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Bestuursvoorstel

Onderwerp 1e Bestuursrapportage 2019 en 3e begrotingswijziging 2019

Status Besluitvormend

Gevraagd besluit Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd:

1. In stemmen met de 1e Bestuursrapportage 2019. Expliciet 

wordt gevraagd hierbij in te stemmen met het advies van de 

ACF. In voorliggende bestuursrapportage wordt voor de 

incidentele bekostiging van 2 fte’s voor risicobeheersing in 

2019 (€ 100.000), dekking gezocht binnen de eigen begroting 

(door o.a. vrijval van de algemene reserve). Bij de 2e 

bestuursrapportage wordt definitief bezien op welke wijze 

deze dekking binnen de exploitatie van VRZ zal plaatsvinden. 

Er vindt hiervoor geen incidentele verhoging van de 

gemeentelijke bijdragen plaats.

2. In te stemmen met de 3e begrotingswijziging 2019 (= 1e 

financiële rapportage 2019), welke budgetneutraal is voor 

gemeenten. Expliciet wordt gevraagd hierbij in te stemmen 

met:

 Het aanwenden van de post onvoorzien (€ 50.000) 

ter dekking van het negatieve resultaat.

 Het aanwenden van de reserve transitie (€ 110.051) 

ter dekking van het negatieve resultaat.

 Het aanwenden van de reserve vernieuwing 

(€ 19.572) ter dekking van het negatieve resultaat.

 Het aanwenden van een deel van de algemene 

reserve (€ 87.103) om het resterende deel van 

verwachte negatieve resultaat van € 266.726 op te 

vangen.

 

Intrekken van eerdere 

besluitvorming

Niet van toepassing

Bijlagen 1. 1e bestuursrapportage 2019 (= 3e begrotingswijziging 

2019

1. Samenvatting

Deze bestuursrapportage heeft betrekking op de periode januari tot en met april van 2019. De 

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

Veiligheidsregio Zeeland (VRZ). 

Deze bestuursrapportage is in drie delen opgedeeld. In het eerste deel wordt ingegaan op de 

bestuurlijke ontwikkelingen in deze periode. In het tweede deel worden de financiële 

bijzonderheden van deze rapportageperiode beschreven. 
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Tenslotte zijn in het derde deel de operationele gegevens opgenomen. Deze gegevens laten zien dat 

VRZ dagelijks paraat staat om de veiligheid van Zeeland te bewaken.

Bestuurlijke ontwikkelingen & speerpunten 2019

Begroting 2020

In het Algemeen Bestuur van 11 april 2019 is de concept-programmabegroting voor 2020 behandeld. 

Na behandeling is deze begroting voor zienswijze aan de gemeenteraden aangeboden. De 

verwachting is dat de begroting in het Algemeen Bestuur van 4 juli 2019 wordt behandeld.

De begroting 2020 is het eerste jaar van de beleidscyclus 2020 – 2023. Het beleidsplan 2020 – 2023 

wordt eind 2019 aan het Algemeen Bestuur aangeboden. Dit heeft tot gevolg dat de begroting 2020 

beleidsarm is opgesteld. De VZG-richtlijn en verschillende (exogene) ontwikkelingen, aangegeven in 

een eerder verzonden brief van 14 januari 2019, hebben geleid tot een verhoging van de 

gemeentelijke bijdragen van € 1.758.852. Naast de ophoging van de gemeentelijke bijdrage legt VRZ 

zichzelf voor 2020 een structurele taakstelling van € 370.287 op. Deze taakstelling loopt in de 

komende jaren verder op. In het najaar van 2019 wordt een plan van aanpak aangeboden waarin is 

opgenomen op welke wijze deze taakstelling kan worden ingevuld. Tegelijkertijd zal VRZ deelnemen 

aan een landelijke benchmark voor veiligheidsregio’s om meer inzicht te verkrijgen in het 

kostenniveau in relatie tot het afgesproken takenpakket.

Raadsinformatiebijeenkomsten VRZ, RUD en GGD

Op 15 en 17 april hebben te Terneuzen en Goes raadsinformatiebijeenkomsten voor 

gemeenteraadsleden plaatsgevonden. Tijdens deze raadsinformatiebijeenkomsten zijn vanuit de 

gemeenschappelijke regelingen GGD, RUD en VRZ toelichtingen gegeven op de taakuitvoering en 

begrotingen voor 2020. Deze bijeenkomsten waren goed bezocht en werden zowel vanuit de 

gemeenteraadsleden als vanuit VRZ, GGD en RUD als zeer positief ervaren. Momenteel wordt 

onderzocht of op Walcheren een derde bijeenkomst kan worden gehouden.

Samenwerking VRZ, RUD en GGD

Vanuit de gemeenten zijn drie gemeenschappelijke regelingen ingesteld welke werkzaamheden 

uitvoeren die op onderdelen aan elkaar raken. Voor Zeeland zijn dit naast VRZ, de Regionale 

Uitvoeringsdienst (RUD) en de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD). Vanuit de besturen 

van deze gemeenschappelijke regelingen is de wens uitgesproken om een onderzoek te doen naar 

samenwerkingsmogelijkheden tussen deze gemeenschappelijke regelingen. In Het Algemeen Bestuur 

van 11 april 2019 heeft AB van VRZ zich positief uitgesproken over een verkenning van de 

samenwerking met GGD en RUD. Daarbij is aandacht gevraagd voor een zorgvuldig te doorlopen 

proces onder begeleiding van een onafhankelijke ‘procesbegeleider’. Tevens is verzocht om rond de 

zomer een gezamenlijke bestuurlijke opdracht voor te leggen aan de drie Algemeen Besturen. Deze 

bestuurlijk opdracht wordt momenteel voorbereid.

Naast de samenwerking tussen VRZ, GGD en RUD wordt momenteel ook onderzoek gedaan naar een 

samenwerking tussen VRZ en GGD op het gebied van de taken van bedrijfsvoering. Belangrijke 

redenen voor de voorgenomen samenwerking zijn dat zowel VRZ als GGD relatief kleine organisaties 

zijn en dat de slagkracht door samenwerking wordt versterkt. Ook kan worden gewerkt aan het 

verhogen van de kwaliteit van de dienstverlening en kan gezamenlijk aanbesteden kosten besparen 

en samenwerking bevorderen. Uitgangspunt daarbij is wel dat de resultaten van de samenwerking op 

bedrijfsvoering op een later moment inpasbaar zijn binnen de bredere samenwerking tussen GGD, 

RUD en VRZ.
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Ontwikkelingen brandweerzorg

Een belangrijk speerpunt in de komende jaren is de ontwikkeling van een nieuwe toekomstvisie voor 

de uitvoering van de brandweerzorg. De huidige brandweerzorg wordt in Zeeland voor een groot 

deel verzorgd door brandweervrijwilligers. Demografische en maatschappelijke ontwikkelingen 

hebben een grote invloed op het op peil houden van de huidige basisbrandweerzorg.

Vrijwilligers

De druk op de vrijwilligheid neemt toe. Wat VRZ onder andere ziet is dat de jongere aanwas aan 

vrijwilligers minder lang in dienst blijft en minder uren beschikbaar is voor uitruk. Mede hierdoor 

neemt de druk op de opleidingscapaciteit toe. Daarnaast wordt een grotere bijdrage gevraagd van de 

dagdienstmedewerkers van VRZ, niet alleen op de vier brandweerposten met een dagbezetting, 

maar ook in enkele gebieden waar de paraatheid van vrijwilligersposten overdag moeilijk te 

garanderen blijft. 

Bovenstaand beeld beperkt zich niet tot Zeeland, maar is erkend als een landelijk probleem. Eind 

vorig jaar hebben het Veiligheidsberaad en de minister van Justitie en Veiligheid Brandweer 

Nederland opdracht gegeven tot een meerjarig Programma vrijwilligheid, dat moet leiden tot inzicht 

in en oplossingen voor deze problematiek. 

Uitruk op orde

Relevante externe ontwikkelingen die invloed hebben op het organiseren van de brandweerzorg in 

Zeeland zijn de nieuwe gebiedsgerichte opkomsttijden vanuit het landelijk project RemBrand en de 

invoering van de Wnra (Wet normalisering rechtspositie ambtenaren) vanaf 1 januari 2020. 

Brandweer Zeeland heeft geconcludeerd dat er een aanpak moet komen voor korte, middellange en 

lange termijn. Ook in de toekomst is het streven om te zorgen voor een realistisch haalbare en 

maatschappelijk uitlegbare brandweerzorg voor inwoners en bedrijven van Zeeland. 

Op korte termijn moet VRZ veiligstellen dat de uitruk overdag op orde blijft. Een werkgroep gaat met 

deze opdracht aan de slag. Voor de middellange en lange termijn aanpak zal VRZ een position paper 

opstellen over een vervolg op de uit 2015 daterende visie op de brandweer in Zeeland, ‘Maatwerk in 

Brandweerzorg’. Naast dit traject wordt in deze periode ook het Meerjarenbeleidsplan 2020-2023 

opgesteld. Deze twee ontwikkelingen hebben een nauwe relatie met elkaar. In het 

Meerjarenbeleidsplan worden aanhakingspunten opgenomen om de uitwerking van de position 

paper op te nemen. Vooruitlopend op dit position paper zijn in mei deze nieuwe inzichten met het 

bestuur gedeeld. In de komende periode wordt de brandweerorganisatie hierin meegenomen.

Gemeenschappelijke regeling 2017 vastgesteld

In mei is de gewijzigde gemeenschappelijke regeling voor de VRZ gepubliceerd en van kracht 

geworden. Nu deze gemeenschappelijke regeling is vastgesteld, wordt gewerkt aan een wijziging van 

de gemeenschappelijke regeling. In deze gewijzigde gemeenschappelijke regeling worden de 

afspraken uit het bestuursmodel, dat in het Algemeen Bestuur van december 2017 is vastgesteld, 

verankerd.

Financieel

Bestuursrapportages (financieel deel) en begrotingswijzigingen, één document

Begrotingswijzigingen die worden opgesteld naar aanleiding van een bestuursrapportage worden 

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

begrotingswijziging vervangt het onderdeel financiële rapportage in de bestuursrapportage. 
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Verwacht resultaat per ultimo 2019

In de 1e bestuursrapportage 2019 zal naar verwachting eind 2019 een nadelig resultaat van € 266.726 

ontstaan ten opzichte van de gewijzigde begroting. 

Bij de berekening van het resultaat in de 1e bestuursrapportage is rekening gehouden met een 

verwacht tekort van € 470.000 op de post vergoedingen vrijwilligers. Uit het onderzoek naar de 

stijging van de kosten vrijwilligers blijkt dat het tekort op de post vergoedingen vrijwilligers 

grotendeels structureel is. De structurele verwerking in de programmabegroting 2020 heeft plaats 

gevonden.

 

Na de 2e begrotingswijziging 2019 resteert een structurele taakstelling van € 382.105 in 2019. 

Hoewel er nog geen plan van aanpak is gemaakt, wordt desondanks verwacht de taakstelling met 

incidentele middelen in 2019 te kunnen realiseren. 

Als gevolg van de aantrekkende economie, de intensivering van activiteiten in de bouw en industrie, 

maar ook de toenemende complexiteit, worden door de gemeenten meer adviesverzoeken op het 

gebied van brandveiligheid en advisering industriële veiligheid verlangd. In 2019 is deze uitbreiding al 

gerealiseerd. Na 2 jaar vindt bestuurlijke besluitvorming plaats of deze aanvullende capaciteit nog 

noodzakelijk is. 

Door inzet van de post onvoorzien (€ 50.000), vrijval van een deel van de bestemmingsreserves 

transitie (€ 110.051) en vernieuwing (€ 19.572) en tenslotte de vrijval van een deel van de algemene 

reserve (€ 87.103) wordt het geprognotiseerd nadelig resultaat in de 1e Bestuursrapportage 2019 

opgevangen.

Het blijft echter lastig om na 4 maanden al een accurate prognose van het eindejaarresultaat te 

geven. In de loop van 2019 zal meer duidelijkheid ontstaan ten aanzien van het resultaat. De ervaring 

heeft geleerd dat het resultaat zich over het algemeen positief ontwikkelt naarmate het jaar vordert 

aangezien er meer inzicht komt in de realisatie. Mocht het uiteindelijke resultaat in de jaarrekening 

2019 negatiever zijn dan met de algemene reserve kan worden opgevangen, zal er een beroep 

gedaan moeten worden op de deelnemende gemeenten. Bij de 2e bestuursrapportage 2019 in het 

najaar zal meer duidelijkheid worden gegeven.

Het verwachte resultaat kan op hoofdlijnen als volgt worden verklaard:
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Kolom1 Kolom2 Kolom3 Kolom4 Kolom5 Kolom6 Kolom7

2019 I/S 2020 2021 2022 2023

Nadelen

Declaraties (brandweer)vrijwilligers 470.000                     I

Ingeleend personeel 425.900                     I 22.000          

2 fte risicobeheersing ivm advieswerkzaamheden 100.000                     I

Loyalis ANW (Algemene Nabestaanden Wet) 71.400                        I

Correctie  eindheffing 2017 37.800                        I

Piket extern 26.000                        I

Diversen 5.264                          I/S -6.500          3.000            3.000            3.000            

Afschrijving telefoons -                              S 12.500          

Afschrijving zit/sta bureaus hoofdlocatie -                              I 8.000            

Waterveiligheid convenant Reddingsbrigade -                              I 32.600          32.600          

Subtotaal nadelen 1.136.364                     36.000          3.000            35.600          35.600          

Voordelen

Vergoedingen voor personeel -14.700                      I

Subsidie externe veiligheid -28.000                      I

Verkoop materiaal/materieel -35.000                      I

Opbrengsten C2000 gelieerden -39.000                      I

Opbrengsten STOOM -40.000                      I

Vrijval digitalisering van de informatievoorziening -120.000                    I

Vertraging investeringsplan 2018 -189.688                    I

Saldo invulling/vrijval vacatureruimte, schaal/tredes et. cetera -403.250                    I/S -12.800        16.500          16.500          16.500          

Huur/beheer archiefruimte Zeeuws archief S -16.000        -16.000        -16.000        -16.000        

Subtotaal voordelen -869.638                    -28.800        500                500                500                

Verwacht resultaat 2019 266.726                     7.200            3.500            36.100          36.100          

 

Afboeken onvoorzien -50.000                      I

Vrijval bestemmingsreserve transitie -110.051                    I

Vrijval bestemmingsreserve vernieuwing -19.572                      I

Vrijval algemene reserve -87.103                      I

Saldo -                              7.200            3.500            36.100          36.100          

+ = nadeel, - = voordeel

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

aangemerkt als deze geen gevolg hebben voor de begroting 2020, of zich maximaal 3 jaar voordoen. 

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

is, maar er al rekening mee is gehouden bij het opstellen van de programmabegroting 2020. 

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

Nadelen

Vergoedingen (brandweer)vrijwilligers (structureel) € 470.000 N

Voor de komende jaren worden meerkosten voor de brandweervrijwilligers van ca. € 470.000 per 

jaar verwacht om het afgesproken niveau van brandweerzorg in stand te houden. De kosten zijn 

gebaseerd op de geconstateerde stijgende trend van de kosten voor de vrijwilligers. Dit tekort trad 

ook al op in 2018 en wordt ook in 2020 en de volgende jaren verwacht. De kostenstijging is onder 

meer het gevolg van:

- Toename van het aantal opleidingen (intern en extern) om het aantal manschappen en 

bevelvoerders op peil te houden;

- Een verhoging van opleidingseisen in het kader van het duale leerstelsel en certificering van 

het regionaal opleidingsinstituut;

- Een verhoging van de opleidingseisen voor prio1-chauffeurs;
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- Arbowetgeving op het gebied van 'schoon werken' ter voorkoming van beroepsziekten;

- Dubbel alarmeren in geval van minder parate posten, NTS-posten en verhoogde risico's 

(bijvoorbeeld natuurbranden);

- Meer initiatieven in het belang van de professionalisering van het brandweer vak, waaronder 

evaluaties en vakmanschap- en themadagen;

- Meer betrokkenheid van vrijwilligers bij beleidsvoorbereiding en -uitvoering, bijvoorbeeld 

deelname bij aanbestedingen, brandweermarkt, brandweercongres, wervingsactiviteiten e.d.

Onze inzet is gericht op het verlagen van de genoemde kosten, zonder in te boeten op kwaliteit. De

eerdergenoemde leeftijdsopbouw van onze vrijwilligers en de beschikbaarheid overdag zet de

afgesproken operationaliteit ook op de middellange en langere termijn onder druk. Dit vraagt een

bredere en zorgvuldige discussie over de brandweerzorg in de toekomst die als onderwerp wordt 

opgenomen in het meerjarenbeleidsplan 2020-2023.

Ingeleend personeel (incidenteel) € 425.900 N

Van het bedrag van € 425.900 heeft ongeveer € 184.000 betrekking op 2 contracten, waarbij één 

formatieplaats op basis van een detacheringsovereenkomst, is ingevuld. De inhuur van een adviseur 

voor de overdracht van personeel in het kader van de meldkamer Bergen op Zoom voor 

€ 50.000 wordt gedekt uit het programma meldkamer.

2 fte risicobeheersing ivm advieswerkzaamheden (incidenteel) € 100.000 N

Als gevolg van de aantrekkende economie, de intensivering van activiteiten in de bouw en industrie,

maar ook de toenemende complexiteit, worden door de gemeenten meer adviesverzoeken op het

gebied van brandveiligheid en advisering industriële veiligheid verlangd. Met de adviezen

risicobeheersing zorgen de gemeenten voor veilige gebouwen en bedrijven. Sinds 2017 vraagt dit

jaarlijks 3000 uur meerwerk. Hierdoor staat de taakuitvoering bij risicobeheersing onder druk met 

het risico op negatieve gevolgen voor de veiligheid in de gemeenten. Naast deze toename in het 

aantal adviesverzoeken, is er sprake van een toename van repressieve werkzaamheden, waarbij 

dagdienstpersoneel een bijdrage levert aan de operationaliteit. Deze werkzaamheden gaan ten koste 

van het advieswerk. Ook is het voor risicobeheersing verplicht om een -nog te maken- kwaliteitsslag 

uit te voeren als gevolg van nieuwe wetgeving. Bestuurlijk is tot tijdelijke uitbreiding met 2 

formatieplaatsen besloten vanwege de toename van aanvragen voor brandveiligheidsadvies en 

controles. Door deze toename is de capaciteit van risicobeheersing op dit moment te gering om de 

taken uit te voeren. In 2019 is deze uitbreiding al gerealiseerd. Na 2 jaar vindt bestuurlijke 

besluitvorming plaats of deze aanvullende capaciteit nog noodzakelijk is. In 2019 vindt hiervoor geen 

incidentele verhoging van de gemeentelijke bijdragen plaats.

Loyalis ANW (Algemene Nabestaanden Wet) (incidenteel) € 71.400 N

Vanaf 1 mei 2018 bestaat de mogelijkheid om een ANW AanvullingsPensioen af te sluiten bij Loyalis. 

Deze verzekering werd voorheen standaard gedekt door het ABP. Alle ABP-deelnemers kunnen 

hiervan gebruik maken. Het werkgeversaandeel bedraagt € 71.400. In de begroting 2020 is deze post 

verwerkt. 

Correctie eindheffing 2017 (incidenteel) € 37.800 N

Door cijfervergelijkingen 2017/2018 van de werkkostenregeling (WKR) is gebleken dat te weinig is 

afgedragen aan de fiscus. 

Piket extern (incidenteel) € 26.000 N

De afgelopen jaren is er bij de jaarstukken regelmatig een nadeel geconstateerd op de piketlasten 

van externen (GHOR). De verwachting was telkens dat dit een incidenteel karakter had. Bij de 

jaarstukken 2018 kwam dit nadeel weer naar voren en is het als structureel bestempeld. Dit levert 

voor 2019 een nadeel op. In de begroting 2020 is deze post verwerkt. 
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Diversen (incidenteel/structureel) € 5.264 N

Dit betreft de sommering van diverse kleinere nadelen (o.a. schoonmaakkosten, verzekeringen et 

cetera.) waarvan de individuele waarde kleiner is dan € 20.000.  

Voordelen

Vergoedingen voor personeel (incidenteel) € 14.700 V

Dit betreft opbrengsten in het kader van detacheringen en zwangerschapsvergoedingen.

Subsidie externe veiligheid (incidenteel) € 28.000 V

Ieder jaar wordt er door de leadpartner, inzake externe veiligheid, een verdeling gemaakt van het 

aandeel van het subsidiebedrag. Het aandeel van VRZ blijkt op basis van deze calculatie € 28.000 

hoger te zijn dan initieel begroot.

Verkoop materiaal/materieel (incidenteel) € 35.000 V

De realisatie t/m april geeft aanleiding om de begrote opbrengsten voor de verkoop van 

(brandweer)materiaal en materieel bij te stellen van € 50.000 naar € 85.000.

Opbrengsten C2000 gelieerden (incidenteel) € 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 en zijn al verwerkt in de programmabegroting 2020. 

In deze 1e Bestuursrapportage 2019 wordt de mutatie voor 2019 verwerkt.

Opbrengsten STOOM (incidenteel) € 40.000 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 opbrengsten in 2018 bedroegen circa € 35.000. 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. De aflopende opbrengsten zijn al verwerkt in de 

programmabegroting 2020. In deze 1e Bestuursrapportage 2019 wordt de mutatie voor 2019 

verwerkt.

Vrijval digitalisering van de informatievoorziening (incidenteel) € 120.000 V

In 2018 was voorzien dat in 2019 volledige uitvoering zou worden gegeven aan het project 

“digitalisering van de informatievoorziening”. Onlangs is besloten om de digitalisering gefaseerd uit 

te voeren. In 2020 worden de eerste incidentele kosten (begeleidings- en projectkosten) en 

structurele kosten (huur /beheer archiefruimte Zeeuws Archief) verwacht. In 2028 zal naar 

verwachting het volledige project zijn afgerond. Voor 2019 levert dit een incidenteel voordeel op van 

€ 120.000.
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Vertraging investeringsplan 2018 (incidenteel) € 189.688 V

De aanschaf van diverse investeringen in 2018 is uitgesteld tot 2019. Voor vertragingen is al een post 

van € 220.000 ingeboekt in de begroting. Daar bovenop zijn er nu incidenteel € 189.688 minder 

afschrijvingslasten in 2019 dan begroot.

Saldo invulling/vrijval vacatureruimte, schaal/tredes etc. (incidenteel/structureel) € 403.250 V

Van verschillende afdelingen is de vacatureruimte incidenteel afgeraamd voor 2019, omdat 

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

huren om de noodzakelijke taken uit te kunnen voeren.

Voorgestelde dekking van het verwachte tekort in 2019 (€ 266.726 V)

Vrijval onvoorzien €   50.000 V

De post onvoorzien wordt ingezet ter dekking van het verwachte negatieve resultaat.

Vrijval bestemmingsreserve transitie € 110.051 V

Het saldo van de reserve transitie bedraagt ultimo 2018 € 511.333. Voor de jaren t/m 2023 zijn er 

verplichtingen aangegaan voor een bedrag van € 431.282. Er valt € 80.051 vrij. Tevens valt er inzake 

het onderzoek PPS constructies € 30.000 vrij. Totaal valt er € 110.051 vrij voor afdekking van het 

verwachte negatieve resultaat.

Vrijval bestemmingsreserve vernieuwing €   19.572 V

Het saldo van de reserve vernieuwing bedraagt ultimo 2018 € 96.541. Voor de jaren t/m 2023 zijn er 

verplichtingen aangegaan voor een bedrag van € 76.969. Er valt € 19.572 vrij voor afdekking van het 

verwachte negatieve resultaat.

Vrijval algemene reserve €   87.103 V

Het saldo van de algemene reserve is voldoende (per 1 januari 2019 bedraagt deze € 599.552) om 

het resterende deel van het verwachte negatieve resultaat van € 87.103 te kunnen opvangen. Het 

saldo van de algemene reserve zakt daarmee wel onder de in 2017 benoemde ondergrens van 

€ 300.000.

Meerjarig perspectief 2020-2023

Deze 1e bestuursrapportage 2019 heeft ook gevolgen voor de begroting 2020 en volgende jaren.

Er is sprake van een verwacht nadeel van € 7.200 in 2020, dit nadeel loopt op tot een verwacht 

nadeel van € 36.100 in 2023. 

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

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

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

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

maximaal 3 jaar voordoen (art.19 BBV). 

De extra structurele of incidentele baten en lasten, waarmee in de begroting 2020 geen rekening is 

gehouden, worden hieronder toegelicht. 
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Structureel

Omschrijving I/S 2020 2021 2022 2023

Saldo invulling/vrijval vacatureruimte, schaal/tredes et. cetera S 14.200         16.500         16.500         16.500         

Zeeuws Archief S -16.000       -16.000       -16.000       -16.000       

Overig S 3.000           3.000           3.000           3.000           

Totaal 1.200           3.500           3.500           3.500           

Saldo invulling/vrijval vacatureruimte, schaal/tredes et. cetera (structureel)

Zie beschrijving bij voor- & nadelen.

Zeeuws archief (structureel)

In 2018 was voorzien dat in 2019 volledige uitvoering zou worden gegeven aan het project 

“digitalisering van de informatievoorziening”. Onlangs is besloten om de digitalisering gefaseerd uit 

te voeren. In 2020 worden de eerste structurele kosten (huur /beheer archiefruimte Zeeuws Archief) 

verwacht. In 2028 zal naar verwachting het volledige project zijn afgerond. Het saldo van de 

structurele kosten valt vrij. 

Incidenteel

Omschrijving I/S 2020 2021 2022 2023

Waterveiligheid convenant Reddingsbrigade I 32.600         32.600         

Project ResQU2 I 12.500         

Afschrijving telefoons I 12.500         

Afschrijving zit/sta bureaus I 8.000           

Saldo invulling/vrijval vacatureruimte, schaal/tredes et. cetera I -27.000       

Totaal 6.000           -                32.600         32.600         

Waterveiligheid convenant Reddingsbrigade (incidenteel)

Met de Reddingsbrigade is een meerjarig convenant afgesloten, waarbij VRZ een bijdrage verstrekt 

aan de Reddingsbrigade. Deze lasten worden momenteel gedekt uit het incidentele project WaVe2. 

Vanaf 2022 is het project WaVe2 afgesloten en vervalt de dekking. 

Project ResQU2 (incidenteel)

Medio 2018 heeft VRZ geparticipeerd in de aanvraag bij de Europese Commissie voor de goedkeuring 

van een nieuw Europees project. Eind 2018 heeft de Europese commissie hier zijn goedkeuring aan 

verleend en is VRZ begonnen met het project ResQU2. Doel van dit project is om ervoor te zorgen 

dat de geleerde lessen en opgedane ervaringen vanuit de individuele projecten ChemSAR, HAZARD, 

DiveSMART baltic en MIRG-EX op het gebied van richtlijnen en (uitwerking van en toepassing van) 

standaard uitrukprocedures bij maritieme incidenten verder door worden ontwikkeld en door 

worden gegeven aan de andere landen. Door de ervaringen te delen wordt er ook naar gestreefd om 

de incident bereidheid te vergroten en de kennis en capaciteiten van de betrokken 

veiligheidsinstanties, betrokkenen en de instanties belegd met besluitvorming te versterken zowel op 

nationaal als internationaalniveau. Diverse partijen uit landen zoals Finland, Litouwen, Estland, 

Zweden, Duitsland, Nederland, Polen en Letland nemen deel aan dit project.

De Europese bijdrage voor VRZ bedraagt 75% van de gemaakte kosten. 

Afschrijving telefoons (incidenteel)

Voor de aanschaf van telefoons is om het jaar een krediet van € 50.000 beschikbaar. Hierbij werd 

ervan uitgegaan dat verouderde telefoons en masse worden ingeruild voor nieuwe. De nieuwe 

strategie is dat enkel defecte en verouderde telefoons worden vervangen. Dit heeft een incidenteel 

effect op de afschrijvingen van € 12.500.
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Afschrijving bureaus (incidenteel)

De aanschaf van bureaus is ten laste gekomen van het investeringskrediet Verbouwing Segeerssingel 

10, terwijl dit krediet was doorgeschoven naar 2020. Dit levert een aanvullende afschrijvingslast op 

van € 8.000. 

Saldo invulling/vrijval vacatureruimte, schaal/tredes et. cetera (structureel)

Zie beschrijving bij voor- & nadelen.

Operationele gegevens

In deze periode is zesmaal een GRIP afgekondigd. Opvallende incidenten daarbij betrof een incident 

met een lekkage bij BRZO-inrichting Vopak en een aanvaring tussen een passagiersschip en een 

tanker op de Westerschelde nabij Terneuzen.

Tot en met april 2019 waren er totaal 749 incidenten waarvoor tenminste met één 

basisbrandweereenheid is uitgerukt. In 2018 waren er in dezelfde periode 800 uitrukken. Van de 749 

uitrukken waren er 449 met prioriteit 1 (in 2018; 539) en 300 met prioriteit 2 (in 2018; 256 ).

2. Wettelijk kader en of eerdere besluitvorming

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

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

ten opzichte van de programmabegroting. 

3. Financiën

Financiële consequenties 

(Incidenteel/structureel, investering, 

exploitatielasten en kapitaallasten)

Op basis van de 1e bestuursrapportage 2019 wordt 

eind 2019 een nadelig resultaat van 

€ 266.726 verwacht.

Dekking uit De voorgestelde dekking van het verwacht tekort 

bedraagt € 266.726, inzet van de post onvoorzien 

(€ 50.000)  inzet van een deel van de 

bestemmingsreserves (€ 129.623) en inzet van een 

deel van de algemene reserve (€ 87.103).

4. Consequenties

Operationele consequenties Geen operationele consequenties

Consequenties voor gemeenten Geen consequenties voor gemeenten

5. Communicatie

Er vindt geen communicatie plaats.
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Adviezen

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

ter informatie aan de OR aangeboden.

Veiligheidsdirectie (VD) Geen opmerkingen

Adviescommissie Financiën 

(ACF)

Conform het advies van de ACF is de 1e burap 2019 aangepast. In 

de voorliggende burap wordt voor de incidentele bekostiging van 

2 fte’s voor risicobeheersing in 2019, dekking gezocht binnen de 

exploitatie van VRZ (eventueel door onttrekking aan de algemene 

reserve). Bij de 2e burap wordt definitief bezien op welke wijze 

deze dekking binnen de exploitatie van VRZ zal plaatsvinden. Op 

deze wijze vindt in 2019 hiervoor geen incidentele verhoging van 

de gemeentelijke bijdragen plaats.

Bestuurlijk Adviseursoverleg 

(BAO)

Geen opmerkingen
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