verwanten 
SIS

Adviseren van het 
Regionaal Operationeel 

Team

Evacuatie

Een snelle en goede 
herstelzorg

Voorzien in 
contactbehoefte 

bevolking met 
hulpinstanties 

Zorgen voor een plan 
van aanpak voor de 

herstelfase

Een adequate 
crisiscommunicatie

Tijdig 
communiceren van 
feitelijke informatie

Ondersteunen 
burgemeester in de 

rollen van 
boegbeeld en 
burgervader

2. Programmaverantwoording

2.1 Programma Bevolkingszorg

Omschrijving en wettelijk kader

Bij een ramp of crisis heeft de gemeentelijke overheid een aantal taken om schade en leed voor de burgers 

zoveel mogelijk te beperken. Op grond van artikel 10 Wet veiligheidsregio's heeft de veiligheidsregio de 

opdracht om rampenbestrijding en crisisbeheersing te organiseren. In het onderliggende Besluit 

veiligheidsregio's staat daarentegen dat het college van burgemeester en wethouders een team 

Bevolkingszorg aanwijst dat belast is met een aantal taken. 

Hoofdzakelijk worden de volgende vijf taken voor bevolkingszorg benoemd vanuit art. 2.1.3. Besluit 

veiligheidsregio's:

- Het geven van voorlichting aan de bevolking;

- Het voorzien in opvang en verzorging van de bevolking;

- Het verzorgen van nazorg voor de bevolking;

- Het registreren van slachtoffers;

- Het registreren van schadegevallen,

- Advisering regionaal operationeel team

Wat wilden we bereiken?
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Wat hebben we gedaan?

De acute bevolkingszorg is op orde

Investeren in vakbekwaamheid functionarissen Bevolkingszorg

Functionarissen van Bevolkingszorg nemen deel aan mono- en multi-oefeningen. Daarnaast is in 2018 

gestart met het regionaal opleiden van Officieren van Dienst-Bevolkingszorg. De verwachting is dat binnen 

twee jaar alle Officieren van Dienst-Bevolkingszorg zijn gecertificeerd.

Verder is in 2018 gestart met de actualisatie van het Beleidsplan vakbekwaamheid Bevolkingszorg. In het 

eerste kwartaal van 2019 wordt deze afgerond. De evaluatiepunten van oefeningen en incidenten worden 

hierbij betrokken. Daarnaast is in 2018 gestart met de actualisatie van de verschillende procesplannen. Dit 

wordt in 2019 voortgezet.

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 inzet van SIS gewenst was. In 2018 is 

geoefend met SIS.

Adviseren van het Regionaal Operationeel Team

Gerealiseerd doordat de Algemeen Commandant Bevolkingszorg (Ac-Bz) standaard lid is van het Regionaal 

Operationeel Team. In 2018 hebben twee ROT-oefeningen (waarbij de sectie Bevolkingszorg betrokken 

was) en de NNO plaatsgevonden. Naast deze oefeningen hebben in 2018 verschillende opschalingen 

plaatsgevonden waarbij de Ac-Bz deel heeft uitgemaakt van het ROT.

Evacuatie

Een geplande table-top-oefening Evacuatie is verplaatst naar 2019.

Een snelle en goede herstelzorg

Voorzien in contactbehoefte bevolking met hulpinstanties

In 2018 is begonnen met de inrichting van een Informatie en Actiecentrum waarbij betrokkenen worden 

gefaciliteerd. In 2018 hebben contactmomenten plaatsgevonden met Slachtofferhulp en Geestelijke 

Verzorging bij Calamiteiten (GVC). Hierbij is uitleg gegeven van de werkzaamheden.

Ondersteunen burgemeester in de rollen van boegbeeld en burgervader

Aan burgemeesters en locoburgemeesters zijn oefeningen aangeboden (waaronder drie ROT-BT-

oefeningen). Daarbij was aandacht voor het oefenen van nieuwe wethouders vanwege de gewijzigde 

samenstelling colleges van burgemeester en wethouders na de gemeenteraadsverkiezingen.

Wat heeft het gekost?

Primitieve

begroting

2018

Begroting

na wijziging

2018

Rekening

2018

Saldo V/N

Programma Bevolkingszorg

Gerealiseerd totaal van baten en lasten 275.500 326.050 290.544 -35.506 V

Lasten 417.500 468.050 432.939 -35.111 V

Baten -142.000 -142.000 -142.394 -394 V

Gerealiseerd resultaat 275.500 326.050 290.544 -35.506 V



Jaarstukken 2018  9

2.2 Programma Gemeenschappelijke Meldkamer Zeeland (GMZ)

Omschrijving en wettelijk kader

De Gemeenschappelijke Meldkamer Zeeland is gevestigd in het pand van Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) 

aan de Segeerssingel 10 te Middelburg. Bij de meldkamer komen de meldingen via 112 binnen voor politie, 

brandweer en ambulance.

Op de meldkamer werken centralisten in een 24-uurs-rooster die in dienst zijn van de Nationale Politie, RAV 

Zeeland(ambulance) en de Veiligheidsregio Zeeland (brandweer). Deze worden ondersteund door een 

beheersorganisatie van VRZ bestaande uit specialisten op het gebied van meldkamerprocessen, -systemen 

en operationele uitvoering.

In artikel 35 van de Wet Veiligheidsregio’s is vastgelegd dat het bestuur van de Veiligheidsregio Zeeland 

verantwoordelijk is voor het in stand houden van de (gecolokeerde) meldkamer in Zeeland. 

De financiering van de GMZ is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van Nationale Politie, RAV Zeeland 

en VRZ. De Nationale Politie en RAV Zeeland (Witte Kruis) dragen op basis van 

(dienstverlenings)overeenkomsten bij aan de uitvoeringskosten van de GMZ. 

Wat wilden we bereiken?

Het bieden van een adequaat 
hulpaanbod door de meldkamer en 
het snel en effectief begeleiden en 
coördineren van de hulpdiensten in 

Zeeland.

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

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

inclusief uitwijk

Realiseren van een soepele overdracht van 
taken van de meldkamer Zeeland aan de de 

nieuwe meldkamer in Bergen op Zoom in 
2020

Harmoniseren van 
(brandweer)processen met de 

Veiligheidsregio Midden-West-Brabant

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. 

Ontmantelen van de meldkamer in 
Middelburg, gepland in 2020
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Wat hebben we gedaan?

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. De telefonie- en voicerecorder zijn in 2018 vervangen. Uitgangspunt is dat 

deze straks kunnen worden overgedragen aan de meldkamer in Bergen op Zoom.

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

De nieuwbouw en het operationeel worden van de nieuwe meldkamer te Bergen op Zoom ligt op schema. 

In oktober 2018 werd het hoogste punt gerealiseerd. Op 27 november 2018 is een middag georganiseerd 

voor de toekomstige gebruikers. Voor de overdracht van het personeel vinden gesprekken plaats met de 

werknemersdelegatie Georganiseerd Overleg (GO).

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

In 2018 is gestart met een werkorganisatie ter voorbereiding op samenvoeging van de meldkamers-

brandweer en harmonisatie van de processen. De inzetvoorstellen worden na harmonisatie in 2019 in het 

meldkamersysteem ingevoerd.

Ontmantelen van de meldkamer in Middelburg, gepland in 2020

Van het Ministerie van J&V is in 2018 € 1 mln. ontvangen voor frictie- en desintegratiekosten. Deze 

middelen zijn toegevoegd aan de reserve Meldkamer. Overdracht en ontmanteling is gepland in 2020.

Wat heeft het gekost?

Primitieve

begroting

2018

Begroting

na wijziging

2018

Rekening

2018

Saldo V/N

Programma GMZ

Gerealiseerd totaal van baten en lasten 1.350.046 267.966 182.626 -85.340 V

Lasten 2.211.346 2.177.586 2.008.618 -168.968 V

Baten -861.300 -1.909.620 -1.825.993 83.627 N

Mutaties Reserves -201.174 895.406 980.746 85.340 N

Lasten 0 1.025.100 1.025.100 0

Baten -201.174 -129.694 -44.354 85.340 N

Gerealiseerd resultaat 1.148.872 1.163.372 1.163.372 0
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Het scheppen en instandhouden van een 
(brand)veilige leefomgeving in Zeeland 

Risicobeheersing

Doorontwikkeling dynamisch 
regionaal risicoprofiel,brandrisico-

profiel en risicodashboards

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

Advisering over brandveiligheid en 
brandveilig gebruik

Advisering op omgevingsveiligheid 
en fysieke leefomgeving

Inspecties en advisering 
industriële veiligheid

Het bevorderen van 
kennisontwikkeling

Verder professionaliseren van 
evenementenveiligheid

Adequate risico-
communicatie en een 

veerkrachtige samenleving

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

Zeelandveilig.nl is actueel, 
volledig en bekend

Tijdige en juiste 
crisiscommunicatie in geval 

van calamiteiten 

2.3 Programma Risicobeheersing

Omschrijving en wettelijk kader

De strategische richting van risicobeheersing is gericht op het voorkomen en beheersen van risico’s. Vanuit 

heldere analyses wordt duidelijk welke bedreigingen in Zeeland relevant zijn en vanuit welke aanvliegroute 

en werkwijze ‘beheersbare veiligheid’ kan worden gerealiseerd. 

Zeeland is een regio die als kwetsbaar en risicodragend tegelijkertijd kan worden gekenmerkt. De 

kwetsbaarheid wordt duidelijk door de ligging in de Schelde-delta, waar de regio wordt omringd door niet 

alleen water, maar ook door een omvangrijke hoeveelheid risicobronnen in de omringende regio’s en over 

de grens in België. Risicodragend door de aanwezige havengebieden, de (zware) industrie, de kerncentrale 

en het transport van gevaarlijke stoffen dat hieraan is verbonden. 

De nadruk in dit programma ligt niet op bestrijding, maar op het voorkomen en beheersbaar maken van 

branden en incidenten (onder andere art. 3 en 25 Wvr). Daarbij wordt er gewezen op de eigen 

verantwoordelijkheid van burgers en bedrijven. VRZ adviseert en ondersteunt burgers en bedrijven bij het 

reduceren van risico’s. Zeelandveilig.nl is hierbij hét platform voor inwoners waar veiligheidsinformatie is 

gebundeld, snel is terug te vinden en eenvoudig te gebruiken.

Wat wilden we bereiken?
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Wat hebben we gedaan?

Risicobeheersing

Doorontwikkeling dynamisch regionaal risicoprofiel, brandrisico-profiel en risicodashboards

Risicoprofielen: Voor alle gemeenten is een geactualiseerd brandrisicoprofiel opgesteld. Deze rapportages 

zijn in 2018 aan de gemeenten beschikbaar gesteld.

Regionaal risicoprofiel: in 2018 is begonnen met een evaluatie van het regionaal risicoprofiel. Dit moet 

leiden tot een geactualiseerd regionaal risicoprofiel dat in 2019 aan het bestuur wordt voorgelegd. Het 

regionaal risicoprofiel dient als input voor het meerjarenbeleidsplan 2020-2023.

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

In 2018 zijn in totaal 1.122 brandveiligheidscontroles uitgevoerd. Dit aantal is hoger dan de streefwaarde 

van 800. Vanuit gemeenten neemt het aantal controleverzoeken toe. Vanwege de toename van verzoeken 

is in het Algemeen Bestuur besloten tot een tijdelijke uitbreiding van de formatie van Risicobeheersing voor 

de duur van 2 jaar. 

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. 

De brandveiligheidscontroles zijn onder te verdelen in:

- 805 brandveiligheidscontroles (conform meerjarenplanning) 

- 272 controles op verzoek gemeenten 

- 31 controles b-evenementen

- 8 controles c-evenementen

- 6 controles vuurwerkopslag

Streefwaarde 2018 Realisatie 2018 Verschil 2018

Aantal controles (brand)veiligheid

thematisch en regulier 800 1.122 +322

Advisering over brandveiligheid en brandveilig gebruik

De laatste jaren neemt het aantal adviesverzoeken van gemeenten op het gebied van brandveiligheid en 

brandveilig gebruik toe. Naast het aantal neemt ook de complexiteit van de adviesverzoeken toe. Dit zorgt 

voor een toenemende druk op de taakuitvoering en de belasting van medewerkers. De termijnen van 

advies worden niet altijd gehaald. Vanwege de toename van verzoeken is in het Algemeen Bestuur besloten 

tot een tijdelijke uitbreiding van de formatie van Risicobeheersing voor de duur van 2 jaar. Het aantal 

afgegeven adviezen brandveiligheid en brandveilig gebruik (inclusief advisering Programma’s van Eisen en 

Uitgangspuntendocumenten) in 2018 is 1.294 (streefwaarde was 1100).

Streefwaarde 2018 Realisatie 2018 Verschil 2018

Aantal adviezen brandveiligheid en brandveilig gebruik 1.100 1.294 +194

Advisering op omgevingsveiligheid en fysieke leefomgeving

Op verzoek van gemeenten is vanuit VRZ het Advieskader Omgevingsveiligheid opgesteld. Dit advieskader 

wordt momenteel geïmplementeerd. In 2018 is een kennismiddag georganiseerd, waarbij het Advieskader 

is gepresenteerd. Gemeenten maken goed gebruik van het Advieskader en zien er een duidelijke 

meerwaarde in. De gemeenten geven aan dat het voor hen duidelijker is geworden bij welke ruimtelijke 

ontwikkelingen Externe veiligheid een rol speelt en wanneer ze VRZ om advies moeten vragen.
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VRZ neemt deel aan pilots inzake Omgevingsvisies in voorbereiding op de Omgevingswet. Vanuit VRZ wordt 

geconstateerd dat alle partijen nog zoekende zijn hoe zij de Omgevingswet kunnen toepassen. Verder 

vraagt iedere gemeente voor Omgevingsveiligheid om maatwerk, zowel inhoudelijk en werkwijze. De 

Omgevingswet geeft iedere gemeente immers de vrijheid om naar eigen inzicht invulling te geven aan de 

Omgevingsvisie, het Omgevingsplan en omgevingsvergunningen.

Het aantal afgegeven adviezen omgevingsveiligheid in 2018 is 80.

Streefwaarde 2018 Realisatie 2018 Realisatie2018

Aantal adviezen omgevings-veiligheid 50 80 +30

Inspecties en advisering industriële veiligheid

In 2018 zijn in 22 geplande inspecties en vijf niet-routinematige inspecties uitgevoerd in samenwerking met 

inspectiepartners RUD Zeeland, ISZW en RWS. De BRZO-inspecties laten een stijgende lijn zien in het aantal 

vastgestelde overtredingen. Dit resulteert in veel hercontroles en extra tijdsinspanning in het 

handhavingscircuit. 

Eind 

2018 

is het 

nieuwe handhavingsbeleid industriële veiligheid vastgesteld. Het betreft een actualisatie en geen 

verandering of vernieuwing van beleid. De toezichtslast voor de bedrijven en de zwaarte van de 

sanctionering zijn niet veranderd.

In 2018 zijn 136 adviezen met betrekking tot gevaarlijke stoffen bij BRZO-inrichtingen aan RUD Zeeland 

uitgebracht. Voor de vergunningaanvragen Bevi-bedrijven zijn 73 adviezen aan RUD Zeeland uitgebracht. 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 staat hierdoor onder druk. 

Het bevorderen van kennisontwikkeling

In 2018 zijn in totaal 32 brandonderzoeken uitgevoerd. Hiermee heeft bij alle woningbranden onderzoek 

plaatsgevonden. Daarnaast heeft onderzoek plaatsgevonden bij branden met slachtoffers en in bijzondere 

gebouwen. De hieruit voortvloeiende kennis wordt binnen VRZ gedeeld. 

Streefwaarde 2018 Realisatie 2018 Verschil 2018

Inventarisatie en registratie woningbranden 100% 100% 100%

Uitgebreide brandonderzoeken 100% 100% 100%

Verder professionaliseren van evenementenveiligheid

In 2018 zijn eerste stappen gezet voor het digitaliseren van de evenementenkalender. Hierbij wordt 

afgestemd met de vergunningsverleningssystemen van gemeenten. Naast gemeente Goes heeft ook 

gemeente Schouwen-Duiveland aangegeven aan te willen sluiten bij de pilot.

In 2018 zijn voor 9 C-evenementen en op 214 B-evenementen adviezen opgesteld. De advisering op de C-

evenementen is vanuit de Taakgroep Grootschalige Evenementen en heeft een multidisciplinair 

afstemming. De 214 adviezen voor B-evenementen zijn de adviezen vanuit de Brandweer. Daarnaast zijn in 

2018 bij evenementen 31 controles op brandveiligheid uitgevoerd. 

Vanaf 2018 zijn in de meeste gemeenten periodieke APV-overleggen ingepland. In deze overleggen worden 

de evenementen besproken en kan vanuit de Brandweer en GHOR-advies worden uitgebracht. Deze 

adviezen worden niet geregistreerd. Het aantal in 2018 van 214 zijn de adviezen buitenom de APV-

overleggen. In 2019 en verder zal het aantal adviezen naar verwachting afnemen.

Streefwaarde 2018 Realisatie 2018 Verschil 2018

Aantal geplande BRZO-inspecties 20 22 +2

Aantal niet geplande BRZO-inspecties 0 5 +5
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Streefwaarde 2018 Realisatie 2018 Verschil 2018

Aantal adviezen evenementen-veiligheid: 

B-evenementen

C-evenementen

100

8

31

9

-69

+1

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. In juli en augustus is campagne gevoerd over natuurbrandrisico en tips hiervoor. Daarnaast is 

ingespeeld op actualiteit zoals de feestdagen.

Tijdens de Zeeuwse Week van de Veiligheid hebben onze partners tal van activiteiten georganiseerd m.b.t. 

veiligheid. Deze zijn door VRZ publicitair ondersteund. Ook is samen met Omroep Zeeland een Tv-serie 

gemaakt (vijf filmpjes) en een dagelijkse radio-uitzending. Via sociale media en via de kanalen van 

gemeenten en andere partners is veel aandacht besteed aan de week van de Veiligheid.

Een speerpunt van het uitvoeringsplan BrandVeilig Leven 2018 was het uitvoeren van het Pop-up Stores in 

Tholen en Terneuzen. Helaas hebben weinig scholen (i.v.m. vakantie en andere activiteiten op scholen in 

deze periode) gebruik gemaakt van de uitnodiging om de Pop-up store in Tholen 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 is op 8 oktober als opening voor de 

Zeeuwse Week van de Veiligheid geopend.

In 2018 is Hogeschool Zeeland gestopt met hun onderzoek naar de Mate van zelfredzaamheid van burgers. 

Momenteel wordt onderzocht op welke wijze het best de mate van zelfredzaamheid kan worden 

onderzocht. Hierdoor kan niet meer worden gerapporteerd op de streefwaarde van 4,2. Momenteel wordt 

met de HZ onderzocht op welke wijze de mate van zelfredzaamheid van burgers kan worden beoordeeld.

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.

Het aantal bezoekers van Zeelandveilig.nl in 2018 was 83.500. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat in 

2018 is gewisseld van provider. Hierbij is over een bepaalde periode het aantal bezoeken niet terug te 

vinden. Het werkelijke aantal bezoekers ligt hoger, maar dit is niet te traceren. Het aantal volgers van 

Twitter en Facebook is 14.830 en 6.230. Hiermee zijn deze streefwaarden voor 2018 behaald.

Streefwaarde 2018 Realisatie 2018 Verschil 2018

Aantal bezoekers 

Zeelandveilig.nl (sessies)

Aantal volgers op Twitter en 

Facebook

105.000

14.000 

en 6.000

83.500 

14.830 

en 6.230

-21.500

+830 

en +230

Bron: Google analytics 2016 voor wat betreft aantal bezoekers zeelandveilig.nl

Tijdige en juiste crisiscommunicatie in geval van calamiteiten

Zie eerder bij programma Bevolkingszorg
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Streefwaarde 2018 Realisatie 2018 Verschil 2018

Geoefendheid medewerkers 

communicatiepool 80% vakbekwaam 80% vakbekwaam 0

Wat heeft het gekost?

Primitieve

begroting

2018

Begroting

na wijziging

2018

Rekening

2018

Saldo V/N

Programma Risicobeheersing

Gerealiseerd totaal van baten en lasten 2.439.700 2.714.586 2.564.473 -150.113 V

Lasten 2.723.300 3.111.186 2.952.410 -158.776 V

Baten -283.600 -396.600 -387.938 8.662 N

Mutaties Reserves 0 -82.726 -54.350 28.376 N

Baten 0 -82.826 -54.350 28.376 N

Gerealiseerd resultaat 2.439.700 2.631.860 2.510.123 -121.737 V
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2.4 Programma Brandweer

Omschrijving en wettelijk kader

Het instellen en in stand houden van een brandweer in Zeeland is een gemeentelijke taak (art. 2 Wvr) die is 

neergelegd bij het bestuur van de Veiligheidsregio Zeeland (art. 10 Wvr). 

De Wet veiligheidregio’s creëert de voorwaarden om de kwaliteit van de brandweer te verhogen. Het biedt 

een wettelijke basis voor het stellen van landelijke, uniforme kwaliteitseisen waaraan de brandweerzorg 

ten minste moet voldoen. Het uitgangspunt is: één brandweerorganisatie voor de gehele regio onder 

leiding van één regionale brandweercommandant. 

De brandweer heeft tot taak (art. 14, 15 en 25 Wvr):

� het voorkomen, beperken en bestrijden van brand;

� het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij

brand;

� het opstellen van een dekkingsplan op basis van het risicoprofiel en de regels voor de opkomsttijden die 

zijn gesteld;

� het adviseren van andere overheden en organisaties op het gebied van brandweerzorg

en brandbestrijding en het voorkomen, beperken en bestrijden van ongevallen met gevaarlijke stoffen;

� het verkennen van gevaarlijke stoffen en het verrichten van ontsmetting

� het waarschuwen van de bevolking;
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Wat wilden we bereiken?

Zorgen voor een (brand)veilige leefomgeving in Zeeland 
door middel van een robuuste en toekomstbestendige 

brandweerzorg waarbij vakmanschap, verbinding met de 
vrijwilligers en vertrouwen centraal staan 

Het bestrijden van brand

Operationeel houden 
brandweerposten volgens 

dekkingsplan t.b.v. de 
basisbrandweerzorg en 

t.b.v. grootschalig 
brandweeroptreden 

Uitrukken binnen de 
vastgestelde opkomsttijden

Paraat zijn voor specifieke 
risico's als tunnelbrand, 

natuurbrand en 
industriebrand

Samen met gemeenten en 
bedrijven zorgen voor 
voldoende bluswater-

voorzieningen

Het beperken en bestrijden van 
gevaar voor mens en dier anders 

dan bij brand

Operationeel houden 
hulpverlenings voertuigen 

Operationeel houden 
MIRG-team (zie prog 
Maritieme veiligheid) 

Operationeel houden 
duikteams

Operationeel houden 
Rope Rescue Team 

Het verkennen van gevaarlijke 
stoffen, het verrichten van 

ontsmetting en het waarschuwen 
van de bevolking

Operationeel houden 
waarschuwings- en 
verkenningsdienst, 

gaspakkenteams en deco-
unit

Zorgen voor voldoende en 
betrouwbaar 

brandweermaterieel en -
materiaal 

(zie paragraaf onderhoud 
kapitaalgoederen en 

investeringsplan)

Zorgen voor voldoende 
opgeleid en geoefend 
brandweerpersoneel 

(zie paragraaf preparatie)

Zorgen voor een goede 
voorbereiding op en een 
veilige afwikkeling van 

incidentbestrijdingen (zie 
paragraaf preparatie)

Zorgen voor een goede 
evaluatie van 

incidentbestrijdingen (zie 
paragraaf preparatie)
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Wat hebben we gedaan?

Het bestrijden van brand

Operationeel houden brandweerposten volgens dekkingsplan t.b.v. de basisbrandweerzorg en t.b.v. 

grootschalig brandweeroptreden

Basis brandweerzorg Streefwaarde 2018 Realisatie 2018 Verschil 

2018

Aantal brandweerposten

- w.v. 1 x TS6

- w.v. 1 x TS4

- w.v. 1 x ‘nieuwe TS’

- w.v. 2 x TS6

- w.v. 1 x TS6 /1x ‘nieuwe TS’

61

44

1

13

2

1

64

56

1

5

2

0

+3

+12

0

-8

0

-1

Aantal redvoertuigen 7 7 0

Seizoensgebonden First 

responders/TS2

2 0 -2

Aantal vrijwilligers 1.125 1.111 -14

Aantal posten met dagbezetting 5 4 -1

% betrouwbare en toekomstbestendige 

brandweerposten (paraatheid) binnen kantoortijden

44% 42% -2%

% betrouwbare en toekomstbestendige 

brandweerposten (paraatheid) buiten kantoortijden

88%

Aantal brandweerposten

In het eerste kwartaal van 2018 is het dekkingsplan conform planning geactualiseerd. Het dekkingsplan is 

begin 2019 wederom geactualiseerd. Zeeland heeft momenteel 64 brandweerposten.

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

gestart (Q4-2017 tot Q4-2020). De gemeente Schouwen-Duiveland levert een financiële bijdrage in die 

periode. Het resultaat van de pilot zal bepalen of de post openblijft. Door het Algemeen Bestuur is een 

voorgenomen besluit genomen over het openhouden van de post Domburg. In 2020 zal opnieuw 

onderzocht worden of het mogelijk is de post Domburg samen te voegen met de post Oostkapelle 

(Evaluatie MiB). Planning is om op 31-12-2020 de post Kerkwerve samen te voegen met Zierikzee, de post 

’s-Heer Arendskerke samen te voegen met Heinkenszand en een nieuwe post Goes-West te openen. Hierbij 

wordt opgemerkt dat de post ’s-Heer Arendskerke al buiten dienst staat en er al tijdelijke huisvesting voor 

de post Goes-West is gerealiseerd aan de Troelstralaan te Goes. Het aantal brandweerposten is in 

afwachting van verdere besluitvorming dan 63 vanaf 2021.

NTS

In 2018 zijn 6 NTS’en geleverd en 3 redvoertuigen. De streefwaarde van 13 voor deze voertuigen is niet 

behaald.  Door technische problemen is de uitrol niet conform verwachting verlopen. Eind 2018 zijn vijf 

NTS’en operationeel.

Seizoensgebonden maatregelen

De implementatie van de seizoensgebonden TS2/FRB was voorzien in de gebieden Schouwen-Duiveland 

(post Burgh-Haamstede), Veere (post Domburg). Het AB heeft in 2019 besloten deze maatregelen niet te 

implementeren (Evaluatie MiB). Tijdens de zomerperiode is voor het eerst een ‘zomeralarmering’ 

gerealiseerd. Afhankelijk van de beschikbaarheid van brandweerposten zijn aparte posten aangewezen om 

een gegarandeerde uitruk, ondersteunend aan omliggende posten te verzorgen. Afhankelijk van de 

behoefte zijn werkplekken ingericht en is personeel ingezet voor de bezetting volgens een vast rooster. De 

zomeralarmering eindigde op 4 september en wordt geëvalueerd.
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Aantal vrijwilligers

Het aantal vrijwilligers is in 2018 ten opzichte van 2017, ondanks het opleidingsprogramma, afgenomen van 

1.134 naar 1.111.

Dagdienstbezettingen

VRZ beschikt over vier dagdienstbezettingen. Op basis van de oorspronkelijke gemeentelijke besluitvorming 

zijn deze voorzien op de posten Middelburg-Stromenweg, Goes Oranjeweg, Borssele en Terneuzen 

Koegors. In de begroting 2018 is een streefwaarde van 5 opgenomen. In het onderzoek naar de 

haalbaarheid van een dagdienstmodel in Vlissingen heeft het Algemeen Bestuur besloten het 

dagdienstmodel niet te implementeren en een onderzoek naar de brandweerzorg in Vlissingen-Middelburg 

(incl. Koudekerke) uit te voeren (Evaluatie MiB). 

Paraatheid

De paraatheid van brandweerposten is nog steeds een zorg, dat toont het dekkingsplan ook aan. Er worden 

maatregelen getroffen om alarmering te borgen. Ten gevolge van samenvoeging van posten en de 

gefaseerde levering van ‘nieuwe TS-en’ in de periode 2018 t/m 2021, zullen sommige posten vanaf dan 

beter aan de opkomsttijden kunnen voldoen. Posten die in de huidige situatie een vier personen bezetting 

kunnen leveren, gaan in de toekomst met de NTS een zelfstandige en veilige uitruk leveren. De levering van 

de nieuwe TS-en zorgt in 2018 op sommige posten inderdaad voor een verbetering van de 

betrouwbaarheid. Tegelijkertijd zakt een aantal posten, die met een TS6 werken, qua bezetting onder het 

gewenste niveau.

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 gekeken naar de samenwerking met 

bedrijven (PPS). Door de opening van de Sluiskiltunnel is op de brandweerpost Sluiskil een Snel 

interventievoertuig (SIV) gesitueerd. Eind 2019 wordt deze SIV vervangen door een NTS.

Streefwaarde 2018 Realisatie 2018 Verschil 2018 

Aantal CAFS-schuimblusvoertuigen 2 2 0

Aantal snelle interventievoertuigen 2 3 +1

Aantal hulpverleningsvoertuigen *) 2 2 0

*) Zie ‘het beperken en bestrijden van gevaar voor mens en dier anders dan bij brand’

Uitrukken binnen de vastgestelde opkomsttijden

In 2018 werd in 59% voldaan aan vastgestelde gebiedsgerichte opkomsttijd. De normopkomsttijd ligt 

afhankelijk van het gebied op 8, 10 of 12 minuten. De opkomsttijd in 2018 is gemiddeld 62 seconden hoger 

dan in 2015. Dit resulteerde erin dat de brandweer in een lager percentage van de gevallen de 

gebiedsgerichte opkomsttijd haalde. De uitruktijd is al jaren stabiel rond de 4:30 minuut, de aanrijtijd en 

verwerkingstijd zijn iets toegenomen. Zie voor een verdere toelichting bijlage 2 Operationele cijfers 

(brandweerzorg).

Samen met gemeenten en bedrijven zorgen voor voldoende bluswatervoorzieningen

Het project Bluswatervoorziening verloopt in nauwe samenwerking met de Zeeuwse gemeenten en 

Brandweer Nederland. Het project bevindt zich in fase van beleidsontwikkeling (wat-vraag). De verwachting 

is dat in het eerste kwartaal van 2019 een notitie met uitgangspunten (hoeveel bluswater heeft de 

brandweer nodig) voor bluswater ter besluitvorming aan het Algemeen Bestuur wordt opgeleverd. In de 

tussentijd wordt samen met gemeenten de problematiek van bluswatervoorziening (hoe-vraag) nader 

uitgewerkt.
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Bluswatervoorzieningen Streefwaarde 2018 Realisatie 2018 Verschil 2018 

Waterwagens *) 6 6 0

Dompelpompen + 1 km slangen 

(WTS1000)

6 6 0

Slangen 2,5 km (WTS 2500) 2 2 0

Groot vermogen dompelpomp 

Industriebrand

1 1 0

Groot vermogen dompelpomp 

Deltawateren

1 1 0

*) De waterwagens zijn deels in eigendom van VRZ en deels in eigendom van gemeenten, afhankelijk van de situatie of er bij de regionalisering in 

2013 door een gemeente wel of geen budget is overgedragen aan VRZ voor dekking van de kapitaallasten.

Het beperken en bestrijden van gevaar voor mens en dier anders dan bij brand

Operationeel houden hulpverleningsvoertuigen

Alle hulpverleningsvoertuigen zijn up-to-date en daarmee operationeel. Inmiddels zijn twee kleinere 

hulpverleningsvoertuigen afgestoten en is daarmee de streefwaarde van 8 gehaald. Hiervan staan er 2 aan 

beide zijden van de Westerscheldetunnel.

Streefwaarde 2018 Realisatie 2018 Verschil 2018 

Aantal hulpverleningsvoertuigen 8 8 0

Operationeel houden MIRG-team (zie programma Maritieme veiligheid)

Het MIRG-team is operationeel.

Operationeel houden duikteams

De vier duikteams zijn operationeel. Daarmee is de streefwaarde van 2018 gerealiseerd. De vaartuigen van 

de teams Middelburg, Goes en Terneuzen zijn in 2018 vervangen. Alle duikploegleiders en duikers zijn 

bekwaam. Er draait momenteel een opleiding voor brandweerduikers. Het opleiden van brandweerduikers 

vindt immers doorlopend plaats. 

Streefwaarde 2018 Realisatie 2018 Verschil 2018

Aantal duikteams 4 4 0

Operationeel houden Rope Rescue Team

Het Rope Rescue Team (RRT) is operationeel. Negen leden van het RRT zijn in 2018 opgeleid voor de het 

redden uit besloten ruimtes.

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 ontsmettingsunit zijn 

operationeel. Per 31 oktober 2018 is de nieuwe Basis ontsmettingeenheid (BOE) in gebruik genomen.

Streefwaarde 2018 Realisatie 2018 Verschil 2018 

Aantal snel inzetbare gaspakkenteams 2 2 0

Aantal decontaminatie-units 1 1 0

Zorgen voor voldoende opgeleid en geoefend brandweerpersoneel
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Er wordt meer brandweerpersoneel opgeleid dan vooraf voorzien. Met name op de functies manschap en 

bevelvoerder is de behoefte aan opleidingscapaciteit hoger dan voorzien. Dit leidt tot hogere kosten op dit 

onderdeel. In 2018 zijn voor de functie manschap acht leergangen opgestart. Vanwege extra behoefte aan 

opleidingscapaciteit zijn in 2018 twee leergangen extern ingekocht.

In 2018 zijn conform planning voor de functie bevelvoerder drie leergangen bezig. Vanwege extra behoefte 

zijn conform planning (dag)opleidingstrajecten extern ingekocht. Daarnaast nemen vijf personen deel aan 

een leergang voor bevelvoerders bij VRMWB.

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. 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. Voor de zomer zijn alle brandweervrijwilligers voorzien van pager met terugmelding. Als gevolg van 

deze pagers is de inzetbaarheid van een blusploeg binnen enkele minuten na alarmering op de meldkamer 

inzichtelijk. Door deze extra informatie te integreren in het alarmeringsproces op de meldkamer kan sneller 

worden doorgealarmeerd in geval van onderbezetting en daarmee een betere garantie op de 

dienstverlening worden geboden.

Zorgen voor een goede evaluatie van incidentbestrijdingen

In 2018 is een aantal inzetten bij branden uitvoering geëvalueerd. Waar mogelijk worden de leer- en 

verbeterpunten opgepakt, zodat de brandweerzorg verder kan worden verbeterd.

Wat heeft het kost?

Primitieve

begroting

2018

Begroting

na wijziging

2018

Rekening

2018

Saldo V/N

Programma Brandweer

Gerealiseerd totaal van baten en lasten 18.339.578 19.053.368 18.628.171 -425.197 V

Lasten 18.634.578 19.449.382 19.127.098 -322.284 V

Baten -295.000 -396.014 -498.926 -102.912 V

Mutaties Reserves -242.514 -362.968 -79.711 283.257 N

Baten -242.514 -362.968 -79.711 283.257 N

Gerealiseerd resultaat 18.097.064 18.690.400 18.548.460 -141.940 V
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2.5 Programma Crisisbeheersing

Omschrijving en wettelijk kader

Crisisbeheersing richt zich op het borgen van het geheel aan (multidisciplinaire) maatregelen en 

voorzieningen (inclusief de voorbereiding daar op) om de dreiging weg te nemen of de schadelijke gevolgen 

te beperken van een gebeurtenis waarbij het leven of gezondheid van veel personen, het milieu, grote 

materiele belangen en/of een vitaal belang van de samenleving in ernstige mate zijn geschaad/aangetast of 

worden bedreigd en/of waarbij een gecoördineerde inzet van diensten of organisaties is vereist. 

Het organiseren van de rampenbestrijding en crisisbeheersing is een wettelijk taak van de Veiligheidsregio 

(art 10d Wvr). Andere wettelijke taken die direct hiermee samenhangen zijn het vaststellen en actueel 

houden van een crisisplan (art. 16 Wvr), inrichten en in standhouden van de informatievoorziening binnen 

de diensten van de Veiligheidsregio en tussen deze diensten (art 10i Wvr) en de bepalingen inzake het 

totaalbeeld en de eigen beelden (art 2.4.1. Bvr ). 

In de wet wordt onderscheid gemaakt tussen een ramp en een crisis, resp. de rampenbestrijding en de 

crisisbeheersing. In dit programmaplan wordt met crisisbeheersing gedoeld op alle activiteiten die 

samenhangen met zowel rampenbestrijding als crisisbeheersing. Een uitzondering hierop zijn de 

activiteiten die samenhangen met het voorkomen van crisis en rampen. Deze worden binnen de 

Veiligheidsregio hoofdzakelijk opgepakt binnen het programma Risicobeheersing. De activiteiten die 

samenhangen met de voorbereiding van de grote evenementen (Categorie C) vallen wel binnen het 

programma crisisbeheersing.

De doelen van crisisbeheersing zijn onder te verdelen in 4 categorieën, te weten:

1. het op orde krijgen en houden van de multidisciplinaire vakbekwaamheid van de crisisorganisatie;

2. Het op orde krijgen en houden van de multidisciplinaire operationele voorbereiding;

3. Het op orde houden van en het ontwikkelen van informatiemanagement naar intelligence;

4. Het vormen en onderhouden van een advies- en kennisplatform.
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Wat wilden we bereiken?

Het beperken van de gevolgen voor de samenleving van een 
(dreigende) ramp of crisis

Het op orde krijgen en 
houden van de 

multidisciplinaire 
vakbekwaamheid

Het opleiden, trainen, 
oefenen en bijscholen van 

de crisisorganisatie

Het bijbrengen van 
specifieke 

vakbekwaamheid

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

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

multi vakbekwaamheid

Het op orde krijgen en 
houden van 

multidisciplinaire 
operationele 

voorbereiding

Het maken en actueel 
houden van plannen

Het actualiseren en 
onderhouden van 
werkwijzen van de 

crisisorganisatie

De instandhouding van het 
RCC

Het onderhouden van een 
netwerk met de 

crisispartners

Product-ontwikkeling

Het op orde houden van 
operationeel 

informatiemanagement en 
het ontwikkelen naar 

intelligence 

Het op orde krijgen en 
houden van de informatie-

voorzieningen

De ontwikkeling naar 
intelligence

De instandhouding en 
door ontwikkeling van de 

informatie-organisatie

Het vormen en 
onderhouden van een 

multi-disciplinair advies- 
en kennisplatform
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Wat hebben we gedaan?

Het op orde krijgen en houden van de multidisciplinaire vakbekwaamheid

Het opleiden, trainen, oefenen en bijscholen van de crisisorganisatie

De MOTO-jaarkalender multidisciplinair is bijna conform planning uitgevoerd. Zie bijlage 2 Operationele 

gegevens voor een overzicht van de oefening in 2018.

Het bijbrengen van specifieke vakbekwaamheid

In 2018 zijn diverse trainingen en oefeningen voor specifieke onderdelen georganiseerd, zoals nucleair, 

verdieping netcentrisch werken, LMCS-trainingen, regionaal Crisisplan, crisisbeheersing en 

Rampenbestrijding voor nieuwe locoburgemeester.

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

In 2018 is begonnen met een omslag van kwantitatief (aantal) naar kwalitatief ingestoken vakbekwaamheid 

(mede op basis van competenties). Daarbij zullen eerst kwantitatieve én kwalitatieve normen 

(toetsingskader) moeten worden bepaald. De definitie van vakbekwaam blijven is eveneens nog niet 

bepaald. Dit geldt niet alleen voor VRZ, maar voor alle veiligheidsregio’s.

Het onderwerp “vakbekwaam blijven” is besproken in de veiligheidsdirectie. Er wordt een plan van aanpak 

(registreren) vakbekwaamheid opgesteld. Dit wordt in 2019 verder opgepakt. In 2018 is een competentie-

scan uitgevoerd onder ROT-leden. Doel hiervan was een beeld te krijgen welke competenties reeds 

aanwezig zijn en voor welke competenties vanuit MOTO kunnen worden verbeterd. In 2019 wordt hieraan 

een vervolg gegeven.

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

Na interventie van de Veiligheidsdirectie is na de zomervakantie de participatie vanuit alle disciplines bij 

alle multi-oefeningen 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.

De instandhouding van het RCC

Hierin is een belangrijke stap gezet met de verhuizing van het RCC. Momenteel worden de laatste (niet 

kritieke) restpunten weggewerkt.

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 informatievoorzieningen/De ontwikkeling naar intelligence

Wordt doorontwikkeld in/met het 'nieuwe' RCC. Verloopt conform planning. In 2018 is verder uitvoering 

gegeven aan de pilot MOI (mobiel operationeel informatiesysteem). Crisis-functionarissen uit diverse 

kolommen gebruiken MOI en hebben daarmee toegang tot dezelfde operationele informatie. Op basis van 

de feedback en nieuwe beschikbare bronnen wordt de pilot voortgezet en verder ontwikkeld.
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De instandhouding en door ontwikkeling van de informatie-organisatie

Er zijn informatiemanagers geworven en opgeleid op alle niveaus om de IM-organisatie robuuster en 

effectiever te maken. Daarnaast is gewerkt aan de inbedding van de Informatiecoördinator Beleidsteam (ic-

BT).

Het vormen en onderhouden van een multidisciplinair advies- en kennisplatform

Het vormen en onderhouden van een multidisciplinair advies- en kennisplatform behoort tot het reguliere 

werk van VRZ. Voorbeelden hiervan zijn de multidisciplinaire werkgroep planvorming en Taakgroep 

Grootschalige evenementen.

Wat heeft het gekost?

Primitieve

begroting

2018

Begroting

na wijziging

2018

Rekening

2018

Saldo V/N

Programma Crisisbeheersing

Gerealiseerd totaal van baten en lasten 1.865.633 1.868.859 1.812.357 -56.502 V

Lasten 1.873.633 1.930.046 1.872.132 -57.914 V

Baten -8.000 -61.187 -59.776 1.411 N

Mutaties Reserves -58.733 -79.815 -54.559 25.256 N

Baten -58.733 -79.815 -54.559 25.256 N

Gerealiseerd resultaat 1.806.900 1.789.044 1.757.798 -31.246 V
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2.6 Programma Geneeskundige Hulpverlening in de Regio (GHOR)

Omschrijving en wettelijk kader

Hoewel voorkomen beter is dan genezen zijn garanties voor absolute veiligheid niet mogelijk. Risico’s zijn 

een onderdeel van onze samenleving. Van de overheid wordt verwacht dat zij risico’s inventariseert, 

analyseert en zo mogelijk wegneemt of beperkt. Maar niet alles kan altijd worden voorkomen. Incidenten, 

rampen of crises kunnen in principe in elke gemeente of veiligheidsregio plaatsvinden: ordeverstoringen, 

overstromingen, treinongevallen en terrorisme, maar bijvoorbeeld ook infectieziekten en uitval van 

nutsvoorzieningen vormen een continue bedreiging voor de vitale belangen van de samenleving. Daarom 

bereidt de overheid zich voor op mogelijke rampen of crises en de gevolgen daarvan. Er kan dan snel en 

effectief hulp worden geboden, waardoor gevolgen beperkt blijven. 

Het bestuur van de veiligheidsregio heeft als taak het instellen en in stand houden van de geneeskundige 

hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR)(Wvr art.10). Deze organisatie is belast met de coördinatie, 

aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening in het kader van de rampenbestrijding en de 

crisisbeheersing, en met de advisering van andere overheden en organisaties op dat gebied (Wvr art.32 t/m 

34). De Inspectie JenV en Inspectie GZJ houden toezicht.

Wat wilden we bereiken?

De bevolking en bezoekers van 
Zeeland zoveel mogelijk helpen 

bij rampen en crises 

De coördinatie, aansturing 
en regie van de 
geneeskundige 

hulpverlening onder crises

Voorbereiding van hulp- 
en zorgverlening tijdens 

crises

Adequaat uitvoeren 
operationele taak bij 

crises

Adequate nazorg en 
herstel na crises

Evaluatie crises en 
implementatie 

leerpunten

De advisering voor andere 
overheden en organisities op 

het gebied van 
geneeskundige hulpverlening

Advisering relevante 
evenementen

Crises- en 
risicocommunicatie

De bevolking en 
(keten)partners tijdig en 
volledig informeren over 
(de gevolgen van) crises 

en risico's
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Wat hebben we gedaan?

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

Voorbereiding van hulp- en zorgverlening tijdens crises

Wordt uitgevoerd, betreft reguliere werkzaamheden. De streefwaarden van 100% voor het hebben van 

afspraken met de GHOR, het hebben een continuïteitsplan of rampenopvangplan en geoefend zijn, zijn 

voor de acute zorg (cure) gerealiseerd. Voor de care zorg ligt het percentage op 83%. 

Streefwaarde 2018 Realisatie 2018 Verschil 2018

Zorginstellingen:

Hebben afspraken met de GHOR,

Hebben een continuïteitsplan of 

rampenopvangplan,

Zijn geoefend.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

0

0

0

Streefwaarde – landelijk 70% - -

Adequaat uitvoeren operationele taak bij crises

Operationele GHOR is op orde, piketten gevuld en beschikbaar. In 2018 is begonnen met de invoering van 

een Hoofd Informatie (HIN-piket) en de wijziging van het HTO-piket naar Hoofd Ondersteuning (HON-piket). 

Hiermee worden de GHOR-piketten conform de landelijke richtlijnen ingericht. Voor de zowel het HIN- als 

het HON-piket zijn mensen geworven. Beide piketten zijn daarmee gevuld met vijf personen. De HIN-

opleiding is inmiddels gestart en wordt eind februari 2019 afgerond. Voor de HON-opleiding is VRZ in 

afwachting van data van het opleidingsinstituut. Dit betreft de opleiding van twee personen. Vanaf 1 maart 

2019 zullen beide piketten operationeel worden. De streefwaarden zijn gerealiseerd.

Streefwaarde 2018 Realisatie 2018 Verschil 2018

Aangestelde functionarissen 

zijn vakbekwaam,

Piketroosters zijn geborgd.

100%

100%

100%

100%

0

0

Streefwaarde – landelijk 100% 100% 0

Adequate nazorg en herstel na crises

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). Leer- 

of verbeterpunten zijn opgenomen op in het VAK (Verbetervoorstellen, Afwijkingen en Klachten) -register, 

zodat deze opgepakt en gemonitord worden.

De advisering voor andere overheden/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 (TGE). 

De B-evenementen worden rechtstreeks, zonder tussenkomst van de TGE, van advies voorzien. De 

streefwaarden voor advisering op C-evenementen is gehaald.

Streefwaarde 2018 Realisatie 2018 Verschil 2018

C-evenementen zijn voor-

zien van een advies

100% 100% 0

Streefwaarde – landelijk 90% - -
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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.

Wat heeft het gekost?

Primitieve

begroting

2018

Begroting

na wijziging

2018

Rekening

2018

Saldo V/N

Programma GHOR

Gerealiseerd totaal van baten en lasten 852.599 848.351 768.857 -79.494 V

Lasten 880.099 897.928 810.702 -87.226 V

Baten -27.500 -49.577 -41.845 7.732 N

Gerealiseerd resultaat 852.599 848.351 768.857 -79.494 V
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2.7 Programma Maritieme Veiligheid

Omschrijving en wettelijk kader

Alle wateren in de Zeeuwse Delta zijn gemeentelijk ingedeeld gebied. Dat betekent dat de betreffende 

burgemeester verantwoordelijk is als het gaat om de incidentbestrijding op het water. Dit is verankert in de 

wet veiligheidsregio’s (artikel 2) dat beschrijft dat het college van burgemeester en wethouders belast is 

met de organisatie van de brandweerzorg, de rampenbestrijding en de crisisbeheersing. Conform artikel 8 

en 9 van deze wetgeving is dit ondergebracht bij de veiligheidsregio. 

Wat wilden we bereiken?

Zorgdragen voor een goede incidentbestrijding op de 
Deltawateren en een goede voorbereiding op 

overstromingsrisico's 

Instandhouden en 
verbeteren aanpak 
incidentbestrijding 

Deltawateren

Uitvoeren/actualiser
en Risico- en 

capaciteitenanalyses 
Deltawateren

Het gericht 
investeren in een 

meerjarig mono- en 
multidisciplinair 

opleiden, trainen en 
oefenen curriculum 

voor 
functionarissen.

Zorg dragen voor 
voldoende 

incidentbestrijdings
middelen op de 
Deltawateren

Zorg dragen voor 
een goede 

uitvoering van de 
Search and Rescue 

(SAR) taak

Borgen en 
verbeteren digitale 

Informatie- en 
communicatie-

voorziening
Deltawateren

Verbeteren 
Multidisciplinaire 
informatiedeling 
middels Mobiel 

Operationeel 
Informatiesysteem 

(MOI) 

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

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.

Het binnen het 
meerjaren-

oefenprogramma 
plaats inruimen om 
periodiek met alle 

buurregio’s te oefenen

Instandhouden en 
versterken MIRG

Aansluiting Civil 
Protection (EU) en 

onderzoek 
uitbouwen 
partnership 

Internationaal 
(breder dan MIRG-

EU)

Uitbreiden taken 
MIRG en versterken 

regionaal. 

Borging MIRG 
nationaal en MIRG-
EU samenwerking

(Inter-)nationaal 
opleiden, trainen en 

oefenen.

Impactanalyse 
overstromings-

risico's en opzetten 
aanpak incident-

bestrijding bij 
overstromingen
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Wat hebben we gedaan?

Instandhouden en verbeteren aanpak incidentbestrijding Deltawateren

Uitvoeren/actualiseren Risico- en capaciteitenanalyses Deltawateren

In 2018 zijn risicoanalyses voor de Oosterschelde, Kanaal door Zuid-Beveland en het Krammer uitgevoerd. 

Voor het Veerse meer is een risico- en slagkrachtanalyse opgesteld. In 2018 hebben vier actualisaties van 

risicoanalyses en twee slagkrachtanalyses plaatsgevonden. Deze aantallen liggen onder de streefwaarden 

(gemiddeld 7 actualisatie per jaar). Oorzaak hiervan is een structurele capaciteitsvermindering in personele 

zin.

Streefwaarde 2018 Realisatie 

2018

Verschil 

2018

Actualisaties van risicoanalyses van het samenhangend 

risico watersysteem

7 4 -3

Streefwaarde 2018 Realisatie 2018 Verschil 2018

Slagkrachtanalyses (o.b.v. input geactualiseerde 

risicoanalyses)

6 2 -4

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. Ten aanzien van de COT-w trainingen, 

meldkamertrainingen en operationele oefening zijn de streefwaarden behaald. In 2018 heeft geen oefening 

van de koel- en bluscapaciteit (KBC-oefening) plaatsgevonden. Deze oefening is in 2019 voorzien. In maart 

2018 is de overeenkomst voor het beschikbaar stellen van de KBC verlengd. 

Streefwaarde 2018 Realisatie 2018 Verschil 2018

COT-W trainingen 4 4 0

Meldkamertrainingen 6 6 0

Koel- en bluscapaciteit 1 0 -1

Operationele oefening 1 1 0

Zorgdragen voor voldoende incidentbestrijdingsmiddelen op de Deltawateren

Verloopt conform planning. Bijzonderheid in deze periode was de bouw van de reddingboot en boothuis 

voor de brandweerpost Tholen. Deze reddingsdienst is inmiddels operationeel. Onderstaande 

streefwaarden zijn in 2018 behaald.

Streefwaarde 2018 Realisatie 2018 Verschil 2018

Trekker- oplegger SVM 2 2 0

COBRA systeem 2 2 0

Coördinatieruimte COVA’s 2 2 0

MIRG-container 1 1 0

HFS-unit 1 1 0

KBC Oostelijk deel Westerschelde 1 1 0

KBC Midden en Westelijk deel Westerschelde 1 1 0

IBGS container 1 1 0

PBM’s 1 1 0

Vaartuig SRK 1 1 0
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Zorg dragen voor een goede uitvoering van de Search and Rescue (SAR) taak

In 2018 is onderzoek gedaan naar de wijze waarop de uitvoering van Search and Rescue in het oostelijk 

deel van de Oosterschelde kan worden verbeterd. Door de complexiteit van dit vraagstuk was het niet 

haalbaar om het Algemeen Bestuur een besluit te vragen. Dit dossier wordt in 2019 verder uitgewerkt.

Borgen en verbeteren digitale Informatie- en communicatievoorziening 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 gebruikt. In 2018 zijn de functionaliteiten 

en beschikbare gegevens uitgebreid. Daarnaast is het MOI aan 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

Op 8 november 2018 is een vernieuwde versie van het Protocol GROS ‘Crisisbeheersing en noodplanning 

Westerscheldedelta’ door de Commissaris van de Koning Zeeland, de voorzitter van VRZ en de gouverneur 

van de provincie Antwerpen ondertekend. De Belgische provincies West- en Oost-Vlaanderen hebben 

inmiddels het protocol ook ondertekend. Indien nodig worden hierop specifieke afspraken voor 

incidentbestrijding op het water gemaakt.

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

In september 2018 heeft op het Schelde-Rijnkanaal aan de Kreekraksluizen een oefening plaatsgevonden 

waarbij naast brandweerploegen van VRZ ook ploegen van Midden- en West-Brabant zijn ingezet. 

Daarnaast was ook Rijkswaterstaat bij de oefening betrokken. Daarnaast heeft in 2018 in Gent een 

demonstratie plaatsgevonden van de grootvermogen dompelpomp voor de incidentbestrijding het 

havengebied van North Sea Port.

Instandhouden en versterken MIRG

Aansluiting Civil Protection (EU) en onderzoek uitbouwen partnership Internationaal 

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. Momenteel participeert VRZ in het Europese project ResQU2. Dit project 

is gericht op het uitwisselen van kennis, ervaring en best-practises van afgeronde, of bijna afgeronde, EU-

projecten. Vanuit de ervaring van zowel MIRG-EU als het MIRG-EX project neemt VRZ hier aan deel.

Uitbreiden taken MIRG en versterken regionaal

In 2018 is geïnvesteerd in het kunnen optreden van MIRG bij incidenten met gevaarlijke stoffen aan boord 

van schepen. Hiervoor is specifiek materieel aangeschaft.
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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. Deze opdracht is in 2018 niet afgerond.

(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. Met uitzondering van Tholen (volgt in maart 2019) zijn impactanalyses 

gemaakt. Deze impactanalyses worden momenteel verwerkt in de GEO/GIS-omgeving. De beschik-bare 

informatie is ter beschikking gesteld van de gemeente t.b.v. de klimaatstresstesten die in 2018 zijn 

gehouden.

Wat heeft het gekost?

Primitieve

begroting

2018

Begroting

na wijziging

2018

Rekening

2018

Saldo V/N

Programma Maritieme Veiligheid

Gerealiseerd totaal van baten en lasten 437.500 239.500 242.096 2.596 N

Lasten 612.500 575.300 610.198 34.898 N

Baten -175.000 -335.800 -368.102 -32.302 V

Gerealiseerd resultaat 437.500 239.500 242.096 2.596 N
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2.8 Programma Nucleaire Veiligheid

Omschrijving en wettelijk kader

VRZ staat voor de opgave om zich voor te bereiden op kernongevallen en andersoortige 

stralingsincidenten in Zuid-West Nederland. Zeeland onder de invloedssfeer van 5 kernreactoren 

(Borssele en Doel) en de landelijke opslag voor radioactief afval (COVRA) kent de grootste concentratie 

aan nucleaire activiteiten in Nederland. Het gevaar en de mogelijke bovenmatige risico’s worden primair 

veroorzaakt door de kernreactor in Borssele (Nederland) en de vier kernreactoren in Doel (België). 

Daarnaast is er de landelijke opslag van radioactief afval bij de COVRA (Nederland) en zijn er de vele 

transporten van radioactief materiaal, zowel over de weg, het spoor als over het water. 

Wat wilden we bereiken?

Het op peil brengen en houden van de 
preparatie op stralingsincidenten in 

Zeeland, van beleid tot uitvoering, van 
bestuurder en burger tot hulpverlener 

wat betreft mensen en middelen

Responsorganisatie opleiden, 
trainen en oefenen voor optreden 

bij nucleaire incidenten

Deelnemen Nationale 
nucleaire oefening 2018 

Periodiek met buurregio's 
en België oefenen

Vaststelling, implementatie en 
bijstelling Rampbestrijdingsplan 

Stralingsincidenten

Evaluatie oefeningen

Leren van incidenten 
elders zoals Fukushima

Zeeland ontwikkelen als expertregio 
nucleair

Instandhouden en 
verbeteren actiecentrum 

nucleair

Versterken samenwerking 
met IAEA, EU, Rijk, België, 

buurregio's
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Wat hebben we gedaan?

Responsorganisatie opleiden, trainen en oefenen voor optreden bij nucleaire incidenten

Deelnemen Nationale nucleaire oefening 2018

De regionale oefening (van de Nationale Nucleaire Oefening; NNO) 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 (NNO).

Vaststelling, implementatie en bijstelling Rampbestrijdingsplan Stralingsincidenten

Evaluatie oefeningen

De landelijke evaluatie van de NNO is in december 2018 vrijgegeven. De conclusies en aanbevelingen 

worden, samen met de resultaten van de door ons in 2018 gehouden 0-meting, verwerkt in een actieplan 

voor 2019 en verder.

Leren van incidenten elders zoals Fukushima

Dit is meegenomen binnen het Uitvoeringsprogramma Nucleaire Incidentvoorbereiding 2018-2020 (UP-

NIVo). Het uitvoeringsprogramma is op 10 september 2018 door de programmaraad Nucleair vastgesteld.

Het leren van incidenten is integraal onderdeel van de 0-meting en waar van toepassing zal dit worden  

verwerkt in operationele procedures en processen.

Zeeland ontwikkelen als expertregio nucleair

Instandhouden en verbeteren actiecentrum nucleair

Dit is meegenomen binnen het Uitvoeringsprogramma Nucleaire Incidentvoorbereiding 2018-2020 (UP-

NIVo). Het verbeteren van de voorbereiding op nucleaire incidenten en dus ook het actiecentrum = UP-

NIVo. De formatie is uitgebreid met 1 Fte nucleaire advisering.

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

Dit is meegenomen binnen het Uitvoeringsprogramma Nucleaire Incidentvoorbereiding 2018-2020 (UP-

NIVo). Als Zeeland nemen we deel in het ambtelijk bilateraal overleg van de nationale overheden. 

Hiermee kunnen we de regionale belangen op nationaal/federaal niveau behartigen. Gewerkt wordt aan 

verbeteren wederzijdse informatiepositie en communicatie. 

Wat heeft het kost?

Primitieve

begroting

2018

Begroting

na wijziging

2018

Rekening

2018

Saldo V/N

Programma Nucleaire Veiligheid

Gerealiseerd totaal van baten en lasten 259.700 173.100 163.796 -9.304 V

Lasten 355.275 268.675 236.460 -32.215 V

Baten -95.575 -95.575 -72.664 22.911 N

Gerealiseerd resultaat 259.700 173.100 163.796 -9.304 V
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2.9 Overhead en kostentoerekening

Inleiding

Het Wijzigingsbesluit vernieuwing BBV1 treedt voor gemeenschappelijke regelingen in werking met ingang 

van het begrotingsjaar 2018.

In 2004 trad het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) in werking. 

Daarmee kwam een zelfstandig kader voor de verslagleggingsregels voor provincies en gemeenten tot 

stand en daarmee ook voor gemeenschappelijke regelingen. Diverse ontwikkelingen sinds de introductie 

van het BBV waren voor het VNG-bestuur medio 2013 aanleiding om een adviescommissie in te stellen 

onder voorzitterschap van de heer Depla (hierna: de commissie) om voorstellen te doen voor 

vernieuwing van het BBV. In mei 2014 bracht de commissie haar rapport “Vernieuwing van de begroting 

en verantwoording van gemeenten” uit.

 

De wijzigingen richten zich op:

1. Een uniforme indeling in taakvelden;

2. Een uniforme basisset van beleidsindicatoren;

3. Een uniforme basisset van financiële kengetallen;

4. Verbeterde informatie over verbonden partijen;

5. Vernieuwing van de accountantscontrole;

6. Inzicht in de overheadkosten;

7. Enkele aanpassingen van het stelsel van baten en lasten.

Naar aanleiding hiervan hebben de veiligheidsregio’s samenwerking gezocht door het opstellen van een 

handreiking. De handreiking had als doel “het bevorderen van een eenduidige interpretatie en 

verwerking van de wijzigingen uit het Wijzigingsbesluit vernieuwing BBV in de begrotingen en jaarstukken 

van de veiligheidsregio’s, zodanig dat deze bijdragen aan een betere vergelijkbaarheid(en transparantie)”. 

Kostentoerekening

In de programma’s worden alleen de kosten opgenomen die betrekking hebben op het primaire proces. 

Het centraal begroten van de kosten van overhead betekent dat het niet langer mogelijk is om uit de 

taakvelden tarieven te bepalen. Omdat VRZ niet werkt met kostendekkende heffingen of tarieven of 

opereert in concurrentie met de markt, wordt de doorberekening van overhead aan de programma’s zo 

veel mogelijk achterwege gelaten. Wel heeft een doorberekening plaatsgevonden aan het programma 

GMZ om aansluiting te behouden met de kosteninventarisatie die is uitgevoerd in voorbereiding op de 

nieuwe meldkamer in Bergen op Zoom (business case). 

Overzicht van baten en lasten

Primitieve

begroting

2018

Begroting

na wijziging

2018

Rekening

2018

Saldo V/N

Overhead en kostentoerekening

Gerealiseerd totaal van baten en lasten 7.385.165 7.518.772 7.364.276 -154.496 V

Lasten 7.434.665 7.650.672 7.512.171 -138.501 V

Baten -49.500 -131.900 -147.897 -15.997 V

Mutaties Reserves 0 -67.000 -14.351 52.649 N

Baten 0 -67.000 -14.351 52.649 N

Gerealiseerd resultaat 7.385.165 7.451.772 7.349.925 -101.847 V

1 In het Staatsblad nummer 101 is het Besluit van 5 maart 2016 geplaatst, houdende wijziging van het Besluit begroting en 

verantwoording provincies en gemeenten (BBV) in verband met de invoering van een aantal wijzigingen die bijdragen aan de 

interne sturing door provinciale staten en de raad, en een betere vergelijkbaarheid tussen provincies en tussen gemeenten 
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2.10 Algemene Dekkingsmiddelen

Overzicht van baten en lasten

Primitieve

begroting

2018

Begroting

na wijziging

2018

Rekening

2018

Saldo V/N

Algemene dekkingsmiddelen

Gerealiseerd totaal van baten en lasten -33.015.000 -32.893.807 -32.932.236 -38.429 V

Baten -33.015.000 -32.893.807 -32.932.236 -38.429 V

Mutaties Reserves 0 -394.642 0 394.642 N

Baten 0 -394.642 0 -394.642

Gerealiseerd resultaat -33.015.000 -33.288.449 -32.932.236 356.213 N
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2.11 Onvoorzien

Overzicht van baten en lasten

Primitieve

begroting

2018

Begroting

na wijziging

2018

Rekening

2018

Saldo V/N

Onvoorzien

Gerealiseerd totaal van baten en lasten 312.000 -25.000 -10.645 14.355 N

Lasten 312.000 -25.000 -10.645 14.335 N

Gerealiseerd resultaat 312.000 -25.000 -10.645 14.355 N
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3. Paragrafen 

3.1 Onderhoud kapitaalgoederen

Afschrijvingstermijnen en vervanging

VRZ houdt bij aanschaf van kapitaalgoederen rekening met het eventueel vervangen van de 

kapitaalgoederen op termijn (vervangingsschema), zodat dit bij vervanging (over het algemeen) niet leidt 

tot hogere, onvoorziene lasten. De kapitaalgoederen worden lineair afgeschreven. De (maximale) 

afschrijvingstermijnen zijn opgenomen in de ‘Financiële verordening’ van VRZ. 

Het is moeilijk om vooraf exact de technische levensduur van een object of artikel te voorspellen en vast 

te leggen, zeker wanneer dit een langere periode dan 10 jaar bedraagt. Wanneer er aan een 

object/artikel na verloop van tijd dusdanige correctieve werkzaamheden moeten worden uitgevoerd die 

niet meer in relatie staan tot de restwaarde van het object/artikel moet er in de organisatie op worden 

geanticipeerd om het object vroegtijdig af te stoten en te vervangen. Omgekeerd kan het echter ook 

voorkomen dat er een object vervangen zou moeten worden terwijl de maximale technische levensduur 

nog niet is bereikt en het object zonder noemenswaardige problemen functioneert. In deze situaties kan 

de vervanging worden uitgesteld en vooruit worden geschoven.

Oplopende kapitaallasten

De komende jaren komt er een piek aan te vervangen (brandweer)voertuigen en -materiaal aan. De 

kapitaallasten zullen daarmee oplopen ten opzichte van het niveau in de jaarrekening 2018. De 

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

(prijsniveau 2019 en een rekenrente van 2%). Bij de overdracht van budget voor de regionale brandweer 

aan de Veiligheidsregio is in 2013 rekening gehouden met een niveau van € 4,2 mln. aan kapitaallasten. 

Hierop zijn in het verleden bezuinigingen gerealiseerd in de vorm van een lagere marktrente (2%), 

verlenging van afschrijvingstermijnen en de invoer van restwaarden op voertuigen.

€ 2.000.000 

€ 2.500.000 

€ 3.000.000 

€ 3.500.000 

€ 4.000.000 

€ 4.500.000 

€ 5.000.000 

€ 5.500.000 

€ 6.000.000 

Kapitaallasten

Niveau begroting

Geen dekking vanaf 2020

Jaarrekening 2018
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De kapitaallasten lopen op door:

Vervangingsacherstand en inflatie (over een groot aantal jaren)

Uit een benchmark (2016) is gebleken dat bij VRZ het percentage afschrijvingen ten opzichte van de vaste 

activa hoger is dan bij andere regio’s, omdat VRZ relatief veel oude voertuigen in gebruik heeft met lage 

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

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

brandweervoertuigen. De prijs voor bijvoorbeeld een nieuwe tankautospuit is nu aanzienlijk hoger dan de 

prijs van 17 jaar geleden toen de oude voertuigen zijn geactiveerd. 

Afschaffing BTW compensatiefonds

De aanschafkosten van het meest van de bestaande activa, waarover nu wordt afgeschreven, zijn 

exclusief BTW opgenomen. Met ingang van 2014 is het BTW-compensatiefonds voor Veiligheidsregio’s 

afgeschaft. Het effect van de afschaffing van het BTW-compensatiefonds op de afschrijvingslasten is 

destijds berekend op circa € 100.000 per jaar, waarvoor onvoldoende compensatie van het Rijk is 

ontvangen. De compensatie van het Rijk was alleen voldoende voor het verhogen van de 

exploitatiebudgetten voor de BTW-component. Als al het (brandweer)materiaal en -materieel inclusief 

BTW is geactiveerd zal dit effect niet meer optreden. Bij een gemiddelde afschrijvingstermijn van 

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

bedraagt dan ongeveer € 1,1 mln.

Materieel grootschalig brandweeroptreden

Vanuit het rijk is het rijksmaterieel voor rampenbestrijding in 2013 ‘aan het veld’ geschonken, in eerste 

instantie aan het IFV als landelijke ondersteuningsorganisatie. De Veiligheidsregio’s hebben vervolgens 

het huidig materieel van het IFV gekregen. Dit bestaat bij VRZ onder andere uit 6 watertransportsystemen 

en 2 commando-containers, waarvan de levensduur binnenkort is verstreken. Vervanging is noodzakelijk 

in de periode 2021 t/m 2023. Dit leidt tot een schoksgewijze verhoging van de kapitaallasten.

Onderhoud (brandweer)voertuigen en - materiaal

VRZ werkt voor onderhoud met drie Servicecentra, gepositioneerd in Terneuzen (kazerne Koegors), 

Middelburg (kazerne Stromenweg) en Borssele (kazerne Quistenburg). De Servicecentra voeren 

beheertaken uit op het gebied van grote en kleine voertuigen, bepakkingen, ademlucht, bluskleding etc. 

Daarnaast wordt een aantal beheertaken centraal uitgevoerd, zoals niet-repressieve kleding, 

verbindingsmiddelen etc. Deze centrale taken zijn binnen één van de Servicecentra’s gepositioneerd. Het 

betreft zowel preventief als correctief onderhoud. Er is in 2018 meer onderhoud uitgevoerd. Er is sprake 

van een nadeel van € 42.000. Dit hangt samen met de ouderdom van de activa. Dit nadeel wordt als 

incidenteel beschouwd, omdat het investeringsplan voorziet in de vervanging van deze activa.

Onderhoudskosten voertuigen en materiaal (exclusief kosten eigen onderhoudspersoneel)

Realisatie 2017 Begroting 2018 

na wijziging

Realisatie 2018

Onderhoud MTL voertuigen en materiaal 976.915 1.016.200 1.057.106

Onderhoud kantoren VRZ (Middelburg, Goes, Borssele, Terneuzen)

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

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

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

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

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

Voorheen werd er € 36.000 betaald voor het gebruikersonderhoud van dit gebouw op basis van aparte 

afspraken met de Nationale Politie (de vorige eigenaar) via de huurovereenkomst. Hier komt als eigenaar 
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het groot onderhoud bij. Voor het groot onderhoud zal een meerjarig onderhoudsplan worden opgesteld. 

Voorlopig is in de begroting een totaalbedrag van € 81.400 opgenomen.

Daarnaast bevinden zich op de kazernes Middelburg Stromenweg, Goes Oranjeweg, Borssele Quistenburg 

en Terneuzen Koegors kantoren van de VRZ. 

Onderhoudskosten kantoren VRZ (exclusief kosten eigen onderhoudspersoneel)

 Realisatie 2017 Begroting 2018 

na wijziging

Realisatie 2018

Gebruikers- en eigenaarsonderhoud 

Segeerssingel Middelburg

53.307 22.100 24.992

Kantoormeubilair 17.403 49.500 65.385

Totaal 70.710 71.600 90.377

Onderhoud en vervanging brandweerposten

Het eigendom van de brandweerposten en het beheer daarvan is in 2013 niet aan VRZ overgedragen. 

Voor alle brandweerposten is een verdeling van de verantwoordelijkheid voor het onderhoud 

afgesproken. Het Algemeen Bestuur heeft hiervoor in 2013 een zogenaamde demarcatielijst vastgesteld. 

Hierbij geldt dat het (gebruikers)onderhoud van de in de demarcatielijst onder de kolom “VRZ” 

opgenomen zaken voor rekening komt van VRZ. De kosten voor onderdelen die wortel- en nagelvast zijn, 

zijn voor rekening van de gemeenten. De kosten voor de losse inventaris zijn voor rekening van VRZ. 

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

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

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

2019 € 25.000 per jaar voorzien (opgenomen op het investeringsplan). Afschrijving zal plaatsvinden in 10 

jaar.

In de Notitie Huisvesting brandweerposten, die op 1 maart 2018 in het AB is vastgesteld, zijn de 

uitgangspunten voor oprichting en vervanging vastgesteld. Indien binnen een gemeente 

brandweerposten worden gesloten of nieuwe brandweerposten worden opgericht, dan zijn de 

investeringslasten in eerste instantie voor de betreffende gemeente. De gemeente brengt daarbij de 

kapitaallasten in die de gemeente ook in de begroting zou (moeten) verwerken voor het vervangen van 

de bestaande brandweerpost. Een nieuwe brandweerpost heeft minimaal twee uitrukdeuren of 

verlengde diepte. Indien (een) extra deur(en) of verlengde diepte noodzakelijk is/zijn voor regionaal 

materieel van de basis brandweerzorg, dan zijn de kosten voor:

a) individuele gemeente, bij een gelijke situatie; 

b) alle gemeenten, indien meer uitrukdeur(en) gewenst zijn dan in de huidige situatie. 

Onderhoudskosten brandweerposten (exclusief kosten eigen onderhoudspersoneel)

 Realisatie 2017 Begroting 2018 

na wijziging

Realisatie 2018

Gebruikersonderhoud brandweerposten 172.858 161.300 169.278

Eigenaarsonderhoud Stadsgewest Vlissingen-

Middelburg2

68.204 68.000 68.952

Inventaris brandweerposten 17.071 0 8.912

2 Na onderzoek is gebleken dat de Stadsgewestelijke Brandweer Middelburg-Vlissingen (SGB) abusievelijk het volledige 

onderhoudsbudget, bedoeld voor zowel het eigenaarsonderhoud en het gebruikersonderhoud, heeft overgedragen aan VRZ. Met de 
gemeenten Middelburg en Vlissingen is afgesproken dat voor het eigenaarsonderhoud jaarlijks tot een bedrag van € 68.000 in 
rekening gebracht mag worden bij VRZ. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.
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Totaal 258.133 229.300 247.143

3.2 Algemene bedrijfsvoering VRZ 

Organisatie

Naar aanleiding van het in 2017 uitgebrachte onderzoeksrapport ‘Samen kunnen en moeten we beter” 

over de organisatie en het daaropvolgende plan van aanpak ontwikkeltraject Emergo is de verdere 

ontwikkeling van de organisatie in 2018 voortgezet.

Ordeningsprincipes

De directeur/ commandant brandweer heeft samen met het MT in mei 2018 de ordeningsprincipes 

bepaald. Deze ordeningsprincipes zijn niet nieuw, eerder sluiten zij aan bij de al ingezette beweging 

binnen de organisatie om meer in gezamenlijkheid de organisatie te (be)sturen:

- Bevoegdheden zijn laag in de organisatie

- Bedrijfsvoering is van iedereen

- Onderlinge afhankelijkheid erkennen, zien en naar handelen (integraliteit) 

- Voldoende strategisch vermogen

- Balans in MT in zwaarte van de portefeuilles van MT-leden

- Ruimte voor samenwerking overheidspartners

- De organisatie is zichtbaar, staat open en is bereikbaar voor anderen (en voor onszelf)

- Smal aan de top

- Voldoende toegerust management (MT en teamleiders)

- Voorsorteren op informatiegestuurde organisatie

De ordeningsprincipes horen bij te dragen aan het bereiken van het (hogere) doel van de organisatie. Als 

onderdeel van het proces om te komen tot het meerjarenbeleidsplan 2020-2023 zal het (hogere) doel van 

de organisatie in het najaar geformuleerd worden. Het benoemen van deze principes biedt focus voor de 

komende jaren.

Samenstelling MT

Het MT neemt op basis van bovenstaande ordeningsprincipes de aansturing op een meer strategisch 

niveau voor haar rekening. Het MT bestaat uit de directeur/ commandant brandweer, manager risico en 

crisisbeheersing, manager brandweer en directeur meldkamer. Ieder MT lid heeft daarbij de 

verantwoordelijkheid om als portefeuillehouder en aanspreekpunt voor een onderdeel van 

bedrijfsvoering (HRM, financiën, facilitair en I&A) te fungeren. De functie Hoofd bedrijfsvoering is 

hiermee in 2018 vervallen.

Teamleiders en teams

In het verleden kende de organisatie onder het MT-lid risico-en crisisbeheersing twee teamleiders. Vanaf 

2018 zijn dat drie teamleiders, te weten WWR, ITR en crisisbeheersing. Vanaf 2018 is de directiestaf 

vormgegeven. Dit onderdeel bestaat uit bestuursondersteuning, communicatie en secretariaat.
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HRM

Algemeen, speerpunt medewerkers

Wat willen we bereiken 

in 2020?

Wat gaan we daarvoor 

doen in 2018?

Wat hebben we daarvoor gedaan

Medewerkers zijn meer 

daadkrachtig, flexibel 

en verbindend. Zij 

zitten op de juiste 

plaats

Dit speerpunt 

onderdeel laten zijn 

van het project Emergo

In 2018 hebben we het het project Samen Sterk in 

mooi Werk uitgevoerd waarbij alle medewerkers 

zijn betrokken. 

Verantwoordelijkheden 

liggen laag in de 

organisatie.

Dit speerpunt 

onderdeel laten zijn 

van het project 

Emergo.

Het mandaatreglement 

actualiseren passend 

binnen de afspraken in 

het project Emergo

Het mandaatreglement wordt in 2019 

geactualiseerd nadat de gemeenschappelijke 

regeling VRZ is gepubliceerd en in werking 

getreden.

Het bestuur van 

Veiligheidsregio 

Zeeland hanteert een 

kwaliteitszorgsysteem. 

We voldoen aan artikel 

23 van de Wet 

Veiligheidsregio’s.

Verbeteringen 

uitvoeren op basis van 

de nog vast te stellen 

positiebepaling INK 

model.

In 2018 is tot op heden hieraan geen prioriteit 

gegeven. Kwaliteitsaspecten zijn aan de orde 

gekomen binnen uitwerkingen van Emergo. Op 

onderdelen heeft kwaliteit binnen VRZ aandacht 

gekregen. Zo heeft de GHOR in september 2018 

een hercertificering HKZ ontvangen. De 

brandweer is verder aan de slag gegaan in 2018 

om hun certificering (2017) voor het Regionaal 

Opleidings Instituut te behouden. In 2019 wordt 

de brandweer opnieuw gecertificeerd. Eind 2018 

is de inspectie Justitie en Veiligheid gestart met 

een onderzoek naar de kwaliteitszorg in 5 

veiligheidsregio’s, waaronder VRZ. De uitkomsten 

van dit onderzoek (af te ronden in 2019) worden 

opgenomen in het Periodiek Beeld van Justitie en 

Veiligheid 2016 t/m 2018 (voorheen staat van de 

rampenbestrijding)

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.

De arbeidsveiligheid 

van de medewerkers 

wordt geborgd via het 

nemen van 

maatregelen op punten 

die voortvloeien uit 

structurele toepassing 

van de RI&E.

De wettelijke eisen 

m.b.t. RI&E opvolgen. 

Het plan van aanpak 

behorend bij de RI&E 

actualiseren.

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 bekeken 

worden of eventuele actualisatie noodzakelijk is.
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VRZ heeft per 31 december 2018 een formatie van 214,78 fte, exclusief de formatie van de meldkamer. 

De werkelijke bezetting per die datum is 196,88 fte, een verschil van 17,9 fte. Zie voor een specificatie 

onderstaande tabel. 

Formatie Formatie Bezetting 

2019 2018 2018

1 Veiligheid 213,55 214,78 196,88

1.1 Risico- en crisisbeheersing 63,4 63,4 53,6

1.2 Brandweer 95,2 96,9 95,1

1.3 GHOR 0,0 0,0 0,0

1.4 Directie, management en control 7,8 8,8 6,8

1.5 Bedrijfsvoering 47,2 45,7 41,3

1.6 Bovenformatieven 0,0 0,0

2 Bevolkingszorg 0,00 0,00 0,00

3 *) GMZ 22,06 22,06 19,17

4 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 0,00 0,00 0,00

Totaal 235,61 236,84 216,05

*) De directeur GMZ is voor een 0,5 fte meegerekend vanwege de bijdrage in de loonkosten van de Politie Zeeland-West-Brabant

Inhuur- en advieskosten 

De inhuur van derden laat in 2018 een licht stijgende lijn zien ten opzichte van 2017. Dit is mede het 

gevolg van tijdelijke invulling van openstaande vacatures. Een deel van deze kosten is gedekt met vrijval 

van salariskosten. Aangezien een aantal vacatures in 2018 zijn ingevuld is de verwachting dat in 2019 de 

lasten voor inhuur van personeel substantieel gaat dalen.
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1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000
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Ontwikkeling inhuurkosten 2013-2021

Inhuur

De cijfers tot en met 2018 betreffen de werkelijke kosten. De cijfers vanaf 2019 zijn de kosten op 

begrotingsbasis.



44

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

Doel Bedrag (bruto)

Inhuur ten laste van vacatureruimte/langdurig zieken/specialisten 242.752

  

Incidentele projectmatige inhuur  

HRM 25.858

GHOR 22.006

Brandweer 20.735

Maritieme Veiligheid 76.293

GHOR 22.006

Verbeterplan RCC 2.032

Risicobeheersing 290.335

Directie 369.450

Crisisbeheersing 16.097

Subtotaal Projecten 818.955

  

Totaal inhuur met een tijdelijke, projectmatige aanleiding 1.061.707

  

HRM salarisadministratie 10.648
  

Opleidingsinstructeurs 120.359

  

Bevolkingszorg  

Bevolkingszorg coordinerend gemeentesecretaris 20.328

Extra capaciteit ivm langdurig zieke 63.981

Subtotaal Bevolkingszorg 84.309
  

GMZ  

Beheer GMS en aanpassing polygonen GMS 70.777

Project plan van aanpak meldkamer (centralisten en ICT-ondersteuning) 42.804

Subtotaal GMZ 113.581
  

Overig 58.399
  

Totaal inhuur, met een meer structureel karakter 387.296

  

Totaal 1.449.003
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3.3 Verbonden partijen 

Verbonden partijen zijn in het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten 

gedefinieerd als privaat- of publiekrechtelijke organen waarin de provincie of gemeente (c.q. 

Gemeenschappelijke regeling) een bestuurlijk en financieel belang heeft. Op grond van deze definitie kan 

worden gesteld dat VRZ geen verbonden partijen kent.
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3.4 Financiering 

De financieringsparagraaf is samen met het treasurystatuut voorgeschreven in de Wet Financiering 

Decentrale Overheden (Wet Fido). De wet is per 1 januari 2001 in werking getreden. 

In de Wet Fido zijn kaders opgenomen ter beperking van het renterisico op de netto vlottende schuld en 

het renterisico op de vaste schuld (renterisiconorm). In de Regeling uitzettingen en derivaten decentrale 

overheden (Ruddo) zijn kaders opgenomen ter beperking van de risico’s bij het hanteren van financiële 

derivaten en het uitzetten van overtollige middelen. 

Renterisico

Het renterisico wordt direct gerelateerd aan het budgettaire risico. De renterisiconorm heeft als doel om 

het renterisico bij herfinanciering te beheersen. De renterisiconorm is vastgelegd in de Uitvoeringregeling 

financiering decentrale overheden (Ufdo) en houdt in dat de jaarlijks verplichte aflossing en de 

renteherzieningen niet meer mogen bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. Door de norm in relatie 

tot de begroting te brengen, kunnen gemeenschappelijke regelingen met een vaste schuld die lager is dan 

het begrotingstotaal de spreidingsduur van de financiering verkorten. Als de schuld groter is dan het 

begrotingstotaal zal de aflossing van de schuld in de tijd worden gespreid en zal de begroting minder 

gevoelig worden voor renteschokken bij herfinanciering. 

Berekening renterisiconorm 2018

Begrotingstotaal 35.454.896,00€                                               

Percentage regeling 20%

Renterisiconorm 7.090.979,20€                                                 

2018

Renterisiconorm vaste schuld Budget

Renteherziening op vaste schuld o/g -€                                                                    

Aflossingen 1.259.710,00€                                                 

Renterisico 1.259.710,00€                                                 

Renterisconorm 7.090.979,20€                                                 

Ruimte onder renterisiconorm 5.831.269,20€                                                 

Overschrijding renterisiconorm -€                                                                    

In 2018 heeft VRZ de renterisiconorm niet overschreden.

Op 10 december 2013 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet Houdbare Overheidsfinanciën (wet 

HOF). Met de wet HOF zijn de Europese afspraken van het Stabiliteits- en Groeipact en het reeds 

bestaande Nederlandse budgettaire beleid vanaf 1 januari 2014 wettelijk verankerd. De Wet Hof bepaalt 

onder meer dat Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen een gelijkwaardige inspanning leveren bij 

het op orde brengen van de overheidsfinanciën. Daarmee worden de tekorten van gemeenten of 

provincies door de Europese Commissie meegeteld bij de berekening van het begrotingstekort, dat 

volgens de EU-regels niet meer dan 3 procent mag bedragen. Er treedt een correctiemechanisme in 

werking als de macro-norm voor het EMU-saldo structureel (meerjarig) door de decentrale overheden 

(gezamenlijk) wordt overschreden. Daarna zal vervolgens eerst bestuurlijk overleg volgen over 

verbetermaatregelen. Maatregelen volgend uit het sluitstuk van het correctiemechanisme, waaronder de 

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

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

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

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

limiet voor de netto vlottende schuld circa € 2.907.000. 

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

Omvang 

begroting per 1 

januari 2018

35.455 35.455 35.455 35.455

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

- in bedrag 2.907 2.907 2.907 2.907

- opgenomen 

gelden korter dan 1 

jaar

22 772 0 0

- schuld in rekening-

courant
3000 0 0 0

- gestorte gelden 

door derden korter 

dan 1 jaar

0 0 0 0

- overige 

geldleningen niet 

zijnde vaste schuld

0 0 0 0

3.022 772 0 0

- contante gelden in 

kas
0 0 0 0

- tegoeden in 

rekening-courant
17641 13985 12.494 12.924

- overige uitstaande 

gelden korter dan 1 

jaar

0 0 0 0

17641 13985 12.494 12.924

Toets 

kasgeldlimiet

Totaal netto 

vlottende schuld 

(2-3)

-14.619 -13.213 -12.494 -12.924

Toegestane 

kasgeldlimiet (1)
2.907 2.907 2.907 2.907

Ruimte 

(+)/overschrijding 

(-); (1-4)

17.526 16.120 15.401 15.831

3)

Vlottende middelen

4)

Kasgeldlimiet per kwartaal 2018

1)

Toegestane kasgeldlimiet

2)

Omvang vlottende korte schuld

In 2018 heeft VRZ het kasgeldlimiet niet overschreden.

Uitzettingen

In de wet Ruddo is vastgelegd dat openbare lichamen alleen overtollige middelen, voor een periode 

langer dan 3 maanden, mogen uitzetten bij financiële ondernemingen die zijn gevestigd in een EU-lidstaat 

en die ten minste beschikken over een AA-rating, afgegeven door ten minste twee ratingbureaus. Er zijn 

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

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

Schatkistbankieren (zie hieronder).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

voldaan. 
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3.5 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Algemeen

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

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

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

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

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

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

onzekerheden en budgetverminderingen.

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

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

weerstandsvermogen zijn als volgt gedefinieerd:

 Het weerstandsvermogen geeft aan in welke mate VRZ in staat is om omvangrijke tegenvallers op 

te vangen, zonder dat het beleid aanzienlijk moet worden aangepast. Het gaat daarbij om de 

verhouding tussen de weerstandscapaciteit, ofwel de beschikbare (financiële) middelen die 

zonder ingrijpende beleidswijzigingen beschikbaar zijn en de risico’s. 

 Risico’s moeten in dit verband worden opgevat als reële, doch niet altijd te kwantificeren, 

bedreigingen die, ook nadat maximale inspanningen zijn verricht om het optreden ervan te 

voorkomen, of de gevolgen ervan te verminderen, kunnen leiden tot uitgaven die niet begroot 

zijn. 

Een nuttig instrument om risico’s efficiënter en effectiever te beheersen en tegelijkertijd 

organisatiedoelstellingen te realiseren is risicomanagement. Het managen van risico’s geeft geen garantie 

dat gebeurtenissen met een negatief gevolg niet (meer) zullen optreden, maar het geeft de organisatie 

wel tools om zich bewust te worden en blijven van mogelijke risico’s en middels beheersmaatregelen te 

anticiperen op het plaatsvinden ervan.

Naast de interne behoefte om risico’s in beeld te hebben en te beheersen is er ook vanuit het Rijk 

wetgeving opgelegd omtrent risico’s. In het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en 

Gemeenten (BBV) wordt in artikelen 9 en 26 gesteld dat in ieder geval in de begroting en de jaarrekening 

een paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing wordt opgenomen. In deze paragraaf dienen ten 

minste opgenomen te zijn:

 een inventarisatie van de weerstandscapaciteit;

 een inventarisatie van de risico's;

 het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico's.

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

aan welke voorwaarden het weerstandsvermogen dient te voldoen: “Veiligheidsregio Zeeland vormt een 

reserve(fonds) ten laste van de gemeentelijke bijdragen aan de uitvoeringskosten tot maximaal 10% van 

de jaarlijkse apparaatskosten of van maximaal 5% van de bijdragen van de gemeenten.”
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Beschikbare weerstandscapaciteit 

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

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

wordt bepaald aan de hand van:

 de onbenutte belastingcapaciteit

 de algemene reserve(s)

 de aanwezige stille reserves

 de post onvoorzien

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

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

reserves niet geacht worden permanent voor VRZ beschikbaar te zijn.

De volgende componenten rekent VRZ tot de beschikbare weerstandscapaciteit:

 de algemene reserve;

 de post onvoorzien in de begroting;

Benodigde weerstandscapaciteit 

Om het weerstandsvermogen te kunnen beoordelen moet de beschikbare weerstandscapaciteit afgezet 

worden tegen de benodigde weerstandscapaciteit. De risico’s die VRZ loopt zijn bepalend voor de hoogte 

van de benodigde weerstandscapaciteit. Om de hoogte van de benodigde weerstandscapaciteit te 

bepalen is het noodzakelijk de risico’s te voorzien van een kwantificering van zowel kans als financiële 

gevolgen.

Door de maximale gevolgen van de individuele risico’s bij elkaar op te tellen ontstaat een te negatief 

oordeel over het weerstandsvermogen. Immers, het is vrijwel zeker dat niet alle risico’s zich tegelijkertijd 

voor zullen doen. Daarnaast zal niet ieder risico zich daadwerkelijk in de maximale omvang voordoen. 

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

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

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

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

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

berekening geen aanvullende financiële inspanning vereist.

Beoordeling weerstandsvermogen per 1 januari 2018

a. Norm Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement

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

geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële 

positie. Het is van belang te weten of er sprake is van een toereikend weerstandsvermogen. Als het 

risicoprofiel bekend is kan een relatie worden gelegd tussen de financieel gekwantificeerde risico’s, de 

daarbij benodigde weerstandscapaciteit en de beschikbare weerstandscapaciteit. De benodigde 

weerstandscapaciteit die uit de berekening voortvloeit, kan worden afgezet tegen de beschikbare 

weerstandscapaciteit. De uitkomst van die berekening vormt het weerstandsvermogen.
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Beschikbare weerstandscapaciteit

Deze uitkomst wordt gegoten in de vorm van een ratio = Benodigde weerstandscapaciteit

Op 1 januari 2018 bedroeg het weerstandsvermogen:

Algemene reserve 451.642€             

Post onvoorzien 50.000€                

Weerstandsvermogen 501.642€             

Op basis van de financieel berekende risico’s en de begroting 2018 is de ratio weerstandsvermogen:

Beschikbare weerstandcapaciteit 501.642€             

Benodigde weerstandscapaciteit 963.160€             
0,52

Het algemeen bestuur kan op deze normratio sturen. Wanneer deze ratio minder dan 1,0 bedraagt, is VRZ 

kwetsbaar en beschikt niet over voldoende weerstandscapaciteit om de resterende risico’s af te dekken. 

Indien dergelijke risico’s optreden zal VRZ terug naar de gemeente moeten voor dekking.

b. Gemeenschappelijke Regeling

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

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

jaarlijkse omzet, inclusief de bijdrage van de deelnemers. 

Begin 2018 was het weerstandsvermogen (€ 501.642) van VRZ niet voldoende. 

Beoordeling weerstandsvermogen per 31 december 2018 

Het resultaat 2018 bedraagt, na het inzetten van de post onvoorzien van € 50.000, € 147.910 positief. 

Voorgesteld zal worden om het resultaat toe te voegen aan de algemene reserve.

Na toevoegen van het resultaat zou het weerstandsvermogen de volgende stand weergeven:



51

Welke risico’s die genoemd zijn in de begroting 2018 hebben zich in 2018 voorgedaan die het resultaat in 

2018 drukken?

Risico’s Kans op 

optreden 

in 2018 in 

%

Impact

2018

Benodigde

weer-

stands-

capciteit 

2018

Risico 

opgetreden 

in 2018

Ja/ nee

Financiële 

impact

Toelichting

01 Later of niet realiseren van de 

ingeboekte besparingen 2018 en 

volgende jaren vwb maatwerk in 

brandweerzorg. Deze besparingen 

zijn reeds verwerkt in de 

begroting en betreffen met name 

besparingen op uitgaven die 

samenhangen met het sluiten en 

samenvoegen van posten en 

besparingen die samenhangen 

met de vervanging van een aantal 

TS6-en door nieuwe TS-en *).

90% 227.000 204.000 Nee 0 Er is enigszins 

vertraging in de 

uitrol van de 

NTS-en, maar dit 

heeft geen 

invloed op de 

ingeboekte 

besparingen

02 Later of niet realiseren van de 

taakstelling 2018 en volgende 

jaren op de formatie

20% 119.000 23.800 ja 63.000 In de 1e Burap 

2018 is de 

resterende 

taakstelling van 

€ 63.000 ten 

laste van het 

resultaat 

gebracht 

03 Later of niet realiseren van de 

taakstelling STOOM

20% 60.000 12.000 ja 21.500 Er zijn door het 

project STOOM 

154 minder 

nodeloze 

uitrukken 

geweest ten 

opzichte van 

2016 i.p.v. de 

begrote 240

04 Later of niet realiseren van de 

taakstelling Evaluatie Maatwerk in 

brandweerzorg

90% 300.000 270.000 ja 300.000 Taakstelling 

wordt niet 

gerealiseerd (zie 

Evaluatie MiB)

04 In de begroting is uitgegaan van 

loonstijging van 1,4% op basis van 

de Macro Economische 

Verkenning van het CPB. Dit is een 

schatting. De werkelijke 

loonstijging, als gevolg van de cao-

onderhandelingen, kan hiervan 

afwijken.

50% 100.000 50.000 ja 10.000 De werkelijke 

loonstijging was 

1,5%, d.w.z. 

0,1 % meer dan 

in de begroting 

2018 was 

opgenomen

05 Pensioenpremieverhoging 

(concept arbeidsvoorwaardennota 

VNG vermeld risico op hogere 

premies 2018, omvang niet 

bekend) 

50% 200.000 100.000 ja 226.000 De ABP-premie 

is in 2018 

gestegen van 

21,1% naar 

22,9%

06 Werkgevers in de sector Overheid 

en Onderwijs zijn verplicht 

eigenrisicodrager voor de 

Werkloosheidswet (WW). Als 

eigenrisicodrager voor de WW 

betaalt VRZ de kosten van de 

WW-uitkering, als (ex)-

werknemers werkloos worden.

50% 100.000 50.000 ja 5.200 Het betreft 2 

(ex)- 

werknemers
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07 Risico dat de bijdrage voor het 

project Externe Veiligheid (BEVI) 

in de periode na 2017 niet meer 

wordt ontvangen

Nvt in 

2018

Nvt in 

2018

Nvt in 

2018

Nvt in 2018 0

08 Risico dat de bijdrage van Zeeland 

Seaports (Maritieme Veiligheid) in 

de periode na 2017 niet meer 

wordt ontvangen

Nvt in 

2018

Nvt in 

2018

Nvt in 

2018

Nvt in 2018 0

09 Risico dat de bijdrage van NV 

Westerscheldetunnel 

(tunneltraining) in de periode na 

2017 niet meer wordt ontvangen

Nvt in 

2018

Nvt in 

2018

Nvt in 

2018

nee 0 De bijdrage is 

toegekend tot 

en met 2020

10 Voor wat betreft de meldkamer 

vormen de compensatie van de 

frictiekosten en 

desinvesteringskosten een 

financieel risico (genoemd in 

businesscase meldkamer) in 2020. 

Dit moet worden meegenomen in 

de onderhandelingen met J&V. 

Vanaf 2020: eenmalig voor VRZ 

zijn de desinvestering ICT en 

ontmanteling meldkamer: € 

503.000, eenmalig piket caco € 

145.000 en structureel vanaf 2020 

€ 34.000, huisvestings-kosten en € 

190.000 frictiekosten. 

Nvt in 

2018

Nvt in 

2018

Nvt in 

2018

Nvt in 2018 0 VRZ heeft in 

2018 € 1 mln. 

ontvangen van 

het Ministerie 

van J&V ter 

dekking van de 

incidentele 

frictiekosten 

en/of tijdelijke 

dekking van 

structurele 

desintegratie-

kosten als 

onderdeel van 

de zgn. package 

deal

11 Voor wat betreft de meldkamer 

vormt de compensatie van de 

meerkosten op het projectbudget 

(kwartiermakersorganisatie) een 

financieel risico vanaf 2018. Dit 

moet worden meegenomen in de 

onderhandelingen met Ven J. In 

totaal gaat het om € 281.000 voor 

beide veiligheidsregio’s (aandeel 

VRZ is 26%) waarbij het aandeel 

VRZ in het jaar 2018 € 12.200 

bedraagt

5% 12.200 610 nee 0

12 Het later dan 2020 operationeel 

worden van de landelijke 

meldkamer in Bergen op Zoom, 

waardoor GMZ langer in bedrijf 

moet blijven. Het risico bestaat 

hierin dat de reserve meldkamer 

niet meer voldoende is.

Nvt in 

2018

Nvt in 

2018

Nvt in 

2018

Nvt in 2018 0 Verwachting is 

dat de 

meldkamer in 

Bergen op Zoom 

in het 2e 

kwartaal van 

2020 

operationeel is

13 In de begroting 2018 van de GMZ 

zijn extra centralisten opgenomen 

in de periode 2018 en 2019. Het 

risico bestaat dat deze incidentele 

verhoging van het budget 

structurele gevolgen heeft voor de 

overdracht van mensen en 

middelen aan de meldkamer 

Bergen op Zoom. Vanwege het 

tijdelijke karakter wordt dit risico 

zeer klein geacht.

Nvt in 

2018

Nvt in 

2018

Nvt in 

2018

Nvt in 2018 0

14 De verdere risico’s voor de 

meldkamer vanaf met name 2020 

zijn genoemd in de business case 

meldkamer.

Nvt in 

2018

Nvt in 

2018

Nvt in 

2018

0 Business case is 

door de package 

deal minder 

relevant 
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geworden. 

Inmiddels is 

meer 

duidelijkheid 

over de 

financiele 

gevolgen voor 

VRZ

15 GRIP-4 gebeurtenis (5% kosten 

vrijwilligers)

25% 175.000 43.750 nee 0

16 Uitval in die gevallen waarin 

slechts één persoon bepaalde 

werkzaamheden verricht (inhuur 

tbv vervanging van één persoon)

50% 100.000 50.000 ja 50.000 Vervanging bij 

ziekte

17 Uit Staat van rampenbestrijding 

2016 geconstateerde zaken met 

classificatie ‘voor verbetering 

vatbaar’ welke niet worden 

opgepakt vanuit plan van aanpak. 

Risico imagoschade/ claims 

/boetes

PM PM PM nee 0

18 De aanleg en onderhoud van 

primaire bluswatervoorzieningen 

is de verantwoordelijkheid van 

gemeenten. Bij niet voldoende 

aanwezigheid van primaire 

bluswatervoorzieningen loopt VRZ 

operationeel risico en daardoor 

imagoschade en/ of claims van 

derden

PM PM PM nee 0

19 Uitval ICT servers of diensten door 

derden

5-10% 75.000 7.500 nee 0

20 Claim volgens het niet 

(goed/volledig) uitvoeren van de 

Wet Poortwachter

5-10% 75.000 7.500 nee 0

21 Stijging brandstofprijzen met als 

risico extra financieel nadeel

70% 40.000 28.000 ja 57.000 De stijging van 

de dieselpijs is 

ca. 17% in de 

periode 2017-

2018

22 IFV: risico op hogere kosten voor 

vrz 

50% 40.000 20.000 nee 0

23 ARBO: maatregelen Schoon en 

Veilig werken 

10% 10.000 1.000 nee 0

24 Inhuren externe 

piketfunctionarissen met risico 

continuiteitsproblemen

50% 50.000 25.000 nee 0

25 Rentestijging tbv investeringen 

waarvoor nog geen lening is 

afgesloten.

70% 100.000 70.000 nee 0 De rente is nog 

steeds lager dan 

de rekenrente 

van 2%

26 Vanwege de overdracht van OMS 

meldingen op termijn naar het 

landelijke meldkamerdiensten-

centrum (MDC) zullen nadelige 

effecten in de begroting ontstaan. 

Waarschijnlijk met ingang van 

2020.

Nvt in 

2018

Nvt in 

2018

Nvt in 

2018

Nvt in 2018 0
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27 Er zal een onderzoek plaatsvinden 

naar de wijze van toepassing van 

de vergoedingen van personeel 

van VRZ, die als vrijwilliger 

optreden, in vergelijking met 

vrijwilligers die bij andere 

werkgevers in dienst zijn.

PM PM PM 0 Dit onderzoek 

heeft in 2018 

niet 

plaatsgevonden

Totaal 963.160 732.700

Netto schuldquote

De netto schuld weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van VRZ ten opzichte van de eigen middelen. 

De netto schuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de 

exploitatie.

Voor VRZ betreft dit een gunstige situatie. Het percentage van 59,88% is relatief laag. Een ratio van boven 

de 100% wordt als precair beschouwd.

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

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

exclusief doorgeleende gelden weergegeven (netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte 

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

en wat dit betekent voor de schuldenlast.

Gecorrigeerde

Idem als bij de netto schuldquote.
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Solvabiliteitsratio

Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin VRZ in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. 

Onder de solvabiliteitsratio wordt verstaan het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal. Het 

eigen vermogen van VRZ bestaat uit de reserves (zowel de algemene reserve als de 

bestemmingsreserves) en het resultaat uit het overzicht van baten en lasten.

Solvabiliteitsratio 2018

(bedragen x € 1.000) Jaarrekening Gegevens

A Eigen vermogen  (cf art 42 BBV) 3.241.876 Balans per 31-12-2018

B Balanstotaal 39.014.783 Balans per 31-12-2018

8,31%

Een solvabiliteitsratio van 8,31 % is laag, aangezien een ratio van minder dan 20% als zorgelijk wordt 

beschouwd. Een daling van de algemene reserve zal het solvabiliteitspercentage verder onder druk 

zetten.

Structurele exploitatieruimte

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

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

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

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

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

saldo van de structurele baten en structurele lasten. 
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Jaarrekening

4. Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 

Totaal overzicht van baten en lasten

Primitieve

begroting

2018

Begroting

na wijziging

2018

Rekening

2018

Saldo V/N

Programma Bevolkingszorg

Gerealiseerd totaal van baten en lasten 275.500 326.050 290.544 -35.506 V

Lasten 417.500 468.050 432.938 -35.112 V

110 Salarissen en sociale lasten 270.500 227.050 223.331 -3.719 V

351 Ingeleend personeel 30.000 105.000 84.309 -20.691 V

380 Overige goederen en diensten 88.000 103.700 93.084 -10.616 V

436 Inkomensoverdrachten - overige overheden 29.000 32.300 32.215 -85 V

Baten -142.000 -142.000 -142.394 -394 V

432 Inkomensoverdrachten - gemeenten -142.000 -142.000 -142.394 -394 V

Programma GMZ

Gerealiseerd totaal van baten en lasten 1.350.046 267.966 182.626 -85.340 V

Lasten 2.211.346 2.177.586 2.008.619 -168.967 V

110 Salarissen en sociale lasten 1.335.200 1.233.100 1.195.834 -37.266 V

210 Belastingen 2.400 2.400 2.400 0

351 Ingeleend personeel 25.000 42.700 20.853 -21.847 V

380 Overige goederen en diensten 363.700 366.800 359.452 -7.348 V

436 Inkomensoverdrachten - overige overheden 42.000 42.500 42.438 -62 V

510 Rente 7.000 7.300 3.341 -3.959 V

730 Afschrijvingen 204.446 251.186 144.361 -106.825 V

750 Overige verrekeningen 231.600 231.600 239.939 8.339 N

Baten -861.300 -1.909.620 -1.825.993 83.627 N

431 Inkomensoverdrachten - Rijk -578.500 -1.586.500 -1.478.593 107.907 N

433 Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen 0 -35.900 -61.938 -26.038 V

438 Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen -282.800 -287.220 -285.462 1.758 N

Programma Risicobeheersing

Gerealiseerd totaal van baten en lasten 2.439.700 2.714.586 2.564.473 -150.113 V

Lasten 2.723.300 3.111.186 2.952.410 -158.776 V

110 Salarissen en sociale lasten 2.440.105 2.316.705 2.314.463 -2.242 V

351 Ingeleend personeel 0 381.012 290.335 -90.677 V

380 Overige goederen en diensten 177.050 293.824 227.975 -65.849 V

436 Inkomensoverdrachten - overige overheden 104.800 118.200 118.203 3 N

510 Rente 0 100 89 -11 V

730 Afschrijvingen 1.345 1.345 1.345 0

Baten -283.600 -396.600 -387.937 8.663 N

352 Uitgeleend personeel 0 -85.000 -83.491 1.509 N

380 Overige goederen en diensten -5.000 -5.000 -1.872 3.128 N

431 Inkomensoverdrachten - Rijk -20.000 -20.000 -7.362 12.638 N

433 Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen -98.600 -126.600 -127.803 -1.203 V

438 Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen -160.000 -160.000 -167.410 -7.410 V

Programma Brandweer

Gerealiseerd totaal van baten en lasten 18.339.578 19.053.368 18.628.171 -425.197 V

Lasten 18.634.578 19.449.382 19.127.097 -322.285 V

110 Salarissen en sociale lasten 10.081.900 10.476.900 10.426.111 -50.789 V

210 Belastingen 137.000 133.000 134.730 1.730 N

351 Ingeleend personeel 0 20.500 20.735 235 N

380 Overige goederen en diensten 5.169.364 5.928.882 5.605.585 -323.297 V

436 Inkomensoverdrachten - overige overheden 84.000 60.000 60.062 62 N

510 Rente 256.200 288.200 287.638 -562 V

730 Afschrijvingen 2.906.114 2.541.900 2.592.237 50.337 N

Baten -295.000 -396.014 -498.926 -102.912 V

352 Uitgeleend personeel -66.000 -46.000 -54.427 -8.427 V

380 Overige goederen en diensten -154.000 -219.900 -314.385 -94.485 V
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Primitieve

begroting

2018

Begroting

na wijziging

2018

Rekening

2018

Saldo V/N

432 Inkomensoverdrachten - gemeenten 0 -55.114 -55.114 0

436 Inkomensoverdrachten - overige overheden -75.000 -75.000 -75.000 0

Programma Crisisbeheersing

Gerealiseerd totaal van baten en lasten 1.865.633 1.868.859 1.812.357 -56.502 V

Lasten 1.873.633 1.930.046 1.872.132 -57.914 V

110 Salarissen en sociale lasten 1.376.000 1.241.310 1.234.369 -6.941 V

351 Ingeleend personeel 30.000 144.720 138.487 -6.233 V

380 Overige goederen en diensten 397.633 458.016 413.314 -44.702 V

436 Inkomensoverdrachten - overige overheden 70.000 86.000 85.962 -38 V

Baten -8.000 -61.187 -59.776 1.411 N

352 Uitgeleend personeel 0 -33.000 -25.960 7.040 N

380 Overige goederen en diensten -8.000 -8.000 -18.240 -10.240 V

436 Inkomensoverdrachten - overige overheden 0 -20.187 -15.576 4.611 N

Programma GHOR

Gerealiseerd totaal van baten en lasten 852.599 848.351 768.857 -79.494 V

Lasten 880.099 897.928 810.703 -87.225 V

110 Salarissen en sociale lasten 492.145 474.245 432.065 -42.180 V

351 Ingeleend personeel 0 30.800 22.006 -8.794 V

380 Overige goederen en diensten 320.750 325.800 290.109 -35.691 V

436 Inkomensoverdrachten - overige overheden 47.250 48.000 47.938 -62 V

510 Rente 1.000 1.800 1.301 -499 V

730 Afschrijvingen 18.954 17.283 17.283 0

Baten -27.500 -49.577 -41.846 7.731 N

352 Uitgeleend personeel -27.500 -13.300 -6.458 6.842 N

438 Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen 0 -36.277 -35.387 890 N

Programma Maritieme Veiligheid

Gerealiseerd totaal van baten en lasten 437.500 239.500 242.096 2.596 N

Lasten 612.500 575.300 610.198 34.898 N

110 Salarissen en sociale lasten 221.000 162.600 158.781 -3.819 V

351 Ingeleend personeel 0 61.200 76.293 15.093 N

380 Overige goederen en diensten 391.500 351.500 375.097 23.597 N

510 Rente 0 0 27 27 N

Baten -175.000 -335.800 -368.102 -32.302 V

431 Inkomensoverdrachten - Rijk 0 -160.800 -193.102 -32.302 V

436 Inkomensoverdrachten - overige overheden -175.000 -175.000 -175.000 0

Programma Nucleaire Veiligheid

Gerealiseerd totaal van baten en lasten 259.700 173.100 163.796 -9.304 V

Lasten 355.275 268.675 236.461 -32.214 V

110 Salarissen en sociale lasten 187.700 190.100 179.174 -10.926 V

380 Overige goederen en diensten 167.575 78.575 57.286 -21.289 V

Baten -95.575 -95.575 -72.664 22.911 N

431 Inkomensoverdrachten - Rijk -95.575 -95.575 -72.664 22.911 N

Overhead en kostentoerekening

Gerealiseerd totaal van baten en lasten 7.385.165 7.518.772 7.364.276 -154.496 V

Lasten 7.434.665 7.650.672 7.512.172 -138.500 V

110 Salarissen en sociale lasten 5.268.900 4.680.440 4.603.128 -77.312 V

210 Belastingen 12.600 -3.000 -4.985 -1.985 V

351 Ingeleend personeel 5.000 777.900 795.984 18.084 N

380 Overige goederen en diensten 2.014.500 2.190.300 2.141.335 -48.965 V

436 Inkomensoverdrachten - overige overheden 31.000 31.000 14.171 -16.829 V

510 Rente 38.900 38.200 35.045 -3.155 V

720 Mutaties voorzieningen 80.700 0 0 0

730 Afschrijvingen 214.665 167.432 167.432 0

750 Overige verrekeningen -231.600 -231.600 -239.939 -8.339 V

Baten -49.500 -131.900 -147.897 -15.997 V

352 Uitgeleend personeel 0 -82.400 -92.632 -10.232 V

360 Huren -49.500 -49.500 -52.368 -2.868 V

380 Overige goederen en diensten 0 0 -2.897 -2.897 V

Algemene dekkingsmiddelen

Gerealiseerd totaal van baten en lasten -33.015.000 -32.893.807 -32.932.236 -38.429 V
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Primitieve

begroting

2018

Begroting

na wijziging

2018

Rekening

2018

Saldo V/N

Baten -33.015.000 -32.893.807 -32.932.236 -38.429 V

431 Inkomensoverdrachten - Rijk -6.760.000 -6.638.807 -6.677.235 -38.428 V

432 Inkomensoverdrachten - gemeenten -26.255.000 -26.255.000 -26.255.001 -1 V

Onvoorzien

Gerealiseerd totaal van baten en lasten 312.000 -25.000 -10.645 14.355 N

Lasten 312.000 -25.000 -10.645 14.355 N

110 Salarissen en sociale lasten 182.000 -25.000 -10.645 14.355 N

380 Overige goederen en diensten 130.000 0 0 0

Gerealiseerde totaal van baten en lasten mutaties reserves -502.421 -91.745 777.775 869.520 N

Programma GMZ -201.174 895.406 980.746 85.340 N

Lasten

710 Mutaties reserves 0 1.025.100 1.025.100 0

Baten

710 Mutaties reserves -201.174 -129.694 -44.354 85.340 N

Programma Risicobeheersing 0 -82.726 -54.350 28.376 N

Baten

710 Mutaties reserves 0 -82.726 -54.350 28.376 N

Programma Brandweer -242.514 -362.968 -79.711 283.257 N

Baten

710 Mutaties reserves -242.514 -362.968 -79.711 283.257 N

Programma Crisisbeheersing -58.733 -79.815 -54.559 25.256 N

Baten

710 Mutaties reserves -58.733 -79.815 -54.559 25.256 N

Overhead en kostentoerekening 0 -67.000 -14.351 52.649 N

Baten

710 Mutaties reserves 0 -67.000 -14.351 52.649 N

Algemene dekkingsmiddelen 0 -394.642 0 394.642 N

Baten

710 Mutaties reserves 0 -394.642 0 394.642 N

Vennootschapsbelasting 0 0 0 0 V

 Gerealiseerd resultaat 0 0 -147.910 -147.910 V

Resultaat op hoofdlijnen

Het resultaat voor mutatie op de Algemene Reserves over 2018 is 147.910 voordelig. In de 2de bestuurs-

rapportage werd nog een nadelig resultaat voor onttrekking aan de reserves van € 394.642 verwacht 

(betreft een nadelig resultaat voor onttrekking uit de algemene reserve). De actuele begroting 2018 

betreft de begroting na de 3de begrotingswijziging 2018. De afwijkingen in 2018 ten opzichte van de 

begroting 2018 per programma zijn als volgt:

Aanwending post Onvoorzien

In de eerste begrotingswijziging 2018 is de post onvoorzien van € 50.000 ingezet ter dekking van het 

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

5.1 Programma Bevolkingszorg

Primitieve

begroting

2018

Begroting

na wijziging

2018

Rekening

2018

Saldo V/N

Programma Bevolkingszorg

Gerealiseerde totaal van baten en lasten 275.500 326.050 290.544 -35.506 V

Lasten

110 Salarissen en sociale lasten 270.500 227.050 223.331 -3.719 V

351 Ingeleend personeel 30.000 105.000 84.309 -20.691 V

380 Overige goederen en diensten 88.000 103.700 93.084 -10.616 V

436 Inkomensoverdrachten - overige overheden 29.000 32.300 32.215 -85 V

Baten

432 Inkomensoverdrachten - gemeenten -142.000 -142.000 -142.394 -394 V

Gerealiseerde resultaat 275.500 326.050 290.544 -35.506 V

351 Ingeleend personeel € 20.691 V

Coördinerend gemeentesecretaris (incidenteel) € 9.672 V

De coördinerend gemeentesecretaris houdt zich als eindverantwoordelijke vanuit de deelnemende 

gemeenten bezig met voorbereidende en coördinerende taken van de afdeling Bevolkingszorg binnen de 

VRZ. In 2018 is de urenbesteding minder geweest dan op voorhand werd verwacht. Dit levert een 

incidenteel voordeel op.

Incidentele ondersteuning Bevolkingszorg (incidenteel) € 11.019 V

In verband met langdurige ziekte is gebruik gemaakt van externe inhuur om de taken op het gebied van 

vakbekwaamheid adequaat te kunnen uitvoeren. De inhuur heeft voordeliger uitgepakt dan op voorhand 

was begroot. Dit levert een incidenteel voordeel op.

380 Overige goederen en diensten € 10.616 V

Piketvergoedingen Externen (incidenteel) € 5.974 V

Het vinden van een geschikte kandidaat voor de invulling van de piketfunctie Communicatieadviseur CoPi 

bleek lastig te zijn. Gedurende 2018 is er een functionaris aangetrokken. Dit levert een incidenteel 

voordeel op van € 5.974.

Overig (incidenteel) € 4.642 V

Betreft diverse kleinere mee- en tegenvallers.
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5.2 Programma Gemeenschappelijke Meldkamer Zeeland (GMZ)

Primitieve

begroting

2018

Begroting

na wijziging

2018

Rekening

2018

Saldo V/N

Programma GMZ

Gerealiseerd totaal van baten en lasten 1.350.046 267.966 182.626 -85.340 V

Lasten

110 Salarissen en sociale lasten 1.335.200 1.233.100 1.195.834 -37.266 V

210 Belastingen 2.400 2.400 2.400 0

351 Ingeleend personeel 25.000 42.700 20.853 -21.847 V

380 Overige goederen en diensten 363.700 366.800 359.452 -7.348 V

436 Inkomensoverdrachten - overige overheden 42.000 42.500 42.438 -62 V

510 Rente 7.000 7.300 3.341 -3.959 V

730 Afschrijvingen 204.446 251.186 144.361 -106.825 V

750 Overige verrekeningen 231.600 231.600 239.939 8.339 N

Baten

431 Inkomensoverdrachten - Rijk -578.500 -1.586.500 -1.478.593 107.907 N

433 Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen 0 -35.900 -61.938 -26.038 V

438 Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen -282.800 -287.220 -285.462 1.758 N

Mutaties Reserves -201.174 895.406 980.746 85.340 N

Lasten

710 Mutaties reserves 0 1.025.100 1.025.100 0

Baten

710 Mutaties reserves -201.174 -129.694 -44.354 85.340 N

Gerealiseerd resultaat 1.148.872 1.163.372 1.163.372 0

Toelichting

Lasten

110 Loonbetalingen en sociale premies (incidenteel) € 37.266 V

In 2018 is overgegaan tot een minimum bezetting van 2 centralisten, 24/7, op de meldkamer. Dit 

betekende een uitbreiding met 5,5 fte in de periode 2018 en 2019. De geraamde extra kosten hiervoor 

bedragen € 250.000 per jaar. Eind 2017 zijn deze extra centralisten aangetrokken, maar zij zijn niet 

allemaal op 1 januari 2018 begonnen, waardoor er een voordeel is ontstaan van € 37.266 op de 

loonkosten.

351 Ingeleend personeel (incidenteel) € 21.847 V

In de 2e bestuursrapportage 2018 is het volgende opgenomen: “om de overgang van de centralisten naar 

de Veiligheidsregio Midden-West-Brabant en de ICT-beheerders naar de Nationale Politie te regelen 

wordt er externe ondersteuning ingehuurd”. De kosten van de inhuur van deze extra capaciteit zijn 

opgevangen binnen het programma ‘Overhead en kostentoerekening’.

730 Afschrijvingen € 106.825 V

Gezamenlijke investeringsagenda VRZ en VRMWB (incidenteel) € 117.500 V

In het kader van de samenvoeging van de meldkamers van de veiligheidsregio’s Midden & West Brabant 

en Zeeland, wordt hierbij op voorhand de samenwerking gezocht. Om deze samenwerking gestalte te 

geven is het project “Samenwerken meldkamers GMK en GMZ” geïnitieerd. Dit project omvat het 

kwalitatief en technisch operationeel houden van beide meldkamers en zoekt de synergie op het gebied 

van installaties en programmatuur, zodat de werkprocessen eenduidig uitgevoerd kunnen worden. 

Daarnaast wordt onderling een uitwijk gerealiseerd. De gezamenlijke investeringsbegroting hiervoor 

bedraagt circa € 3,4 mln. Vooruitlopend op de gezamenlijke meldkamer onder verantwoording van de 

Nationale Politie schaft deze laatste de gezamenlijke investeringen aan. De afschrijvingslasten hiervan 

worden in de jaren tot 2020 doorberekend aan beide Veiligheidsregio’s. 
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Het aandeel voor VRZ in de afschrijvingslasten voor 2018 is begroot op € 177.500. De Nationale Politie 

draagt hier op basis van de bestaande DVO’s 60% aan bij (€ 106.500). Per saldo is op deze post een netto- 

bedrag van € 71.000 opgenomen. Hier tegenover staat een hogere onttrekking aan de reserve GMZ. De 

restboekwaarde van deze investeringen per 1 januari 2020 wordt gezien als frictiekosten. In de 2e 

bestuursrapportage 2018 is het volgende opgenomen: “de indruk bestaat dat er door de Nationale Politie 

veel minder kosten worden gemaakt dan verwacht. Onduidelijk is momenteel met welke kosten rekening 

moet worden gehouden. Hierover zal eind 2018 meer duidelijkheid bestaan. Tot op heden zijn nog geen 

kosten over 2018 doorberekend”. De werkelijke uitgaven van het project “Samenwerken meldkamers 

GMK en GMZ” zijn inderdaad lager dan begroot. In werkelijkheid bedragen de afschrijvingslasten 

€ 60.000, een voordeel van € 117.500.

Telefonie en voicerecorder (incidenteel) € 11.000 N

VRZ en VRMWB hebben in 2018 beide hun telefooncentrales vernieuwd. Deze investering is duurder dan 

begroot (zie investeringsplan). In afwijking van de financiële verordening zal in 2018 (in plaats van 2019) 

begonnen worden met afschrijven. De afschrijvingslasten van de telefonie en voicerecorder zijn begroot 

op circa € 45.000. De werkelijke afschrijvingslasten bedragen € 56.000.

Baten

431 – Inkomensoverdrachten van het Rijk € 107.907 N 

Op het programmaplan GMZ 2018 is rekening gehouden met een lumpsum-bijdrage van de Nationale 

Politie van € 583.500. De werkelijke lumpsum-bijdrage op het programmaplan GMZ bedraagt € 475.593 

omdat er sprake is van lagere lasten en daarmee ook van een lagere bijdrage.

Gezamenlijke investeringsagenda VRZ en VRMWB (incidenteel) € 70.500 N

Het aandeel voor VRZ in de afschrijvingslasten voor 2018 is begroot op € 177.500. De Nationale Politie 

draagt hier op basis van de bestaande DVO’s 60% aan bij. Op basis van de werkelijke afschrijvingslasten 

van € 60.000 draagt de Nationale Politie € 36.000 bij in plaats van € 106.500, een nadeel voor de 

begroting van € 70.500.

Telefonie (incidenteel) € 37.407 N

Door de nieuwe telefooninstallatie is het relatief dure onderhoudscontract van de vorige telefooncentrale 

komen te vervallen. Met een verlaging van de kosten is in de 2e Burap 2018 al rekening gehouden. De 

Nationale Politie draagt hieraan op basis van de bestaande DVO’s 60% bij. De bijdrage van de Nationale 

Politie is hierdoor € 37.407 lager.

433 Inkomensoverdrachten – gemeenschappelijke regelingen € 26.038 V

Telefonie en voicerecorder (incidenteel) € 26.038 V

VRZ en VRMWB hebben in 2018 beide hun telefooncentrales vernieuwd. Deze investering is duurder dan 

begroot (zie investeringsplan). 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, tot aan de overdracht van de installaties aan de 

meldkamer in Bergen op Zoom. 

Mutaties reserves

Baten € 85.340 N

Het saldo van het programma GMZ wordt verrekend met de reserve GMZ. Het resultaat van het 

programma GMZ bedraagt € 85.340 voordelig ten opzichte van de begroting. Dit positieve resultaat is 

verrekend met de reserve GMZ in de vorm van een lagere onttrekking aan de reserve GMZ dan begroot.
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5.3 Programma Risicobeheersing

Primitieve

begroting

2018

Begroting

na wijziging

2018

Rekening

2018

Saldo V/N

Programma Risicobeheersing

Gerealiseerd totaal van baten en lasten 2.439.700 2.714.586 2.564.473 -150.113 V

Lasten

110 Salarissen en sociale lasten 2.440.105 2.316.705 2.314.463 -2.242 V

351 Ingeleend personeel 0 381.012 290.335 -90.677 V

380 Overige goederen en diensten 177.050 293.824 227.975 -65.849 V

436 Inkomensoverdrachten - overige overheden 104.800 118.200 118.203 3 N

510 Rente 0 100 89 -11 V

730 Afschrijvingen 1.345 1.345 1.345 0

Baten

352 Uitgeleend personeel 0 -85.000 -83.491 1.509 N

380 Overige goederen en diensten -5.000 -5.000 -1.872 3.128 N

431 Inkomensoverdrachten - Rijk -20.000 -20.000 -7.362 12.638 N

433 Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen -98.600 -126.600 -127.803 -1.203 V

438 Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen -160.000 -160.000 -167.410 -7.410 V

Mutaties Reserves 0 -82.726 -54.350 28.376 N

Baten

710 Mutaties reserves 0 -82.726 -54.350 28.376 N

Gerealiseerd resultaat 2.439.700 2.631.860 2.510.123 -121.737 V

Lasten

351 Ingeleend personeel € 90.677 V

ITR (incidenteel) € 54.897 V

Een eigen medewerker is in 2018 gedetacheerd, om dit op te vangen is een tijdelijk inhuurcontract 

gesloten, waarbij de in te huren partij wordt gefinancierd door inkomsten uit de detachering. In 2018 was 

gerekend op een inhuur van minimaal 600 uur, in de praktijk is de partij ingehuurd voor 375 uur. Hierdoor 

zijn de inkomsten uit de detachering niet volledig ingezet voor inhuur en is een incidenteel voordeel 

ontstaan.

WWR (incidenteel) € 36.990 V

Voor de aansturing van team WWR is in 2018 een interim teamleider aangesteld. Deze heeft in 2018, 

i.v.m. de aanvaarding van een nieuwe interim-opdracht, uiteindelijk minder uren besteed aan de 

aansturing van het team. Hierdoor is er een incidenteel voordeel ontstaan.

Overig (incidenteel) € 1.210 N

Betreft diverse kleinere mee- en tegenvallers.

380 Overige goederen en diensten € 65.849 V

BRZO coördinator (incidenteel) € 12.638 V

Er was sprake van een mogelijke bijdrage van € 20.000 voor kosten die werden gemaakt in verband met 

landelijke werkzaamheden BRZO. De kosten voor deze landelijke werkzaamheden vallen echter lager uit 

dan verwacht. Dit levert een incidenteel voordeel op.

Reserves (incidenteel) € 28.376 V

Deze worden toegelicht onder de mutatie reserves.
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Brandonderzoek (incidenteel) € 17.931 V

In 2018 zou een haakarmbak worden ingericht t.b.v. veilig en schoon werken tijdens brandonderzoek. 

I.v.m. het vertraagd beschikbaar stellen van een haakarmbak, is de daadwerkelijke inrichting uitgesteld 

naar 2019. Hierdoor is het genoemde voordeel ontstaan. 

Overig (incidenteel) € 6.904 V

Betreft diverse kleinere mee- en tegenvallers.

Baten

431 Inkomensoverdrachten – Rijk € 12.638 N

BRZO coördinator (inidenteel)

Er was sprake van een mogelijke bijdrage van € 20.000 voor kosten die werden gemaakt in verband met 

landelijke werkzaamheden BRZO. De kosten voor deze landelijke werkzaamheden vallen echter lager uit 

dan verwacht. Tegenover deze kosten stond een evenredig hoge subsidie van het Rijk. Aangezien er 

minder kosten gemaakt zijn, zijn er ook minder baten gerealiseerd.

710 Mutaties reserves € 28.376 N

Kwaliteitsslag ITR (incidenteel) € 23.974 N

Met ingang van 2021 treedt de wet VTH in werking. Binnen deze wet is een aantal kwaliteitseisen 

benoemd die betrekking hebben op de afdeling Risicobeheersing. Om inzichtelijk te krijgen in welke mate 

VRZ voldoet aan deze wet en welke acties ondernomen moeten worden, is er in 2018 een Strategisch 

Opleidingsplan opgesteld. In 2018 zou VRZ op basis van dit Strategisch Opleidingsplan voor de afdeling 

Risicobeheersing beginnen met het op peil brengen van de kwaliteitseisen. In verband met een verlate 

oplevering van het plan hebben deze acties nog niet plaats kunnen vinden. Dit zal in 2019 plaats vinden. 

Digitalisering preventietaken (incidenteel) € 4.402 N

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

kosten werden gedekt door een onttrekking aan de reserve. Verwacht werd dat in 2018 nog afrondende 

werkzaamheden verricht moesten worden, dit id echter niet noodzakelijk gebleken. Dit levert een 

incidenteel nadeel op wegens lagere onttrekking aan de reserves dan geraamd.
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5.4 Programma Brandweer

Primitieve

begroting

2018

Begroting

na wijziging

2018

Rekening

2018

Saldo V/N

Programma Brandweer

Gerealiseerd totaal van baten en lasten 18.339.578 19.053.368 18.628.171 -425.197 V

Lasten

110 Salarissen en sociale lasten 10.081.900 10.476.900 10.426.111 -50.789 V

210 Belastingen 137.000 133.000 134.730 1.730 N

351 Ingeleend personeel 0 20.500 20.735 235 N

380 Overige goederen en diensten 5.169.364 5.928.882 5.605.585 -323.297 V

436 Inkomensoverdrachten - overige overheden 84.000 60.000 60.062 62 N

510 Rente 256.200 288.200 287.638 -562 V

730 Afschrijvingen 2.906.114 2.541.900 2.592.237 50.337 N

Baten

352 Uitgeleend personeel -66.000 -46.000 -54.427 -8.427 V

380 Overige goederen en diensten -154.000 -219.900 -314.385 -94.485 V

432 Inkomensoverdrachten - gemeenten 0 -55.114 -55.114 0

436 Inkomensoverdrachten - overige overheden -75.000 -75.000 -75.000 0

Mutaties Reserves -242.514 -362.968 -79.711 283.257 N

Baten

710 Mutaties reserves -242.514 -362.968 -79.711 283.257 N

Gerealiseerd resultaat 18.097.064 18.690.400 18.548.460 -141.940 V

Toelichting

Lasten

110 Loonbetalingen en sociale premies € 50.789 V

Loonkosten (brandweer)vrijwilligers via AG5 (incidenteel) € 50.789 V

In de 2e bestuursrapportage 2018 is een structureel nadeel aangekondigd van circa € 470.000 op de 

loonkosten voor de (brandweer)vrijwilligers. De jaarrekening 2018 laat (ten opzichte van deze 

verwachting) een voordeel zien van circa € 50.789 op de kosten voor brandweervrijwilligers. Voor de 

overloop van kosten van 2018 naar 2019 is een reële schatting opgenomen op basis van de stand in AG5 

op 29 januari 2019. Dit voordeel wordt als incidenteel beschouwd.

380 Overige goederen en diensten € 323.297 V 

Realisatie projecten t.l.v. de reserves (incidenteel, neutraal met mutatie reserves) € 218.108 V

Zie mutatie reserves voor een toelichting. 

Realistisch oefenen brandweer (structureel) € 100.000 V

Onderdeel van het “vakbekwaam blijven” is het realistisch oefenenprogramma. In de 2e 

bestuursrapportage 2018 is het budget voor het realistisch oefenen afgeraamd met € 174.605 omdat 

minder activiteiten waren uitgevoerd dan gepland op de onderdelen realistisch oefenen voor 

manschappen, voor bevelvoerders en voor technische hulpverlening (THV) . De resterende budgetten 

waren gebaseerd op de nog uit te voeren activiteiten voor de 2e helft van 2018. In deze periode zijn 

opnieuw minder activiteiten uitgevoerd dan gepland waardoor er een aanvullend voordeel in de 

jaarrekening 2018 ontstaat van € 100.000. Dit voordeel van € 100.000 wordt als structureel beschouwd.

Dienstkleding (incidenteel/structureel) € 42.000 V

De verwachting is dat het uitgavenniveau in 2018 redelijk representatief is voor komende jaren. Wel is in 

2018 op enig moment terughoudendheid betracht bij het doen van uitgaven. Bij het opstellen van de 

jaarrekening is echter gebleken dat een aantal opgenomen verplichtingen reeds waren gefactureerd, 
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waardoor het uitgavenniveau te hoog leek. In de begroting 2020 zal het structurele budget van € 170.000 

teruggebracht worden naar € 145.000.

Periodiek preventief medisch onderzoek (Incidenteel/structureel) € 46.000 V

Om de fitheid van een brandweerman of –vrouw te testen is er het periodiek preventief medisch 

onderzoek (PPMO). In de 2e bestuursrapportage 2018 is het budget voor de keuringen van vrijwilligers 

incidenteel afgeraamd met € 40.000 tot € 260.000, in lijn met de realisaties in voorgaande jaren. De 

jaarrekening 2018 laat een aanvullend voordeel zien van € 46.000. De realisatie 2018 bedraagt € 214.000. 

Motorbrandstoffen (incidenteel/structureel) € 56.000 N

Er is sprake van een nadeel van € 56.000. Voornaamste reden voor het nadeel is een stijging van de 

dieselprijzen. In de begroting 2020 zal het structurele budget van € 300.000 verhoogd worden naar 

€ 325.000.

Onderhoud brandweermaterieel en –materiaal (incidenteel) € 40.000 N

Er is sprake van een nadeel van € 40.000. Er is in 2018 meer onderhoud uitgevoerd. Dit hangt samen met 

de ouderdom van de activa. Dit nadeel wordt als incidenteel beschouwd, omdat het investeringsplan 

voorziet in de vervanging van deze activa.

Onderhoudskosten voertuigen en materiaal (exclusief kosten eigen onderhoudspersoneel)

Realisatie 2017 Begroting 2018 Realisatie 2018

Onderhoud MTL voertuigen en materiaal 976.915 1.016.200 1.057.106

Overig (incidenteel) € 13.189 V

Betreft diverse kleinere mee- en tegenvallers.

730 Afschrijvingen € 50.337 N

Het betreft waardeverminderingen van de activa. Zie voor een toelichting, de toelichting op het 

investeringsplan op de kostenplaats “7004 – C2000 Portofoons en mobilofoons”.

Baten

380 Overige goederen en diensten € 94.485 V 

C2000 gelieerden (structureel) € 39.000 V

Op basis van de Beleidsregels van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 2 

december 2009 (nr. DGV/DVB/VIT) over de toelating en het gebruik van het radiocommunicatie-netwerk 

C2000 door derden zijn door VRZ met gelieerden contracten afgesloten over de bruikleen van C2000-

randapparaten. De jaarlijkse bruikleenkosten bestaan uit de toelating op het C2000 netwerk inclusief de 

beheerskosten en de in een bepaald jaar gedane aanschaf van randapparatuur, preventief en eventueel 

correctief onderhoud. De vervangingstermijn voor C2000 randapparatuur is hierbij gesteld op vijf jaar. De 

opbrengsten in 2018 bedragen € 39.000. Deze opbrengsten worden als structureel beschouwd.

 

Structureel terugdringen van ongewenste en onechte meldingen (incidenteel) € 53.000 V

In 2018 is VRZ gestart met handhaving op ongewenste en onechte meldingen als laatste in te zetten 

middel om deze meldingen te voorkomen. Bij derden die regelmatig ongewenste en onechte meldingen 

veroorzaken worden vanaf 2018 kosten in rekening gebracht voor de nodeloze uitrukken. De opbreng-

sten in 2018 bedragen circa € 53.000. Deze opbrengsten zijn niet structureel opgenomen in de begroting, 

maar worden als incidenteel, aflopend beschouwd, omdat de verwachting is dat maatregelen genomen 

zullen worden om in de toekomst een herhaling van veel ongewenste en onechte meldingen te 

voorkomen.
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Mutaties reserves

Baten € 283.257 N

De volgende onttrekkingen aan de reserves zijn begroot en niet (geheel) gerealiseerd. De verschillen zijn 

neutraal voor de exploitatie, tegenover lagere lasten (V) staat een lagere onttrekking aan de reserves (N). 

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

herbestemming plaatsvinden van gereserveerde middelen.

Implementatie leidraad grootschalig brandweeroptreden (incidenteel) € 45.693 N

In de begroting 2018 is rekening gehouden met kosten voor de implementatie van de leidraad 

grootschalig brandweeroptreden. In 2012 werd de visie Grootschalig Brandweer Optreden 

geïntroduceerd binnen Brandweer Nederland. 6 jaar na introductie is deze visie in een groot deel van 

Nederland nog niet geïmplementeerd. In 2018 is de visie door Brandweer Nederland geactualiseerd. 

Doelstelling van de visie is om grootschalig brandweer optreden vraaggericht en flexibel vorm te geven. 

Alle regio’s hebben gezamenlijk binnen Brandweer Nederland afgesproken de visie uiterlijk 2019 te 

implementeren. Brandweer Zeeland zal samen met de Zuidelijke 6 regio’s Grootschalig Brandweer 

Optreden implementeren. Om deze reden wordt het budget doorgeschoven naar 2019 ten behoeve van 

de projectrealisatie en ondersteuning van implementatie.

Extra kosten hoofdstructuur (incidenteel) € 65.149 N

Voor kosten om de hoofdstructuur (multi) op orde te brengen en te houden zijn incidentele middelen 

beschikbaar ten laste van reserve crisisorganisatie. De kostenraming staat op het programma 

Crisisbeheersing en de dekking abusievelijk op het programma Brandweer. Het restant-budget wordt 

doorgeschoven naar 2019.

Opleiden (opleidings)instructeurs (incidenteel) € 92.930 N

In de begroting 2018 is rekening gehouden met extra opleidingen voor instructeurs. Deze opleidingen 

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

in 2019. Het budget 2018 wordt doorgeschoven naar 2019.

Project Flexibele voertuigbezetting (incidenteel) € 32.294 N

In de begroting 2018 is rekening gehouden met extra opleidingen voor de brandweerposten die met een 

‘nieuwe TS’ gaan werken. Levering van de 1e tranche voertuigen heeft begin 2018 plaatsgevonden. De 

posten hebben al een training achter de rug. Het budget wordt doorgeschoven naar 2019.

Project Bereikbaarheidskaarten en geo-informatie (incidenteel) € 11.691 N

In 2018 is de koppeling met de meldkamer gerealiseerd. Voor aansluiting met het navigatie-product zijn 

deze middelen in 2019 nog nodig. Het budget wordt doorgeschoven naar 2019.

Project Harmonisering arbo-processen brandweer, PvA RI&E (incidenteel) € 11.867 N

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

schoon werken’. Het budget wordt doorgeschoven naar 2019.

Project Evaluatie ROL-regeling (incidenteel) € 15.220 N

Dit budget kan vrijvallen.

Project Maatwerk in brandweerzorg (incidenteel) € 8.411 N

Voor kosten voor ondersteuning bij de uitvoering van het project Maatwerk in brandweerzorg is in 2018 

nog € 8.411 beschikbaar. Het restant-budget wordt doorgeschoven naar 2019. 
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5.5 Programma Crisisbeheersing

Primitieve

begroting

2018

Begroting

na wijziging

2018

Rekening

2018

Saldo V/N

6 Programma Crisisbeheersing

Gerealiseerd totaal van baten en lasten 1.865.633 1.868.859 1.812.357 -56.502 V

Lasten

110 Salarissen en sociale lasten 1.376.000 1.241.310 1.234.369 -6.941 V

351 Ingeleend personeel 30.000 144.720 138.487 -6.233 V

380 Overige goederen en diensten 397.633 458.016 413.314 -44.702 V

436 Inkomensoverdrachten - overige overheden 70.000 86.000 85.962 -38 V

Baten

352 Uitgeleend personeel 0 -33.000 -25.960 7.040 N

380 Overige goederen en diensten -8.000 -8.000 -18.240 -10.240 V

436 Inkomensoverdrachten - overige overheden 0 -20.187 -15.576 4.611 N

Mutaties Reserves -58.733 -79.815 -54.559 25.256 N

Baten

710 Mutaties reserves -58.733 -79.815 -54.559 25.256 N

Gerealiseerd totaal 1.806.900 1.789.044 1.757.798 -31.246 V

Lasten

380 Overige goederen en diensten € 44.702 V

Convenant Omroep Zeeland (incidenteel/structureel) € 66.584 N

In het verleden is VRZ met Omroep Zeeland overeengekomen dat de zender in geval van ernstige 

incidenten/dreiging dienst doet als calamiteitenzender en zorgt voor een adequate voorbereiding en 

uitvoering van deze taak. Hiervoor is een jaarlijks vaste vergoeding voor afgesproken. Echter is deze 

vergoeding vanaf 2014 abusievelijk niet meer gefactureerd door Omroep Zeeland. In 2018 heeft hier een 

inhaalslag voor plaatsgevonden. Dit levert een incidenteel nadeel op van € 51.584 en structureel van 

€ 15.000.

Reserves (incidenteel) € 25.256 V

Deze worden toegelicht onder de mutatie reserves.

TGE, Wake-up oefening & netcentrisch crisismanagement (incidenteel) € 35.000 V

Jaarlijks staat er een budget gereserveerd voor het uitvoeren van werkzaamheden met betrekking tot de 

Taakgroep Grote Evenementen (TGE), een wake-up oefening met defensie en netcentrisch 

crisismanagement. Hier voor zijn in 2018 geen kosten gemaakt. Dit levert een incidenteel voordeel op.

Kosten operationele hoofdstructuur (incidenteel) € 65.149 V

Voor de toelichting hierop wordt verwezen naar de mutatie reserves bij het programma Brandweer.

Overig (incidenteel) € 14.119 N

Betreft diverse kleinere mee- en tegenvallers.

Baten

710 Mutaties reserves € 25.256 N

Programma vakbekwaamheid hoofdstructuur (incidenteel) € 25.256 N

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

gesteld. In 2018 zijn de nieuw geworven Informatie Managers opgeleid. Dit is echter goedkoper 

uitgevallen dan vooraf is begroot.
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5.6 Programma Geneeskundige Hulpverlening in de Regio (GHOR)

Primitieve

begroting

2018

Begroting

na wijziging

2018

Rekening

2018

Saldo V/N

Programma GHOR

Gerealiseerd totaal van baten en lasten 852.599 848.351 768.857 -79.494 V

Lasten

110 Salarissen en sociale lasten 492.145 474.245 432.065 -42.180 V

351 Ingeleend personeel 0 30.800 22.006 -8.794 V

380 Overige goederen en diensten 320.750 325.800 290.109 -35.691 V

436 Inkomensoverdrachten - overige overheden 47.250 48.000 47.938 -62 V

510 Rente 1.000 1.800 1.301 -499 V

730 Afschrijvingen 18.954 17.283 17.283 0

Baten

352 Uitgeleend personeel -27.500 -13.300 -6.458 6.842 N

438 Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen 0 -36.277 -35.387 890 N

Gerealiseerd resultaat 852.599 848.351 768.857 -79.494 V

Lasten

110 Salarissen en sociale lasten € 42.180 V

Niet invullen vacatureruimte (incidenteel)

In verband met personele wisselingen zijn gedurende 2018 twee vacatures ontstaan. De verwachting was 

deze vacatures in het laatste kwartaal 2018 in te vullen. Het vinden van geschikte kandidaten bleek echter 

tegen te vallen. 

380 Overige goederen en diensten € 35.691 V

Opleidings- en cursuskosten (incidenteel) € 77.198 V

Voor 2018 was voorzien dat er twee nieuwe SAGZ-en aangesteld zouden worden. Daarnaast was rekening 

gehouden met de nieuwe invulling van de sectie GHOR met de functies HIN en HON. Ook hierbij waren de 

initiële opleidingen en de overige OTO- activiteiten begroot. Uiteindelijk is dit pas begin 2019 gestart.

Jodiumprofylaxe (incidenteel) € 20.000 V

Voor jodiumprofylaxe is een budget beschikbaar gesteld voor het vormgeven van nooddistributie. In 2018 

zouden landelijke handreikingen vastgesteld worden, waarna met de regionale invulling gestart zou 

kunnen worden. De definitieve uitrol van de landelijke handreikingen is eind 2018 uitgesteld. 

Piketvergoedingen Externen (Structureel/incidenteel) € 40.389 N

Er is ten opzichte van 2017 geen noemenswaardig verschil geweest in vulling van de piketten met in- en 

externen. Verwachting is dat het nadeel voor € 35.000 structureel is en het restant incidenteel.

Wervings- en selectiebureau (incidenteel) € 17.500 N

Gezien de moeilijke opgave voor het vinden van een juiste kandidaat voor één van de openstaande 

vacatures is ervoor gekozen een wervings- en selectiebureau in te huren. 

Overig (incidenteel) € 3.618 N

Betreft diverse kleinere mee- en tegenvallers.
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5.7 Programma Maritieme Veiligheid

Primitieve

begroting

2018

Begroting

na wijziging

2018

Rekening

2018

Saldo V/N

Programma Maritieme Veiligheid

Gerealiseerd totaal van baten en lasten 437.500 239.500 242.096 2.596 N

Lasten

110 Salarissen en sociale lasten 221.000 162.600 158.781 -3.819 V

351 Ingeleend personeel 0 61.200 76.293 15.093 N

380 Overige goederen en diensten 391.500 351.500 375.097 23.597 N

510 Rente 0 0 27 27 N

Baten

431 Inkomensoverdrachten - Rijk 0 -160.800 -193.102 -32.302 V

436 Inkomensoverdrachten - overige overheden -175.000 -175.000 -175.000 0

Gerealiseerd resultaat 437.500 239.500 242.096 2.596 N

Lasten

351 Ingeleend personeel € 15.093 N

MOI (incidenteel) € 11.967 N

Vorig jaar is gestart met het ontwikkelen van het Mobiel operationeel Informatiesysteem (MOI) ter 

verbetering van de informatie-uitwisseling bij incidentbestrijding te water. Voor het oppakken van dit 

speerpunt was incidenteel capaciteit nodig. Deze behoefte is opgevangen door middel van inhuur van 

derden. Dit levert een incidenteel nadeel op. Dit nadeel wordt gedekt door een bijdrage van het restant 

van overgebleven subsidiegelden uit voorgaande projectperiode. Per saldo is dit neutraal.

Overig (incidenteel) € 3.126 N

Betreft diverse kleinere mee- en tegenvallers.

380 Overige goederen en diensten € 23.597 N

MOI (incidenteel) € 24.138 N

Voor een toelichting op MOI, zie de toelichting bij de categorie “351 Ingeleend personeel”.

Huur Vaartuig Stavenisse (incidenteel) € 10.890 N

In verband met vertraagde besluitvorming rondom de invulling van de SAR-taak op de post Stavenisse is 

het noodzakelijk gebleken om tijdelijke een vervangend vaartuig te huren. Hierdoor ontstaat een nadeel.

Waterveiligheid (incidenteel) € 11.431 V

In 2018 is gestart met de impactanalyses waarbij uit was gegaan van het organiseren van verschillende 

bijeenkomsten. Door samenwerking met o.a. provincie en gemeenten (aanhaken bij symposia rond 

klimaatadaptatie en projecten als FRAMES), zijn de vergaderkosten laag gehouden. Voor 2019 zullen 

bijeenkomsten voor het bepalen van de handelingsperspectieven wel op eigen kracht georganiseerd 

moeten gaan worden. Vanwege de noodzakelijke afstemming met projecten van anderen, zowel intern 

als extern, is een aantal in het programmaplan opgenomen activiteiten doorgeschoven naar 2019. 

Baten

431 Inkomensoverdrachten – Rijk (incidenteel) € 32.302 V

Vanuit het programmaplan Maritieme Veiligheid wordt ingezet op een aantal speerpunten, welke worden 

gedekt uit eerder verkregen middelen. De vooraf verwachte bijdrage uit deze middelen is niet toereikend 

gebleken. Dit levert een incidenteel voordeel op.
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5.8 Programma Nucleaire Veiligheid

Primitieve

begroting

2018

Begroting

na wijziging

2018

Rekening

2018

Saldo V/N

Programma Nucleaire Veiligheid

Gerealiseerd totaal van baten en lasten 259.700 173.100 163.796 -9.304 V

Lasten

110 Salarissen en sociale lasten 187.700 190.100 179.174 -10.926 V

380 Overige goederen en diensten 167.575 78.575 57.286 -21.289 V

Baten

431 Inkomensoverdrachten - Rijk -95.575 -95.575 -72.664 22.911 N

Gerealiseerd totaal 259.700 173.100 163.796 -9.304 V

Lasten

110 Salarissen en sociale lasten € 10.926 V

Overig (incidenteel)

Betreft diverse kleinere mee- en tegenvallers.

380 Overige goederen en diensten (incidenteel) € 21.289 V

Eind 2017 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 in het 

eerste half jaar van 2018 liep de (voorbereiding en uitvoering van de) Nationale Nucleaire Oefening 

Shining Spring. De personele inzet van het programmateam (maar zeker ook andere bedrijfs-onderdelen 

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 van het programma 

uitgevoerd zijn. Dit levert een incidenteel voordeel op.

Baten

431 Inkomensoverdrachten – Rijk (incidenteel) € 22.911 N

Een deel van de uit te voeren werkzaamheden wordt gedekt uit in het verleden verkregen middelen. In 

verband met de bij de categorie “380 Overige goederen en diensten” beschreven reden wordt er minder 

uit deze middelen bijgedragen. Dit levert een incidenteel nadeel op.
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5.9 Overhead en kostentoerekening

Primitieve

begroting

2018

Begroting

na wijziging

2018

Rekening

2018

Saldo V/N

Overhead en kostentoerekening

Gerealiseerd totaal van baten en lasten 7.385.165 7.518.772 7.364.276 -154.496 V

Lasten

110 Salarissen en sociale lasten 5.268.900 4.680.440 4.603.128 -77.312 V

210 Belastingen 12.600 -3.000 -4.985 -1.985 V

351 Ingeleend personeel 5.000 777.900 795.984 18.084 N

380 Overige goederen en diensten 2.014.500 2.190.300 2.141.335 -48.965 V

436 Inkomensoverdrachten - overige overheden 31.000 31.000 14.171 -16.829 V

510 Rente 38.900 38.200 35.045 -3.155 V

720 Mutaties voorzieningen 80.700 0 0 0

730 Afschrijvingen 214.665 167.432 167.432 0

750 Overige verrekeningen -231.600 -231.600 -239.939 -8.339 V

Baten

352 Uitgeleend personeel 0 -82.400 -92.632 -10.232 V

360 Huren -49.500 -49.500 -52.368 -2.868 V

380 Overige goederen en diensten 0 0 -2.897 -2.897 V

Mutaties Reserves 0 -67.000 -14.351 52.649 N

Baten

710 Mutaties reserves 0 -67.000 -14.351 52.649 N

Gerealiseerd resultaat 7.385.165 7.451.772 7.349.925 -101.847 V

Toelichting

110 salarissen en sociale lasten € 77.312 V

Niet invullen van vacatureruimte (incidenteel) € 63.600 V

Diverse vacatures zijn niet of middels inhuur derden ingevuld. Dit levert een incidenteel voordeel op.

Gratificaties (incidenteel) € 24.600 V

In 2018 zijn er geen gratificaties uitgekeerd, dit levert een incidenteel voordeel op.

Overig (incidenteel) € 10.888 N

Betreft diverse kleine mee- en tegenvallers.

351 Ingeleend personeel (incidenteel) € 18.084 N

Voor bepaalde vacatureruimte is gekozen om deze in te vullen middels de inhuur van derden. Dit levert 

een incidenteel nadeel op.

380 Overige goederen en diensten € 48.965 V

Informatiebeveiliging (incidenteel) € 40.000 V

Voor het opzetten en verbeteren van de informatiebeveiliging op het gebied van ICT stond een bedrag 

van € 40.000 begroot. Een groot deel van deze werkzaamheden is uitgevoerd met eigen mensen en 

middelen. Hierdoor is er geen aanspraak gemaakt op het budget. Dit levert een incidenteel voordeel op.

Wijziging back-up locatie (incidenteel) € 16.500 V

Met het vervallen van de locatie aan de Buitenruststraat is de back-up locatie gewijzigd naar de 

Stromenweg. De hieraan verbonden ict-werkzaamheden zijn uitgevoerd door eigen personeel. Er is een 

zwaardere datalijn gehuurd bij de provider. De kosten hiervoor zijn lager uitgevallen dan verwacht.
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Mutatie reserves (incidenteel) € 52.649 V

Hiervoor wordt verwezen naar de toelichting op de mutaties reserves.

Workshop integriteit (incidenteel) € 17.000 N

In vervolg op het project Emergo is besloten om binnen de organisatie een integriteitscursus aan te 

bieden aan de medewerkers. Na de cursus zijn de medewerkers beëdigd. Deze post was niet begroot.

Advieskosten (incidenteel) € 30.000 N

In verband met de controle op de WNT en de afwikkeling van de uitkomsten van deze controle is extra 

juridisch advies ingewonnen. Daarnaast is er expertise aangetrokken voor o.a. begeleiding van teams, 

mediation en conflicthantering. Dit levert een incidenteel nadeel op.

Overige (incidenteel) € 13.184 N

Betreft diverse kleinere mee- en tegenvallers.

Mutaties reserves € 52.649 N

Kwaliteitszorg (incidenteel) € 17.000 N

Met het aantreden van een nieuw managementteam is tijdelijk gewacht met het ingang zetten van het 

traject kwaliteitszorg. In 2019 zal hierover een heroverweging plaatsvinden. 

Onderzoek PPS-constructie (incidenteel) € 35.649 N

In 2018 is gestart met de voorbereiding voor een verdere verkenning van een Publiek Private 

Samenwerking (PPS). Echter is geconstateerd dat er te weinig animo in de regio aanwezig was om hier 

ook daadwerkelijk invulling aan te geven. Mede op basis daarvan is er een pas-op-de-plaats gemaakt met 

PPS en is het budget ook beperkt aangesproken. 
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5.10 Algemene Dekkingsmiddelen

Primitieve

begroting

2018

Begroting

na wijziging

2018

Rekening

2018

Saldo V/N

Algemene dekkingsmiddelen

Gerealiseerd totaal van baten en lasten -33.015.000 -32.893.807 -32.932.236 -38.429 V

Baten

431 Inkomensoverdrachten - Rijk -6.760.000 -6.638.807 -6.677.235 -38.428 V

432 Inkomensoverdrachten - gemeenten -26.255.000 -26.255.000 -26.255.001 -1 V

Mutaties Reserves 0 -394.642 0 394.642 N

Baten

710 Mutaties reserves 0 -394.642 0 394.642 N

Gerealiseerd resultaat -33.015.000 -33.288.449 -32.932.236 356.213 N

Baten

431 Inkomensoverdrachten – Rijk € 38.428 V

Brede Doeluitkering Crisis en rampenbestrijding (incidenteel)

In de 1e Burap 2018 is 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. 

In de 2e Burap 2018 is een incidenteel voordeel opgenomen van € 30.705. De uiteindelijke bijstelling 

bedraagt € 69.133, een extra incidenteel voordeel van € 38.428. Het structurele voordeel voor 2019 en 

volgende jaren bedraagt zoals gemeld in de 2e Burap 2018 € 148.873. 

Mutaties Reserves

710 Mutaties reserves (incidenteel) € 394.642 N

In de tweede bestuursrapportage werd nog uitgegaan van een tekort van € 394.642. Dit werd 

opgevangen door een onttrekking aan de algemene reserve. VRZ blijkt nu een positief resultaat te hebben 

van € 147.910. Hierdoor is een onttrekking aan de reserve niet meer nodig. Dit levert een incidenteel 

nadeel op.
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5.11 Onvoorzien

Primitieve

begroting

2018

Begroting

na wijziging

2018

Rekening

2018

Saldo V/N

Onvoorzien

Gerealiseerd totaal van baten en lasten 312.000 -25.000 -10.645 14.355 N

Lasten

110 Salarissen en sociale lasten 182.000 -25.000 -10.645 14.355 N

380 Overige goederen en diensten 130.000 0 0 0

Gerealiseerd resultaat 312.000 -25.000 -10.645 14.355 N

Lasten

110 Salarissen en sociale lasten € 14.335 N

Aan/verkoop verlofuren (structureel) € 14.027 V

Er zijn in 2018 meer verlofuren aangekocht dan op voorhand werd verwacht. De verwachting is dat dit 

voordeel structureel is. 

Eindheffing (incidenteel) € 28.382 N

De beschikbare vrije ruimte in het kader van de Werkkostenregeling (WKR) bedraagt 1,2% van het fiscaal 

loon. In 2018 bedroeg de vrije ruimte ruim € 193.000, waarvan € 228.000 werd gebruikt. Het overschot 

wordt belast met een eindheffing van 80% (€ 28.000). 
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6. Incidentele/structurele lasten en baten

Er is in 2018 geen sprake van dekking van structurele lasten met incidentele baten (er is sprake van 

materieel evenwicht). 

Som van Totaal: Werkelijke Kolomlabels

Rijlabels I S Eindtotaal

01. Programma Bevolkingszorg 63.981 226.563 290.544

Lasten 63.981 368.957 432.938

110 Salarissen en sociale lasten (Lasten) 223.331 223.331

351 Ingeleend personeel (Lasten) 63.981 20.328 84.309

380 Overige goederen en diensten (Lasten) 93.084 93.084

436 Inkomensoverdrachten - overige overheden (Lasten) 32.215 32.215

Baten -142.394 -142.394

432 Inkomensoverdrachten - gemeenten (Baten) -142.394 -142.394

02. Programma GMZ 344.465 818.907 1.163.372

Lasten 2.214.812 818.907 3.033.719

110 Salarissen en sociale lasten (Lasten) 376.927 818.907 1.195.834

351 Ingeleend personeel (Lasten) 20.853 20.853

380 Overige goederen en diensten (Lasten) 359.452 359.452

510 Rente (Lasten) 3.341 3.341

210 Belastingen (Lasten) 2.400 2.400

730 Afschrijvingen (Lasten) 144.361 144.361

710 Mutaties reserves (Lasten) 1.025.100 1.025.100

436 Inkomensoverdrachten - overige overheden (Lasten) 42.438 42.438

750 Overige verrekeningen (Lasten) 239.939 239.939

Baten -1.870.347 -1.870.347

431 Inkomensoverdrachten - Rijk (Baten) -1.478.593 -1.478.593

710 Mutaties reserves (Baten) -44.354 -44.354

438 Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen (Baten) -285.462 -285.462

433 Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen (Baten) -61.938 -61.938

03. Risicobeheersing -128.149 2.638.271 2.510.123

Lasten 312.266 2.640.144 2.952.410

110 Salarissen en sociale lasten (Lasten) 2.314.463 2.314.463

351 Ingeleend personeel (Lasten) 289.125 1.210 290.335

380 Overige goederen en diensten (Lasten) 23.141 204.834 227.975

510 Rente (Lasten) 89 89

730 Afschrijvingen (Lasten) 1.345 1.345

436 Inkomensoverdrachten - overige overheden (Lasten) 118.203 118.203

Baten -440.415 -1.872 -442.287

352 Uitgeleend personeel (Baten) -83.491 0 -83.491

380 Overige goederen en diensten (Baten) -1.872 -1.872

431 Inkomensoverdrachten - Rijk (Baten) -7.362 -7.362

710 Mutaties reserves (Baten) -54.350 -54.350

438 Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen (Baten) -167.410 -167.410

433 Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen (Baten) -127.803 -127.803

04. Programma Brandweer -138.031 18.686.490 18.548.460

Lasten 124.603 19.002.494 19.127.097

110 Salarissen en sociale lasten (Lasten) 27.500 10.398.611 10.426.111

351 Ingeleend personeel (Lasten) 20.735 20.735

380 Overige goederen en diensten (Lasten) 26.257 5.579.328 5.605.585

510 Rente (Lasten) 287.638 287.638

210 Belastingen (Lasten) 134.730 134.730

730 Afschrijvingen (Lasten) 50.112 2.542.125 2.592.237

436 Inkomensoverdrachten - overige overheden (Lasten) 60.062 60.062

Baten -262.634 -316.003 -578.637

352 Uitgeleend personeel (Baten) -52.809 -1.618 -54.427

380 Overige goederen en diensten (Baten) -314.385 -314.385

432 Inkomensoverdrachten - gemeenten (Baten) -55.114 -55.114

710 Mutaties reserves (Baten) -79.711 -79.711

436 Inkomensoverdrachten - overige overheden (Baten) -75.000 -75.000
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05. Crisisbeheersing 143.576 1.614.221 1.757.798

Lasten 239.671 1.632.461 1.872.132

110 Salarissen en sociale lasten (Lasten) 1.234.369 1.234.369

351 Ingeleend personeel (Lasten) 101.893 36.595 138.487

380 Overige goederen en diensten (Lasten) 137.779 275.535 413.314

436 Inkomensoverdrachten - overige overheden (Lasten) 85.962 85.962

Baten -96.095 -18.240 -114.335

352 Uitgeleend personeel (Baten) -25.960 -25.960

380 Overige goederen en diensten (Baten) -18.240 -18.240

710 Mutaties reserves (Baten) -54.559 -54.559

436 Inkomensoverdrachten - overige overheden (Baten) -15.576 -15.576

06. Programma GHOR 4.119 764.738 768.857

Lasten 39.506 771.196 810.703

110 Salarissen en sociale lasten (Lasten) 432.065 432.065

351 Ingeleend personeel (Lasten) 22.006 0 22.006

380 Overige goederen en diensten (Lasten) 17.500 272.609 290.109

510 Rente (Lasten) 1.301 1.301

730 Afschrijvingen (Lasten) 17.283 17.283

436 Inkomensoverdrachten - overige overheden (Lasten) 47.938 47.938

Baten -35.387 -6.458 -41.846

352 Uitgeleend personeel (Baten) -6.458 -6.458

438 Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen (Baten) -35.387 -35.387

07. Programma Maritieme Veiligheid en waterveiligheid -124.897 366.993 242.096

Lasten 243.205 366.993 610.198

110 Salarissen en sociale lasten (Lasten) 15.585 143.196 158.781

351 Ingeleend personeel (Lasten) 74.962 1.331 76.293

380 Overige goederen en diensten (Lasten) 152.658 222.439 375.097

510 Rente (Lasten) 27 27

Baten -368.102 -368.102

431 Inkomensoverdrachten - Rijk (Baten) -193.102 -193.102

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

08. Programma Nucleaire Veiligheid -72.664 236.461 163.796

Lasten 236.461 236.461

110 Salarissen en sociale lasten (Lasten) 179.174 179.174

380 Overige goederen en diensten (Lasten) 57.286 57.286

Baten -72.664 -72.664

431 Inkomensoverdrachten - Rijk (Baten) -72.664 -72.664

09. Overhead en kostentoerekening 972.010 6.377.915 7.349.925

Lasten 1.134.257 6.377.915 7.512.172

110 Salarissen en sociale lasten (Lasten) 135.887 4.467.241 4.603.128

351 Ingeleend personeel (Lasten) 747.207 48.777 795.984

380 Overige goederen en diensten (Lasten) 251.163 1.890.172 2.141.335

510 Rente (Lasten) 35.045 35.045

210 Belastingen (Lasten) -4.985 -4.985

730 Afschrijvingen (Lasten) 167.432 167.432

436 Inkomensoverdrachten - overige overheden (Lasten) 14.171 14.171

750 Overige verrekeningen (Lasten) -239.939 -239.939

Baten -162.248 -162.248

352 Uitgeleend personeel (Baten) -92.632 -92.632

360 Huren (Baten) -52.368 -52.368

380 Overige goederen en diensten (Baten) -2.897 -2.897

710 Mutaties reserves (Baten) -14.351 -14.351

10. Algemene dekkingsmiddelen -32.932.236 -32.932.236

Baten -32.932.236 -32.932.236

432 Inkomensoverdrachten - gemeenten (Baten) -26.255.001 -26.255.001

431 Inkomensoverdrachten - Rijk (Baten) -6.677.235 -6.677.235

11. Onvoorzien 28.382 -39.027 -10.645

Lasten 28.382 -39.027 -10.645

110 Salarissen en sociale lasten (Lasten) 28.382 -39.027 -10.645

Eindtotaal 1.092.793 -1.240.703 -147.910
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Het gaat hier om een indicatie van de incidentele baten en lasten. Naar hun aard zijn de incidentele baten 

en lasten vaak niet precies voorspelbaar en bepaalbaar. Voor het begrip incidenteel kan gedacht worden 

aan baten en lasten die zich gedurende maximaal drie jaar voordoen. Het is daarbij van belang dat het 

gaat om ‘eenmalige zaken’. Meerjarige tijdelijke geldstromen waarvan de eindigheid vastligt vanwege een 

toekenningsbesluit worden geklasseerd als incidentele baten en lasten, ook als de geldstroom (nog) 

langer is dan 3 jaar. 

Het gaat om de volgende incidentele lasten en baten:

 de personeelslasten van bovenformatieven en tijdelijke formatie in het kader van het transitie- en 

vernieuwingsproces en projecten;

 de lasten en baten bij de tijdelijke inzet van personeel voor derden of bij zwangerschapsverlof;

 de lasten voor personeel van derden worden over het algemeen als incidenteel beschouwd;

 de lasten en baten die samenhangen met de uitvoering van de projecten ten laste van de 

reserves Transitie en vernieuwing;

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

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

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

 de lasten en baten die samenhangen met achterstallig onderhoud;

 de lasten van eenmalige boetes en schade-afwikkelingen;

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

crisisorganisatie ten laste van de reserve Meldkamer;

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

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

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

in Euro's

Volg. 

no.

Omschrijving 31-12-2018 31-12-2017 Volg. 

no.

Omschrijving 31-12-2018 31-12-2017

10.1 Activa 10.2 Passiva

10.1.1 Vaste activa 10.2.1 Vaste passiva

Materiële vaste activa Eigen Vermogen
met economisch nut 25.083.361 21.070.485 Algemene reserve 451.642 451.642

Bestemmingsreserve 2.642.324 1.864.550
Gerealiseerd resultaat volgend uit
het overzicht van baten en lasten 147.910 0

10.1.2 Vlottende activa
Totaal eigen vermogen 3.241.876 2.316.192

Uitzettingen met een rente-
typische looptijd korter
dan een jaar 13.664.864 1.800.158

Overlopende activa 200.861 181.134

28.459.319 9.719.029

Liquide middelen 65.697 76.778

Totaal vlottende activa 13.931.422 2.058.070 Totaal vaste passiva 31.701.195 12.035.221

10.2.2 Vlottende passiva

Netto vlottende schulden met 

een rentetypische looptijd korter 

dan één jaar

5.895.952 8.863.497

Overlopende passiva met een 

specifiek bestedingsdoel 1.336.460 2.163.886

Overige overlopende passiva 81.176 65.951

Totaal vlottende passiva 7.313.588 11.093.334

Totaal activa 39.014.783 23.128.555 Totaal passiva 39.014.783 23.128.555

Vaste schulden met een 

rentetypische looptijd van één 

jaar of langer
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8. Grondslagen van resultaatbepaling en waardering

Inleiding

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

Provincies en Gemeenten. 

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

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

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

passiva opgenomen tegen nominale waarden.

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

aanvaarde beginselen zijn gehanteerd.

- Het toerekeningbeginsel

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

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

eveneens in dat boekjaar zijn geleverd.

- Het realisatiebeginsel

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

- Het voorzichtigheidsbeginsel

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

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

Personeelslasten

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

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

terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige 

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

gedacht aan overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken e.d.

Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen 

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

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

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

Balans

Materiële vaste activa met economisch nut

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke 

investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht. De 

aanschaffingen met een relatief geringe betekenis, minder dan € 10.000, worden overigens in het jaar van 

aanschaffing direct ten laste van de exploitatierekening gebracht. De afschrijving van de activa vindt 

lineair plaats op basis van een volledig kalenderjaar met inachtneming van de verwachte gebruik- of 

nuttigheidsduur. Afschrijvingen van nieuwe investeringen vinden voor het eerst plaats in het jaar volgend 

op de aanschafdatum. De volgende afschrijvingstermijnen worden gehanteerd: 

a. maximaal 40 jaar: nieuwbouw bedrijfsgebouwen;

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

gereedschap;

c. maximaal 20 jaar: liften, haakarmvoertuigen, dompelpompunits, hoogwerkers na revisie;
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d. maximaal 17 jaar: tankautospuiten, hulpverleningsvoertuigen

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

haakarmcontainers, motorspuit aanhanger, tankwagen, inrichting, productiemachines 

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

autoladders);

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

elektrische installaties, verbindingen, kantoormeubilair, nieuwbouw tijdelijke bedrijfs-

gebouwen, groot onderhoud bedrijfsgebouwen, netwerkbekabeling, glasvezelverbinding, 

verlichtingsvoorzieningen, hydraulische redmiddelen, ademluchtvulstation, klim en 

hijsmiddelen, valbeveiliging, personen- en materiaalbussen, (test) ademluchtapparatuur, 

kleding jeugdbrandweer, bluspakken, gaspakken, zaagkleding, redvesten, survivalsuits, 

kettingzagen, aggregaten;

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

explosiemeters, CO-meetapparatuur, explosiemeetapparatuur, stralingsmeetapparatuur, 

handlampen oplaadbaar, vluchtmaskers;

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

airbaghoezen;

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

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

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

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

l. niet: gronden en terreinen.

Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere vermindering 

van de waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is. Duurzame waardeverminderingen van vaste 

activa worden onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar in aanmerking genomen. In 2018 heeft 

een duurzame waardevermindering plaatsgevonden op IBARC-materiaal omdat de technische 

specificaties in werkelijkheid onvoldoende bleken te zijn. Hierdoor ontstonden er operationele risico’s. De 

middelen zijn buiten gebruik gesteld en worden vervangen.

Vorderingen en overlopende activa

Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een 

voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt statisch bepaald op basis van de geschatte 

inningskansen.

Liquide middelen

Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.

Voorzieningen

Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het 

voorzienbare verlies. 

Vaste schulden

Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, verminderd met gedane aflossingen. De 

vaste schulden hebben een rente typische looptijd van één jaar of langer.

Vlottende passiva

De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Resultaat

Het saldo van de programmarekening 2018 is op de balans verantwoord onder de post “Gerealiseerd 

resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten”. 
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9. Toelichting balans

9.1 Activa

9.1.1 Vaste activa 

Materiële vaste activa met economisch nut

Materiële vaste activa (in Euro's)

Vervoermid-

delen

Machines, 

apparaten, 

installaties

Overige 

materiële 

activa

Bedrijfs-

gebouwen

Gronden en 

terreinen Totaal

Boekwaarde 01-01-2018 10.755.663 3.996.994 3.795.758 1.834.570 687.500 21.070.485

Investeringen 5.058.356 963.667 833.956 637.465 0 7.493.444

Waardeverminderingen 0 -50.112 0 0 0 -50.112

Desinvesteringen -287.019 0 0 0 0 -287.019

Bijdragen van derden direct gelieerd aan een actief -54.017 -52.463 0 -502.530 0 -609.010

Desinvesteringen cumm. afschrijvingen 278.031 0 0 0 0 278.031

Afschrijvingen -1.118.090 -884.542 -726.183 -83.643 0 -2.812.458

Saldo per 31 december 2018 14.632.924 3.973.544 3.903.531 1.885.862 687.500 25.083.361

De afschrijving van de activa vindt lineair plaats op basis van een volledig kalenderjaar met inachtneming 

van de verwachte gebruik- of nuttigheidsduur.

9.1.2 Vlottende activa

Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan een jaar

Deze post kan als volgt worden gespecificeerd:

Vorderingen (in Euro's) 31-12-2018 31-12-2018

Vorderingen op openbare lichamen 13.437.953 1.691.103

Vorderingen niet-openbare lichamen 226.911 109.055

Totaal vorderingen 13.664.864 1.800.158

Specificatie vorderingen (in Euro's) 31-12-2018 31-12-2018

Debiteuren 314.232 590.483

Nog te ontvangen bedragen SGB 370.990 469.691

Rekening-courant Rijk (Schatkistbankieren) 12.857.692 441.567

Nog te ontvangen bedragen 121.950 298.417

Totaal vorderingen 13.664.864 1.800.158

Specificatie debiteuren (in Euro's) 31-12-2018 31-12-2018

Debiteuren exclusief voorziening 314.232 590.483

Voorziening dubieuze debiteuren 0 0

Debiteuren inclusief voorziening 314.232 224.162

Bij de controle op de jaarstukken 2017 is door de accountant geconstateerd dat, de aan de voormalig 

directeur, betaalde vergoedingen boven de WNT-norm uitkwamen. Het meerdere boven de WNT-norm 

dient teruggevorderd te worden. Deze vordering van € 4.720,01 bruto is per balans datum nog niet 

ontvangen. Het netto bedrag van de vordering is voldaan in 2019.

De afwikkeling van de debiteuren en het restant van de overige vorderingen heeft een normaal verloop. 

Het saldo ultimo 2018 van de vorderingen op openbare lichamen wordt grotendeels verklaard door een 

rekening-courantverhouding met het Ministerie als gevolg van het schatkistbankieren (€ 12.857.692), 
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diverse nog te ontvangen bedragen van verschillende gemeenten (€ 388.039), nog te ontvangen subsidies 

(€ 54.505) en nog te ontvangen bedragen gelden in verband met detacheringen (€72.390).

Overlopende activa

Deze post kan als volgt worden gespecificeerd:

Overlopende activa (in Euro's): 31-12-2018 31-12-2018

Fietsplan 36.302 27.863

Overige vooruitbetaalde bedragen 126.867 140.014

Overlopende activa 37.692 13.257

Totaal 200.861 181.134

De vooruitbetaalde bedragen bestaan voornamelijk uit kosten voor trainingen, software licenties en het 

onderhoud hiervan. 

Liquide middelen

Liquide middelen (in Euro's) 31-12-2018 31-12-2018

Kas 0 119

Postbank 65.697 76.659

Totaal 65.697 76.778

Deze liquide middelen zijn vrij opneembaar.



83

Schatkistbankieren

Decentrale overheden zijn verplicht om hun overtollige middelen in 's Rijks schatkist aan te houden. Om 

het dagelijkse kasbeheer te vereenvoudigen is er een drempelbedrag, afhankelijk van het 

begrotingstotaal, dat buiten de schatkist mag worden gehouden. Het drempelbedrag is gelijk aan 0,75% 

van het begrotingstotaal indien het begrotingstotaal lager is dan € 500 miljoen. Indien het 

begrotingstotaal hoger is dan € 500 miljoen is de drempel gelijk aan € 3,75 miljoen plus 0,2% van het 

begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat. De drempel is nooit lager dan €250.000. De 

benutting van het drempelbedrag wordt berekend als gemiddelde over alle dagen in het kwartaal. 

Gemiddeld mag een decentrale overheid dus maximaal het drempelbedrag buiten de schatkist hebben 

gehouden. De berekening van het drempelbedrag en de benutting hiervan voor VRZ wordt hieronder 

weergegeven.

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)

Verslagjaar

(1) Drempelbedrag 265,91172

Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4

(2)
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks 

schatkist aangehouden middelen
27                             47                      38                      38                      

(3a) = (1) > (2) Ruimte onder het drempelbedrag 239                          219                   228                   228                   

(3b) = (2) > (1) Overschrijding van het drempelbedrag -                           -                    -                    -                    

(1) Berekening drempelbedrag

Verslagjaar

(4a) Begrotingstotaal verslagjaar 35.455                     

(4b)
Het deel van het begrotingstotaal dat 

kleiner of geli jk is aan € 500 miljoen
35.455                     

(4c)
Het deel van het begrotingstotaal dat 

de € 500 miljoen te boven gaat
-                           

(1) = (4b)*0,0075 + 

(4c)*0,002 met een 

minimum van €250.000

Drempelbedrag 266

(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4

(5a)

Som van de per dag buiten 's Rijks 

schatkist aangehouden middelen 

(negatieve bedragen tellen als nihil)

2.426                       4.245                3.482                3.494                

(5b) Dagen in het kwartaal 90 91 92 92

(2) - (5a) / (5b)
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's 

Rijks schatkist aangehouden middelen
27                             47                      38                      38                      
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9.2 Passiva

9.2.1 Vaste passiva

Algemene reserve

In 2017 was er geen sprake van een resultaat.

Algemene reserve (in Euro's) 31-12-2018 31-12-2017

Saldo 451.642 451.642

Algemene reserves (in Euro's) 31-12-2018 31-12-2017

Beginsaldo 451.642 683.519

Bij: toevoeging 0 316.558

Af: onttrekking 0 -548.435

Saldo per 31-12 451.642 451.642

Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserves (in Euro's) 31-12-2018 31-12-2017

Beginsaldo 1.864.550 2.407.890

Bij: toevoeging 1.025.100 18.790

Af: onttrekking -247.326 -562.130

Saldo per 31-12 2.642.324 1.864.550

De bestemmingsreserves zijn als volgt onderverdeeld:

Reserve dekking afschrijving

Reserve dekking afschrijving (in Euro's) 31-12-2018 31-12-2017

Beginsaldo 268.366 287.930

Bij: toevoeging 22.100 18.790

Af: onttrekking -28.294 -38.354

Saldo per 31-12 262.172 268.366

In 2013 tot en met 2018 zijn er toevoegingen gedaan voor de afschrijvingslasten van de noodzakelijke 

investeringen in ICT van de Meldkamer. Deze investeringen worden in 3 jaar afgeschreven. 

Daarnaast is er in 2016 een extra toevoeging gedaan van € 230.000 ter dekking van de afschrijvingslasten 

van de verbouwingen van de kazernes Middelburg Stromenweg. Dit omdat er geen sprake is van 

‘reguliere vervanging’ na de afschrijvingstermijn. 

De onttrekkingen hebben betrekking op de dekking van de afschrijvingslasten van bovenstaande 

investeringen.
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Reserve Vernieuwing Veiligheidsregio Zeeland

Reserve Vernieuwing Veiligheidsregio Zeeland (in Euro's) 31-12-2018 31-12-2017

Beginsaldo 135.616 271.949

Bij: toevoeging 0 0

Af: onttrekking -39.075 -136.333

Saldo per 31-12 96.541 135.616

Deze bestemmingsreserve is gevormd ter dekking van de lasten van vernieuwingsprojecten binnen 

Veiligheidsregio Zeeland, inclusief het regionaliseringproces van de brandweer. In 2018 heeft er een 

onttrekking plaats gevonden voor de dekking van de lasten van de vernieuwingsprojecten, ad € 39.075.

Reserve Transitie

Reserve Transitie (in Euro's) 31-12-2018 31-12-2017

Beginsaldo 628.644 816.523

Bij: toevoeging 0 0

Af: onttrekking -117.312 -187.879

Saldo per 31-12 511.332 628.644

Deze bestemmingsreserve is gevormd ter dekking van de lasten van de transitie van Veiligheidsregio 

Zeeland, inclusief het regionaliseringproces van de brandweer. De onttrekking heeft volledig betrekking 

op het transitieproces. 

Reserve Crisisorganisatie

Reserve Crisisorganisatie (in Euro's) 31-12-2018 31-12-2017

Beginsaldo 148.227 214.088

Bij: toevoeging 0 0

Af: onttrekking -37.385 -65.861

Saldo per 31-12 110.842 148.227

De Reserve crisisorganisatie is gevormd na een onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en de 

Inspectie Veiligheid en Justitie naar het functioneren van de meldkamer en de 

crisisbestrijdingsorganisatie. Naar aanleiding van de inspectie is er een plan van aanpak opgesteld en zijn 

middelen toegekend om de kwaliteit te verbeteren. Er is voor € 37.385 onttrokken voor de verbetering 

van het functioneren van de crisisbestrijdingsorganisatie. 

Reserve Meldkamer

Reserve meldkamer (in Euro's) 31-12-2018 31-12-2017

Saldo per 31-12 683.697 817.400

Bij: toevoeging 1.003.000 0

Af: onttrekking -25.260 -133.703

Saldo per 31-12 1.661.437 683.697

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 
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kwaliteit te verbeteren. De reserve wordt hoofdzakelijk gebruikt voor het in stand houden van de huidige 

GMZ op een verantwoord niveau tot aan de overdracht aan de LMO. De overgang van de meldkamer 

heeft ook eenmalige financiële gevolgen. Als onderdeel van een packagedeal heeft de Veiligheidsregio 

Zeeland een eenmalige bijdrage van € 1.003.000 ontvangen ter dekking van deze kosten. De overdracht is 

nu gepland op 1 januari 2020.

Recapitulatie onttrekkingen reserves
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Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

Onder de vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer zijn de langlopende 

leningen opgenomen met een rente typische looptijd van 1 jaar of langer.

Onderhandse leningen van:

9.671.429 20.000.000 1.247.810 28.423.619

Binnenlandse bedrijven 47.600 0 11.900 35.700

Totaal vaste schulden 9.719.029 20.000.000 1.259.710 28.459.319

Saldo per 31 

december 2018

Binnenlandse banken en overige financiële 

instellingen

Vaste schulden met een rentetypische 

looptijd van één jaar of langer  (in Euro's)

Saldo 1 januari 

2018

Vermeerde

ringen Aflossingen

Aan één, van de gemeenten overgenomen, actiefpost is een financial leasevorm verbonden. Het betreft 

een noodstroomaggregaat.

De rentelast voor de leningen bedroeg in 2018 € 329.995.

9.2.2 Vlottende passiva

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

Kortlopende schulden (in Euro's) 31-12-2018 31-12-2017

Crediteuren 2.673.869 1.390.294

Nog te betalen bedragen 2.031.464 2.278.029

Belastingdienst, loonheffingen en sociale lasten 1.129.623 1.097.100

Belastingdienst, omzetbelasting 60.916 21.819

Kasgeldlening BNG 0 3.000.000

Credit saldo BNG 80 1.076.255

Totaal 5.895.952 7.329.679

Overlopende passiva met een specifiek bestedingsdoel

Van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangt VRZ voorschotbedragen voor uitkeringen met 

een specifiek bestedingsdoel, die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren.

Volg- 

no. Projectomschrijving (in Euro's) 01-01-2018 Toevoegingen

Gerealiseerd

e bedragen 31-12-18

1 Project Deltawateren 2.039.019 0 749.648 1.289.371

2 Project Nucleaire Veiligheid 108.240 0 72.664 35.576

3 Project Grote Zeesluis 11.513 0 0 11.513

4 Flexibele voertuigbezetting 5.114 0 5.114 0

Totaal 2.163.886 0 827.426 1.336.460

Onder de overlopende passiva Projecten worden bijdragen van derden opgenomen waarvan de besteding 

gebonden is. 
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Het verloop van deze post in het boekjaar is als volgt:

Project Deltawateren:

De vrijval is ter dekking van de in het programmaplan beschreven uitgaven voor het project. 

Project Nucleaire Veiligheid:

Voor de verbetering van de voorbereiding door de veiligheidsregio’s op kernongevallen is er in het 

verleden door het Rijk geld beschikbaar gesteld. Voor de uitvoering van deze taak heeft VRZ in 2018 voor 

€ 72.664 aanspraak gemaakt op de rijksbijdrage.

Project Grote Zeesluis:

Er is een subsidie ontvangen voor het coördineren en schrijven van realistische maatgevende scenario's, 

inzake het plangebied van de sluis in Terneuzen voor de Projectgroep KGT van de Vlaams-Nederlandse 

Scheldecommissie. Het doel is om onderbouwde maatregelen te ontwikkelen in relatie tot de 

verschillende risico’s. Oorspronkelijk zou het project in 2015 worden afgerond. Echter wegens 

onvoorziene omstandigheden is het project doorgelopen in 2018.

Pilot Flexibele voertuigbezetting:

In 2011 is € 19.800 ontvangen van zes gemeentelijke brandweerkorpsen. Dit bedrag is in 2018 besteedt.

Overige overlopende passiva

Overlopende passiva (in Euro's) 31-12-2018 31-12-2017

Overige overlopende passiva 81.176 65.951

Totaal 81.176 21.011

9.3 Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Veiligheidsregio Zeeland is voor de komende jaren verbonden aan een aantal, niet uit de balans blijkende, 

financiële verplichtingen. Hieronder volgt een opsomming van de belangrijkste van deze verplichtingen:

Niet uit de balans blijkende verplichtingen (in Euro's)

Aankoop redvoertuigen 2x 398.000

Aankoop Tankautospuiten 14x 3.286.000

Diverse verzekeringen 287.000

Telefonie 150.000

Schoonmaak kazernes 110.000

Inzet koel- bluscapaciteit westerschelde 97.000

Keuring/onderhoud roerende zaken 95.000

Convenant Reddingsbrigade 32.600

Overig 11.100

Totaal 4.466.700

Garantie Nationale Politie grondaankoop meldkamer Bergen op Zoom

In 2016 zijn de ontwikkelovereenkomst betreffende de realisatie van de Meldkamer Bergen op Zoom en 

de gebruiksovereenkomst betreffende het gebruik en de exploitatie van de Meldkamer Bergen op Zoom 

ondertekend door de vertegenwoordigers van de Nationale Politie, Veiligheidsregio Midden- en West-

Brabant (VRMWB) en Veiligheidsregio Zeeland (VRZ). VRZ (1/3 deel) en VRMW (2/3 deel) staan 

gezamenlijk garant voor maximaal € 500.000 in het geval wordt besloten om niet over te gaan tot 

gezamenlijk huisvesting met Nationale Politie in Bergen op Zoom. Per saldo staat VRZ voor een bedrag 

van maximaal € 166.667 garant. 
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10. SiSa 2018 
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11. Wet Normering Topinkomens 2018 

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector 

(WNT) ingegaan. Het bezoldigingsmaximum in 2018 voor Veiligheidsregio Zeeland is € 189.000. Dit geldt 

naar rato van de duur en/of omvang van het dienstverband. Voor topfunctionarissen zonder 

dienstbetrekking geldt met ingang van 1 januari 2018 voor de eerste 12 kalendermaanden een afwijkende 

normering, zowel voor de duur van de opdracht als voor het uurtarief.

Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking. 

bedragen x € 1 E. van der Reijden G.J.A.M. van Strien

Functiegegevens Directeur Directeur

Aanvang en einde functievervulling in 2018 01/03-31/12 01-01/14-03

Deeltijdfactor in fte 1,0 1,0

Gewezen topfunctionaris? nee nee

(Fictieve) dienstbetrekking? ja nee

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 99.064,48 35.502

Beloningen betaalbaar op termijn 14.903,90 0

Subtotaal 113.968,38 35.502

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 158.449,32 37.800

-/- Onverschuldigd betaald bedrag N.v.t. N.v.t. 

Totale bezoldiging 113.968,38 35.502

Reden waarom de overschrijding al dan niet is 

toegestaan
N.v.t. N.v.t. 

Gegevens 2017

Functiegegevens N.v.t. Directeur

Aanvang en einde functievervulling in 2017 N.v.t. 01-08/31-12 

Deeltijdfactor 2017 in fte N.v.t. 1,0 

(Fictieve) dienstbetrekking? ja nee

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen - 63.147

Beloningen betaalbaar op termijn - 0

Subtotaal - 63.147

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum - 75.871,23

Totale bezoldiging 2017 - 63.147 
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1c. Toezichthoudende topfunctionarissen

bedragen x € 1 J.A.H. Lonink H.M. Bergmann
R.J. van der 

Zwaag

Functiegegevens2 Voorzitter AB Lid AB Lid AB

Aanvang en einde functievervulling in 

2018

1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12

Bezoldiging

Bezoldiging3 0 0 0

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum4
28.350 18.900 18.900

-/- Onverschuldigd betaald bedrag5 0 0 0

Totale bezoldiging 0 0 0

Reden waarom de overschrijding al dan 

niet is toegestaan
N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

Gegevens 2017

Aanvang en einde functievervulling in 

2017

1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12

Beloning plus belastbare 

onkostenvergoedingen
0 0 0

Beloningen betaalbaar op termijn 0 0 0

Totale bezoldiging 2016 0 0 0

bedragen x € 1 M.J.A. Delhez
G.J. van de Velde- 

de Wilde
G.C.G.M. Rabelink

Functiegegevens2 Lid AB Lid AB Lid AB

Aanvang en einde functievervulling in 

2018

1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12

Bezoldiging

Bezoldiging3 0 0 0

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum4
18.900 18.900 18.900

-/- Onverschuldigd betaald bedrag5 0 0 0

Totale bezoldiging 0 0 0

Reden waarom de overschrijding al dan 

niet is toegestaan
N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

Gegevens 2017

Aanvang en einde functievervulling in 

2017

1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12

Beloning plus belastbare 

onkostenvergoedingen
0 0 0

Beloningen betaalbaar op termijn 0 0 0

Totale bezoldiging 2017 0 0 0
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bedragen x € 1 J.F. Mulder
R.B. van den 

Tillaar
G.M. Dijksterhuis

Functiegegevens2 Lid AB Lid AB Lid AB

Aanvang en einde functievervulling in 

2018

1/1-15/6 1/1-31/12 1/1-31/12

Bezoldiging

Bezoldiging3 0 0 0

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum4
18.900 18.900 18.900

-/- Onverschuldigd betaald bedrag5 0 0 0

Totale bezoldiging 0 0 0

Reden waarom de overschrijding al dan 

niet is toegestaan
N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

Gegevens 2017

Aanvang en einde functievervulling in 

2017

1/1-31/12 1/1-31/12 15/6-31/12

Beloning plus belastbare 

onkostenvergoedingen
0 0 0

Beloningen betaalbaar op termijn 0 0 0

Totale bezoldiging 2017 0 0 0

bedragen x € 1 M.M.D. Vermue J.S. van Egmond H. Hieltjes

Functiegegevens2 Lid AB Lid AB Lid AB

Aanvang en einde functievervulling in 

2018

1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12

Bezoldiging

Bezoldiging3 0 0 0

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum4
18.900 18.900 18.900

-/- Onverschuldigd betaald bedrag5 0 0 0

Totale bezoldiging 0 0 0

Reden waarom de overschrijding al dan 

niet is toegestaan
N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

Gegevens 2017

Aanvang en einde functievervulling in 

2017

26/9-31/12 21/9-31/12 N.v.t. 

Beloning plus belastbare 

onkostenvergoedingen
0 0 N.v.t. 

Beloningen betaalbaar op termijn 0 0 N.v.t. 

Totale bezoldiging 2017 0 0 N.v.t. 
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bedragen x € 1 M.M.D. Vermue

Functiegegevens2 Lid AB

Aanvang en einde functievervulling in 2018 12/9-31/12

Bezoldiging

Bezoldiging3 0

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum4 5.748

-/- Onverschuldigd betaald bedrag5 0

Totale bezoldiging 0

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t. 

Gegevens 2017

Aanvang en einde functievervulling in 2017 N.v.t. 

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen N.v.t. 

Beloningen betaalbaar op termijn N.v.t. 

Totale bezoldiging 2017 N.v.t. 

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met 

dienstbetrekking die in 2018 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen. Er 

zijn in 2018 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dienen 

te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden 

moeten worden.
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12. Vaststelling jaarrekening 2018 

Dagelijks bestuur

De jaarrekening 2018 is vastgesteld en aangeboden aan het Algemeen Bestuur op 

Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Zeeland,

De secretaris, de voorzitter,

E. van der Reijden J.A.H. Lonink

Algemeen Bestuur

De jaarrekening 2018 is vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Zeeland in de 

openbare vergadering van 

Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Zeeland,

De secretaris, de voorzitter,

E. van der Reijden J.A.H. Lonink
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Bijlagen
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Bijlage 1 Kwaliteitszorg

Klachten VRZ

In 2018 zijn bij VRZ geen klachten3 binnengekomen. In 2017, 2016 en 2015 heeft VRZ respectievelijk nul, 

acht en vier klachten ontvangen.

Afhandeling klacht 2018 2017 2016 2015

Klacht, in samenspraak met indiener, 

niet afgehandeld

0 0 0 0

Klacht niet in behandeling genomen 0 0 0 0

Klacht gegrond 0 0 6 3

Klacht ongegrond 0 0 2 1

VRZ onbevoegd 0 0 0 0

Totaal 0 0 8 4

Tabel: Overzicht klachten in 2018 t/m 2015

Certificering GHOR

Procedures, werkinstructies, opleidingen, trainingen, oefeningen, verbeterplannen en een voortdurend 

besef dat, om vooruit te komen, je af en toe terug moet kijken en je moet afvragen of het wel goed werkt. 

Dat is de essentie van het kwaliteitszorgsysteem dat de GHOR hanteert. Niet als doel op zich, maar om 

namens de 13 Zeeuwse gemeenten tijdens crises de geneeskundige hulpverlening aan burgers te 

coördineren.

De doelstellingen van de GHOR in 2018 zijn vastgelegd in het Werkplan GHOR. De GHOR hanteert 

prestatie-indicatoren en het certificatieschema Harmonisatie Kwaliteitsbeoordelingen in de Zorgsector 

(HKZ). In 2018 is de GHOR opnieuw volledig gecertificeerd volgens de normen van de HKZ. Tijdens de 

audit in oktober 2018 van de certificerende instantie KIWA is vastgesteld dat de GHOR opnieuw stappen 

voorwaarts heeft gezet. Er zijn geen tekortkomingen geconstateerd.

3 Klachten conform de Externe klachtenregeling VRZ 2012.
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Bijlage 2 Operationele gegevens

In deze bijlage bij het jaarverslag zijn de operationele gegevens opgenomen. Daarbij wordt allereerst gerapporteerd op de bestuurlijke prestatie-indicatoren. 

Vervolgens is een overzicht opgenomen van het aantal GRIP-incidenten en tenslotte worden de operationele gegevens van de brandweerzorg getoond. 

Tevens zijn andere operationele gegevens opgenomen zoals het aantal uitgebrachte adviezen (BEVI en vuurwerk), het aantal verrichte inspecties, het aantal 

georganiseerde brandweeropleidingen alsmede het aantal bestuurlijke oefeningen en workshops in 2018.

Prestatie-indicatoren (Aristoteles)

Het presterend vermogen van de hulpdiensten heeft de afgelopen jaren steeds meer aandacht gekregen. Daarbij is meer vraag naar informatie over de 

operationele prestaties van hulpdiensten. De hieronder geformuleerde bestuurlijke prestatie-indicatoren zijn afgeleid uit het landelijk project Aristoteles 

waarin operationele prestaties zijn benoemd. 

Incidentbeheersing

Nr

.

Omschrijving Prestatie-indicator Resultaat Toelichting

1 Verwerktijd 

Meldkamer

In welk percentage van de 

gevallen haalt de 

alarmcentrale de 

bestuurlijke vastgestelde 

verwerkingstijd?

In 2017 is 62% van 

de meldingen binnen 

de vastgestelde 

verwerkingstijd 

(1:00) gerealiseerd.

Vanaf 2015 wordt door de meldkamer Brandweer gestreefd naar een 

verwerkingstijd van 1:00 voor prio1-meldingen. Binnen Maatwerk in 

Brandweerzorg is deze verwerkingstijd voor de meldkamer Brandweer 

gebaseerd op het maatgevend scenario van een woningbrand.

Om de gegevens van alle meldingen te analyseren, is in 2015 een 

business intelligencetool geïmplementeerd. Deze tool is gedurende 2016 

verder ontwikkeld. Gedurende deze ontwikkeling zijn onjuiste 

verwerkingen van de verwerkingstijd naar voren gekomen. Deze onjuiste 

verwerkingen hebben invloed op de verwerkingstijd van een melding. 

Om die reden is vanuit het business intelligencetool een nieuwe analyse 

van de afgelopen jaren gemaakt.

Om aan te sluiten bij het maatgevend scenario van Maatwerk in 

Brandweerzorg wordt in dit jaarverslag de verwerkingstijd van 

incidenten met de classificatie ‘brand gebouw’ of ‘brand bijgebouw’ 

gerapporteerd. De meldkamer Brandweerzorg realiseert hierbij een 

gemiddelde verwerkingstijd van 1 minuut en 2 seconden en haalt in 

2016 in 62% van de meldingen de, bestuurlijk vastgestelde, 

verwerkingstijd van 1 minuut.
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Nr

.

Omschrijving Prestatie-indicator Resultaat Toelichting

De verwerkingstijd voor ‘brand gebouw ‘en ‘brand bijgebouw’ door de 

jaren heen op basis van de doorontwikkelde Business intelligence tool.

Jaarta

l

Gemiddelde 

verwerkingstijd

Percentage behaalde 

drempel

Drempelwaarde

2018 1:17 (alle)

2017 1:07 (alle)

2016 1:02 (woningbrand) 62% 1 minuut

2015 1:18 (woningbrand) 66% 1 minuut 20 

seconden

2 Geoefendheid GHOR Hoeveel procent van de 

GHORsleutelfunctionariss

en en GHOR-teams zijn 

opgeleid en geoefend 

conform de hiervoor 

afgestelde eisen?

In 2018 voldoen 

100% van de GHOR-

sleutelfunctionarisse

n aan de eisen.

De resultaten zijn geregistreerd in het 

vakbekwaamheidsmanagementsysteem AG5.

3 Geoefendheid 

brandweerpersoneel

Hoeveel procent van de 

medewerkers is opgeleid 

en geoefend conform de 

gestelde eisen?

In 2018 was er een 

gemiddelde opkomst 

van 65% van de 

brandweer-

medewerkers bij 

oefeningen.

In 2018 is het 

percentage voor 

vakbekwaam 

worden (opleiden) 

100%.

Geoefendheid (vakbekwaam blijven)

De minimaal gestelde opkomst (per cyclus van anderhalf jaar) bedraagt 

66%.

In de gevallen waar een medewerker niet aan de vereiste opkomst 

voldoet, gaat de Clustermanager met de betreffende medewerker in 

gesprek om te achterhalen wat de reden is. In deze situaties wordt een 

hersteltraject opgestart.

2018: 65%4 (dit betreft de oefenperiode 01-01-2017 t/m 30-06-2018).

2017: 75%

2016: 72%

2015: 73,8%

4 De gemiddelde opkomst voor Vakbekwaam blijven is in 2018 anders bepaald dan voorgaande jaren. In voorgaande jaren is dit weergegeven in een opkomstpercentage 

van het aantal voor de medewerker georganiseerde oefeningen. Vanaf 2018 wordt het opkomstpercentage berekent op basis van het aantal oefenkaarten dat een 

deelnemer moet volgen conform de leidraad oefenen. Ook hiervoor is de minimaal gestelde opkomst 66%.
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Nr

.

Omschrijving Prestatie-indicator Resultaat Toelichting

Opleiden (vakbekwaam worden)

Voordat een leergang is afgerond, wordt een medewerker niet op de 

betreffende functie ingezet (een medewerker moet eerst volledig zijn 

opgeleid). Om die reden is dit percentage altijd 100%.

4 Uitrukken brandweer 

die voldoen aan 

zorgnorm

In hoeveel procent van de 

uitrukken door de 

brandweer wordt de 

vastgestelde opkomsttijd 

behaald?

In 2018 werd in 59% 

voldaan aan 

vastgestelde 

gebiedsgerichte 

opkomsttijd.

VRZ kent gebiedsgerichte opkomsttijden van 8, 10 en 12 minuten 

(Maatwerk in Brandweerzorg).

2018: 59%

2017: 64%

2016: 67%

2015: 68%

Toelichting opkomsttijden 2018: Voor 2018 geldt dat de gemiddelde 

opkomsttijd met 27 seconden is toegenomen ten opzichte van 2017 

(jaar 2018: opkomsttijd 1e basisbrandweereenheid (TS) gemiddeld 9:48 

minuten).

De uitruktijd is constant gebleven, maar de gemiddelde aanrijtijd naar 
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Nr

.

Omschrijving Prestatie-indicator Resultaat Toelichting

het incident nam 20 seconden toe. Dit maakt samen met iets langere 

gemiddelde verwerkingstijd van de meldkamer brandweer dat de 

brandweer in 2018 in 59% van de gevallen voldeed aan de 

gebiedsgerichte opkomstnorm.

jaar normopkomsttij

d

opkomsttij

d

uitruktij

d

aanrijtij

d

Verwerkingstij

d Meldkamer 

Brandweer *

201

5

68 % 8:46 4:24 3:04 1:05

201

6

67 % 8:59 4:15 3:22 1:04

201

7

64 % 9:21 4:29 3:24 1:07

201

8

59 % 9:48 4:30 3:45 1:17

De opkomsttijd in 2018 is gemiddeld 62 seconden hoger dan in het jaar 

2015. Dit resulteert dat de brandweer in een minder percentage van de 

gevallen de gebiedsgerichte opkomsttijd haalden. De uitruktijd is al jaren 

stabiel rond de 4:30 minuut, de aanrijtijd en verwerkingstijd zijn iets 

toegenomen.

5 Geoefendheid 

sleutelfunctionarissen 

in crisisteams

Hoeveel procent van de 

sleutelfunctionarissen die 

deel uitmaken van een 

crisisteam zijn opgeleid en 

geoefend volgens het 

multidisciplinair 

opleidings- en oefenplan?

Samenvatting:

Van de 

hoofdstructuur is in 

2018:

Opgeleid: 60% 

Bijgeschoold/getrain

d: 70-80%

Geoefend: 60-70%

Het is moeilijk om met één getal uit te drukken hoeveel procent van de 

sleutelfunctionarissen van de crisisteams binnen de hoofdstructuur in 

2018 zijn opgeleid, getraind of geoefend. Dit heeft te maken met het 

verschillende aantal functionarissen per piket. Er zijn piketten die door 

vier personen worden vervuld en er zijn piketten die door twaalf of meer 

personen worden vervuld. Door deze verschillen bestaat de kans dat, 

binnen het aantal oefeningen dat in 2018 is georganiseerd, sommige 

functionarissen meerdere malen en sommige functionarissen niet zijn 

beoefend. De kolommen zijn verantwoordelijk voor het opgeleid, 

getraind en geoefend houden van de sleutelfunctionarissen. Voor de 

opleidingen en bijscholingen die onder verantwoording van MOTO 

georganiseerd worden, geldt dat deze betrekking hebben op 
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Nr

.

Omschrijving Prestatie-indicator Resultaat Toelichting

crisisbeheersing in brede zin of op onderwerpen die voor alle disciplines 

van belang zijn.

Opleidingen:

 3 OCR-basis

 7 LCMS-knoppen

 1 OCR-verdieping

 6 Bestuurlijke sessies voor burgmeester en locoburgemeesters

Bijscholen/trainen:

 4 modules Rampbestrijdingsplan Nucleaire veiligheid

 3 bijscholingen Netcentrisch werken

Oefeningen:

 7 COPI–oefeningen

 1 COPI-GHOR

 4 COTW-oefeningen

 2 ROT-oefeningen

 2 ROT-BT-oefeningen

 1 Nationaal Nucleaire oefening (COPI, ROT, RBT)

 1 Nationaal Nucleaire oefening (oefenstaf voor Nationaal deel 

oefening)

 1 Systeemtest

6 Opkomsttijden 

crisisteams

In hoeveel procent van de 

GRIP-1+ incidenten waren 

de gealarmeerde 

crisisteams na alarmering 

binnen de hiervoor 

gestelde tijden aanwezig?

Bij 0% van de GRIP-

incidenten is de 

opkomst binnen de 

gestelde tijden.

Bij 60% van de GRIP-

incidenten is 1 

functionaris te laat 

of ontbreekt.

In 2018 hebben zich 7 incidenten voorgedaan die zijn geclassificeerd als 

een GRIP-incident. Hiervoor zijn 10 crisisteams (7x CoPI, 2x ROT en 1x 

GBT) ingesteld. Deze incidenten zijn geëvalueerd. Het percentage drukt 

uit in hoeveel gevallen 1, 2 of >2 functionaris(sen) uit de kernbezetting 

later of in het geheel niet opkwam dan de wettelijk gestelde 

opkomsttijd. De opkomsttijden zijn opgenomen in het Besluit 

veiligheidsregio’s en het Regionaal Zeeuws Crisisplan.

De functionaris die >2 keer later is opgekomen is de voorlichter CoPI (6x)5.

5 Bij deze presatie-indicator wordt gemeten of functionarissen binnen de gestelde tijd aanwezig zijn. Indien een functionaris buiten de gestelde tijden aanwezig is, betekent 

niet dat deze functionaris nog geen bijdrage aan de afhandeling van het incident heeft geleverd. In het geval van de communicatieadviseur CoPI begint zijn werkzaamheden 

zodra deze functionaris wordt gealarmeerd. De functionaris neemt contact op met de meldkamer of VRZ-piket crisiscommunicatie om beeld te krijgen van het incident, 
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Nr

.

Omschrijving Prestatie-indicator Resultaat Toelichting

Bij 40% van de GRIP-

incidenten zijn 2 of 

meer functionarissen 

te laat of ontbreekt.

2015 2016 2017 2018

Binnen de gestelde termijnen 0% 0% 22% 0%

1 functionaris te laat 36% 64% 45% 60%

2 of meer functionarissen te laat 64% 36% 33% 40%

Personeel

Nr. Omschrijving Prestatie-indicator Resultaat Toelichting

7 Personeelsbezetting Wat is de 

personeelsbezetting

Bezetting van 93% VRZ had per 31 december 2018 een formatie van 236,84 fte. Dit is inclusief 

de formatie van de meldkamer en Bevolkingszorg. Met name de formatie 

van de meldkamer is in 2018 uitgebreid. De werkelijke bezetting per 31 

december 2018 was 219,43 fte.

Financiën

Nr. Omschrijving Prestatie-indicator Resultaat Toelichting

8 Besteding 

totaalbudget

Hoeveel procent 

van het 

totaalbudget is 

besteed?

Besteding is 100% 2018: 99%

2017: 98,5%

2016: 99%

maakt met piket VRZ afspraken over woordvoering en omgevingsanalyse en gaat vervolgens naar het incident. 
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GRIP-incidenten

Datum GRIP Locatie 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

19-10-2018 1 Kamperland Brand in hotel

5-11-2018 1 Oosterscheldekering Schip tegen Oosterscheldekering

28-11-2018 3 Vlissingen Demontage vliegtuigbom Tweede 

Wereldoorlog.

Tabel: Overzicht GRIP-incidenten 2018

Brand Kloosterboer te Ritthem (5-7-2018)
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GRIP-1 GRIP-2 GRIP-3 GRIP-4 Totaal

2015 6 5 0 0 11

2016 8 2 1 0 11

2017 5 3 2 0 10

2018 4 2 1 0 7

Tabel: Overzicht GRIP-incidenten 2015 t/m 2018

Incidenten en media

NL-Alert

In 2018 is driemaal een NL-alert uitgegeven:

1. 5-7-2018: Brand Kloosterboer

2. 11-8-2018: Brand Goes

3. 28-11-2018: Bom in haven van Vlissingen

Sociale media

In 2018 is 131 (in 2017 was dat 130 keer) een liveblog opgestart i.v.m. incident. Dit betekent dat voor 131 

incidenten crisiscommunicatie vanuit VRZ is opgestart via website, Twitter @VRZ en Facebook ZldVeilig.

Operationele prestaties Brandweer

Onderstaande cijfers geven inzicht in de operationele prestaties van de brandweer in Zeeland in 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 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: keten opkomsttijd
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Uitruk- 

/opkomsttijd

Prio 2015 2016 2017 2018

Prio 1 4:26 4:14 4:28 4:33Gemiddelde 

uitruktijd Prio 2 4:37 4:38 4:57 4:58

Prio 1* 8:48 8:59 9:21 9:48**Gemiddelde 

opkomsttijd Prio 2 18:14 20:22 22:08 24:11***

Tabel X: gemiddelde opkomst- en uitruktijd bij prio 1 en 2

* Bij de bepaling van de gemiddelde opkomsttijd voor prioriteit 1 incidenten zijn alle meldingen met een 

meldkamerverwerkingstijd groter dan 4 minuten uitgesloten. Dit zijn meldingen waarbij pas later 

assistentie van de brandweer wordt gevraagd. In 2018 betrof dit 79 incidenten en in 2017 37 incidenten. 

**Voor 2018 geldt dat de gemiddelde opkomsttijd met 27 seconden toegenomen is ten opzichte van 2017. 

De gemiddelde uitruktijd is constant gebleven, maar de gemiddelde aanrijtijd naar het incident nam 20 

seconden toe. Dit maakt samen met iets langere gemiddelde verwerkingstijd van de meldkamer dat de 

brandweer in 2018 in 59% van de gevallen voldeed aan de gebiedsgerichte opkomstnorm.

*** De gemiddelde opkomsttijd van 608 prioriteit 2 meldingen was in 2018 12:15 min. 

De relatief hoge opkomsttijd voor prioriteit 2 incidenten wordt veroorzaakt door 110 incidenten waarbij de 

voertuigstatus “ter plaatse” van de TS niet goed of niet relevant was. Daarnaast waren er 198 prioriteit 2 

incidenten met een meldkamerverwerkingstijd groter dan 4 minuten. Dit zijn meldingen waarbij pas later 

assistentie van de brandweer werd gevraagd.

Grafiek: meerjarige cumulatieve opkomstijden bij prio 1 en 2
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Figuur: Rapportage gebiedsgerichte opkomsttijden Maatwerk in Brandweerzorg.

Aantal brandweer-uitrukken met basisbrandweereenheid

In 2018 waren er totaal 2504 incidenten waarvoor tenminste met één basisbrandweereenheid is uitgerukt. 

In 2017 waren er 2288 uitrukken. Van de 2504 uitrukken in 2018 waren er 1640 met prioriteit 1 (in 2017; 

1482) en 926 met prioriteit 2 (in 2017; 7836).
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Grafiek: aantal uitrukken Prio1 en Prio2 2015 t/m 2018

6 Conform de nieuwe brancherichtlijn Optische en Geluidssignalen Brandweer kent de brandweer sinds 1 juni 2017 

nog maar twee prioriteiten; prio 1 en prio 2.
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Grafiek: aantal uitrukken Prio1 en Prio2 (gecumuleerd) 2015 t/m 2018

Uitrukken met andere voertuigen zoals redvoertuigen en hulpverleningsvoertuigen zijn in deze rapportage 

buiten beschouwing gelaten. Hiervoor zijn geen prestatie-indicatoren of wettelijke opkomstnormen 

vastgesteld. 

Aantal uitrukken met TS per gemeente

Figuur: aantal uitrukken met TS per gemeente 
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Gemeente 2017 2018 Verschil
% 2018 t.o.v. 

2017

Borsele 114 140 26 23%

Goes 242 267 25 10%

Hulst 124 149 25 20%

Kapelle 69 76 7 10%

Middelburg 233 248 15 6%

Noord-Beveland 54 61 7 13%

Reimerswaal 143 154 11 8%

Schouwen-Duiveland 182 211 29 16%

Sluis 188 213 25 13%

Terneuzen 323 342 19 6%

Tholen 141 150 9 6%

Veere 172 180 8 5%

Vlissingen 285 282 -3 -1%

Bijstand buurregio's 18 31 13 72%

Zeeland 2288 2504 216 9%

Tabel: aantal uitrukken per gemeente

Aantal uitrukken met TS per meldingsclassificatie

Brand - Alarm Gezondheid Ongeval Overige
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Figuur: aantal uitrukken met TS per meldingsclassificatie
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Risicobeheersing

Omschrijving 2015 2016 2017 2018

Uitgebrachte adviezen (BEVI) 86 977 35 73

Uitgebrachte adviezen (Ruimtelijke 

ontwikkelingen)

90 80

Uitgebrachte adviezen (Vuurwerkbesluit) 25 14

Adviezen ontheffingen (routering gevaarlijke 

stoffen)

39 114 9 17

Uitgevoerde inspecties (BRZO) 33 578 38 37

Uitgevoerde inspecties 

(Bedrijfsbrandweren)

7 6

Uitgebrachte interdisciplinaire adviseringen 

grote evenementen 

9 8 8 99

Uitgevoerde inspecties Vuurwerkbesluit 23 26 34 20

Controles op brandveiligheid van objecten 

(thematische inspecties)

426 536 705 805

Aantal uitgevoerde brandonderzoeken 36 20 26 32

Aantal voorlichtingsbezoeken aan instanties 

en evenementen i.k.v. (brand)veilig leven

60 96 98 98

Reductie nodeloze uitrukken

Aantal OMS- en 

PAC-meldingen

Verschil

OMS- en PAC-

meldingen

in %

t.o.v. 2014

Aantal OMS- en PAC 

meldingen 

afgevangen

% OMS- en PAC-

meldingen 

afgevangen

Aantal uitrukken op 

OMS- en PAC-

meldingen

Reductie uitrukken 

op OMS- en 

PAC-meldingen

 ten opzichte 

van 2016 

2014 3.096 100% 2.014 65% 1.180

2015 1.901 61% 1.142 60% 844

2016 2.048 66% 1.187 58% 971

2017 2.027 65% 1.171 58% 927 44

2018 2.304 74% 1.487 65% 817 154

Toelichting

In 2018 zijn er 2304 brandmeldingen ontvangen van brandmeldinstallaties (automatische doormelding of 

via een particuliere alarmcentrale) bij de Meldkamer Brandweer. Voor deze brandmeldingen is 817 keer 

een brandweereenheid gealarmeerd en uitgerukt. Daarvan bleek dat slechts 31 automatische 

brandmeldingen een echte melding van brand betrof. Deze 31 terechte brandmeldingen zijn 1,5% van 2304 

automatische brandmeldingen. Dit betekent dat ruim 98,5% van de binnengekomen automatische 

meldingen ongewenste of onechte brandmeldingen waren. De Meldkamer Brandweer heeft 65% van alle 

brandmeldingen afgevangen. Het aantal ontvangen OMS- en PAC-meldingen is in 2018 met 9% gestegen. 

Dit komt omdat de top 10 melders gezamenlijk voor een recordaantal van 493 meldingen verantwoordelijk 

waren. In overleg met gemeenten en RUD Zeeland zijn deze melders verbetertrajecten opgestart.

7 Tot en met 2016 werden de adviezen BEVI, Ruimtelijke ordening en Vuurwerk bij elkaar opgeteld.
8 Tot en met 2016 werden de uitgevoerde inspecties BRZO en Bedrijfsbrandweer bij elkaar opgeteld.
9 Bevrijdingsfestival, Four Freedoms Awards, Vestrock, Concert at SEA, Visserijdagen Bruinisse, Rescue, Mosseldag 

Yerseke, Kustmarathon, Streekbezoek Koningspaar.



111

Vergoedingenlijst dienstverlening 2018

In 2018 is er 91 keer een rekening van € 575 gestuurd voor het uitrukken naar een ongewenste of onechte 

brandmelding van het betreffende pand naar de Meldkamer Brandweer (opbrengst van € 52.000).

Meest voorkomende oorzaken

Vanuit de beoordeling van alle loze meldingen is gebleken dat het achterwege laten van organisatorische 

maatregelen en projecteren van rookmelders de meest voorkomende oorzaken zijn.

Preparatie

Omschrijving 2015 2016 2017 2018

Opgestelde multidisciplinaire planvorming 

crisismanagement en publiek private 

samenwerking o.a. rampbestrijdingsplannen 

(revisie en nieuw) en convenanten

3 14 3

Uitgevoerde multi incidentevaluaties 18 11 10 7

Georganiseerde brandweeropleidingen door 

opleidingsinstituut van de Regionale 

brandweer

23 21,5 24 27

Georganiseerde brandweerexamens

Praktijk

Online

32

40

39

50

27

42

31

95

Georganiseerde vaardigheidstoetsen voor 

brandweereenheden

110 110 75 9910

10 In 2018 heeft de VRZ negen vaardigheidstoetsen georganiseerd. In totaal hebben 99 ploegen deelgenomen aan 

deze vaardigheidstoetsen.



112

Opleiden en Oefenen

Omschrijving 2015 2016 2017 2018

Bestuurlijke oefeningen (inclusief GRIP-4 

oefening)

1 5 4 311

Bestuurlijke workshops/trainingen 16 2 3 612

Systeemtest 1 1 2 113

Operationele CoPI oefening 14 6 7 8

Virtual Reality CoPI Oefening 2 0

Trainingsdag netcentrisch werken 6 8 6 3

OCR-opleidingen 3 2 3 314

OCR-verdiepingssessies 4 1 0 1

Opkomsttijd Adviseur gevaarlijke stoffen (AGS) en Meetplanleider (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 gevaar 

inschatting, 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 Coördinator Verkenningseenheden (CVE) 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. In het Algemeen Bestuur van 20 

december 2018 bovenstaande werkwijze bestendigd. Bovendien is besloten dat wordt onderzocht welke 

alternatieven er zijn om de CVE-functie op een andere wijze in te vullen.

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 69 incidenten (in de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 december 

2018) blijkt dat in vijf gevallen de normtijd is overschreden. 

11 Het betreft 2 GBT-oefeningen bij de gemeenten Reimerswaal en Noord-Beveland en 1 RBT-oefening in het kader 

van de NNO (Nationale Nucleaire Oefening) “Shining Spring”.
12 In reactie op vragen naar alternatieven voor bestuurlijke oefeningen, is in 2018 aan alle colleges van b&w een 

bestuurlijke sessie aangeboden. Doel is het team van burgemeester en locoburgemeesters aan de hand van drie korte 

dilemmatrainingen de bestuurders door een aantal bestuurlijke (strategisch) vragen heen te leiden, die bij een ramp 

of crisis spelen.
13 De systeemtest was een GRIP-3-oefening bij de gemeente Terneuzen. Het scenario betrof een bomruiming bij 

werkzaamheden bij aanleg van nieuwe sluis. Bij toeval vond een week voor de oefening een vergelijkbaar incident 

plaats in de haven van Vlissingen.
14 Omdat er door de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 veel nieuwe locoburgemeesters zijn aangesteld, is er in 

november een extra OCR-opleiding voor deze doelgroep georganiseerd.
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In de periode 1 januari t/m 31 december 2018 zijn er 69 (geregistreerde) incidenten met gevaarlijke stoffen 

geweest waarvoor een AGS is gealarmeerd. Er is getoetst of de normtijden (opkomsttijd) volgens het 

Besluit Veiligheidsregio’s zijn nageleefd.

Aantal inzetten Aantal Percentage

Binnen normtijd 57 83 %

Buiten normtijd 5 7 %

Geen normtijd 5 7 %

Onbekend 2 3 %

Totaal 69

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

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)

15 3 1

> 30 en < 60 minuten

(Buiten industriegebieden)

13 2 1

Telefonisch afgehandeld 29 n.v.t. n.v.t.

Tabel: nader overzicht inzetten piketten IBGS (2018). Gegevens zijn gedestilleerd uit de inzetverslagen van de AGS (bron AG5). 

Bij 5 incidenten kan niet aan de normtijd worden getoetst. Reden hierbij is dat er in 3 gevallen sprake is van 

een incident op zee waarbij het MIRG is ingezet en een AGS is meegegaan. Bij de brand bij Kloosterboer zijn 

2 extra functionarissen ingezet op basis van vrije instroom. Daarbij is sprake geweest van het afwisselen 

van de AGS en het versterken met een 2e CVE in de sectie Brandweer.

Toelichting overschrijding normtijd

Bij de incidenten heeft de AGS er bewust voor gekozen om zonder optische- en geluidssignalen (prio2) naar 

het incident toe te rijden. Bij deze incidenten waren de te verwachten risico’s minimaal of lag de 

risicobeoordeling bij een andere kolom. Er was bij alle incidenten geen aanleiding om spoedig bij het 

incident aanwezig te zijn. Deze keuze en handeling komt de verkeersveiligheid ten goede. 
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Bijlage 3 Taakstellingen (voortgang)

De volgende taakstellingen zijn nog van toepassing in volgende jaren:

2018 2019 2020 2021 2022

Formatie 0 210.250 212.250 212.250 212.250

Verdere reductie nodeloze uitrukken (STOOM) 60.000 42.750 42.750 42.750 42.750

Algemeen 

Programmabegroting 2019 0 0 29.878 10.040 106.301

1e Bestuursrapportage 2018 0 140.298 86.298 86.298 86.298

2e Bestuursrapportage 2018 0 505.557 -70.743 -127.443 -127.443

Totaal 60.000 926.355 327.933 251.395 347.656

Formatie

Diverse medewerkers verlaten de organisatie vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd of 

de FLO-leeftijd. Bij uitstroom van personeel wordt overwogen werkzaamheden te herverdelen of taken 

soberder of niet uit te voeren, waarbij de uitvoering van wettelijke taken zo veel mogelijk wordt 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 maatregelen genomen om op onderdelen te komen tot een andere, 

meer efficiënte manier van werken, waarmee de taakstelling is gerealiseerd. De taakstelling 2018 van 

€ 63.000 is in de 1e bestuursrapportage 2018 verwerkt als incidenteel nadeel. Het nog te realiseren deel 

(van de oorspronkelijke structurele taakstelling van € 300.000 bedroeg € 144.000. In 2018 is deze 

taakstelling verder opgelopen met € 68.250 tot structureel € 212.250.

Verdere reductie nodeloze uitrukken o.a. STOOM

VRZ heeft de ambitie om het aantal onterechte meldingen de komende jaren verder te reduceren en 

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

Als gevolg van de maatregelen onder 1) en 2) zal het aantal uitrukken afnemen.
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In 2018 was rekening gehouden met een taakstelling van € 60.000 op de loonkosten voor vrijwilligers voor 

de periode 2017-2018 (=240 afname * € 250/uitruk) . Hiervan is € 38.500 gerealiseerd (=154 afname* € 

250/uitruk). Voor een uitgebreide uitleg over de resultaten van STOOM wordt verwezen naar bijlage 2 

“Operationele gegevens”.

Algemeen

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

nadeel ontstaan van € 163.494. Deze taakstelling is in de 1e en 2e bestuursrapportage 2018 verwerkt als 

incidenteel nadeel. Bij het opstellen van de begroting 2019 is deze taakstelling voor 2019 ‘opgelost en in de 

meerjarenraming voor een deel ‘opgelost’. Er resteerde nog € 29.878 in 2020, € 10.040 in 2021 en 

€ 106.301 in 2022.

De 1e en 2e bestuursrapportage 2018 hebben gevolgen voor de begroting 2019 en volgende jaren. Er is in 

deze rapportages het volgende (meerjarige) beeld ontstaan:

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             

Deze effecten zullen in de begrotingsjaren 2019 en volgende nog financieel moeten worden gedekt. 

Hierbij is nog geen rekening gehouden met structurele verwachte kostenstijgingen in de vergoeding 

vrijwilligers vanaf 2020. Ook is geen rekening gehouden met taakstellingen die vanaf 2020 zullen ontstaan 

na het vertrek van de Gemeenschappelijke Meldkamer Zeeland (GMZ).
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Bijlage 4 Realisatie begrote investeringen 2018

In 2018 is er voor een totaal aan € 269.933 aan investeringskredieten overschreden, te weten:

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.
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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 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 
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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 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.
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Bijlage 5 Overzicht van baten en lasten per taakveld
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Bijlage 6 Lijst met afkortingen
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