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Bestuursvoorstel 
 

Onderwerp 
 

Programmabegroting 2020 

Status 
 

Besluitvormend 

Gevraagd besluit 
 

Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd: 
1. In te stemmen met de programmabegroting 2020.  

De begroting 2020 is sluitend indien wordt ingestemd met: 

a. een structurele verhoging van de gemeentelijke bijdrage 

met € 1.591.852 t.o.v. 2019 

b. een incidentele verhoging van de gemeentelijke bijdrage 

met € 167.000 in 2020 voor extra capaciteit om advies-

verzoeken brandveiligheid en industriële veiligheid af te 

handelen (samen € 1.758.852 in 2020); 

c. een structurele verlaging van de gemeentelijke bijdrage 

Bevolkingszorg met € 12.000 t.o.v. 2019; 

d. een structurele taakstelling van € 370.287 in 2020; 

e. een onttrekking aan de reserve meldkamer van € 842.220 

voor dekking van incidentele frictiekosten en structurele 

desintegratiekosten; 

f. een post onvoorzien van € 50.000. 

2. In te stemmen met het investeringsplan 2020 voor een 

bedrag van € 11.756.397. Het betreft vooral de (geplande) 

vervanging van tankautospuiten (NTS en TS6) en andere 

brandweervoertuigen, de inventaris van kazernes en 

ademluchtapparatuur. Dit plan is mede volgend op de 

uitkomsten van Maatwerk in brandweerzorg en eerdere 

begrotingen die bestuurlijk al zijn vastgesteld. 

3. Kennis te nemen van de meerjarenraming 2021 t/m 2023, 

als onderdeel van de programmabegroting 2020, met 

daarin een oplopende gemeentelijke bijdrage. 

 

Intrekken van eerdere 
besluitvorming 

- 

Bijlagen 
 

1. Programmabegroting 2020; 

2. Overzicht zienswijzen gemeenteraden. 
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1. Samenvatting 

Inleiding 
Voor u ligt de programmabegroting 2020. Het jaar 2020 is het eerste jaar van de nieuwe beleidsperiode 
2020-2023. Het aanbreken van deze periode is een belangrijk moment voor ons. Ik neem u mee in wat er 
het komende jaar op ons afkomt. 
Veiligheidsregio Zeeland bestaat uit Brandweer Zeeland, Risico- en Crisisbeheersing en tot medio 2020 de 
Gemeenschappelijke Meldkamer Zeeland. Daarnaast verzorgen we de coördinatie van Bevolkingszorg.  
We werken zo nauw samen met vele netwerkpartners, in de voorbereiding op en ten tijde van 
incidenten, (mogelijke) rampen of crises. Veel van ons werk is voor de inwoners pas zichtbaar bij een 
daadwerkelijk incident, waarbij de betrokken hulpverleningsdiensten samenwerken. De meldkamer is 
hierin het eerste contactpunt met de burger. Dit blijft na het vertrek van de meldkamer naar Bergen op 
Zoom gewoon het geval. 
 
Zeeland is een regio met een specifiek karakter: een regio met vooral een ruraal karakter, doorsneden 
door water en verbonden met bruggen, tunnels en dammen. Tegelijkertijd hebben we grote risico’s, 
bijvoorbeeld door intensief scheepvaartverkeer op de Zeeuwse wateren, de kerncentrales in en rondom 
Zeeland, chemische industrie in een gebied met vele toeristen die in Zeeland verblijven. Deze risico’s in 
combinatie met een beperkte infrastructuur en een excentrische ligging stellen ons voor uitdagingen. We 
nemen maatregelen op maat om de continuïteit van zowel de brandweerzorg als de crisisbeheersing te 
realiseren. Dit vraagt van onze organisatie dat we voortdurend in staat moeten zijn om in deze omgeving 
te kunnen opereren als een robuuste en betrouwbare organisatie.  
 
Ons uitgangspunt is de veiligheid van de inwoners en bezoekers van Zeeland te waarborgen tegen 
maatschappelijk verantwoorde kosten. Bij deze opdracht hoort een financieel gezonde en voorspelbare 
organisatie. Daarom heeft u in januari van ons een brief ontvangen waarin we u informeerden over de 
aankomende ontwikkelingen voor de begroting 2020. In onze brief hebben we ontwikkelingen 
aangegeven, die een kostenverhogend effect hebben. Uitgangspunt is het in standhouden van het 
huidige niveau van veiligheid, waarvoor een hogere financiële bijdrage van de gemeenten nodig is. Deze 
volgt uit de meerkosten voor de brandweervrijwilligers, de stijgende kapitaallasten, de 
desintegratiekosten in relatie tot het vertrek van de Gemeenschappelijke Meldkamer, de stijgende 
adviesaanvragen en controles voor brandveiligheid bij risicobeheersing en de loon/prijs- en 
pensioenontwikkelingen. Om inzicht te geven in de doelmatigheid van VRZ zullen we in 2019 een aantal 
prestaties vergelijken met andere, zo veel mogelijk vergelijkbare veiligheidsregio’s. Ook vindt er in 2020 
een doelmatigheidsonderzoek van de Vereniging van Zeeuwse Gemeenten (VZG) plaats en de wettelijk 
voorgeschreven landelijke visitatie vanuit het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV). Zo verbeteren we ons 
lerend vermogen en krijgen we inzicht in onze prestaties en doelmatigheid. Vanzelfsprekend zetten we 
ons in, om los van alle onderzoeken, de doelmatigheid te vergroten en de kosten, waar verantwoord, te 
reduceren. 
 
Zoals ik aangaf, is 2020 voor ons een belangrijk jaar vanwege de start van de nieuwe beleidsperiode 
2020-2023. De nieuwe beleidsperiode is voor ons een overgangsmoment. De organisatie is in rustiger 
vaarwater en het traject Emergo zullen we afronden. Met enige trots kan geconcludeerd worden dat er in 
2018 al geslaagde stappen zijn ondernomen. De gezamenlijke themasessies zijn positief ontvangen en 
hebben al geleid tot betere samenwerking binnen de organisatie.  
 
In de nieuwe beleidsperiode zetten we in op de diverse ontwikkelingen die op ons afkomen. Voor de 
brandweerzorg staan we aan de vooravond van veranderingen. Deze zijn mede ingegeven door de op 
handen zijnde landelijke introductie van gebiedsgerichte opkomsttijden en het programma vrijwilligheid. 
  
Op het gebied van Crisisbeheersing speelt onder andere de verstoring van de continuïteit van de 
samenleving door cybercriminaliteit en terrorismegevolgbestrijding.  
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De nieuwe Omgevingswet vraagt een andere opgave van Risicobeheersing. De verbinding tussen de 
dertien Zeeuwse gemeenten en VRZ groeit gestaag. We zijn steeds meer in staat om zichtbaar te zijn voor 
de gemeenten. Deze lijn zetten we voort, met duidelijke informatie over wat Veiligheidsregio Zeeland 
voor haar inwoners doet.  
 
We investeren tevens in een nauwere samenwerking met GGD Zeeland en RUD Zeeland om de 
kwetsbaarheid van onze organisatie te reduceren en de robuustheid daar waar mogelijk te vergroten. Het 
alliantievermogen van Veiligheidsregio Zeeland is voor de continuïteit van de (crisis)organisatie van vitaal 
belang. Veiligheidsregio Zeeland kan alleen bestaan met alle collega’s, die met veel betrokkenheid, een 
bijdrage leveren om ons voor te bereiden op onze taak. Een fijne organisatie om voor te werken blijft een 
prioriteit en zal ook terugkomen in onze beleidsplan. 
 
Omdat het nieuwe meerjarenbeleidsplan 2020-2023 nog niet is vastgesteld, bied ik u deze 
programmabegroting 2020 zonder dit kader aan. Het meerjarenbeleidsplan 2020-2023 zal eind 2019 na 
consultatie van de gemeenteraden definitief vastgesteld worden door het Algemeen Bestuur. Bij het 
opmaken van het meerjarenbeleidsplan 2020-2023 betrekken we alle partners en gemeenteraden zodat 
we een gedragen plan hebben.  
 
Financiële ontwikkelingen 
Op basis van de VZG-richtlijn en de brief over de ontwikkelingen 2019 en 2020 VRZ zijn de volgende 
ontwikkelingen verwerkt in een verhoging van de gemeentelijke bijdrage. De gemeentelijke bijdrage 
neemt in 2020 toe met € 1.758.852. 
 

 
 
Uitgangspunt is de gemeentelijke bijdrage 2019, omdat bij de vaststelling van de begroting 2019 geen 
besluit is genomen over de oplopende gemeentelijke bijdrage in de meerjarenraming 2020 t/m 2022. De 
bijdrage voor het project Waterveiligheid (Wave2) van € 87.500 is in de jaarschijf 2022 niet meer 
opgenomen (zie programmabegroting 2019). Hierdoor daalt de gemeentelijke bijdrage met dit bedrag 
 
Bij het gevraagde besluit wordt hieronder een toelichting gegeven: 
 
1. VZG-richtlijn loon- en prijsontwikkeling (2,5%, structureel) 
 
Gemeentelijke bijdrage 2020 
Voor de compensatie van de loon- en prijsontwikkeling in 2020 via de gemeentelijke bijdrage is de VZG-
richtlijn van 2,5% gehanteerd. De bijstelling bedraagt € 666.000 (exclusief Bevolkingszorg). Op basis van 
dit percentage is een loonbijstelling en een prijsbijstelling bepaald, rekening houdend met circa 67% 
loonkosten en circa 33% materiële kosten. 

Toelichting op de lasten op 

programma 

Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023

Structureel

Structurele bijdrage VRZ, zie 1e begrotingswijziging 2019 26.535.500 26.535.500 26.535.500 26.535.500

1 VZG-richtlijn 2020, loon- en prijsontwikkelingen (2,5%) Algemene dekkingsmiddelen 666.000 666.000 666.000 666.000

2 Kaderbrief: stijging ABP-premies vanaf 2019 Algemene dekkingsmiddelen 150.000 150.000 150.000 150.000

3 Kaderbrief: kwaliteitsverbetering meldkamer BoZ Meldkamer 169.000 169.000 169.000 169.000

4 Kaderbrief: dekking kosten brandweervrijwilligers Brandweer 470.000 470.000 470.000 470.000

5 Kaderbrief: dekking oplopende kapitaallasten vervangingsinvesteringen Brandweer 136.852 691.447 1.278.920 1.359.152

6 Kaderbrief: derving opbrengsten OMS Risicobeheersing 0 162.000 162.000 162.000

Totaal 28.127.352 28.843.947 29.431.420 29.511.652

Incidenteel

Waterveiligheid / overstromingsrisico's (zie begroting 2018) Crisisbeheersing 87.500 87.500 0 0

7 2 FTE risicobeheersing 2020 Risicobeheersing 167.000 67.000 0 0

Totaal 254.500 154.500 0 0

Totaal gemeentelijke bijdrage (excl. bevolkingszorg) 28.381.852 28.998.447 29.431.420 29.511.652

Verhoging in 2020-2023 1.758.852 2.375.447 2.808.420 2.888.652
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 Loonbijstelling Prijsbijstelling Gewogen gemiddelde loon- en 
prijsbijstelling 

VZG-richtlijn (2,5%) 2,9% 1,6 % 2,5 % 

 
Hierbij moet opgemerkt worden dat de CAO gemeenten tot 1 januari 2019 loopt. Vanaf 1 januari 2019 is 
door VRZ rekening gehouden met een loonstijging van 2%, conform de VZG-richtlijn. De VNG stelt een 
looptijd van 1 jaar voor van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019 voor de nieuwe CAO. Omdat 
deze afspraken nog niet concreet zijn, ontstaat op een later moment pas duidelijkheid over de werkelijke 
loonontwikkeling in 2019. Vanaf 1 januari 2020 is rekening gehouden met een loonstijging van 2,9% 
conform de VZG-richtlijn. Overwogen kan worden structurele afspraken te maken over een vorm van 
nacalculatie op de VZG-richtlijn. 
 
Gemeentelijke bijdrage Bevolkingszorg 2020 
Op basis van de begroting 2019 (na de 2e begrotingswijziging) bedraagt de gemeentelijke bijdrage 
Bevolkingszorg € 179.000. Onderdeel hiervan is een incidentele bijdrage van € 16.000 voor de extra 
kosten voor certificering. Voor de compensatie van loon- en prijsontwikkelingen is de gemeentelijke 
bijdrage verhoogd met € 4.000 (=2,5%). De gemeentelijke bijdrage bedraagt € 167.000 vanaf 2020.  
 
2. Stijging ABP-premies vanaf 2019 (structureel) 
Het ABP heeft bekend gemaakt dat de pensioenpremies gaan stijgen. Het effect voor VRZ is vanaf 2019 
berekend op circa € 150.000.  
 
3. Kwaliteitsslag meldkamer Bergen op Zoom (structureel) 
In 2020 worden de meldkamers van Zeeland en Midden-West-Brabant samengevoegd. Deze 
samenvoeging maakt onderdeel uit van een landelijke reorganisatie meldkamers en is verankerd in de 
Wijzigingswet meldkamers. Doel is een kwaliteitsslag op het meldkamerdomein. De tien meldkamers in 
Nederland komen in beheer bij de Nationale Politie. Overigens merken we op dat deze kwaliteitsslag ook 
noodzakelijk was geweest, indien de meldkamer van VRZ zelfstandig was gebleven. 
 
4. Kosten (brandweer)vrijwilligers (structureel) 
Voor de komende jaren verwachten we meerkosten voor de brandweervrijwilligers van ca € 470.000 per 
jaar 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 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; 
- 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. 
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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 we als 
onderwerp op zullen nemen in het meerjarenbeleidsplan 2020-2023. 
 
5. Oplopende kapitaallasten vervangingsinvesteringen (structureel) 
Sinds de jaarrekening 2015 melden wij in de begroting de geprognosticeerde oplopende kapitaallasten. 
De oplopende kapitaallasten komen grotendeels voort uit de noodzakelijke vervanging van het huidige, 
verouderde brandweermaterieel en -materiaal. Niet alleen in Zeeland is dit aan de orde. Ook in andere 
veiligheidsregio's zijn deze effecten zichtbaar. De oorzaken, zoals al eerder in onze begroting gemeld zijn: 
 

- Inflatie over een aantal jaren, waardoor de vervangingsprijs hoger is; 
- Afschaffing van het btw-compensatiefonds in 2014; 
- Vervanging van rijksmaterieel voor grootschalig optreden waarbij in de overdracht aan de 

veiligheidsregio geen financiële middelen zijn meegekomen. 

Elk jaar bekijken wij de levensduur van de vervangingsinvesteringen (inclusief brandweermaterieel) uit de 
investeringenportefeuille. Op basis daarvan hebben we reeds een aantal afschrijvingstermijnen verlengd, 
onder andere die van een tankautospuit (tot 17 jaar). Toch lopen de kapitaallasten de komende 
beleidsperiode (2020-2023) op. Dit effect bedraagt in de jaarschijf 2023 ten opzichte van de jaarschijf 
2019 € 1.359.000. In de meerjarenraming 2021 t/m 2023 is de gemeentelijke bijdrage stapsgewijs voor 
dit bedrag verhoogd. In 2020 is een eerste verhoging met € 136.852 opgenomen. Het niet doen van deze 
vervangingen leidt tot vermindering van de operationaliteit en de slagkracht van Brandweer Zeeland. 
 

 
 
6. Derving opbrengsten Openbare brandmeldinstallaties (OMS, structureel vanaf 2021) 
Zoals aangegeven in de risicoparagraaf van de begroting 2019 zullen op het moment van de overdracht 
van OMS-meldingen naar het landelijke meldkamerdiensten-centrum (MDC) nadelige effecten in de 
begroting ontstaan. Inmiddels is gebleken dat dit in de loop van 2020 het geval zal zijn, na het vertrek van 
de meldkamer. Vanaf 2021 bedragen de gederfde opbrengsten € 162.000. Voor 2020 wordt dit bedrag 
iets lager ingeschat, maar de omvang van dit bedrag is nog niet duidelijk.  
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7. Risicobeheersing (incidenteel in 2020 en 2021) 
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 de 
deze aanvullende capaciteit nog noodzakelijk is. Hiermee samenhangend is een incidentele verhoging 
opgenomen van de gemeentelijke bijdrage met € 167.000 in 2020 en € 67.000 in 2021. 
 
Taakstelling 
In de programmabegroting 2020 is de volgende taakstelling opgenomen: 
 

  2020 2021 2022 2023 

Algemeen 111.837 175.916 132.116 177.966 

Formatie 215.700 293.300 268.800 268.800 

Vertrek GMZ 0 294.100 294.100 294.100 

Verdere reductie nodeloze uitrukken 
(STOOM) 

42.750 42.750 42.750 42.750 

Totaal 370.287 806.066 737.766 783.616 

 
Algemeen  
De programmabegroting 2019 was voor de meerjarenraming 2020-2023 sluitend door het opnemen van 
een algemene structurele taakstelling. Ook de 1e en 2e bestuursrapportage 2018 hebben gevolgen voor 
de begroting 2019 en volgende jaren. Deze effecten zullen in de begrotingsjaren 2019 en volgende nog 
financieel moeten worden gedekt. In deze bestuursrapportages is nog geen rekening gehouden met 
structurele verwachte kostenstijgingen in de vergoeding vrijwilligers vanaf 2020, alleen in 2019. De 
programmabegroting 2020 is sluitend door het opnemen van een algemene structurele taakstelling. 
 
Formatie 
Vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd of de FLO-leeftijd zullen medewerkers de 
organisatie verlaten. Bij uitstroom van personeel zal overwogen worden werkzaamheden te herverdelen 
of taken soberder of niet uit te voeren, waarbij de uitvoering van wettelijke taken zo veel mogelijk zal 
worden ontzien. Het al dan niet opnieuw invullen van vrijgekomen formatieruimte als gevolg van 
natuurlijk verloop is afhankelijk van de mogelijkheden om de werkzaamheden anders te beleggen of van 
de mogelijkheden om efficiency te bewerkstelligen. Er zijn al veel maatregelen genomen om op 
onderdelen te komen tot een andere, meer efficiënte manier van werken. Daar staat tegenover dat op 
enkele dossiers soms extra capaciteit moet worden ingezet.   
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Vertrek GMZ: onttrekking aan reserve GMZ en taakstelling 
In 2020 worden de meldkamers van Zeeland en Midden-West-Brabant samengevoegd. In zowel onze 
begrotingen als onze jaarrekeningen is de afgelopen járen in de risicoparagraaf gemeld dat de overdracht 
financiële risico's voor de veiligheidsregio met zich mee kan brengen. Eind 2018 is meer duidelijkheid 
ontstaan over de omvang van deze risico's. 
 
VRZ heeft van het Ministerie van J&V, als onderdeel van de package-deal, in 2018 een eenmalig bedrag 
van € 1 mln. ontvangen ter compensatie van frictie- en desintegratiekosten.  
Dit bedrag wordt in 2020 gebruikt om incidentele frictiekosten en (tijdelijk) structurele 
desintegratiekosten af te dekken, die ontstaan bij de afbouw van kosten van de meldkamer.  
 
In 2020 is begroot om in totaal € 842.220 te onttrekken aan de reserve GMZ. Vanaf 2021 is een 
structurele taakstelling opgenomen van € 294.100. In de periode 2019--2020 zal een plan van aanpak 
worden opgesteld.  
 
Verdere reductie nodeloze uitrukken (STOOM) 
Het terugdringen van loze (ongewenste en onechte) meldingen van het openbaar brandmeldsysteem 
(OMS) en daardoor nodeloze uitrukken van de brandweer is één van de speerpunten van Brandweer 
Nederland. Om de brandveiligheid in gebouwen met een verhoogde kans op (ongevallen bij) brand te 
vergroten, is het bij bepaalde categorieën wettelijk verplicht om het gebouw te voorzien van een 
brandmeldinstallatie (BMI). Door de brandmeldinstallatie is een eventuele brand vroegtijdig te ontdekken 
en zowel de organisatie in het gebouw als de brandweer tijdig te alarmeren. Zo is het mogelijk een brand 
snel meester te zijn, slachtoffers te voorkomen en schade te beperken. Een deel van deze BMI’s moet 
rechtstreeks doormelden naar de regionale alarmcentrale (RAC) van de brandweer, de zogenaamde 
automatische doormelding. Naast een verhoging van de brandveiligheid heeft dit systeem een keerzijde. 
Er is vaak sprake van nodeloos alarm door o.a. verkeerd gebruik, storingen en 
onderhoudswerkzaamheden. Met het reeds lopende project STOOM wordt ernaar gestreefd om het 
aantal uitrukken op ongewenste en onechte meldingen de komende jaren terug te dringen. Het nog 
resterende deel van de taakstelling bedraagt € 42.750. 
 
Onvoorzien 
De post onvoorzien bedraagt € 50.000. Het betreft een meerjarig incidentele post bedoeld voor 
onvoorziene incidentele uitgaven of voor het één jaar dekken van structurele uitgaven. 
 
Risico’s en weerstandsvermogen 
Zoals al in eerdere begrotingen en jaarrekeningen is aangegeven is het weerstandsvermogen in de vorm 
van een algemene reserve bijzonder laag. De richtlijn van de VZG geeft dat een algemene reserve van 5% 
van het begrotingstotaal wenselijk is. Voor VRZ betekent dit bij een begroting van € 36,7 mln. een 
algemene reserve van € 1,8 mln. Uitgaande van een actuele algemene reserve van circa € 600.000 in 
relatie tot de geïnventariseerde risico’s kan het weerstandsvermogen in 2020 als matig beschouwd 
worden. Voor verdere informatie over weerstand en risico’s wordt u verwezen naar de paragraaf 
weerstandsvermogen. 
 

2. Wettelijk kader en of eerdere besluitvorming 

In artikel 34 van de Wet gemeenschappelijke regelingen is opgenomen dat het Algemeen Bestuur van het 
openbaar lichaam de begroting 2020 vaststelt in 2019.  
 
In Artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen is opgenomen dat het dagelijks bestuur van het 
openbaar lichaam vóór 15 april 2019 de algemene financiële en beleidsmatige kaders zendt aan de raden 
van de deelnemende gemeenten. 
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Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam zendt de begroting binnen twee weken na de 
vaststelling, doch in ieder geval vóór 1 augustus 2019 aan gedeputeerde staten. 
 
Het is in het ‘Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten’ voorgeschreven dat in de begroting 2020 
vergelijkende cijfers worden opgenomen tussen de jaarrekening 2018, de begroting 2019 en de begroting 
2020. De jaarrekening 2018 van VRZ is nog niet vastgesteld. De voorlopige cijfers zijn opgenomen. Zodra 
de accountantscontrole van de jaarrekening 2018 is afgerond zullen de cijfers definitief worden ingevuld. 
 
De begroting 2020 is opgesteld vooruitlopend op de samenstelling van het beleidsplan 2020-2023. Om te 
zorgen voor een nieuw beleidsplan 2020-2023, waaraan ons bestuur, onze gemeenteraden en partners 
actief hun bijdrage kunnen leveren, is de procedure gepland voor geheel 2019. Eind 2019 wordt het 
beleidsplan ter vaststelling aangeboden aan het Algemeen Bestuur. Afhankelijk van het ambitieniveau en 
bijzondere speerpunten in het beleidsplan volgt eventueel in de (meerjaren)begroting 2020 hierop 
bijstelling in een begrotingswijziging.  
 

3. Financiën 

Financiële consequenties 
(Incidenteel/structureel, 
investering, 
exploitatielasten en 
kapitaallasten) 

De programmabegroting 2020 is sluitend met een verhoging van de 
gemeentelijke bijdrage met € 1.758.822 en een verlaging van de 
gemeentelijke bijdrage Bevolkingszorg met € 12.000, beiden ten opzichte 
van 2019.  
 

Dekking uit  De dekkingsmiddelen voor VRZ bestaan vooral uit de BDUR en 
gemeentelijke bijdragen. Daarnaast zijn er nog andere (kleinere) 
inkomstenbronnen zoals aansluitingen-OMS, subsidies en inkomsten 
conform de vergoedingenlijst.  
 
De geraamde onttrekking aan de reserves bedraagt in 2020  
€ 851.420. De taakstelling in 2020 bedraagt € 370.287. 
 

4. Consequenties 

Operationele consequenties 
 

In de voorliggende programmabegroting zijn de minimaal noodzakelijke 
maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat VRZ haar wettelijke taken 
op een adequate en kwalitatief goede wijze kan blijven invullen en over 
voldoende operationele slagkracht kan beschikken. Dit opdat VRZ 
voldoende voorbereid is op de belangrijkste risico’s uit het Zeeuwse 
risicoprofiel. 
 

Consequenties voor 
gemeenten 
 

De verdeelsleutel voor de gemeentelijke bijdrage is gebaseerd op de 
gemeenschappelijke regeling VRZ 2017 (op basis van de uitkeringsmaatstaf 
Veiligheid van het Gemeentefonds). 
 
 In de cijfers die in de begroting 2020 zijn opgenomen, is de afgesproken 
verdeelsleutel en groeipad uit 2013 verwerkt. Daarnaast zijn de nieuwe 
maatstaven uit de septembercirculaire 2018 verwerkt zoals is beschreven 
in de Gemeenschappelijke Regeling.  
 
Dit leidt tot een wijziging in de verdeling tussen gemeenten en betekent 
dat de voordeelgemeenten minder stijgen dan de nadeelgemeenten.  
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5. Communicatie 

Na vaststelling van de begroting wordt deze aangeboden aan Gedeputeerde Staten van Provincie 
Zeeland. 
 

Bijdrage aan Veiligheidsregio Zeeland

Gemeente

Bijdrage 

2019 

(BW2019-2)

Bijdrage 

2020 

nieuw

Verschil 

2020

(tov 2019)

Borsele 1.694.562 1.791.392 96.830

Goes 2.547.761 2.678.539 130.778

Hulst 1.771.779 1.873.047 101.268

Kapelle 731.628 778.506 46.878

Middelburg 2.803.354 3.002.613 199.259

Noord-Beveland 772.628 840.324 67.696

Reimerswaal 1.364.369 1.461.233 96.864

Schouwen-Duiveland 2.626.861 2.796.534 169.673

Sluis 2.105.629 2.287.498 181.869

Terneuzen 3.992.036 4.190.101 198.065

Tholen 1.737.547 1.835.605 98.058

Veere 1.727.898 1.884.508 156.610

Vlissingen 2.746.948 2.961.952 215.004

 Totaal 26.623.000 28.381.852 1.758.852

Bijdrage aan Veiligheidsregio Zeeland tbv Bevolkingszorg

Gemeente

Bijdrage 

2019 

(BW2019-2)

Bijdrage 

2020 

nieuw

Verschil 

2020

(tov 2019)

Borsele 10.643 9.929 -713

Goes 17.327 16.166 -1.162

Hulst 12.968 12.099 -869

Kapelle 5.819 5.429 -390

Middelburg 22.418 20.915 -1.503

Noord-Beveland 3.531 3.294 -237

Reimerswaal 10.186 9.503 -683

Schouwen-Duiveland 16.028 14.953 -1.074

Sluis 11.212 10.460 -752

Terneuzen 25.691 23.968 -1.722

Tholen 11.987 11.183 -804

Veere 10.306 9.615 -691

Vlissingen 20.886 19.485 -1.400

 Totaal 179.000 167.000 -12.000



 Algemeen Bestuur 
 4-7-2019 
 Agendapunt: 5c 

 Pagina 10 van 10 

 

 

Adviezen 

Ondernemingsraad (OR) 
 

Wordt ter informatie aangeboden. 

Veiligheidsdirectie (VD) 
 

Wordt ter informatie aangeboden. 

Adviescommissie Financiën 
(ACF) 
 

Positief advies na verwerking van enkele tekstuele aanpassingen. De 
ACF constateert dat de uitgaven voor de brandweerpost Dreisschor 
(ca. € 100.000) structureel meerjarig zijn verwerkt met een 
incidentele bijdrage hiertegen tot en met 2020. De ACF adviseert om 
na het evaluatiemoment in 2020 over al dan niet openblijven van 
deze post te bezien of aanpassing van deze uitgaven noodzakelijk is. 
Tevens adviseert de ACF om vóór eind 2019 een plan van aanpak op 
te stellen en acties in gang te zetten om de taakstelling voor de 
komende jaren structureel op te lossen. 
 

Bestuurlijk Adviseursoverleg 
(BAO) 
 

De begroting is op basis van huidig meerjarenbeleidsplan opgesteld. 
Er worden in deze programmabegroting 2020 geen nieuwe 
beleidskeuzes voorgesteld. Het op te stellen nieuwe 
meerjarenbeleidsplan biedt de gelegenheid om keuzes over het te 
voeren beleid in de komende periode (en over het ambitieniveau 
voor het uitvoeren van de wettelijke taken) te maken. 
 

 

Besluit Algemeen Bestuur: 
 

Registratienummer: 

 
 

Paraaf secretaris van het Algemeen Bestuur: 
 
 

Datum:  

 


