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Voorwoord

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 (VRZ) bestaat uit Brandweer Zeeland, Risico- en Crisisbeheersing en tot 

medio 2020 de Gemeenschappelijke Meldkamer Zeeland. Daarnaast verzorgen we de coördinatie 

van Bevolkingszorg. We werken 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 vinden 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 
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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. 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 VRZ 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 VRZ is voor de continuïteit van de (crisis)organisatie van vitaal 

belang. VRZ 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 voor besluitvorming aan het Algemeen Bestuur worden 

voorgelegd. Bij het opmaken van het meerjarenbeleidsplan 2020-2023 betrekken we alle partners en 

gemeenteraden zodat we een gedragen plan hebben. 

Edith van der Reijden

Directeur VRZ / commandant Brandweer
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Inleiding

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 beleidplan 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. 

De begroting 2020 voldoet aan het Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten (BBV). 

De begroting bestaat uit:
Hoofdstuk 1: de beleidsbegroting;
Hoofdstuk 2: de financiële begroting en meerjarenraming.

Het hoofdstuk beleidsbegroting bestaat vervolgens uit:
Deel 1.1: het programmaplan;
Deel 1.2: de paragrafen.

Het hoofdstuk financiële begroting en meerjarenraming bestaat vervolgens uit:
Deel 2.1: de uitgangspunten voor de begroting;
Deel 2.2: het overzicht van baten en lasten en de toelichting;
Deel 2.3: de uiteenzetting van de financiële positie en de toelichting;
Deel 2.4: het overzicht van de geraamde baten en lasten per taakveld.

Voor de programmabegroting 2020 is de volgende (programma)structuur gehanteerd:

1. Programma Bevolkingszorg;
2. Programma Gemeenschappelijke Meldkamer;
3. Programma Risicobeheersing;
4. Programma Brandweer;
5. Programma Crisisbeheersing ;
6. Programma Geneeskundige Hulpverlening in de Regio (GHOR);
7. Programma Maritieme Veiligheid;
8. Programma Nucleaire Veiligheid
9. Overhead en kostentoerekening;
10. Algemene dekkingsmiddelen;
11. Onvoorzien;

Binnen deze programma’s komen drie W- vragen aan de orde, namelijk “Wat willen we bereiken?”, 
“Wat gaan we daarvoor doen?” en “Wat gaat het kosten”. Elk programma kent een programmaplan 
waarin de wettelijke en niet-wettelijke taken zijn opgenomen en het ambitieniveau dat wordt 
nagestreefd. Er is hierbij sprake van een groeimodel voor de komende jaren. VRZ voert hoofdzakelijk 
wettelijke taken uit. VRZ is niet geheel vrij om te bepalen hoe de wettelijke taken worden uitgevoerd. 
De inspectie Justitie & Veiligheid houdt toezicht op de uitvoering van de wettelijke taken door de 
veiligheidsregio’s. 

In de programma’s wordt gewerkt met ‘doelenbomen’. Een doelenboom is een model met een 
hiërarchische weergave van doelen in de vorm van een hoofddoel en subdoelen/activiteiten waarvan 
verondersteld wordt dat deze een bijdrage leveren aan het hoofddoel. Een doel geeft ambities weer, 
iets dat je wilt bereiken. De doelen en subdoelen/activiteiten zijn zo veel mogelijk ‘SMART’ 
geformuleerd waarbij, zo mogelijk, gebruik is gemaakt van prestatie-indicatoren. 

https://tallsay.com/page/4294975252/wat-is-de-smart-methode-hoe-stel-je-smart-doelen-op-en-smart-voorbeelden
https://tallsay.com/page/4294975252/wat-is-de-smart-methode-hoe-stel-je-smart-doelen-op-en-smart-voorbeelden
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Hoofdstuk 1:

Beleidsbegroting
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Deel 1.1: Het programmaplan

1.1.1 Programma Bevolkingszorg

Omschrijving en wettelijk kader

Bij een ramp of crisis heeft de gemeentelijke overheid een aantal taken om de effecten van een ramp 
of crisis voor de burgers zoveel mogelijk te beperken. Op grond van artikel 10 Wet veiligheidsregio's 
heeft VRZ de opdracht om rampenbestrijding en crisisbeheersing te organiseren. In het 
onderliggende Besluit veiligheidsregio's staat eveneens dat het college van burgemeester en 
wethouders een team Bevolkingszorg aanwijst dat belast is met een aantal taken. 

Foto van de eindoefening Deltawateren

Hoofdzakelijk worden de volgende zes 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
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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

Wat willen we bereiken?



9

In het meerjarenbeleidsplan 2016-2019 is als doelstelling opgenomen: 

“Bevolkingszorg is een robuuste partner die bijdraagt aan de continuïteit van de crisisorganisatie. Dat 
wordt bereikt indien de acute bevolkingszorg op orde is, er een snelle en goede herstelzorg is en 
indien een adequate crisiscommunicatie aanwezig is”.

Wat gaat VRZ doen?

De acute bevolkingszorg is op orde

De acute bevolkingszorg is de zorg die in geval van een crisis direct door professionele hulpverleners 
gegeven kan worden. Dit is op orde als de taken worden uitgevoerd door de vakbekwame hulpver-
leners die bestaan uit het voorzien van opvang en verzorging, het registreren van slachtoffers, het 
registreren van schademeldingen en het adviseren van het regionaal operationeel team (ROT). Om 
ervoor te zorgen dat deze hulpverleners hun taak zo goed mogelijk kunnen verrichten is een goede 
voorbereiding nodig. De operationele voorbereiding (preparatie) betreft voorbereidende 
werkzaamheden die ervoor zorgen dat Bevolkingszorg bij een inzet tijdig en adequaat kan optreden. 
Daarnaast omvat de operationele voorbereiding ook de planvorming w.o. de procesplannen van 
Bevolkingszorg. Deze operationele voorbereidingen moeten ook actueel worden gehouden.

Investeren in vakbekwaamheid Bevolkingszorg functionarissen 

Naast het feit dat alle materiële operationele voorbereidingen moeten zijn getroffen is het 
noodzakelijk dat de functionarissen ook de kennis en kunde hebben om te weten wat zij moeten 
doen ingeval van een crisis. Dit heet de vakbekwaamheid van de Bevolkingszorg functionarissen. 
In 2019 en 2020 wordt extra ingezet op kwalitatief beleid met betrekking tot vakbekwaamheid in de 
vorm van het toetsen en certificeren van de functionarissen van Bevolkingszorg. 

Het voorzien in opvang en verzorging

Voor de betrokkenen bij een incident die behoefte hebben aan hulp tot het krijgen van opvang en 
verzorging wordt binnen drie uur na de aanvang van het incident voor voldoende opvanglocaties 
gezorgd. Afhankelijk van de situatie en het aantal op te vangen betrokkenen kunnen er diverse 
opvanglocaties worden aangesproken. Voor de mensen die voor langere tijd niet kunnen terugkeren 
naar huis of die ook voor langere tijd geen gebruik kunnen maken van opvang bij familie of vrienden 
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zal binnen 48 uur tijdelijke huisvesting worden gezocht. In 2020 blijft de goede uitvoering van dit 
proces geborgd via opleiding, training en oefening.

Het registreren van slachtoffers en schadegevallen

Het doel van het registreren van slachtoffers en schadegevallen is om ervoor te zorgen dat 
verwanten zo snel mogelijk informatie krijgen over hun naaste. Hiervoor is de 
Slachtofferinformatiesystematiek (SIS) ontwikkeld. Daarnaast kan deze informatie ook van belang zijn 
voor de nazorg aan de betrokkenen, onderzoek door de politie naar de toedracht van het incident, 
de wederopbouw van het rampgebied etc. In 2020 blijft de adequate uitvoering van dit proces 
geborgd, via opleiding, training en oefening.

Advisering van het Regionaal Operationeel Team

Door tussenkomst van de Algemeen Commandant Bevolkingszorg kan de sectie Bevolkingszorg het 
ROT adviseren over de wijze waarop te nemen maatregelen kunnen worden uitgevoerd. Denk daarbij 
aan de keuze voor een opvanglocatie of specifieke informatie over het bron- of effectgebied. In 2020 
blijft de adequate uitvoering van dit proces geborgd via opleiding, training en oefening.

Een snelle en goede herstelzorg

Herstelzorg is de verzamelnaam voor alle activiteiten die nodig zijn om een terugkeer naar de 
normale situatie te realiseren. Het doel van herstelzorg is dan ook om de omstandigheden terug te 
brengen tot een acceptabele situatie zodat het voor betrokkenen mogelijk is om zonder aanvullende 
zorg de dagelijkse gang van zaken weer op te pakken. In 2020 blijft de adequate uitvoering van dit 
proces geborgd via opleiding, training en oefening.

Voorzien in contactbehoefte bevolking met hulpinstanties 

Betrokkenen kunnen na een crisis behoefte hebben aan uiteenlopende vormen van professionele 
hulpverlening. Bevolkingszorg vervult een faciliterende rol door betrokkenen door te verwijzen naar 
de juiste hulpverlenenende instanties. In 2020 blijft de adequate uitvoering van dit proces geborgd 
via opleiding, training en oefening.

Zorgen voor een plan van aanpak herstelfase

Hoe het proces 'herstelzorg' precies invulling krijgt, is afhankelijk van de aard en omvang van de 
crisis. Daarom wordt bij iedere crisis een apart plan van aanpak herstelfase gemaakt. In 2020 blijft de 
adequate uitvoering van dit proces geborgd via opleiding, training en oefening.

Een adequate crisiscommunicatie

Betrokkenen hebben tijdens een ramp of crisis feitelijke informatie nodig zodat zij zelf in actie 
kunnen komen. Vanwege de opkomende sociale media is het van belang dat de overheid zo snel 
mogelijk de juiste informatie beschikbaar stelt. Daarom wordt ernaar gestreefd om binnen 30 
minuten na aanvang van het incident informatie beschikbaar te stellen. Daarnaast is het van belang 
dat de verstrekte informatie ook regelmatig wordt bijgewerkt. In 2020 blijft de adequate uitvoering 
van dit proces geborgd via opleiding, training en oefening.

Wat gaat het kosten: programmabudget?

Begroting: 

2020

Begroting: 

2021

Begroting: 

2022

Begroting: 

2023

STR

Totaal Lasten 436.800 438.800 440.800 442.800

Totaal Baten -167.000 -167.000 -167.000 -167.000

Totaal STR 269.800 271.800 273.800 275.800

Totaal Saldo van baten en lasten 269.800 271.800 273.800 275.800
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Begroting: 

2020

Begroting: 

2021

Begroting: 

2022

Begroting: 

2023

Totaal Mutaties reserves 0 0 0 0

Eindtotaal 269.800 271.800 273.800 275.800

INC= Incidenteel; STR= Structureel

Op basis van de begroting 2019 (na de 2e begrotingswijziging) bedraagt de gemeentelijke bijdrage 
voor 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. 

Bijdrage aan Veiligheidsregio Zeeland tbv Bevolkingszorg

Gemeente

Bijdrage 

2019 

(BW2019-2)

Bijdrage 

2020 

nieuw

Verschil 

2020

(tov 2019)

Bijdrage 

2021 

nieuw

Bijdrage 

2022 

nieuw

Bijdrage 

2023 

nieuw

Borsele 10.643 9.929 -713 9.929 9.929 9.929

Goes 17.327 16.166 -1.162 16.166 16.166 16.166

Hulst 12.968 12.099 -869 12.099 12.099 12.099

Kapelle 5.819 5.429 -390 5.429 5.429 5.429

Middelburg 22.418 20.915 -1.503 20.915 20.915 20.915

Noord-Beveland 3.531 3.294 -237 3.294 3.294 3.294

Reimerswaal 10.186 9.503 -683 9.503 9.503 9.503

Schouwen-Duiveland 16.028 14.953 -1.074 14.953 14.953 14.953

Sluis 11.212 10.460 -752 10.460 10.460 10.460

Terneuzen 25.691 23.968 -1.722 23.968 23.968 23.968

Tholen 11.987 11.183 -804 11.183 11.183 11.183

Veere 10.306 9.615 -691 9.615 9.615 9.615

Vlissingen 20.886 19.485 -1.400 19.485 19.485 19.485

 Totaal 179.000 167.000 -12.000 167.000 167.000 167.000

1.1.2 Programma Gemeenschappelijke Meldkamer

Omschrijving en wettelijk kader

De meldkamers van Zeeland en Midden- en West-Brabant zullen in 2020 worden samengevoegd als 
onderdeel van een landelijke reorganisatie van de meldkamers. In 2013 heeft het Algemeen Bestuur 
ingestemd met Bergen op Zoom als nieuwe huisvestingslocatie. De GMZ gaat naar verwachting het 3e 
kwartaal 2020 over naar de Gemeenschappelijke Meldkamer Bergen op Zoom. 
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Schets van de nieuwe meldkamer in Bergen op Zoom

Wat willen we bereiken?

Het realiseren van een soepele overdracht van taken en personeel van de meldkamer Zeeland aan de 
nieuwe meldkamer in Bergen op Zoom in 2020.

Wat gaat VRZ doen?

Vanaf 1 januari 2020 gaat het personeel van ICT/functioneel beheer van VRZ over naar de Nationale 
Politie. Het ministerie van Justitie & Veiligheid (J&V) heeft hiervoor de rijksbijdrage aan VRZ met 
ingang van 2020 verlaagd (en de middelen toegevoegd aan de (rijks)begroting van de Nationale 
Politie). Eventuele beheerkosten voor VRZ in 2020 zullen worden doorberekend aan de Nationale 
Politie die het beheer van de meldkamer vanaf 1 januari 2020 formeel overneemt. 

De brandweercentralisten komen 1 januari 2020 in dienst van Veiligheidsregio Midden- en West 
Brabant (VRMWB). 

Ten aanzien van de overdracht van personeel aan beide organisaties loopt er een HRM traject.

Wat gaat het kosten: programmabudget?

Begroting: 

2020

Begroting: 

2021

Begroting: 

2022

Begroting: 

2023

STR

Totaal Lasten 627.672 622.500 622.500 622.500

Totaal Baten 0 0 0 0

Totaal STR 627.672 622.500 622.500 622.500

INC

Totaal Lasten 548.120 45.000 45.000 45.000

Totaal INC 548.120 45.000 45.000 45.000

Totaal Saldo van baten en lasten 1.175.792 667.500 667.500 667.500
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Begroting: 

2020

Begroting: 

2021

Begroting: 

2022

Begroting: 

2023

Totaal Mutaties reserves -548.120 -45.000 -45.000 -45.000

Eindtotaal 627.672 622.500 622.500 622.500

INC= Incidenteel; STR= Structureel

Ontwikkelingen

Voor de personele kosten van de (brandweer)centralisten wordt via de VRZ-begroting een bijdrage 
verstrekt aan de VRMWB. Er is rekening gehouden met een bedrag van € 667.500 (waarvan € 45.000 
betrekking heeft op reiskosten woon-werkverkeer). De onderliggende verdeelsleutel hiervoor is 
gebaseerd op het inwonersaantal (zie Businesscase Meldkamer Bergen op Zoom, 74% VRMWB - 26% 
VRZ). Onderdeel van deze bijdrage aan de VRMWB is een bijdrage aan een kwaliteitsslag op het 
meldkamerdomein in de vorm van de 24/7 beschikbaarheid van calamiteiten-coördinatoren (CaCo’s). 
Hiermee samenhangend is een structurele verhoging van de gemeentelijke bijdrage met € 169.000 
opgenomen vanaf 2020. Overigens merken we op dat deze kwaliteitsslag ook noodzakelijk was 
geweest indien de Zeeuwse meldkamer zelfstandig was gebleven.

Met het vertrek van de GMZ naar Bergen op Zoom is er enerzijds sprake van structurele 
desintegratiekosten in de vorm van huisvestings- en personele kosten en anderzijds van frictiekosten 
in de vorm van eenmalige personeelslasten, restboekwaarde van activa en de ombouw van de 
ruimte waar zich nu de meldkamer en het servicecenter van de politie bevinden voor ander gebruik. 
Voor eenmalige frictiekosten is in 2020 een bedrag opgenomen van € 548.120. Dekking vindt plaats 
door een onttrekking aan de reserve GMZ. 

Vanaf 2021 is een taakstelling opgenomen van € 294.100 in verband met de achterblijvende, 
structurele huisvestings- en overheadkosten (= desintegratiekosten). In de periode 2019-2020 zal een 
plan van aanpak worden opgesteld. In 2020 vindt daarom nog eenmalige dekking plaats door een 
onttrekking aan de reserve GMZ (zie Algemene dekkingsmiddelen). 
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1.1.3 Programma Risicobeheersing

Omschrijving en wettelijk kader

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. 

Foto van DOW Chemical (BRZO) vanuit Vlissingen

De nadruk in dit programma ligt niet op bestrijding, maar op het voorkomen en beheersbaar maken 
van branden en incidenten (onder andere artikelen 3 en 25 Wet veiligheidsregio’s). Daarbij wordt 
tevens gewezen op de eigen verantwoordelijkheid van burgers en bedrijven. Zeelandveilig.nl is 
hierbij hét platform voor inwoners waar veiligheidsinformatie is gebundeld, snel is terug te vinden en 
eenvoudig te gebruiken. 
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Wat gaat VRZ doen?

Risicobeheersing, waaronder het voorkomen en beperken van brand

Dynamische analyse van risico's

Het regionaal risicoprofiel en het brandrisicoprofiel geven een geactualiseerd overzicht en analyse 
van de voornaamste aanwezige risico’s in de regio die de samenleving ernstig kunnen ontwrichten. 
Deze risico’s zijn geanalyseerd naar waarschijnlijkheid dat ze zich voor kunnen doen en de impact die 
ze kunnen hebben op de samenleving. Op basis hiervan kunnen adequate maatregelen worden 
getroffen om de risico’s te voorkomen, beperken of te beheersen, afgewogen tegen de beschikbare 
middelen en tegen ons eigen ambitieniveau. Het regionaal risicoprofiel is in 2019 doorontwikkeld, 
waarbij de informatie uit het risicoprofiel op diverse wijzen aan diverse partijen beschikbaar wordt 
gesteld. De actualisatie wordt multidisciplinair benaderd en diverse partners worden hierin 
betrokken. Het geactualiseerde risicoprofiel dient als basis voor het ontwikkelen van een dashboard 
voor Zeelandveilig.nl met informatie voor inwoners over risicobeperking. Risico’s beperken zich niet 
tot aan de provincie- of landsgrenzen en in dat kader zal worden onderzocht of het realiseren van 
een grensoverschrijdend risicoprofiel tot de mogelijkheden behoort.

Controles op (brand)veiligheid op basis van risico’s 

VRZ houdt toezicht op het brandveilig gebruik van gebouwen en terreinen waaronder 
evenementenlocaties etc. Deze controles zijn uitgebreid van opzet, waarbij niet alleen wordt 
gecontroleerd op naleving van wet- en regelgeving ten aanzien van (brand)veiligheid, maar ook 
andere zaken met de gebouwverantwoordelijken worden besproken. Hierbij kan worden gedacht 
aan de bespreking van ontruimingsplannen, de BHV-organisatie, het periodiek houden van BHV-
oefeningen en ontruimingsoefeningen etc. Het geheel van deze aspecten bepaalt immers het 
brandveiligheidsniveau in een bouwwerk.

Realisatie 
2018

Streefwaarde
2020

Streefwaarde 
2021

Streefwaarde 
2022

Streefwaarde 
2023

Aantal controles brand-
veiligheid* 

1122** 850 750 750 750

*Totaal aantal controles n.a.v. 1) meerjarenplanning, 2) verzoeken gemeenten, 3) evenementen, 4) vuurwerkopslag

** De realisatie in 2018 is hoger dan de streefwaarde ten gevolge van extra controles op verzoek van gemeenten. 

Risico controles op (brand)veiligheid

Het aantal controles dat per jaar staat gepland, staat onder druk door het grote aantal 
adviesaanvragen op bouwplannen en gebruiksmeldingen, zie hieronder. Aan het uitvoeren van 
controles zijn geen wettelijke termijnen verbonden. Om toch zo goed als mogelijk om te gaan met 
deze groter wordende druk, wordt verdere invulling gegeven aan risicogericht controleren. De 
resultaten uit de controles worden overgedragen aan de gemeente voor juridische opvolging in geval 
van overtredingen. De Landelijke handhavingstrategie wordt in Zeeland niet overal toegepast, 
waardoor per gemeente maatwerk noodzakelijk is en dit draagt niet bij aan een effectieve en 
efficiënte procesvoering. In de komende jaren zal extra geïnvesteerd worden in afstemming met de 
gemeenten. Ambitie is om gezamenlijk te komen tot meer uniformiteit in werkwijzen en in 
toepassing van de landelijke handhavingsstrategie.

Advisering over brandveiligheid en brandveilig gebruik

VRZ geeft brandveiligheidsadviezen aan de gemeenten als bevoegd gezag. Zo worden bouwplannen 
en gebruiksmeldingen beoordeeld op brandveiligheid en getoetst aan geldende wet- en regelgeving, 
zoals het Bouwbesluit. Daarnaast beoordeelt VRZ ingediende Programma’s van Eisen (PVE), 
Uitgangspuntendocumenten (UPD), BHV-plannen en ontruimingsplannen. 
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Naast deze frequent terugkerende adviestaken heeft VRZ een actieve rol bij nieuwe ontwikkelingen 
zoals het Keurmerk Veilig Ondernemen (voor winkelgebieden KVO-W en voor bedrijventerreinen 
KVO-B).
Risicobeheersing vervult tevens een actieve rol bij de advisering op evenementen en de advisering op 
ontbrandingstoestemmingen vuurwerk en opslaglocaties vuurwerk.

Realisatie 
2018

Streefwaarde
2020

Streefwaarde 
2021

Streefwaarde 
2022

Streefwaarde 
2023

Aantal adviezen brandveiligheid 

en brandveilig gebruik 1074 1000 900 900 900

Aantal adviezen PvE’s, UPD en 

overig 220 195 195 195 195

Aantal adviezen evenementen 222 123 123 123 123

Aantal adviezen vuurwerk 14 24 24 24 24

Risico advieswerkzaamheden

Het aantal veiligheidsadviezen dat in 2018 op verzoek door de afdeling Risicobeheersing werd 
uitgebracht, lag hoger dan vooraf werd voorzien vanwege de aantrekkende economie. VRZ kan hier 
niet op sturen gelet op geldende wettelijke termijnen. In december 2018 is door het Algemeen 
Bestuur besloten om de hiervoor noodzakelijke extra formatie (1 fte) voor de duur van 2 jaar (2019 – 
2020) toe te kennen. Hierdoor is het tijdelijk mogelijk gemaakt om in 2019 en 2020 extra 
adviesverzoeken in behandeling te nemen. 

Thematische werkzaamheden: geen nood bij brand en STOOM

Geen Nood Bij Brand

In 2016 is VRZ gestart met het project Geen Nood Bij Brand (GNBB). De landelijk toegepaste methode 
“Geen nood bij brand” brengt een omslag van regelgericht werken (controles en handhaving) naar 
risicogericht werken (bewustwording) bij zorginstellingen. 

Realisatie 
2018

Streefwaarde
2020

Streefwaarde 
2021

Streefwaarde 
2022

Streefwaarde 
2023

Aantal uitgevoerde expedities 2 2 2 2 2

Aantal getekende convenanten 1 2 2 2 2

Structureel terugdringen ongewenste en onechte meldingen brandmeldinstallaties 

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. 

Met de werkzaamheden vallend onder het project STOOM (structureel terugdringen ongewenste en 
onechte meldingen) wordt ernaar gestreefd om het aantal uitrukken op ongewenste en onechte 
OMS- en PAC- meldingen de komende jaren terug te dringen. Bij aanvang is er een structurele 
taakstelling opgenomen in de begroting van € 70.250 (= 281 * € 250). Inmiddels is deze deels 
gerealiseerd en resteert er nog een taakstelling van € 40.250. Eind 2019 wordt geëvalueerd in welke 
mate STOOM in 2020 voortgang zal krijgen.

Realisatie 
2018

Streefwaarde
2020

Streefwaarde 
2021

Streefwaarde 
2022

Streefwaarde 
2023

Verdere reductie uitrukken op 
OMS- en PAC- meldingen t.o.v. 
2016 (cumulatief)

154 281 281 281 281
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Advisering op omgevingsveiligheid en fysieke leefomgeving

Omgevingsveiligheid gaat over de vraag hoe we de beperkte ruimte in Nederland veilig kunnen 
benutten en de risico’s die mensen lopen door o.a. opslag, productie, gebruik en vervoer van 
gevaarlijke stoffen in hun omgeving zoveel mogelijk beperken. VRZ geeft daartoe integrale 
veiligheidsadviezen op inpassingsplannen, bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen en 
structuurvisies, waarbij het aspect omgevingsveiligheid wordt beoordeeld. Ook de advisering over 
bereikbaarheid voor de hulpdiensten en bluswaterwinning wordt hierin betrokken. In de toekomst 
wordt de nieuwe Omgevingswet met de onderliggende Besluiten van kracht. Dit zal van invloed zijn 
op de adviesfunctie van VRZ op omgevingsveiligheid. VRZ is reeds gestart met de voorbereiding op de 
komst van de Omgevingswet. Meer contact met de ketenpartners en proactief adviseren en 
faciliteren bij het ontwikkelen van omgevingsvisies bij de gemeenten zijn daar onderdeel van. 
In 2018 zijn minder adviezen uitgebracht dan conform de streefwaarde werd beoogd. Bij veel 
gemeenten is de omvang van bestemmingsplannen toegenomen en daardoor zie je een afname van 
adviesaanvragen van het aantal kleinere plannen. De tijdsbesteding per plan is hierdoor gestegen. 
Daarnaast is veel tijd geïnvesteerd in de advisering op gemeentelijke en provinciale omgevingsvisies 
in aanloop naar de nieuwe omgevingswet.

Realisatie 
2018

Streefwaarde
2020

Streefwaarde 
2021

Streefwaarde 
2022

Streefwaarde 
2023

Aantal adviezen 
omgevingsveiligheid 

80 95 95 95 95

Inspecties en advisering industriële veiligheid 

Bedrijven waar grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen aanwezig zijn boven een bepaalde 
drempelwaarde, vallen onder de werking van het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 (Brzo 2015). 
In Nederland zijn er ruim 400 bedrijven die onder de Brzo-regelgeving vallen, variërend van complexe 
chemische industrie tot relatief eenvoudige opslagbedrijven voor bepaalde typen gevaarlijke stoffen. 
VRZ heeft een wettelijke verplichting om toe te zien op de veiligheid bij BRZO bedrijven via advisering 
en inspecties. Een team binnen VRZ levert hieraan een actieve bijdrage.

VRZ kent voor het onderwerp Industriële Veiligheid een samenwerkingsverband met de 
veiligheidsregio’s Rotterdam-Rijnmond, Zuid-Holland Zuid, Haaglanden en Hollands Midden. Jaarlijks 
worden ambities ten aanzien van deze samenwerking geformuleerd. 

Naast de zogenaamde BRZO-inspecties is het bestuur van VRZ conform artikel 31 van de Wet 
veiligheidsregio’s verantwoordelijk voor het aanwijzen van bedrijfsbrandweren bij industriële 
inrichtingen. De aangewezen bedrijfsbrandweren worden periodiek op sterkte en kwaliteit (van 
formatie en materieel) beoordeeld.

Tot slot worden door VRZ inspecties uitgevoerd bij risicovolle bedrijven waar gevaarlijke stoffen 
staan opgeslagen, maar die niet onder het regime van Brzo vallen, de zogenaamde Bevi-bedrijven 
(Besluit externe veiligheid inrichtingen). Naast de inspecties brengt VRZ veiligheidsadviezen uit, zoals 
de advisering op vergunningaanvragen en meldingen van Brzo- en Bevi-bedrijven. Daarnaast worden 
de wettelijk verplichte veiligheidsrapportages van Brzo-bedrijven op de voor VRZ van belang zijnde 
punten beoordeeld, met name de informatie voor de rampenbestrijding en het 
bedrijfsbrandweerrapport.
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Realisatie 
2018

Streefwaarde
2020

Streefwaarde 
2021

Streefwaarde 
2022

Streefwaarde 
2023

Aantal geplande BRZO-inspecties 22 20 20 20 20

Aantal niet routinematige BRZO 

inspecties 5 4 4 4 4

Aantal BRZO 

incidentenonderzoeken

4 4 4 4 4

Aantal adviezen BRZO 97 50 25 25 25

Aantal adviezen BEVI 73 20 20 20 20

Actualisaties aanwijzingen 

bedrijfsbrandweer

3 3 3 3 3

Bedrijfsbrandweerinspecties 6 7 7 7 7

Risico advieswerkzaamheden Industriële Veiligheid

Het aantal veiligheidsadviezen BRZO en BEVI dat in 2018 op verzoek door de afdeling 
Risicobeheersing werd uitgebracht, lag hoger dan vooraf werd voorzien vanwege de aantrekkende 
economie. VRZ kan hier niet op sturen. In december 2018 is door het Algemeen Bestuur besloten om 
de hiervoor noodzakelijke extra formatie (1 fte) voor de duur van 2 jaar (2019 – 2020) toe te kennen. 
Hierdoor is het tijdelijk mogelijk om in 2019 en 2020 extra adviesverzoeken in behandeling te nemen.

Bevordering en borging van kennisontwikkeling: brandonderzoek

Kennis kan worden vergaard door o.a. het uitvoeren van brandonderzoek. Brandonderzoek is het 
geheel van technisch en tactisch onderzoek naar het ontstaansgebied, de oorzaak (toedracht) en het 
verloop van een brand, de werking van de brandpreventieve voorzieningen en de technische staat 
van het gebouw of object. Brandonderzoek vergroot het inzicht in het ontstaan en de ontwikkeling 
van brand en levert daarmee een bijdrage aan de veiligheid van de samenleving. Het vergroot de 
mogelijkheden tot handhaving en verbetering van wet- en regelgeving, het beperken van schadelast, 
het detecteren van veroorzakers van brand en het verhogen van de kwaliteit van preventieadviezen 
en voorlichting. Voor de komende beleidsperiode is de focus bij brandonderzoek gelegd op de 
volgende speerpunten:

- Uitvoeren van de 100% inventarisatie en registratie van woningbranden.
De invoering van de inventarisatie heeft tot doel meer inzicht te krijgen in oorzaken van 
woningbranden, het verloop van een woningbrand, eventuele slachtoffers en in beperkte 
mate de repressieve inzet. Met de registratie van woningbranden wordt meer 
informatie/data/beeld verkregen over woningbranden. De gegevens zijn waardevol voor het 
werk van brandonderzoekers, de inzet van repressieve collega’s bij een woningbrand, maar 
ook voor activiteiten van Brandveilig Leven.

- Uitvoeren van brandonderzoek bij alle branden met slachtoffers en branden in bijzondere 
gebouwen als woon- zorginstellingen, penitentiaire inrichtingen, kinderdagverblijven, hotels 
en parkeergarages.

VRZ beschikt over gecertificeerde brandonderzoekers die na een brand de plaats van het incident 
onderzoeken. De verkregen informatie is waardevolle input voor de preventieve en repressieve 
organisatie. In 2018 zijn 179 woningbranden onderzocht waarmee is voldaan aan de realisatie van de 
streefwaarde om 100% van alle woningbranden te onderzoeken.

Realisatie 
2018

Streefwaarde
2020

Streefwaarde 
2021

Streefwaarde 
2022

Streefwaarde 
2023

Inventarisatie en registratie 
woningbranden

100% 100% 100% 100% 100%

Uitgebreide brandonderzoeken 100% 100% 100% 100% 100%
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Vergroten zelfredzaamheid via risicocommunicatie en veerkrachtige samenleving

Hoe voorzichtig we met z’n allen ook zijn, er kan altijd iets misgaan. Denk aan een ongeval waarbij 
gevaarlijke stoffen vrijkomen, een brand in een chemisch bedrijf of een natuurramp zoals een 
overstroming. Ook in huis kan er wat gebeuren, zoals een brand met schade en mogelijk ook 
slachtoffers als gevolg. Het is goed wanneer mensen dit beseffen en weten dat zij zelf een belangrijke 
rol hebben bij het redden van zichzelf én anderen. En dat ze weten hoe ze het beste kunnen 
handelen om zichzelf en anderen in veiligheid te brengen. Maar ook, mensen hebben soms vragen en 
zorgen rond veiligheid. Zij verwachten van de overheid dat deze transparant is over mogelijke risico’s 
en informatie geeft wat ze moeten doen als het mis gaat. Brandveilig leven en Zeeland Veilig 
voorzien hierin en helpen bij het vergroten van de veiligheid in Zeeland. 

Brandveilig Leven 

De veranderende maatschappij vraagt om een vernieuwde aanpak op het gebied van 
brandveiligheid. Door middel van preventieve activiteiten en maatregelen moet een hogere mate 
van besef ontstaan bij burgers en bedrijven over de eigen mogelijkheden en verantwoordelijkheden. 
Door dit besef en de maatregelen die daaruit voortvloeien, moet uiteindelijk het letsel bij brand en 
het aantal incidenten afnemen. De eerste verantwoordelijkheid voor (brand)veiligheid ligt niet bij de 
brandweer, maar wordt actief ingevuld door bedrijven, instellingen en de burger. Door als brandweer 
in de preventieve sfeer een samenwerking aan te gaan met deze partijen, moet deze doelstelling 
worden bereikt.

Realisatie 
2018

Streefwaarde
2020

Streefwaarde 
2021

Streefwaarde 
2022

Streefwaarde 
2023

Lezingen/ presentaties voor 
groepen

33 30 30 30 30

Activiteiten basisonderwijs/ 
voortgezet onderwijs

28 25 25 25 25

Woningchecks 24 20 20 20 20

Voorlichting omwonenden *
12 3 3 3 3

Voorlichting tijdens 
evenementen

25 30 30 30 30

Info verzoeken 150 150 150 150 150

*Specifiek voorlichting na brand wordt niet meer gemeten. Wel wordt geoefend in de wijk met voorlichting. In 2018 is dit 10 keer gedaan 
en is 2 keer een tijdelijke pop-up store geopend.

Zeelandveilig.nl is actueel, volledig en bekend

Er is relevante informatie over gevaren, handelingsperspectieven, (overheids)maatregelen en actuele 
incidenten beschikbaar op www.zeelandveilig.nl. Het portal en verbonden sociale media staan 
centraal in de informatieverstrekking over fysieke veiligheid in Zeeland en geven antwoorden op 
vragen en zorgen van inwoners en bezoekers. Overheden, crisispartners en betrokken organisaties 
en bedrijven delen de content, waardoor inwoners en bezoekers in Zeeland via meerdere kanalen 
erop attent worden gemaakt.

Realisatie 
2018

Streefwaarde 
2020

Streefwaarde 
2021

Streefwaarde 
2022

Streefwaarde 
2023

Aantal bezoekers 
Zeelandveilig.nl (sessies)
Aantal volgers op Twitter en 
Facebook

 83.500

  14.830
  6.230

105.000

15.000 
en 7.000

110.000

15.000 
en 8.000

115.000

16.000 en 
10.000

115.000

17.000 en 
12.000
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Voor Zeeland Veilig wordt jaarlijks een activiteitenplan opgesteld voor publieksactiviteiten. De 
activiteiten sluiten aan bij de (latente) behoeften, zorgen en vragen van inwoners en bezoekers, bij 
de actualiteit (wat speelt er nu) en bij activiteiten van anderen. Via monitoring en onderzoek worden 
de effecten gemeten, waarna de aanpak indien nodig wordt bijgesteld. 

Wat gaat het kosten: programmabudget?

Begroting: 

2020

Begroting: 

2021

Begroting: 

2022

Begroting: 

2023

STR

Totaal Lasten 3.042.850 3.056.700 3.062.500 3.068.200

Totaal Baten -5.000 -5.000 -5.000 -5.000

Totaal STR 3.037.850 3.051.700 3.057.500 3.063.200

INC

Totaal Lasten 20.000 20.000 20.000 20.000

Totaal Baten -280.600 -118.600 -118.600 -118.600

Totaal INC -260.600 -98.600 -98.600 -98.600

Totaal Saldo van baten en lasten 2.777.250 2.953.100 2.958.900 2.964.600

Totaal Mutaties reserves 0 0 0 0

Eindtotaal 2.777.250 2.953.100 2.958.900 2.964.600

INC= Incidenteel; STR= Structureel

Ontwikkelingen

Risicobeheersing

Als gevolg van de aantrekkende economie, de intensivering van activiteiten in de bouw en industrie,
maar ook de toenemende complexiteit, worden door 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 besluit-
vorming plaats of 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.

Derving opbrengsten OMS 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. 
Hiermee samenhangend is in de meerjarenraming een structurele verhoging van de gemeentelijke 
bijdrage met € 162.000 opgenomen vanaf 2021.
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1.1.4 Programma Brandweer

Omschrijving en wettelijk kader

Het instellen en in stand houden van een brandweer in Zeeland is een gemeentelijke taak (artikel 2 
Wet veiligheidsregio’s) die is neergelegd bij het bestuur van de VRZ (artikel 10 Wet 
veiligheidsregio’s). 

Foto van bestrijding van een grote brand bij een fruitteeltbedrijf in Kapelle

De brandweer heeft tot taak (artikelen 14, 15 en 25 Wet veiligheidsregio’s):

- 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 willen 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 en 

uitrukken binnen de 
vastgestelde normtijden

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 en 
inzetten van de 

hulpverleningsteams 

Operationeel houden en 
inzetten van het MIRG-
team (zie programma 
Maritieme veiligheid) 

Operationeel houden en 
inzetten van de duikteams

Operationeel houden en 
inzetten van het Rope 

Rescue Team 

Het verkennen van gevaarlijke 
stoffen, het verrichten van 

ontsmetting en het waarschuwen 
van de bevolking

Operationeel houden en 
inzetten van de 

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 en 
een goede operationele 

voorbereiding 

Zorgen voor een goede 
evaluatie van 

incidentbestrijdingen 
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Het zorgen voor een (brand)veilige leefomgeving in Zeeland

Een meer (brand)veilige leefomgeving uit zich onder meer in een afname van het aantal branden 
en/of slachtoffers, zo is de meest eenvoudige redenatie. Het aantal branden en slachtoffers is in 
aantallen achteraf te bepalen en worden in onderstaande tabel inzichtelijk gemaakt. Voorspellingen 
en streefwaarden worden niet opgenomen vanwege de vele beïnvloedende externe factoren. Het 
totaal aantal alarmeringen en uitrukken neemt in Zeeland de afgelopen jaren toe.

Zeeland Realisatie 2015 Realisatie 2016 Realisatie 2017 Realisatie 2018

Aantal brand- en hulpverlenings 
alarmeringen

3.120 3.380 3.580 4.080

Aantal uitrukken brandweer 2.860 3.100 3.360 3.840

Ter plaatse 2.740 2.960 3.120 3.640
Bron : CBS brandweerstatistiek

Aantal dodelijke slachtoffers als gevolg 
van brand in Zeeland 

1 4 2 0

In dit ‘Programma Brandweer’ wordt uitgegaan van de continue beschikbaarheid en paraatheid van 
de brandweer (afgestemd op de risico’s) als doelstelling. Dit wordt gerealiseerd door de voldoende 
beschikbaarheid van mensen en middelen in combinatie met een goede opleiding en training en een 
adequate operationele voorbereiding en evaluatie.

Wat gaat VRZ doen?

Het bestrijden van brand

Door de droogte in de zomer van 2018 waren er meer buitenbranden, zoals bermbranden. In 2018 
waren er totaal 2.504 incidenten waarvoor tenminste met één basisbrandweereenheid is uitgerukt. 
In 2016 en 2017 waren er 2.288 uitrukken. Van de 2.504 uitrukken in 2018 waren er 1.640 met 
prioriteit 1 (in 2017; 1482) en 926 met prioriteit 2 (in 2017; 783). Conform de nieuwe brancherichtlijn 
Optische en Geluidssignalen Brandweer kent de brandweer sinds 1 juni 2017 nog maar twee 
prioriteiten; prio 1 en prio 2. 

Zeeland Realisatie 2015 Realisatie 2016 Realisatie 2017 Realisatie 2018

Aantal uitrukken brandweer met 1 TS 2.175 2.288 2.288 2.504
Bron: VRZ Business Intelligence

Uitrukken met andere voertuigen zoals redvoertuigen en hulpverleningsvoertuigen zijn hierbij buiten 
beschouwing gelaten. 

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

grootschalig brandweeroptreden en uitrukken binnen de vastgestelde normtijden

Paraatheid 

VRZ verzorgt 24/7 de brandweerzorg vanuit 64 brandweerposten en wil een robuuste, betrouwbare 
en toekomstbestendige organisatie zijn. Dat betekent dat per post bezien wordt of die post de 
verwachtingen dan ook betrouwbaar en toekomstbestendig kan invullen. Onderstaande tabel geeft 
inzicht in het aantal posten dat wat betreft personeel en functies in de huidige situatie (Q4 2018) op 
sterkte is om rond de klok uit te kunnen rukken. 
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Betrouwbaarheid en toekomstbestendigheid 2018 Binnen 

kantoortijden

In % Buiten 

kantoortijden

In %

Kan op beoogde sterkte uitrukken 27 
(incl. 4 dagbezettingen)

42% 56 88%

Kan niet op beoogde sterkte uitrukken 35 55% 7 11%

Kan niet uitrukken, staat buiten dienst 2 3% 1 1%

Totaal 64 100% 64 100%

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 huidige wijze van organiseren van onze brandweerzorg in Zeeland is echter niet 
toekomstbestendig. Vanwege demografische, economische en maatschappelijke ontwikkelingen en 
zoals ook blijkt uit bovenstaand overzicht is een nieuwe visie op de toekomstige organisatie 
noodzakelijk. In de ambities in het beleidsplan 2020-2023 zal met deze ontwikkelingen rekening 
worden gehouden. 

Uitrukken brandweer binnen de vastgestelde opkomsttijden

Hulpverlening moet snel en adequaat zijn. Het spoedeisende karakter vereist vastgestelde 
opkomsttijden. In het Eindrapport Maatwerk in Brandweerzorg zijn de opkomsttijden voor Zeeland 
vastgelegd. Hierin wordt in bepaalde situaties, door het bestuur gemotiveerd, afgeweken van het 
Besluit veiligheidsregio’s. In het besluit van het Algemeen Bestuur in 2015 over Maatwerk in 
Brandweerzorg is vastgelegd dat als norm voor een woonwijk 10 minuten wordt gehanteerd. In 
minder risicovolle gebieden mag dat 12 minuten zijn, in risicovollere gebieden wordt voorgesteld om 
sneller, in 8 minuten, aanwezig te zijn. De nu volgende cijfers hebben alleen betrekking op incidenten 
waarbij tenminste een basisbrandweereenheid (tankautospuit) betrokken is geweest. 

De realisatie is in 2018 voor het 4e jaar op rij gedaald naar 59%. De trend toont aan dat we vaak niet 
kunnen voldoen aan de opkomsttijden. De haalbaarheid van de opkomsttijden is een landelijke issue. 
Brandweer Nederland ontwikkelt in het project RemBrand een risicogerichte oplossing voor dit 
probleem. Hiermee wordt het Algemeen Bestuur in staat gesteld het ambitieniveau van de 
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brandweerzorg in Zeeland in relatie tot risico’s te bepalen. Kosten en baten worden hierbij 
afgewogen tegen de aanwezige risico’s. 

Beschikbaarheid van (brandweer)vrijwilligers

VRZ streeft naar voldoende vrijwilligers op de posten. Het aantal vrijwilligers is in 2018 ten opzichte 
van 2017, ondanks het opleidingsprogramma, afgenomen van 1.134 naar 1.111. Wel zijn inmiddels 
91 vrijwilligers actief op meerdere posten i.v.m. verschillen tussen woon- en werklocatie, de 
zogenaamde ‘opstappers’. 

Realisatie 

2014

Realisatie

2015

Realisatie

2016

Realisatie

2017

Realisatie

2018

Operationeel personeel 1.301 1.292 1.276 1.299 1.267

- w.v. beroeps 126 123 151 165 150

- w.v. vrijwilligers 1.175 1.169 1.125 1.134 1.111

Uitstroom brandweervrijwilligers *) 68 (6%) 73 (6%) 73 (6%) 79 (7%) 73 (6%)

*) exclusief sluiting van posten

Ervaringscijfers van 2014 t/m 2018 laten zien dat er gemiddeld meer dan één persoon per jaar per 
post stopt als brandweervrijwilliger. De uitstroom is op dit moment groter dan de instroom. 

Door de snel veranderende maatschappij is het binden van vrijwillig brandweerpersoneel niet meer 
zoals vijf jaar geleden. De gemiddelde brandweermedewerker zal naar verwachting 10 jaar bij ons in 
dienst blijven. Daarnaast heeft Brandweer Zeeland, net als andere regio’s een relatief hoog aantal 
vrijwillige brandweermedewerkers van boven de 50 jaar. Deze zogenaamde ‘grijze golf’ neemt 
binnen nu en 10 jaar afscheid. Naar verwachting zal de uitstroom de komende jaren daardoor 
toenemen naar gemiddeld circa 95 vrijwilligers per jaar.

Als gevolg van de maatschappelijke ontwikkelingen wordt het daarnaast een steeds grotere uitdaging 
om nieuwe vrijwilligers te werven. Oorzaken die hieraan ten grondslag liggen zijn o.a. vergrijzing en 
de afname van werkgelegenheid rondom posten in het buitengebied.

Beschikbaarheid van (brandweer)middelen

Realisatie 
2018

Streefwaarde 
2020

Streefwaarde 
2021

Streefwaarde 
2022

Streefwaarde 
2023

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’

64
56
1
5
2
0

64
42
1

19
1
1

63
37
1

23
1
1

63
36
1

23
2
1

63
35
1

24
2
1

Aantal redvoertuigen 7 7 7 7 7

Aantal posten met 
dagbezetting

4 4 4 4 4

Planning is om de post Kerkwerve samen te voegen met de post Zierikzee, de post ’s-Heer 
Arendskerke samen te voegen met de post Heinkenszand en een nieuwe post Goes-West te openen. 
Hierbij wordt opgemerkt dat de post ’s-Heer Arendskerke en de post Heinkenszand al een 
samengestelde eenheid vormen en er al tijdelijke huisvesting voor de post Goes-West is gerealiseerd 
aan de Troelstralaan te Goes. Afhankelijk van het oprichten van de nieuwe posten in Zierikzee, 
Heinkenszand en Goes-West wordt realisatie niet voor 2020 verwacht. Het totaal aantal posten zou 
dan idealiter 63 vanaf 2021 zijn.
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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 is bepalend voor de toekomst van de post. De 
kosten voor het openhouden van de post Dreischor zijn opgenomen in de begroting.

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. De kosten voor het openhouden van de post Domburg zijn 
opgenomen in de begroting.

Door het Algemeen Bestuur is in 2015 besloten tot veranderingen in de materiële samenstelling van 
posten (Maatwerk in Brandweerzorg). Op een aantal posten (25) is een ‘nieuwe TS’ (NTS) 
geadviseerd in plaats van de huidige TS-6 1. Deze NTS rukt uit met 6 personen, maar kan, indien 
noodzakelijk, ook veilig en verantwoord met 4 personen uitrukken, waardoor een slagvaardige 
invulling van de brandweerzorg kan plaatsvinden en de normtijden kunnen worden gehaald. De 
levering van de NTS is vertraagd. Gepland was de uitrol van 14 voertuigen in 2017-2018. De eerste 6 
voertuigen, waaronder een vakbekwaamheidsvoertuig, zijn in 2018 operationeel ingezet. 

Binnen VRZ blijven op basis van het besluit Maatwerk in Brandweerzorg 40 tankautospuiten, model 
TS-6, beschikbaar. In grootschalig verband wordt gebruik gemaakt van deze TS-en, waarmee 
voldoende slagkracht beschikbaar is zowel binnen Zeeland als in de ondersteuning buiten de regio. 
Op basis van het risicobeeld is op 3 locaties in Zeeland een 2e TS voorzien. Dit betreft de locaties 
Hulst, Vlissingen-Olympiaweg en Zierikzee2.

In de oude binnensteden en stedelijk gebied is de snelle inzet van een redvoertuig gewenst i.v.m. 
beperkte vluchtwegen, woningen boven winkels en slechte brandwerendheid. Tevens kan in 
industriegebieden/BRZO een redvoertuig nodig zijn als blusplatform bij industrie- of scheepsbranden. 
De opkomsttijd voor een redvoertuig wordt in dergelijke gebieden gelijkgesteld aan de opkomsttijd 
van de basisbrandweereenheid. Voor andere taken dan redden en blussen op hoogte in de 
genoemde gebieden is een gegarandeerde komst van een redvoertuig belangrijker dan een snelle 
opkomst. VRZ beschikt over 7 redvoertuigen3. 

VRZ beschikt over vier dagdienstbezettingen op de posten Middelburg-Stromenweg, Goes 
Oranjeweg, Borssele en Terneuzen Koegors. Uit onderzoek is gebleken dat een dagdienstmodel in 
Vlissingen niet haalbaar is. Reden hiervoor is dat de beschikbaarheid van zowel vrijwilligers als 
beroepsmedewerkers onvoldoende is. Het Algemeen Bestuur heeft daarom een voorgenomen 
besluit genomen om het onderzoek naar de brandweerzorg in Vlissingen-Middelburg (incl. 
Koudekerke) in 2019 uit te voeren. Dit onderzoek zal antwoord geven op de vraag hoe de 
brandweerzorg in dit gebied overdag en in de avond-, nacht- en het weekend vormgegeven kan 
worden. 

Paraat zijn voor specifieke risico’s als tunnelbrand, natuurbrand en industriebrand

Tunnelbrandbestrijding

In Zeeland zijn de volgende tunnels aanwezig:

1 Oosterland, Renesse, Scharendijke, Oostkapelle, Veere, Westkapelle, Zoutelande, Arnemuiden, Colijnsplaat, Kortgene, 
Wolphaartsdijk, Rilland, Baarland, Sint Annaland, Stavenisse, Sint Philipsland, Aardenburg, Cadzand, IJzendijke, Koewacht, 

Sluiskil, Zaamslag, Hulst (NTS en TS6), Kloosterzande, Domburg.
2 Dit is na de fusie met Kerkwerve en de nieuwbouw van de post in Zierikzee
3 Middelburg Stromenweg, Vlissingen Olympiaweg, Goes Oranjeweg, Terneuzen Zuidlandstraat, Oostburg, Hulst en 
Zierikzee.
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Westerscheldetunnel (lengte circa 6,6 km);
Sluiskiltunnel (lengte circa 1,3 km);
Vlaketunnel (lengte circa 330 meter).

Er is voor tunnelincidenten in de Westerschelde- en Sluiskiltunnel als opkomsttijd 14 tot 15 minuten 
tot aan de ingang van de tunnel vastgesteld. De posten dichtst bij de tunnelingangen leveren samen 
naast een TS6, drie ‘snelle interventievoertuigen (SIV)’, twee schuimblusvoertuigen en twee 
hulpverleningsvoertuigen (aan beide zijden). Er wordt jaarlijks geoefend voor een tunnelincident in 
Zwitserland. De NV Westerscheldetunnel draagt hier financieel aan bij. 

Natuurbrandbestrijding

Zeeland heeft een aantal kwetsbare natuurgebieden zoals de kop van Schouwen-Duiveland en de 
Manteling op Walcheren. Op basis van de risico’s in deze gebieden zijn en worden specifieke 
maatregelen getroffen, zoals de beschikbaarheid van materieel met een 4x4-aandrijving en speciale 
persoonlijke beschermingsmiddelen. De droogteperiode in 2018 heeft de kwetsbaarheid aangetoond 
van de hulpverleningsorganisatie. Gemeenten, VRZ en overige partners streven samen naar een 
verbetering van het veiligheidsniveau in deze kwetsbare gebieden. Onder andere in de planvorming 
en het het vakbekwaamheidsprogramma wordt inmiddels extra aandacht besteed aan de 
natuurbrandbestrijding. VRZ onderzoekt in de breedte verder welke verbeteringen noodzakelijk en 
mogelijk zijn.

Industriebrandbestrijding

Tussen Vlissingen en Borsele ligt het Sloegebied, een industriële omgeving met een aantal 
risicovollere bedrijven. Ditzelfde geldt voor de industriële omgeving ten zuiden van Terneuzen: de 
Kanaalzone. In de betreffende gebieden onderzoekt VRZ of samenwerking met de aanwezige 
bedrijfsbrandweren in PPS-constructies kan leiden tot efficiency- en effectiviteitsvoordelen.

Samen met gemeenten en bedrijven zorgen voor voldoende bluswatervoorzieningen

De zorg voor bereikbaarheid en (openbare) bluswatervoorziening ligt bij de gemeente. Volgens de 
Wet veiligheidsregio’s zijn burgemeester en wethouders belast met de organisatie van de 
brandweerzorg (artikel 2). Impliciet betekent dit ook dat zij de zorg hebben voor de voorwaarden om 
een brand te kunnen bestrijden. Om te voorzien in een primaire bluswatervoorziening is in de 
meeste gemeenten gekozen voor een stelsel van (ondergrondse) brandkranen, aangesloten op het 
drinkwaterleidingnet. Niet in alle gebieden zijn er voldoende brandkranen. Daarnaast verkleinen de 
drinkwaterleidingbedrijven sinds de nieuwe ontwerpeisen van distributienetten de diameter van hun 
waterleidingen in verband met hun in de Drinkwaterwet vastgelegde zorg voor schoon drinkwater. 
Verschillende Veiligheidsregio’s en gemeenten ondernemen inmiddels initiatieven om de 
bluswatervoorziening anders dan alleen met (ondergrondse) brandkranen in te vullen. Zeeland 
beschikt in aanvulling hierop momenteel over 6 waterwagens4, 6 dompelpompen c.q. 
watertransportsystemen en 2 groot vermogen dompelpompen voor industriebrand- en 
scheepsbrandbestrijding.

Om na te gaan of de bluswatervoorzieningen afdoende zijn om de brandweer in staat te stellen haar 
taak goed te kunnen uitoefenen, is in samenwerking met alle dertien gemeenten een project 
opgestart. In dit project wordt de staat van de bluswatervoorziening in heel Zeeland in kaart 
gebracht en wordt gekeken óf en op welke wijze verbeteringen in de bluswatervoorzieningen 
moeten worden gerealiseerd. De oplevering van de resultaten uit dit project inclusief mogelijke 
financiële gevolgen daarvan voor de gemeenten wordt in 2020 verwacht.

4 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
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Het beperken en bestrijden van gevaar voor mens en dier anders dan bij brand

De hulpverlening van de brandweer is meer dan brandbestrijding. In de Wet veiligheidsregio’s is in 
artikel 3 opgenomen dat het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij 
ongevallen anders dan bij brand tot de brandweertaak behoort. De brandweer helpt bijvoorbeeld 
ook bij het redden van mensen en dieren anders dan bij brand. Het gaat dan bijvoorbeeld om het 
bevrijden van slachtoffers uit verongelukte voertuigen, de redding van in het water geraakte 
personen, de redding van mensen op zee en het redden van mensen en dieren op hoogte enz. 

Operationeel houden en inzetten van de hulpverleningsteams

Uitgangspunt bij hulpverlening is dat de TS de eerste inzet doet en dat het HV-voertuig daarbij 
ondersteunend is. Een HV-voertuig wordt gezien als 2e lijnvoertuig en hoeft daardoor niet dezelfde 
opkomsttijd te hebben als een 1e lijnvoertuig. Het aantal HV-voertuigen is 85.
 

Operationeel houden en inzetten van de duikteams

De functie van het duikteam is niet met name in de wet genoemd. Onder het voornoemde artikel 3 
van de Wet veiligheidsregio’s valt ook het redden van mens en dier uit het water. De algemene 
noemer van deze vorm van incidentbestrijding is ‘Waterongevallenbestrijding’. Wettelijk verplicht is 
dat alle basisbrandweereenheden een grijpredding moeten kunnen uitvoeren. Op basis van het 
waterrijke gebied, de aantrekkingskracht daarvan op toeristen en watersporters is bestuurlijk de 
wens geuit vier (specialistische) duikteams te handhaven. De duikploegen zijn gestationeerd in de 
omgeving van de belangrijkste risicolocaties, op de posten Middelburg Stromenweg, Goes 
Oranjeweg, Tholen en Terneuzen Koegors. De meeste risicogebieden kunnen binnen 15 tot 20 
minuten worden bereikt. Hierdoor is het redden van mensen binnen ‘het gouden uur’ in principe 
mogelijk. Mensen die binnen deze tijd hulp ontvangen, maken een significant grotere kans om een 
ongeval te overleven. 

Operationeel houden en inzetten van het Rope Rescue Team (RRT)

Het Rope Rescue Team is een specialistisch team dat getraind is in het werken op hoogten of in
dalen/grotten/silo’s en met behulp van touwen reddend kan optreden. Dit specialisme is vanuit een 
landelijk initiatief na het incident in de Amercentrale actief geworden en in het landelijke project 
Specialistisch Optreden op Maat (SOM) (2012) belegd. Op basis van opkomsttijden is het werkgebied 
voor het team van VRZ de gehele provincie Zeeland plus West-Brabant tot aan de snelweg A16. 
Andere regio’s organiseren andere vormen van specialismen en vanuit VRZ kan op deze specialisme 
een beroep worden gedaan. De uitvoeringsvorm “Rope Rescue Team” is niet in de wet genoemd. Het 
redden van mensen vanuit een moeilijk bereikbare positie, zowel op hoogte als diepte, is een taak 
die onder artikel 3.1,b van de Wet veiligheidsregio’s valt. Er is geen wettelijk vastgelegde opkomsttijd 
voor een RRT. Op basis van vrije instroom is het team vanuit Terneuzen binnen 70 minuten in de 
risicogebieden aanwezig en binnen 90 minuten binnen de gehele regio. 

Het verkennen van gevaarlijke stoffen, het verrichten van ontsmetting en het 

waarschuwen van de bevolking

De brandweer helpt ook bij de bestrijding van ongevallen met gevaarlijke stoffen. Zeeland is, op Zuid-
Holland na, de provincie met de meest zware chemische industrie in Nederland. Dit betekent dat er 
met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt. De chemische industrie is met name geconcentreerd bij de 
industriegebieden Vlissingen-Oost, Arnestein (Middelburg), De Poel (Goes) en de Kanaalzone 
(Terneuzen - Sas van Gent). Daarnaast worden er in Zeeland dagelijks gevaarlijke stoffen vervoerd, 
via de weg, het spoor, waterwegen en buisleidingen onder de grond. 

5 Middelburg Stromenweg, Goes-West, Kruiningen, St. Annaland, Zierikzee, Hoek (Mauritsfort), Oostburg, Hulst



30

Operationeel houden en inzetten van de waarschuwings- en verkenningsdiensten, gaspakkenteams 

en deco-unit

Een belangrijk proces in dit kader is het meten en waarnemen van eventuele gevaarlijke stoffen bij 
bijvoorbeeld een brand. Het identificeren van stoffen en bedreigende effecten voor de bevolking en 
de te nemen maatregelen in het effectgebied ligt in eerste instantie bij de brandweer. Hierbij 
redeneert de brandweer vanuit een waarschijnlijke aanwezigheid van stoffen en niet vanuit een 
bepaalde zekerheid van aanwezige stoffen. 

Volgens het Besluit veiligheidsregio’s dient een eenheid voor bestrijding van gevaarlijke stoffen 
binnen 30 minuten te starten met de werkzaamheden op de plaats van het incident. De eenheid 
bestaat uit een tankautospuit, één snel inzetbaar gaspakkenteam (SIGT) en een decontaminatie-unit. 
Voor de risicogebieden moet in ieder geval een 2e team binnen 45 minuten gereed zijn. VRZ beschikt 
over 2 snel inzetbare gaspakkenteams op de posten Middelburg-Torenweg en Sas van Gent.

Zorgen voor voldoende opgeleid en geoefend personeel en een goede operationele 

voorbereiding

Vakbekwaamheid handelt op basis van de opgestelde richtlijnen die gesteld worden door de Wet 
veiligheidsregio’s en het Besluit veiligheidsregio’s. In het besluit worden de basis- en kwaliteitseisen 
gesteld waaraan onze organisatie moet voldoen. Het normeert de kwaliteit van het personeel door 
per functie kerntaken, competenties en het minimale opleidingsniveau vast te leggen. Wij maken 
gebruik van de brancherichtlijnen zoals de Herziene Leidraad Oefenen (2013) en gaan de vernieuwde 
branchestandaarden verdere uitvoering geven als maat voor kwaliteit en uitvoering. 

Opleiding manschappen

Het aantal nieuw op te leiden brandweermensen is mede afhankelijk van het verloop onder het 
bestaande brandweerpersoneel. Naar verwachting zal de uitstroom de komende jaren toenemen 
naar gemiddeld circa 95 per jaar. Gevolg voor de toekomst zal zijn dat de kosten van opleidingen 
(verder) zullen stijgen en dat de druk op de capaciteit van het opleidingsinstituut Brandweer Zeeland 
verder toeneemt. De doorstroom van manschappen naar andere nevenfuncties zal sneller plaats 
moeten gaan vinden en de intensiteit van het geven van opleidingen zal daardoor snel omhooggaan. 

Structureel wordt er nu begroot voor het opstarten van 3 ‘Leergangen Manschap’ per jaar. Per 
leergang nemen 12 cursisten deel. Een leergang duurt 2 jaar, waardoor er elk jaar 72 nieuwe 
manschappen in opleiding zijn en er 36 examen doen. Dit is niet voldoende om de uitstroom op te 
vangen en de posten ‘op sterkte’ te houden. Met deze 6 leergangen, die tegelijkertijd worden 
gegeven, is de maximale beschikbare opleidingscapaciteit ingezet. Afhankelijk van de omvang van de 
instroom kunnen extern aanvullende opleidingstrajecten worden ingekocht. Er zijn middelen 
geraamd om 2 leergangen in te kopen, waardoor het aantal nieuwe manschappen in opleiding kan 
stijgen naar 96 en er 48 examen doen, onder voorbehoud van beschikbare externe capaciteit.

Opleiding bevelvoerders

In 2020 start één nieuwe leergang bevelvoerder bestaande uit 12 cursisten. Een leergang duurt 2,5 
jaar. Er wordt in de begroting 2020 rekening gehouden met 3 leergangen die tegelijkertijd 
plaatsvinden (elk jaar start er in principe 1 leergang). Ook wordt enkele malen een bevelvoerder de 
mogelijkheid aangeboden om elders een dagopleiding te volgen; hiervoor zijn 5 plaatsen begroot. 

Overige opleidingen

Per jaar worden er gemiddeld 24 brandweerchauffeurs / pompbedieners opgeleid. In 2020 vinden er 
3 leergangen tot pompbediener (24 cursisten) en 5 leergangen tot chauffeur (30 cursisten) plaats. 
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Naast onze reguliere functies binnen de basis brandweerzorg, hebben wij verschillende specialismen 
waarvoor opleidingen worden verzorgd. Voorbeelden hiervan zijn de opleidingen voor 
brandweerduiker, duikploegleider, de gaspakkenteams, bootteams en het Rope Rescue Team. 

Een vaste groep van 12 instructeurs zal in 2019 en 2020 de verdere implementatie van de nieuwe TS 
op de daar voor aangemerkte posten voortzetten. 

Door de introductie van de elektronische leeromgeving (ELO) worden onze instructeurs bijgeschoold 
met de nieuwe opleidingsmethoden en richtlijnen. 

Oefenen

Nadat brandweermedewerkers vakbekwaam zijn, dienen ze ook vakbekwaam te blijven. Dit doen wij 
door oefeningen aan te bieden in een reguliere oefencyclus en met een aantal verplichte oefenitems 
zoals bijvoorbeeld realistisch oefenen en ademlucht. Op dit moment vindt uitvoering van de 
vakbekwaamheid voornamelijk kwantitatief plaats. In 2019 en 2020 zal ook een start gemaakt 
worden met kwalitatieve registratie op de posten met behulp van de branchestandaarden. Op de 
zogenaamde ‘vakmanschapsdagen’ worden aan onze bevelvoerders en OvD’s op interactieve wijze 
nieuwe ontwikkelingen toegelicht door inhoudelijke specialisten. Voor de specialismen worden 
aparte trainingsmomenten aangeboden.

Arbeidsveiligheid

Op grond van de Arbowet is er nadrukkelijke aandacht voor arbeidsveiligheid en arbeidshygiëne 
vanuit het besef dat de hoge risico’s die de brandweer loopt meer en andere aandacht vragen 
evenals het besef dat beroepsziekten en mentale veerkracht extra aandacht vragen. Doelstelling in 
het meerjarenbeleidsplan is de arbeidsveiligheid van de medewerkers te borgen door het nemen van 
maatregelen op punten die voortvloeien uit structurele toepassingen van de RI&E. Onderdeel van 
arbeidsveiligheid is ook het thema ‘veilig en schoon werken binnen de brandweer’. I.v.m. hiermee 
heeft VRZ, net als andere veiligheidsregio’s, alle brandweermensen voldoende bluspakken verstrekt, 
zodat bluspakken na een blusincident kunnen worden gewassen.

Zorgen voor een goede evaluatie van incidentbestrijdingen

Na verschillende grote incidenten die hebben plaatsgevonden in Zeeland is gebleken dat goed 
evalueren en hieruit opgedane kennis breed te verspreiden en toe te passen van groot belang is. De 
komende jaren zal dan ook meer geïnvesteerd worden in kennisregie en kennisoverdracht, zowel 
binnen de brandweer als tussen de afdelingen van VRZ. Het bestuur heeft aangegeven graag 
betrokken te worden bij de ‘lessons learned’ van grote incidenten.

Wat gaat het kosten: programmabudget?

Begroting: 

2020

Begroting: 

2021

Begroting: 

2022

Begroting: 

2023

STR

Totaal Lasten 20.321.679 20.851.242 21.445.533 21.485.454

Totaal Baten -237.200 -217.200 -197.200 -177.200

Totaal STR 20.084.479 20.634.042 21.248.333 21.308.254

INC

Totaal Lasten 67.300 66.000 0 0

Totaal Baten -112.500 -75.000 -75.000 -75.000

Totaal INC -45.200 -9.000 -75.000 -75.000

Totaal Saldo van baten en lasten 20.039.279 20.625.042 21.173.333 21.233.254
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Begroting: 

2020

Begroting: 

2021

Begroting: 

2022

Begroting: 

2023

Mutaties reserves

STR

Totaal Baten -9.200 -9.200 -9.200 -9.200

Totaal STR -9.200 -9.200 -9.200 -9.200

INC

Totaal Baten 0 -66.000 0 0

Totaal INC 0 -66.000 0 0

Totaal Mutaties reserves -9.200 -75.200 -9.200 -9.200

Eindtotaal 20.030.079 20.549.842 21.164.133 21.224.054

INC= Incidenteel; STR= Structureel

Ontwikkelingen

Meerkosten instandhouden brandweerzorg

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 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.

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. 

Hiermee samenhangend is een structurele verhoging van de gemeentelijke bijdrage opgenomen met 
€ 470.000 in 2020. 

Sinds de jaarrekening 2015 melden wij in de verschillende begrotingen de geprognosticeerde 
oplopende kapitaallasten voor vervangingsinvesteringen in brandweermaterieel en -materiaal. 
Voor een toelichting wordt verwezen naar paragraaf 1.2.1 onderhoud kapitaalgoederen. Hiermee 
samenhangend is een structurele verhoging van de gemeentelijke bijdrage opgenomen met circa 
€ 137.000 in 2020, € 691.000 in 2021, € 1.279.000 in 2022 en € 1.359.000 in 2023 opgenomen.

Beide ontwikkelingen vragen een bredere en zorgvuldige discussie over de brandweerzorg in de 
toekomst die we als onderwerp op zullen nemen in het meerjarenbeleidsplan 2020-2023.
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1.1.5 Programma Crisisbeheersing

Omschrijving en wettelijk kader

Het organiseren van de rampenbestrijding en crisisbeheersing is een wettelijk taak van de 
Veiligheidsregio6. Andere wettelijke taken die direct hiermee samenhangen zijn het vaststellen en 
actueel houden van een crisisplan7, het inrichten en in stand houden van de informatievoorziening 
binnen VRZ en met overige diensten8 en het verzorgen van het eigen en het totaalbeeld van de 
situatie9. In de wet wordt onderscheid gemaakt tussen een ramp en een crisis en tussen 
rampenbestrijding en crisisbeheersing. Dit programmaplan gaat over alle activiteiten die 
samenhangen met zowel rampenbestrijding als crisisbeheersing. Crisisbeheersing richt zich op het 
geheel aan multidisciplinaire maatregelen, voorzieningen en voorbereidingen om de dreiging weg te 
nemen of de schadelijke gevolgen te beperken van (mogelijke) gebeurtenissen waarbij het leven of 
gezondheid van veel personen en grote materiele of vitale belangen van de samenleving ernstig 
worden bedreigd of geschaad waarbij een gecoördineerde inzet van (hulp)diensten en organisaties 
nodig is. 

Foto van Nationale Nucleaire Oefening (NNO) “Shining Spring”

6 Wet veiligheidsregio’s, artikel 10d
7 Wet veiligheidsregio’s, artikel 16
8 Wet veiligheidsregio’s, artikel 10i
9 Besluit veiligheidsregio’s, artikel 2.4.1



34

Wat willen we bereiken?

Er moet sprake zijn van een optimaal functionerende informatiegestuurde 
crisisorganisatie

De inrichting van de 
hoofdstructuur is op orde en 

geborgd

Verbetering inrichting 
hoofdstructuur

Ontwikkeling van een 
continuiteitsplan

Opstarten van systeemevaluaties

Functionarissen zijn vakbekwaam 
en kunnen op het gewenste 

vakbekwaamheidsniveau 
gestuurd worden

Ontwikkelen van MOTO beleid

Investeren in de 
vakbekwaamheid van 
functionarissen in de 

hoofdstructuur

Functionarissen beschikken 
tijdens lauwe en warme 

crisisomstandigheden via slimme 
planvorming 24/7 over alle 

noodzakelijke actuele digitale 
informatie

Investering in netcentrisch 
werken in koude, lauwe en 

warme fase

Investering in informatie 
gestuurd werken

De doorontwikkeling van de 
informatie-organisatie

Ontwikkeling slimme/ informatie 
gestuurde planvorming
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Wat gaat VRZ doen?

De inrichting van de hoofdstructuur is op orde en geborgd

Verbetering inrichting hoofdstructuur

In de Wet veiligheidsregio’s wordt de hoofdstructuur beschreven. Om een optimaal functionerende 
crisisbeheersing te organiseren is het van belang de hoofdstructuur duidelijk te definiëren en de 
inrichting van de hoofdstructuur te verbeteren. Om een verbetering van de inrichting van de 
hoofdstructuur te bereiken wordt in 2019 gestart met het opstellen van een inventarisatiedocument. 
Hierin wordt per onderdeel geanalyseerd en worden de pijnpunten benoemd. Vervolgens wordt een 
verbeterplan opgesteld. De implementatie van het verbeterplan start in 2020. Via continue 
monitoring en evaluatie zal bijsturing en optimalisatie van de hoofdstructuur een doorgaand proces 
zijn. 

Ontwikkeling continuïteitsplan

In het Besluit veiligheidsregio’s wordt gesteld dat het bestuur ervoor moet zorgen dat de 
hoofdstructuur van de rampenbestrijding en crisisbeheersing in staat is gedurende een ramp en/of 
crisis onafgebroken te functioneren. In 2019 wordt gestart met de ontwikkeling van het 
continuïteitsplan op basis van de basisvereisten voor crisismanagement. De aanbevelingen uit het 
continuïteitsplan worden in 2020 uitgerold.

Opzetten systeemevaluaties

In opdracht van de Veiligheidsdirectie worden alle Grip-incidenten geëvalueerd. Vanaf 2020 wordt 
daarnaast gestart met het evalueren op systeemniveau om het systeem van crisisbeheersing verder 
te optimaliseren. Hierbij wordt geëvalueerd hoe de crisisorganisatie op systeem heeft 
gefunctioneerd tijdens de rampenbestrijding en/ of crisisbeheersing. In 2019 wordt gestart met het 
opstellen van een inventarisatiedocument systeemevaluaties, een handleiding systeemevaluaties en 
een generiek evaluatieformat. Vanaf 2020 wordt uitvoering gegeven aan systeemevaluaties.

Functionarissen zijn vakbekwaam en sturing op niveau is mogelijk

Ontwikkeling MOTO beleid

Om de kwaliteit van de functionarissen die werkzaam zijn in de hoofdstructuur te garanderen is het 
belangrijk een heldere visie en daaruit voortvloeiend generiek en integraal beleid te ontwikkelen 
voor Multidisciplinair Opleiden, Trainen en Oefenen (MOTO).

Investering in vakbekwaamheid functionarissen hoofdstructuur

Om inzicht te krijgen in de vakbekwaamheid van de functionarissen die werkzaam zijn in de 
hoofdstructuur wordt eind 2019 een document ‘normbepaling vakbekwaamheid functionarissen 
hoofdstructuur’ opgesteld. In dit document worden de noodzakelijke competenties en 
schaal/systematiek van waarderen vastgesteld. Vervolgens wordt in 2020 gestart met een 
vakbekwaamheidsregister, zoals beschreven in het MOTO beleid en de Normbepaling 
vakbekwaamheid functionarissen hoofdstructuur. 

Functionarissen beschikken 24/7 over noodzakelijke informatie

Investering in netcentrisch werken in koude, lauwe en warme fase

Netcentrisch werken is een manier van werken waarmee er binnen een netwerk gelijktijdig en over 
alle lagen communicatie/informatievoorziening plaatsvindt. Binnen de VRZ zijn er verschillende 
categorieën van netcentrisch werken. Allereerst zijn er binnen Crisisbeheersing drie categorieën te 
onderscheiden, die zijn gerelateerd aan de verschillende ‘organisatie-situaties’ binnen 
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Crisisbeheersing, te noemen: de ‘koude’ fase, de ‘lauwe’ fase en de ‘warme’ fase. Daarnaast zijn ook 
de twee categorieën te onderscheiden: het netcentrisch werken binnen VRZ en bij partners. 

In 2019 is gestart met de uitwerking van de werkwijze en invulling van de ‘lauwe’ fase en de 
integratie van de ‘lauwe fase’ in de planvorming. Dit zal in 2020 verder vorm worden gegeven. 
Daarnaast wordt in 2020 een visie op netcentrisch werken ontwikkeld. In deze visie wordt uitgewerkt 
hoe netcentrisch werken in de verschillende fases kan worden verbeterd. 

Investering in informatiegestuurd werken 

Informatiegestuurd werken is een manier van werken waarbij data wordt ingezet om werkzaam-
heden in de koude, lauwe en warme fase effectiever en beter te laten te verlopen. Er is o.a. behoefte 
aan informatiegestuurd werken in relatie tot het gebruik van slimme planvorming, het beschikbaar 
stellen van informatie voor de functionarissen binnen de crisisorganisatie, het netcentrisch willen 
werken, registratie en relatiebeheer. In 2019 is gestart met het op orde brengen van het 
functionarisvolgsysteem AG5 door middel van een taskforce. Tevens is in 2019 een visie op 
informatiegestuurd werken opgesteld. In 2020 wordt gestart met de implementatie van de visie op 
informatiegestuurd werken. 

Aandacht voor nieuwe crisistypen

Nieuwe (maatschappelijke) ontwikkelingen kunnen leiden tot nieuwe crisistypen, of tot crisistypen 
die meer aandacht vragen dan voorheen. Belangrijk is dat hierop wordt geanticipeerd zodat 
functionarissen vakbekwaam zijn en tevens tijdens lauwe en warme crisisomstandigheden over alle 
noodzakelijke actuele digitale informatie kunnen beschikken ter ondersteuning van het beeld-, 
oordeel- en besluitvormingsproces. Er wordt een set werkafspraken met betrekking tot de regierol 
van Crisisbeheersing gemaakt, inclusief afstemming relevantie in- en externe partners. Daarnaast 
wordt een visie ontwikkeld op benutting ‘koude’ expertise t.b.v. crisissituaties.

Ontwikkeling slimme/informatiegestuurde planvorming

De ontwikkelingen binnen het informatiegestuurd werken leiden er toe dat het mogelijk wordt om 
de huidige wijze van planvorming anders te gaan inrichten. Door bijvoorbeeld koppeling van 
kernregistraties en overige informatiebronnen kan de voor crisisfunctionarissen noodzakelijke 
informatie mogelijk sneller digitaal beschikbaar worden gesteld. Dit komt de snelheid en kwaliteit 
van het beeld-, oordeel- en besluitvormingsproces ten goede.

In 2019 is gestart met een pilot natuurbrand. In 2020 wordt de ontwikkeling van slimme planvorming 
en informatiegestuurd werken verder uitgerold voor andere crisistypen.

Wat gaat het kosten: programmabudget?

Begroting: 

2020

Begroting: 

2021

Begroting: 

2022

Begroting: 

2023

STR

Totaal Lasten 1.830.250 1.834.950 1.837.300 1.837.300

Totaal Baten -8.100 -8.100 -8.100 -8.100

Totaal STR 1.822.150 1.826.850 1.829.200 1.829.200

INC

Totaal Lasten 87.500 87.500 0 0

Totaal INC 87.500 87.500 0 0

Totaal Saldo van baten en lasten 1.909.650 1.914.350 1.829.200 1.829.200

Totaal Mutaties reserves 0 0 0 0

Eindtotaal 1.909.650 1.914.350 1.829.200 1.829.200

INC= Incidenteel; STR= Structureel
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1.1.6 Programma Geneeskundige Hulpverlening in de Regio (GHOR)

Omschrijving en wettelijk kader

Het bestuur van de veiligheidsregio heeft als taak het instellen en in stand houden van de 
geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR)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 gebied11. De Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd houden 
toezicht.

Wat willen we bereiken?

Op het gebied van geneeskundige 
hulpverlening scheppen en in stand 

houden van een veilige 
leefomgeving in Zeeland

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

Voorbereiding van hulp- en 
zorgverlening tijdens crises

Adequaat uitvoeren 
operationele taak tijdens 

crises

Adequate nazorg en herstel 
na crises

Evaluatie crises en 
implementatie leerpunten

De advisering aan andere 
overheden en organisaties op het 

gebied van geneeskundige 
hulpverlening

Advisering relevante 
evenementen

Advisering aan zorginstellingen 
op het gebied van voorkomen, 
voorbereiden, beheersen en 

herstellen van crises

Advisering ruimtelijk beleid

Risico- en crisiscommunicatie

De bevolking en (keten)partners 
tijdig en volledig informeren 
over risico's en de mogelijke 

gevolgen van crises 

De bevolking en 
(keten)partners tijdig en 

volledig informeren over de 
gevolgen van crises

10 Wet veiligheidsregio’s, artikel 10
11 Wet veiligheidsregio’s, artikel 32 t/m 34
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Wat gaat VRZ doen?

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

Voorbereiding van hulp- en zorgverlening tijdens crises

Bij een ramp of crisis wordt geneeskundige hulpverlening ingeschakeld. Deze hulpverlening komt tot 
stand in een samenspel van publieke en private organisaties uit de geneeskundige keten, ook bekend 
als de ‘witte kolom’. Het bestrijden van een ramp of crisis betekent voor de geneeskundige keten dat 
het reguliere werk wordt uitgevoerd in een opgeschaalde situatie. De reguliere zorg is dus de basis 
voor de opgeschaalde zorg. Deze schaalvergroting heeft gevolgen voor de zorginstellingen. 
Daarom werkt de GHOR onder verantwoordelijkheid van de Directeur Publieke Gezondheid aan het 
voorbereiden van de gezondheidszorg op geneeskundige hulpverlening tijdens zware ongevallen, 
rampen en crises. De GHOR wil bereiken dat ook onder bijzondere omstandigheden zorg wordt 
geleverd en dat hierover met minstens 70% (conform de landelijke minimale norm) van de 
ketenpartners schriftelijke afspraken zijn gemaakt. Dit doel wordt al enkele jaren ruim behaald. 

Realisatie 
2018

(landelijk)
Streefwaarde 

2020

(landelijk)
Streefwaarde 

2021

(landelijk)
Streefwaarde 

2022

(landelijk)
Streefwaarde 

2023

Zorginstellingen:

Hebben afspraken met de GHOR 100% 70% 70%% 70% 70%

Streefwaarde – landelijk 70% 70% 70% 70% 70%

 

Uitvoeren operationele taken tijdens crises

Tijdens een ramp of crisis beschikt de GHOR over circa 30 opgeleide, getrainde en geoefende mensen 
die op strategisch, tactisch en operationeel niveau worden ingezet. De GHOR wil dat 100% van de 
aangestelde functionarissen voldoet aan de bekwaamheidseisen. Dat wil zeggen dat de GHOR, in 
samenwerking met multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen (MOTO) ervoor zorgt dat de 
functionarissen voldoende mogelijkheden hebben en benutten om vakbekwaam te blijven. Én dat we 
van onze collega’s verwachten dat zij zich aantoonbaar inspannen om ‘bij te blijven’.

Onder de noemer operationele taken valt ook het bijdragen aan plannen. We onderscheiden diverse 
soorten plannen; incidentbestrijdingsplannen, crisisplannen, continuïteitsplannen en draaiboeken. 
De GHOR draagt bij aan multidisciplinaire planvorming (zie programma Crisisbeheersing) en daarmee 
ook aan het proces operationeel informatiemanagement. 

Realisatie 
2018

Streefwaarde 
2020

Streefwaarde 
2021

Streefwaarde 
2022

Streefwaarde 
2023

Aangestelde functionarissen 
zijn vakbekwaam,
Piketroosters zijn geborgd.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Streefwaarde – landelijk 100% 100% 100% 100% 100%

Nazorg en herstel na crises

In onze visie zijn de taken ná de ramp essentiële onderdelen van ons werk. De ervaring leert dat 
nazorg en herstel minstens net zo veel, zo niet meer, inspanning kost dan de operationele 
afhandeling van een incident. De GHOR-functionarissen denken al tijdens het blussen van de brand 
of het beheersen van de crisis na over het vervolg. Wat kunnen we verwachten? Wat is de impact op 
de bevolking of de buurt? Wat moeten we dan kunnen? Hoe organiseren we dat en wie hebben we 
daar bij nodig? Verwachten we één of meerdere onderzoeken over dit incident? Als regel geeft het 
openbaar bestuur, in dit geval de voorzitter van het gemeentelijk of regionaal beleidsteam, opdracht 
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om een plan van aanpak op te stellen waarin deze en andere vragen beantwoord worden en de 
taken verdeeld. 

Evaluatie crises en verbeteringen doorvoeren

De GHOR hanteert een Verbetervoorstellen, Afwijkingen en Klachten-register (VAK-register). 
Verbetervoorstellen, afwijkingen en klachten worden systematisch geanalyseerd en verbeteringen 
aangebracht. Dit doen we niet alleen op basis van de evaluaties van crises en incidenten maar dit 
geldt ook voor het dagelijks werk. Wij hanteren een kwaliteitszorgsysteem met interne en externe 
audits. Sinds 2009 zijn we jaarlijks gecertificeerd. De GHOR structureert en organiseert de manier van 
werken en de (deel)processen door het hanteren van de plan-do-check-act (PDCA) cyclus. Niet als 
doel op zich maar om ervoor te zorgen dat de resultaten en werkwijzen stapje voor stapje beter 
worden. 

Resultaat 
2018

Streefwaarde 
2020

Streefwaarde 
2021

Streefwaarde 
2022

Streefwaarde 
2023

HKZ-certificaat 
kwaliteitszorg verleend

Behaald Behaald Behaald Behaald Behaald

De advisering voor andere overheden en organisaties m.b.t. geneeskundige hulpverlening

Advisering evenementen

VRZ heeft een wettelijke taak in het kader van voorbereiden op rampen en crisis. Een voorbeeld 
hiervan is het adviseren bij evenementen. De taakgroep grote evenementen (TGE), waarvoor de 
GHOR capaciteit levert, verzorgt voor de vergunningverlenende gemeenten de adviezen voor deze 
zogenoemde C-evenementen. De GHOR analyseert het evenement; aantallen deelnemers of 
aanwezigen, bereikbaarheid van de locatie, de locatie zelf, risico’s van drank- en drugsgebruik, 
weersomstandigheden zijn enkele van de aspecten die beoordeeld worden. Vervolgens adviseert de 
GHOR over de medische en technisch-hygiënische voorzieningen. Het uiteindelijke advies wordt 
opgesteld door de TGE en dat stelt de vergunningverlenende gemeente in staat om eisen te stellen 
aan de organisator van het evenement. In 2018 is voor alle 8 C-evenementen in Zeeland adviezen 
verstrekt.

Resultaat 
2018

Streefwaarde 
2020

Streefwaarde 
2021

Streefwaarde 
2022

Streefwaarde 
2023

C-evenementen zijn voorzien 
van een (medisch) advies

100% 100% 100% 100% 100%

Streefwaarde – landelijk 90% 90% 90% 90% 90%

Advisering ruimtelijk beleid

De GHOR adviseert over de fysieke veiligheid en de publieke gezondheid bij grote infrastructurele 
werken zoals tunnels en woonwijken. Dit aspect is in ontwikkeling als gevolg van de aangekondigde 
Omgevingswet.

Advisering zorginstellingen 

De GHOR adviseert de instellingen in de acute zorg, maar ook de verpleeg- en verzorgingshuizen over 
de wijze waarop deze instellingen onder bijzondere omstandigheden hun zorgverlening kunnen 
voortzetten. Ook adviseert de GHOR de zorginstellingen op het gebied van voorkomen, voorbereiden 
en herstellen van crises. 
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Risico- en crisiscommunicatie

Risicocommunicatie

Risicocommunicatie omvat voorlichting en communicatie over risico’s waaraan mensen kunnen 
blootstaan voordat zich een ramp voordoet. VRZ en daarmee ook de GHOR, communiceert over de 
risico’s in onze regio naar de bevolking, bezoekers en partners. 

Crisiscommunicatie

Als zich een ramp of crisis voordoet communiceren wij over de directe gevolgen, de aanpak, de 
betekenis voor slachtoffers en betrokkenen. We bieden een handelingsperspectief. Afhankelijk van 
het soort incident levert de GHOR informatie om de boodschap(pen) helder te kunnen verwoorden. 

Wat gaat het kosten: programmabudget?

Begroting: 

2020

Begroting: 

2021

Begroting: 

2022

Begroting: 

2023

STR

Totaal Lasten 1.082.678 1.083.528 1.083.628 1.086.242

Totaal Baten -15.300 -15.300 -15.300 -15.300

Totaal STR 1.067.378 1.068.228 1.068.328 1.070.942

Totaal Saldo van baten en lasten 1.067.378 1.068.228 1.068.328 1.070.942

Totaal Mutaties reserves 0 0 0 0

Eindtotaal 1.067.378 1.068.228 1.068.328 1.070.942

INC= Incidenteel; STR= Structureel
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1.1.7 Programma Maritieme Veiligheid

Omschrijving en wettelijk kader

Maritieme Veiligheid is al een aantal jaren een speerpunt in Zeeland. In 2006 is gestart met het 
project Samenwerken & Slagkracht, waarin verbetering van de incidentbestrijding op de 
Westerschelde centraal stond. Dit heeft in 2009 geresulteerd in een capaciteitenanalyse voor de 
incidentbestrijding op de Westerschelde. Naar aanleiding van de conclusies en aanbevelingen van dit 
project, is in opdracht van het Algemeen Bestuur besloten het project Deltawateren als vervolg op te 
starten. Dit project richtte zich op het voorkomen en beperken van risico’s en het verbeteren van de 
incidentbestrijding op de Deltawateren. Dit project is afgesloten met een samenhangend 
risicowatersysteem oefening op 23 september 2015.

Foto van de evacuatie-oefening van het voetveer Vlissingen-Breskens

Het programma Maritieme Veiligheid is het vervolg van het project Deltawateren. Het programma is 
gestart in 2016 en geeft richting aan de wijze waarop VRZ de samenwerking met publieke en private 
partners rondom dit thema duurzaam vorm wil geven. Doelstelling van het programma maritieme 
veiligheid is om de reeds behaalde resultaten met betrekking tot incidentbestrijding op het water in 
stand te houden en te verbeteren waar mogelijk. 

Het programma heeft hiermee een bredere scoop dan het project Deltawateren. De gezamenlijke 
missie rondom Maritieme Veiligheid in het gehele Samenhangend Risicowatersysteem Deltawateren 
kan alleen slagen wanneer iedereen – publiek en privaat, bestuurlijk en operationeel – commitment 
toont, actief meedenkt en meewerkt. Het programma werkt samen met veel betrokken externe 
partners en fungeert hierin tevens als netwerkfunctie. 

Alle wateren in de Deltawateren zijn gemeentelijk ingedeeld gebied. Dat betekent dat de betreffende 
burgemeester verantwoordelijk is als het gaat om de incidentbestrijding op het water. Dit is 
verankerd 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 VRZ.



42

Wat willen we bereiken?

Zorgdragen voor een goede incidentbestrijding op de Deltawateren 

Instandhouden en 
verbeteren aanpak 
incidentbestrijding 

Deltawateren

Uitvoeren/actualiseren 
Risico- en 

capaciteitenanalyses 
Deltawateren

Het gericht investeren 
in een meerjarig mono- 

en multidisciplinair 
opleiden, trainen en 
oefenen curriculum 

voor functionarissen.

Zorg dragen voor 
voldoende 

incidentbestrijdingsmid
delen 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.

Het programmaplan Maritieme Veiligheid 2016-2019 is vastgesteld in het AB van juli 2016. De 
onderdelen ‘In standhouden en verbeteren aanpak incidentbestrijding Deltawateren’, ‘Borgen en 
verbeteren digitale informatie- en communicatievoorziening Deltawateren’ en ‘Versterken (inter-) 
nationale samenwerking Deltawateren’ vallen binnen de kaders van het programmaplan. In 2019 
wordt bezien op welke wijze het thema maritieme veiligheid voor de komende jaren wordt geborgd. 
Uitwerking hiervan zal in het beleidsplan 2020-2023 zijn beslag krijgen. Dit kan van invloed zijn op de 
doelstellingen die zijn aangegeven en nog zijn gebaseerd op het programmaplan maritieme veiligheid 
2016-2019.
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Wat gaat VRZ doen?

In stand houden en verbeteren aanpak incidentbestrijding op de Deltawateren

In de afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in het voorkomen van incidenten en het verbeteren van de 
incidentbestrijdingsorganisatie op de Deltawateren. Onderdeel van het programma Maritieme 
Veiligheid is om al deze resultaten in stand te houden en te verbeteren waar mogelijk. Het gaat 
hierbij om planvorming en procedures, specifieke convenanten en overeenkomsten, de 
vakbekwaamheid van de (multidisciplinair) betrokken organisaties en het borgen van de nodigde 
dekking en slagkracht. 

De komende jaren zal het programma Maritieme Veiligheid zich blijven inspannen de bestaande 
afspraken actueel te houden en waar mogelijk uit te breiden. In het komende jaar zal onder andere 
het IBP-Deltawateren worden geactualiseerd (o.a. op basis van het nieuwe Regionaal Crisisplan). 
Samen met betrokken organisaties blijven we oriënteren waar mogelijk aanvullende afspraken 
gemaakt kunnen worden. 

Risico- en capaciteitenanalyses Deltawateren

Zeeland bestaat voor ongeveer 40% uit water en vaarwegen. Het taakgebied van het programma 
Maritieme Veiligheid hierin zijn de (hoofd-)vaarwegen en havengebieden. Deze vaarwegen zijn 
geclusterd in zogeheten ‘risicowateren’12. Tezamen vormen ze het samenhangend risico 
watersysteem ‘de Deltawateren’. Jaarlijks vinden er meerdere incidenten op het water plaats, zowel 
in de beroepssector als in de recreatieve sector. Om hier een goede incidentbestrijdingsorganisatie 
tegenover te zetten worden de risico’s in kaart gebracht en geanalyseerd. Dit is nodig om een 
zogeheten maatgevend scenario te kunnen bestrijden. Het ambitieniveau van het beleidsplan 
Maritieme Veiligheid 2016-2019 is niet realiseerbaar gebleken. Hierin werd aangegeven dat de 
analyses naar verwachting in 2019 zouden gerealiseerd zijn. De resterende analyses worden in de 
nieuwe beleidsperiode uitgevoerd. 

Risicoanalyses

Om de risico’s van de Deltawateren in beeld te hebben zullen analyses van de watersystemen 
worden gemaakt. Het doel is om vervolgens in 2020 de eerste actualisaties plaats te laten vinden, te 
beginnen met de Westerschelde. De risicoanalyses worden na vaststelling in de herzieningscyclus van 
4 jaar geplaatst.

Realisatie 
2018

Streefwaarde 
2020

Streefwaarde 
2021

Streefwaarde 
2022

Streefwaarde 
2023

Actualisaties van risicoanalyses 
van het samenhangend risico 
watersysteem

4 8 8 8 8

Slagkrachtanalyses

Op het moment dat de risico’s in beeld zijn gebracht en zijn doorvertaald in een actueel maatgevend 
scenario wordt de slagkrachtanalyse gemaakt. Deze analyse is erop gericht om in beeld te brengen 
welke resources (mensen, middelen) nodig zijn om het maatgevend incident te kunnen bestrijden. In 
deze analyse wordt vervolgens de huidige resources en de benodigde resources over elkaar heen 
gelegd wat zal resulteren in aanbevelingen om de incidentbestrijding te verbeteren. Ook de 
slagkrachtanalyses worden in de herzieningscyclus van 4 jaar geplaatst.

Realisatie Streefwaarde Streefwaarde Streefwaarde Streefwaarde 

12 Het gaat hierbij om; Westerschelde, Oosterschelde, Grevelingen, Veerse Meer, Kanaal Gent- Terneuzen, Schelde-
Rijnkanaal, Volkerak, Kanaal door Walcheren, Kanaal door Zuid-Beveland en het havengebied van North Sea Port.
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2018 2020 2021 2022 2023

Slagkrachtanalyses 2 6 8 8 8

De aanbevelingen voortkomend uit de slagkrachtanalyses worden geborgd in andere 
programmaonderdelen zoals incidentbestrijdingsmaterieel maar ook planvorming en procedures 
en/of vakbekwaamheid. 

Zorgdragen voldoende IBM op de deltawateren

In de afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in het verbeteren van de slagkracht op het water. In 
samenwerking met onder andere North Sea Port en Provincie Zeeland is geïnvesteerd in de aanschaf 
van incidentbestrijdingsmiddelen (IBM) en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). De uitkomst 
van de slagkrachtanalyses is in dit onderdeel van belang, omdat de uitkomst van invloed kan zijn op 
de aan te schaffen IBM. 

Realisatie 
2018

Streefwaarde 
2020

Streefwaarde 
2021

Streefwaarde 
2022

Streefwaarde 
2023

Trekker- oplegger SVM 2 2 2 2 2

COBRA systeem 2 2 2 2 2

Coördinatieruimte COVA’s 2 2 2 2 2

MIRG-container 1 1 1 1 1

HFS-unit 1 1 1 1 1

KBC Oostelijk deel 
Westerschelde

1 1 1 1 1

KBC Midden en Westelijk 
deel Westerschelde

1 1 1 1 1

IBGS middelen 1 1 1 1 1

PBM’s 1 1 1 1 1

Vaartuig SRK (incl. boothuis) 1 1 1 1 1

Het gericht investeren in een meerjarig mono- en multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen 

curriculum voor functionarissen

Binnen het programma Maritieme Veiligheid zal in de komende jaren middels diverse opleidingen, 
trainingen en oefeningen borging plaatsvinden van de (multidisciplinaire) vakbekwaamheid als het 
gaat om de incidentbestrijding op het water.

Realisatie 
2018

Streefwaarde 
2020

Streefwaarde 
2021

Streefwaarde 
2022

Streefwaarde 
2023

COT-W trainingen 4 4 4 4 4

Meldkamertrainingen 6 4 4 4 4

Operationele oefening 1 1 1 1 1

KBC oefening/training 0 1 1 1 1

Zorg dragen voor een goede uitvoering van de Search and Rescue taak (SAR-taak)

Eén van de speerpunten van het programma is het in stand houden en verbeteren van de Search- 
And Rescue (SAR) op de Zeeuwse Wateren. De bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de SAR-taak 
ligt bij de burgemeester van de desbetreffende gemeente. De brandweer is primair verantwoordelijk 
voor de uitvoer van deze taak op het water. In Zeeland zijn er aanvullende afspraken gemaakt over 
de verantwoordelijkheid voor uitvoering van deze taak op de ruime binnenwateren in Zeeland. Op 
deze wateren13 is middels een convenant SAR en Maritieme Hulpverlening bij de Kustwacht, die op 
haar beurt dit operationeel belegd bij de KNRM. De burgemeester blijft bestuurlijk verantwoordelijk. 

13 Het gaat hierbij om; de Noordzee (gemeentelijk ingedeeld deel) , de Westerschelde, de Oosterschelde, het 
Veerse Meer, de Grevelingen en het Volkerak. Op de overige wateren (kanalen en havengebieden) is de 
brandweer verantwoordelijk voor de uitvoer van de SAR taak.
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Op deze wateren die zogenoemd ‘niet SAR-ingedeeld’ zijn, blijft de brandweer de verantwoordelijke 
voor uitvoer van de SAR-taak. In 2017 is het convenant met de Kustwacht en KNRM geactualiseerd. 

In overeenstemming met de landelijke richtlijnen uit het handboek incidentbestrijding op het water 
(Waterrand) worden zorgnormen nagestreefd voor SAR. Deze zijn ook in het convenant SAR en 
Maritieme Hulpverlening geborgd. De basisnorm in deze richtlijn stelt dat een organisatie op alle 
wateren binnen 30 minuten in staat moet zijn een capaciteit van minimaal 5 geredde personen te 
leveren. Bij een verhoogd risicoprofiel geldt eveneens dat 25-200 personen gered moeten kunnen 
worden in 105 minuten. Het doel is om op alle wateren passende zorg te (blijven) leveren. Ook 
hierbij geldt dat van alle wateren een slagkrachtanalyse wordt gemaakt, waarin deze basis ook 
getoetst zal worden en eventuele verdere aanbevelingen volgen.

Borgen en verbeteren digitale Informatie- en communicatievoorziening Deltawateren

Bij de incidentbestrijding op het water zijn al snel meerdere partijen betrokken met eigen 
informatiebronnen. Vanuit het programma Maritieme Veiligheid willen we het gemeenschappelijk 
beeld in de toekomst nóg beter faciliteren door beschikbare informatie digitaal ter beschikking te 
stellen. Doel is om gevalideerde informatie direct vanuit bronnen van de verschillende betrokken 
organisaties te kunnen bundelen en aan alle gebruikers te presenteren in één systeem. Het voordeel 
hiervan is dat iedereen over meer informatie beschikt en dat informatie rechtstreeks uit de bron 
komt. Dat maakt dat het startbeeld mogelijk sneller kan worden gemaakt maar ook dat bijvoorbeeld 
de meldkamers ontlast worden in de vele (zelfde) informatieverzoeken van gealarmeerde 
functionarissen en zich daarom beter kunnen richten tot de meldkamertaken die er liggen. De Pilot 
Mobiel Operationeel Informatiesysteem zal verder ontwikkeld en uitgerold worden binnen de 
betrokken organisaties.

Risico- en crisiscommunicatie

Naast communicatie tussen hulpverleningsdiensten tijdens incidenten is wat we noemen ‘externe’ 
communicatie van belang. Ook hierbij geldt dat vaak meerdere partijen betrokken zijn, wat maakt 
dat het van groot belang is de externe communicatie goed met elkaar af te stemmen. Daarnaast wil 
het programma Maritieme Veiligheid investeren in de risicocommunicatie. Hiervoor wordt 
aangesloten bij ZeelandVeilig. 

Versterken (inter-) nationale samenwerking Deltawateren

Een van de onderdelen waar het programma in de komende jaren in wilt investeren is het 
interregionaal en internationaal samenwerken. Hiervoor zal worden geïnvesteerd in het nog verder 
binden van het netwerk als het gaat om Maritieme Veiligheid. 
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(Inter-)nationale samenwerking MIRG

Doel van MIRG is door middel van het stabiliseren van een incident aan boord van een schip 
grootschalige evacuatie op het water te voorkomen en tevens van schade aan het milieu en de 
omgeving te voorkomen of beperken. Het gaat hierbij om een snelle inzet (quick response) om een 
incident te stabiliseren alvorens uiteindelijk het incident over te dragen aan bijvoorbeeld eenheden 
op het land (bijv. brandweer) of een berger. MIRG wordt ook ingezet voor het leveren van capaciteit 
en/of expertise bij scheepsincidenten. In 2018 is MIRG gecertificeerd en opgenomen in de Civil 
Protection Voluntary Pool, waardoor het team ook internationaal ingezet kan worden.

Binnen Maritieme Veiligheid wordt ingezet op aan te (blijven) sluiten bij verdere Nationale, maar ook 
Europese projecten (bijvoorbeeld in de toekomst met Baltische staten of Mediterrane landen) om 
zodoende kennisdeling plaats te laten vinden. In 2018 is VRZ aangesloten aan het EU-project 
RESQU2. Dit project heeft een looptijd tot en met 2020. 

Realisatie 
2017

Streefwaarde 
2019

Streefwaarde 
2020

Streefwaarde 
2021

Streefwaarde 
2022

(Inter-)nationaal opleiden, 
trainen en oefenen.

100% 100% 100% 100% 100%

Wat gaat het kosten: programmabudget?

Begroting: 

2020

Begroting: 

2021

Begroting: 

2022

Begroting: 

2023

STR

Totaal Lasten 568.000 570.300 572.600 574.900

Totaal STR 568.000 570.300 572.600 574.900

INC

Totaal Baten -175.000 -175.000 -175.000 -175.000

Totaal INC -175.000 -175.000 -175.000 -175.000

Totaal Saldo van baten en lasten 393.000 395.300 397.600 399.900

Totaal Mutaties reserves 0 0 0 0

Eindtotaal 393.000 395.300 397.600 399.900

INC= Incidenteel; STR= Structureel
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1.1.8 Programma Nucleaire Veiligheid

Omschrijving en wettelijk kader

Zeeland ligt onder de invloedssfeer van 5 kernreactoren (Borssele en Doel) en de landelijke opslag 
voor radioactief afval (COVRA). Daarmee kent het de grootste concentratie aan nucleaire activiteiten 
in Nederland. Naast deze vaste objecten zijn er ook de nodige transporten van radioactief materiaal, 
zowel over de weg, het spoor als over het water. Het radioactief afvaltransport zal komende periode 
zelfs worden geïntensiveerd (1500 vaten met radioactief afval uit Petten zullen naar Zeeland worden 
getransporteerd en bij de COVRA worden opgeslagen).

Foto van de kerncentrale in Borssele

In ons risicoprofiel wordt een incident bij de kerncentrale omschreven als ‘zeer onwaarschijnlijk met 
catastrofale gevolgen’. Ondanks de kleine kans heeft VRZ ingevolge nationale en internationale 
wetgeving en richtlijnen de verplichting om voor te bereiden op kernongevallen en ongevallen met 
stationaire en mobiele bronnen zoals deze onder meer in de industrie en in de gezondheidszorg 
worden toegepast. Er is daarbij een verschuiving van klassieke rampenbestrijding naar 
crisisbeheersing, immers zelfs conventionele -niet nucleaire- incidenten in kerncentrales zoals deze in 
iedere industrietak voorkomen, leiden gemakkelijk tot onrust in de samenleving. Om hier op 
verantwoorde wijze invulling aan te kunnen geven en om op basis van de nieuwste inzichten te 
kunnen opereren als er onverhoopt toch iets gebeurt is in 2018 het uitvoeringsprogramma Nucleaire 
Incidentvoorbereiding Veiligheidsregio 2020 gestart. In 2019 wordt bezien op welke wijze het thema 
nucleair voor de komende jaren wordt geborgd. Uitwerking hiervan zal in het beleidsplan 2020-2023 
zijn beslag krijgen. Dit kan van invloed zijn op de doelstellingen die hierna zijn aangegeven.
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De crisisorganisatie in Zeeland is voorbereid op 
een crisis als gevolg van een nucleaire incident 

naar de nieuwste inzichten

Impact analyse 
en strategie

Kennisdelen, 
ontsluiten en 

borgen

Informatiedelen 
en intelligence

Communicatie 
nucleaire 

incidenten

Bovenregionale 
(bestuurlijke) 

samenwerking

Emergency 
Preparedness & 

Response

Wat willen we bereiken?

Doelstelling is dat in 2020 de crisisorganisatie in Zeeland is voorbereid op de crisis als gevolg van een 
nucleair incident op basis van de nieuwste kennis en ervaringen. Deze voorbereiding moet een 
continu proces zijn waarbinnen nieuwe kennis en ervaringen op het gebied van crisisbeheersing in 
het algemeen en nucleaire en stralingsincidenten in het bijzonder worden gedeeld met alle 
betrokken netwerkpartners. Dit raakt dus niet alleen onze eigen organisatie maar ook die van onze 
netwerkpartners en het raakt ook de bevolking in de preparatiezones. Vanuit het perspectief van 
zelf- en samenredzaamheid, moeten ook zij zich kunnen voorbereiden op een incident. Niet alleen 
Zeeland maar ook andere veiligheidsregio’s moeten zich voorbereiden en als Zeeland willen wij onze 
kennis en ervaringen met hen delen en sparringpartner zijn voor het Rijk. Alleen samen kunnen wij 
de effecten op de samenleving (gezondheid, economisch, sociaal/maatschappelijk) zoveel mogelijk 
beperken. 
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Wat gaat VRZ doen?

Impactanalyse en strategie.

In 2019 is de impactanalyse afgerond samen met het ministerie van I&W, ANVS en VRMWB. De in 
2019 opgestelde storyline wordt in 2020 gebruikt voor het bepalen van de strategie voor het 
uitvoeren van maatregelen. Op basis hiervan zal een start worden gemaakt met het samenstellen 
van actieplannen waarin de uitvoering activiteiten om de maatregelen te realiseren wordt 
vastgelegd. 

Kennisdelen, ontsluiten en borgen

Opleiden en trainen en operations vormen een gesloten cirkel, een cyclus waarmee betrokken 
functionarissen in staat worden gesteld om deel te kunnen nemen aan oefeningen en gereed te zijn 
voor als het onverhoopt echt moet. Om de doelstelling te realiseren zal de kennis die aanwezig is op 
het gebied van de bestrijding van nucleaire incidenten en de crisis die dit met zich meebrengt, 
moeten worden verzameld en bij de bronhouders moet de bereidheid er zijn om deze te delen. Het 
gaat dan niet alleen om evaluaties van incidenten wereldwijd maar ook om evaluaties van 
oefeningen. In 2019 is gestart met dit thema waarbij samenwerking met het Rijk en IFV is gezocht. Er 
wordt gewerkt aan het opzetten van een opleidings- en trainingsprogramma dat vanaf 2020 moet 
starten. 

Informatiedelen en intelligence.

Het programma zal meeliften op de ontwikkeling binnen de veiligheidsregio’s waarin we gaan van 
uitsluitend informatie delen naar intelligence: het verzamelen, vastleggen, veredelen en analyseren 
van informatie voor gebruik door de crisisorganisatie. Dit onderdeel is meer technisch van aard en 
ondersteunt de resultaten van de andere thema’s. In dit thema wordt ook gezocht naar de juiste 
middelen om de informatie-uitwisseling tussen de diverse overheidslagen in Nederland maar ook 
met België ten tijde van een incident te verbeteren. 

Communicatie nucleaire incidenten

De kennis die de bevolking heeft over wat het gevaar voor hen is bij een nucleair incident is beperkt. 
Ondanks dat informatie beschikbaar is weten mensen niet wat zij precies moeten doen. Meestal is de 
beleving van het gevaar van straling groter dan het daadwerkelijke gevaar voor de gezondheid. 
Binnen het programma willen we in 2020 de groep van de professionals als gaan informeren, niet 
alleen de mensen in de crisisorganisatie van de Veiligheidsregio, waaronder de hulpdiensten, maar 
ook veiligheidsfunctionarissen van bedrijven, bhv’ers en mensen in de gezondheidszorg. 
Als de impact analyse en de strategie voor handelingsperspectieven gereed is hebben we de 
mogelijkheid om veel gerichter mensen te gaan informeren over wat zij het best kunnen doen bij een 
kernongeval.

Bovenregionale (bestuurlijke) samenwerking 

De gevolgen van een kernongeval zullen zich niet beperken tot de preparatiezones en dus ook niet 
tot Zeeland. Het is van groot belang om met onze buurregio’s in Vlaanderen en Nederland tot 
afstemming te komen over de voorbereiding op een incident en vooral ook de maatregelen die 
genomen worden tijdens een incident. VRZ is, vanwege de binnen onze regio aanwezig kennis op het 
gebied van nucleaire incidentbestrijding, contactregio in dit dossier voor het Rijk. Onze expertise op 
het gebied van crisisbeheersing bij nucleaire incidenten is beschikbaar voor andere veiligheidsregio’s. 
De samenwerking tussen regio’s onderling en met het Rijk moet de komende jaren verder worden 
uitgebouwd. Zeeland neemt, vanuit haar verantwoordelijkheid voor de voorbereiding op ongevallen 
met de kerncentrale Borsele, een coördinerende rol binnen de veiligheidsregio’s op het nucleaire 
veiligheidsdossier. De directeur VRZ behartigt het nucleair veiligheidsdossier binnen de Raad 
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directeuren Veiligheidsregio’s en de programmaraden. De in 2019 in te stellen NPRV groep (nucleaire 
preparatie en respons veiligheidsregio’s) waarin wordt deelgenomen door de 8 veiligheidsregio’s met 
een nucleair object wordt door VRZ gecoördineerd. Medewerkers van VRZ nemen, namens de NPRV 
groep, deel aan de landelijke werkgroepen binnen het project Nationaal Crisisplan 
Stralingsincidenten 2.0 veiligheidsregio’s. Van haar coördinerende rol faciliteert VRZ, in 
samenwerking met het ministerie van I&W en de ANVS, een jaarlijkse bijeenkomst van het Netwerk 
Crisisbeheersing Nucleaire Veiligheid waarin alle bij nucleaire crisis betrokken partijen kunnen 
deelnemen. De portefeuillehouder nucleaire veiligheid vanuit het bestuur vertegenwoordigt de regio 
in bestuurlijke overleggen. 

Emergency Preparedness & Response (EPR)

Het grootste thema is operations. Hoe gaan we in Zeeland de crisis die bij een incident bij de 
kerncentrale ontstaat beheersen. Op basis van impact analyse en strategie wordt in 2020 gewerkt 
aan nieuwe plannen vastgelegd in nieuwe planvormen. De eigen crisisorganisatie moet op basis van 
nieuwste inzichten worden voorbereid op een nucleair incident. Een nucleair incident heeft gevolgen 
in alle maatschappelijke sectoren in Zeeland en dit vereist een flexibel plan, dat operationeel als ook 
bestuurlijk, altijd is gebaseerd op de nieuwste kennis en ervaringen op het gebied van nucleaire 
incidentbestrijding en zich aanpast aan de maatschappelijke ontwikkelingen. In 2020 is er een plan 
dat toegankelijk en bruikbaar is. Dit plan is een digitale verzameling gevalideerde en toegankelijke 
informatie die iedere functionaris binnen de crisisorganisatie kan gebruiken om haar of zijn 
verantwoordelijkheid te kunnen nemen en taken te kunnen uitvoeren.

Belangrijk is dat vanuit operations ook het opleiden en oefenen wordt voorbereid. Zeker omdat we 
geen routine kunnen opbouwen vanuit de praktijk, staan opleiden en oefenen centraal, Oefenen kan 
echter alleen succesvol zijn als functionarissen zijn opgeleid en getraind. 

Wat gaat het kosten: programmabudget?

Begroting: 

2020

Begroting: 

2021

Begroting: 

2022

Begroting: 

2023

STR

Totaal Lasten 281.650 281.650 281.650 281.650

Totaal STR 281.650 281.650 281.650 281.650

Totaal Saldo van baten en lasten 281.650 281.650 281.650 281.650

Totaal Mutaties reserves 0 0 0 0

Eindtotaal 281.650 281.650 281.650 281.650

INC= Incidenteel; STR= Structureel
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1.1.9 Overhead en kostentoerekening

Overhead

Om het Algemeen Bestuur meer inzicht te geven in de totale kosten van de overhead voor de gehele 
organisatie en ook meer zeggenschap over die kosten te geven, wordt voorgeschreven (BBV-artikel 8, 
eerste lid, onderdeel c) dat in het programmaplan een apart overzicht moet worden opgenomen van 
de kosten van de overhead. De overhead wordt centraal begroot en verantwoord op het Overzicht 
Overhead via Taakveld 0.4 Overhead. 

De (BBV) definitie van overhead luidt: alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning 
van de medewerkers in het primaire proces. Juli 2016 heeft de Commissie BBV de ‘Notitie Overhead’ 
gepresenteerd. Deze notitie geeft een overzicht van de regelgeving inzake de overhead en geeft op 
een aantal punten een nadere toelichting, omdat de toepassing van de definitie in de praktijk tot 
vragen leidde. Overhead bestaat op hoofdlijnen in elk geval uit: 

1. Hiërarchisch leidinggevenden primair proces
2. Financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie
3. P&O / HRM
4. Inkoop (incl. aanbesteding en contractmanagement)
5. Interne en externe communicatie 
6. Juridische zaken
7. Bestuurszaken en Bestuursondersteuning
8. Informatievoorziening en automatisering (ICT)
9. Facilitaire zaken en Huisvesting
10.Documentaire Informatie Voorziening (DIV)
11.Managementondersteuning primair proces

Kostentoerekening

In de programma’s worden alleen de kosten opgenomen die betrekking hebben op het primaire 
proces. Omdat VRZ niet werkt met kostendekkende heffingen of tarieven of opereert in concurrentie 
met de markt, wordt doorberekening van overhead aan de programma’s achterwege gelaten. 

Wat gaat het kosten?

Begroting: 

2020

Begroting: 

2021

Begroting: 

2022

Begroting: 

2023

STR

Totaal Lasten 8.095.223 8.159.984 7.983.749 8.037.296

Totaal Baten -9.500 -9.500 -9.500 -9.500

Totaal STR 8.085.723 8.150.484 7.974.249 8.027.796

Totaal Saldo van baten en lasten 8.085.723 8.150.484 7.974.249 8.027.796

Totaal Mutaties reserves 0 0 0 0

Eindtotaal 8.085.723 8.150.484 7.974.249 8.027.796

INC= Incidenteel; STR= Structureel
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1.1.10 Algemene dekkingsmiddelen

VRZ kent naast enkele, beperkte, eigen inkomstenbronnen twee algemene financieringsstromen:

- een rijksbijdrage (Brede doeluitkering rampenbestrijding (BDUR))
- een gemeentelijke bijdrage

Daarnaast is in de begroting 2020 per saldo € 35.000 voor de aan- en verkoop van verlofuren 
opgenomen (als negatieve last op economische categorie 110).

Naast deze inkomsten zijn enkele taakstellingen op de lasten opgenomen vanaf 2020. Het gaat om 
een taakstelling op de formatie (als negatieve last op economische categorie 110) en een algemene 
taakstelling (als negatieve last op economische categorie 380). Voor een toelichting wordt verwezen 
naar de paragraaf taakstellling.

Vanaf 2021 is een taakstelling opgenomen van € 294.100 in verband met de achterblijvende, 
structurele huisvestings- en overheadkosten (= desintegratiekosten). In de periode 2019-2020 zal een 
plan van aanpak worden opgesteld. In 2020 vindt daarom nog eenmalige dekking plaats door een 
ontrekking aan de reserve GMZ. 

Rijksbijdrage - Brede doeluitkering rampenbestrijding

Het in de begroting 2020 opgenomen bedrag voor de BDUR is gebaseerd op de decembercirculaire 
2018 van het ministerie van J&V. Het basisbedrag voor 2020 bedraagt € 6.756.748.

In 2020 worden de meldkamers van Zeeland en Midden- en West-Brabant samengevoegd. Dit als 
onderdeel van een landelijke reorganisatie (op basis van een wetswijziging) van de meldkamers met 
als doel een kwaliteitsslag op het meldkamerdomein te bewerkstelligen. De 10 meldkamers in 
Nederland komen onder beheer bij de Nationale Politie. In zowel de begrotingen als de 
jaarrekeningen is de afgelopen jaren in de risicoparagraaf aangeduid dat de overdracht financiële 
risico’s voor VRZ met zich mee kan brengen. Inmiddels is meer duidelijkheid ontstaan over de 
omvang van deze risico’s. Het ministerie van J&V heeft besloten de BDUR voor Zeeland vanaf 2020 
structureel te verlagen met € 453.035 in verband met overdracht van de beheertaken van de 
meldkamer aan de Nationale Politie (‘de zgn. package deal’). VRZ heeft van het ministerie van J&V, 
als onderdeel van de package-deal, in 2018 wel een eenmalig bedrag van € 1 mln. ontvangen ter 
compensatie van eenmalige desintegratiekosten. Dit eenmalig bedrag is in de bestemmingsreserve 
meldkamer opgenomen ter dekking van onder meer frictiekosten.

De BDUR-circulaires van het Rijk zijn opgesteld in ‘constante prijzen’. In de begroting 2020 is rekening 
gehouden met loon-en prijscompensatie in de BDUR, die naar verwachting in de decembercirculaires 
BDUR 2019 en 2020 zullen worden uitgekeerd. Deze zijn nu nog niet bekend. Voor zowel 2019 als 
2020 is een bedrag geraamd van € 75.000, samen € 150.000. 

In totaal bedraagt de raming voor de BDUR vanaf 2020 daarmee € 6.453.713.

Gemeentelijke bijdrage (exclusief Bevolkingszorg)

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. 
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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.

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

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

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

Kaderbrief: kwaliteitsverbetering meldkamer BoZ Meldkamer 169.000 169.000 169.000 169.000

Kaderbrief: dekking kosten brandweervrijwilligers Brandweer 470.000 470.000 470.000 470.000

Kaderbrief: dekking oplopende kapitaallasten vervangingsinvesteringen Brandweer 136.852 691.447 1.278.920 1.359.152

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

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

Structureel

VZG-richtlijn begroting 2020 (2,5%)

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.

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 loon-ontwikkeling 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.

Stijging ABP-premies vanaf 2019

Het ABP heeft bekend gemaakt dat de pensioenpremies gaan stijgen. Het effect voor VRZ is vanaf 
2019 berekend op circa € 150.000. 

De overige ontwikkelingen zijn toegelicht op de programma’s.
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Gemeentelijke bijdrage per gemeente (exclusief Bevolkingszorg)

De verdeelsleutel voor de gemeentelijke bijdrage is gebaseerd op artikel 30 van de 
gemeenschappelijke regeling VRZ 2017 (op basis van de uitkeringsmaatstaf Veiligheid van het 
Gemeentefonds). De peildatum is de septembercirculaire 2018, jaarschijf 2020.

Gemeentelijke bijdrage 2020

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

Prognose gemeentelijke bijdrage 2021 t/m 2023

Gemeente

Bijdrage 

2020 

nieuw

Verschil 

2020

(tov 2019)

Bijdrage 

2021 

nieuw

Verschil 

2021

(tov 2019)

Bijdrage 

2022 

nieuw

Verschil 

2022

(tov 2019)

Bijdrage 

2023 

nieuw

Verschil 

2023

(tov 2019)

Borsele 1.791.392 96.830 1.828.487 133.925 1.855.788 161.225 1.860.847 166.284

Goes 2.678.539 130.778 2.701.214 153.453 2.741.546 193.785 2.749.019 201.259

Hulst 1.873.047 101.268 1.900.925 129.147 1.929.308 157.529 1.934.567 162.789

Kapelle 778.506 46.878 793.489 61.861 805.336 73.708 807.532 75.904

Middelburg 3.002.613 199.259 3.089.082 285.728 3.135.205 331.850 3.143.751 340.397

Noord-Beveland 840.324 67.696 873.110 100.482 886.146 113.518 888.562 115.934

Reimerswaal 1.461.233 96.864 1.497.911 133.542 1.520.276 155.907 1.524.421 160.052

Schouwen-Duiveland 2.796.534 169.673 2.856.371 229.510 2.899.019 272.158 2.906.922 280.061

Sluis 2.287.498 181.869 2.352.726 247.097 2.387.854 282.225 2.394.364 288.735

Terneuzen 4.190.101 198.065 4.228.369 236.333 4.291.502 299.466 4.303.201 311.165

Tholen 1.835.605 98.058 1.860.465 122.917 1.888.243 150.696 1.893.391 155.843

Veere 1.884.508 156.610 1.966.023 238.125 1.995.377 267.479 2.000.817 272.919

Vlissingen 2.961.952 215.004 3.050.275 303.328 3.095.819 348.871 3.104.258 357.310

 Totaal 28.381.852 1.758.852 28.998.447 2.375.446 29.431.420 2.808.419 29.511.652 2.888.651
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Wat gaat het kosten?

Begroting: 

2020

Begroting: 

2021

Begroting: 

2022

Begroting: 

2023

STR

Totaal Lasten -362.537 -798.316 -730.016 -775.866

Totaal Baten -34.581.065 -35.304.438 -35.890.344 -35.970.576

Totaal STR -34.943.602 -36.102.754 -36.620.360 -36.746.442

INC

Totaal Baten -254.500 -154.500 0 0

Totaal INC -254.500 -154.500 0 0

Totaal Saldo van baten en lasten -35.198.102 -36.257.254 -36.620.360 -36.746.442

Totaal Mutaties reserves -294.100 0 0 0

Eindtotaal -35.492.202 -36.257.254 -36.620.360 -36.746.442

INC= Incidenteel; STR= Structureel

1.1.11 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. Voor de 
risico’s die VRZ loopt wordt verwezen naar de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. 

Wat gaat het kosten?

Begroting: 

2020

Begroting: 

2021

Begroting: 

2022

Begroting: 

2023

INC

Totaal Lasten 50.000 50.000 50.000 50.000

Totaal INC 50.000 50.000 50.000 50.000

Totaal Saldo van baten en lasten 50.000 50.000 50.000 50.000

Totaal Mutaties reserves 0 0 0 0

Eindtotaal 50.000 50.000 50.000 50.000

INC= Incidenteel; STR= Structureel
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Deel 1.2: De paragrafen

1.2.1 Paragraaf 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 de exacte technische levensduur van een kapitaalgoed te voorspellen, zeker 
wanneer dit een langere periode dan 10 jaar bedraagt. Wanneer er na verloop van tijd dusdanige 
correctieve werkzaamheden moeten worden uitgevoerd die niet meer in relatie staan tot de 
restwaarde moet er vroegtijdig worden afgestoten en vervangen. Omgekeerd kan het echter ook 
voorkomen dat er vervangen zou moeten worden terwijl de maximale technische levensduur nog 
niet is bereikt en er geen noemenswaardige problemen zijn. In deze situaties kan de vervanging 
worden uitgesteld en vooruit worden geschoven.

Oplopende kapitaallasten voor vervangingsinvesteringen

De komende jaren komt er een piek aan te vervangen (brandweer)voertuigen en -materiaal aan. Het 
niet doen van deze vervangingen leidt tot vermindering van de operationaliteit en de slagkracht van 
Brandweer Zeeland. 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 2020 en een rekenrente van 2%). Bij de overdracht van budget 
voor de regionale brandweer aan de Veiligheidsregio is destijds 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

De kapitaallasten lopen op door:

Vervangingsachterstand en inflatie (over een groot aantal jaren)
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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 tot 
en met 2013 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.

Onderhoudskosten voertuigen en materiaal (exclusief kosten eigen onderhoudspersoneel)

Realisatie 2018 Begroting 2019 Begroting 2020

Onderhoud MTL voertuigen en materiaal 1.057.106 889.400 923.400

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 in 2020 een bedrag van € 0,8 
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 het groot onderhoud bij. Voor het groot onderhoud zal een meerjarig onderhoudsplan 
worden opgesteld. In de begroting is een totaalbedrag van € 81.500 opgenomen.

Daarnaast bevinden zich op de kazernes Middelburg Stromenweg, Goes Oranjeweg, Borssele 
Quistenburg en Terneuzen Koegors kantoren van de VRZ. 
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Onderhoudskosten kantoren VRZ (exclusief kosten eigen onderhoudspersoneel)

 Realisatie 2018 Begroting 2019 Begroting 2020

Gebruikers- en eigenaarsonderhoud 

Segeerssingel Middelburg

24.992 81.500 82.500

Kantoormeubilair 65.385 0 0

Totaal 90.377 81.500 82.500

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 2018 Begroting 2019 Begroting 2020

Gebruikersonderhoud brandweerposten 164.933 100.300 117.500

Eigenaarsonderhoud Stadsgewest 

Vlissingen-Middelburg14

68.952 68.500 70.000

Vervanging inventaris brandweerposten 15 8.912 25.000 25.000

Inventaris nieuwe kazerne Rilland 0 0 60.000

Inventaris nieuwe kazerne Goes-West 0 0 65.000

Inventaris nieuwe kazerne Kortgene 0 0 60.000

Inventaris nieuwe kazerne Heinkenszand 0 0 60.000

Totaal 242.797 193.800 457.500

14 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. Afgesproken 
is dat voor het eigenaarsonderhoud jaarlijks tot een bedrag van € 68.000 in rekening gebracht mag worden bij VRZ. Dit bedrag wordt 
jaarlijks geïndexeerd.
15 Zie investeringsplan (vanaf 2019)
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1.2.2 Paragraaf Bedrijfsvoering

Visie en kernwaarden VRZ

Zoals in de inleiding reeds is aangegeven zal in de loop van 2019 het beleidsplan 2020-2023 worden 
opgesteld. Afhankelijk van de ambities in dit beleidsplan wordt eventueel de (meerjaren)begroting 
2020 bijgesteld. 

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 ingezet.

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 (hoger) doel van de organisatie. 
Als onderdeel van het proces om te komen tot het meerjarenbeleidsplan 2020-2023 zal het (hoger) 
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 tot medio 2020 de 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.
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Organogram

Vanaf 2018 ziet de organisatie er als volgt uit:

HRM

Commandant Brandweer/ 
Bestuurssecretaris

Facilitair

Financiën

Directiestaf

I & A

Cluster-

commandanten 

Bevelanden / 

Tholen, 

Walcheren / 

Schouwen-

Duiveland, 

Zeeuws-

Vlaanderen

Crisisbeheersing

Risicobeheersing ITR

Risicobeheersing WWR

Materieel 

Techniek 

Logistiek

Brandweerzorg
Risico- en 

Crisisbeheersing

Gemeenschappelijke 

Meldkamer 

Vakbekwaam- heid

Operationele 

Voorbereiding

GHOR

Bevolkingszorg

Coördinerend gem. 

secretaris

Directeur GHOR

Control & Audit

Bestuur
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Samenwerking bedrijfsvoering VRZ en GGD

Vanaf 2018 worden samenwerkingsmogelijkheden op het gebied van bedrijfsvoering tussen VRZ en 
GGD onderzocht. Zowel VRZ als GGD hebben een beperkte omvang op het gebied van 
bedrijfsvoering, waardoor onder andere de kwaliteit, kosten, continuïteit, slagkracht en het behoud 
van medewerkers onder druk staat. 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. In het eerste kwartaal van 
2019 zal verdere afstemming plaatsvinden met ondernemingsraden en besturen van beide 
organisaties. Het is de planning om in 1e halfjaar 2019 besluitvorming te laten plaatsvinden in beide 
besturen over de gewenste richting. 

Huisvesting hoofdlocatie 

Het pand (Segeerssingel 10) is in 2016 aangekocht vanwege de afloop van het huurcontract en de 
zeer hoge huurkosten. Tevens was een taakstelling aanwezig om te besparen op de huisvesting. In 
2018 is geïnvesteerd in een vernieuwd Regionaal Crisis Centrum. In 2019 zijn nieuwe ontwikkelingen 
naar voren gekomen, waardoor bezinning op huisvesting plaatsvindt. Een aantal scenario’s worden 
uitgewerkt. De voor- en nadelen van deze scenario’s en de kosten, die hieruit voort zouden kunnen 
vloeien, worden in het eerste halfjaar 2019 aangeboden aan het Bestuur. 

Medewerkers

Speerpunt Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen in 

2020?

Indicatoren

Medewerkers zijn meer 
daadkrachtig, flexibel en 
verbindend. Zij zitten op de 
juiste plaats

Dit speerpunt onderdeel laten 
zijn van het project Emergo.

In 2020 wordt gestart met de 
notitie “Strategische 
personeelsplanning”. 

Het bestuur van VRZ 
hanteert een 
kwaliteitszorgsysteem. We 
voldoen aan artikel 23 van 
de Wet veiligheidsregio’s.

We volgen de landelijke 
ontwikkelingen op het gebied 
van kwaliteit. In 2020 vindt de 
visitatie plaats. De resultaten 
van deze visitatie vergelijken we 
met de eerste visitatie uit 2014 
en verbeteringen volgen we op. 
2019 benutten we voor het 
verder uitwerken van de visie 
op kwaliteit 

De visitatie wordt in voorjaar 
2020 uitgevoerd. De visie op 
kwaliteit is conform het 
implementatieplan gerealiseerd.

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 het tweede 
halfjaar 2020 wordt door 
controllers van de Zeeuwse 
gemeenten een 
doelmatigheidsonderzoek 
uitgevoerd bij VRZ.

In 2020 is een 
doelmatigheidsonderzoek 
uitgevoerd. In het eerste 
halfjaar 2021 zijn de 
verbeterpunten hieruit verwerkt 
in een plan van aanpak.

Medewerkers

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 veiligheid van de 
medewerkers is geborgd 
blijkend uit een geactualiseerde 
RI&E, goedkeuring door de 
Inspectie SZW (de meest 
recente goedkeuring is in 
december 2016 verleend).
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1.2.3 Paragraaf Financiering

Inleiding

De paragraaf financiering is samen met het treasurystatuut voorgeschreven in de Wet Financiering 
Decentrale Overheden (Wet Fido). De wet is per 1 januari 2001 in werking getreden. De 
treasuryfunctie heeft tot doel tegen gunstige condities en tegen zo laag mogelijke kosten te voorzien 
in de benodigde financieringsmiddelen en daarbij risico’s zoveel mogelijk uit te sluiten en beperken.

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. 

Op 10 december 2013 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet Houdbare Overheidsfinanciën 
(wet HOF). Deze wet bepaalt onder meer dat Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen een 
gelijkwaardige inspanning leveren bij het op orde brengen van de overheidsfinanciën. 

Kortlopende financiering

De kasgeldlimiet is een instrument om de renterisico’s op de vlottende schuld te beheersen en 
bedraagt voor gemeenschappelijke regelingen 8,2% van het begrotingstotaal. 

Berekening  kasgeldlimiet 2020

Omvang van de begroting op 1 januari 2019 € 36.697.185

Kasgeldlimiet in procenten van de omvang 8,20%

Kasgeldlimiet in bedrag € 3.009.169

Totaal vlottende schuld € 5.895.952

Ruimte -€ 2.886.783

Langlopende financiering

Bij financiering gaat het om de vraag hoe VRZ aan liquide middelen komt. 

Leningenportefeuille

Leningnummer Hoofdsom Looptijd in jaren Opnamedatum Rente

40.108634 6.000.000 7 8-10-2013 1,660%

40.110820 3.100.000 25 20-1-2017 1,300%

40.110839 4.000.000 15 15-9-2017 1,070%

40.111707 20.000.000 17 14-2-2018 1,223%

40.110883 2.000.000 15 2-1-2019 1,450%

40.110882 2.000.000 15 2-1-2020 1,670%

Evenals bij de korte schuld is het vermijden van grote fluctuaties in de rentelasten van VRZ als gevolg 
van renteschommelingen bij lange financiering een belangrijk uitgangspunt. Om de effecten van deze 
schommelingen te beheersen, is in de wet Fido de renterisiconorm opgenomen. Deze heeft als doel 
renterisico's op de vaste schuld te beheersen door het aanbrengen van een spreiding in de looptijden 
van de leningenportefeuille. Door onze langlopende financiering te realiseren binnen de kaders van 
de renterisiconorm wordt het renterisico op de langlopende schuld op verantwoorde wijze beheerst.
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Berekening renterisiconorm 2020 2021 2022 2023

Begrotingstotaal € 36.697.185 € 36.369.838 € 36.715.244 € 36.775.476

Percentage regeling 20% 20% 20% 20%

Renterisiconorm € 7.339.437 € 7.273.968 € 7.343.049 € 7.355.095

2020 2021 2022 2023

Renteherziening op vaste schuld o/g € 0 € 0 € 0 € 0

Aflossingen € 2.613.804 € 2.913.804 € 3.233.804 € 3.783.804

Renterisico € 2.613.804 € 2.913.804 € 3.233.804 € 3.783.804

Renterisiconorm € 7.339.437 € 7.273.968 € 7.343.049 € 7.355.095

Ruimte onder renterisiconorm € 4.725.633 € 4.360.164 € 4.109.245 € 3.571.291

Overschrijding renterisiconorm € 0 € 0 € 0 € 0

De financieringsbehoefte wordt bepaald aan de hand van de uit te voeren investeringen en 
projecten, mutaties in de reserves en voorzieningen en aflossingen op de lopende leningen afgezet 
tegen de afschrijvingen en de al aangetrokken geldleningen. 

Momenteel en de komende jaren is er sprake van een fors investeringsprogramma. Hiervoor wordt 
verwezen naar hoofdstuk 2.5.3 ‘Investeringsplan 2020 t/m 2023’. De boekwaarde van de activa stijgt 
volgens planning van € 15,2 mln. in 2016 naar 43,0 mln. in 2023. De lange termijnschulden van VRZ 
nemen mede hierdoor toe van € 3,5 mln. in 2016 naar circa € 34,2 mln. in 2023 (zie ook hoofdstuk 
2.5.1 ‘Geprognosticeerde balans 2020 t/m 2023’).

Financieringsbehoefte

2019 0

2020 0

2021 7.800.000

2022 3.000.000

2023 3.200.000

Totaal 14.000.000

Rente

De rentelasten in de begroting zijn op basis van de boekwaarde op 1 januari van het desbetreffende 
boekjaar toegerekend aan de programma’s c.q. taakvelden (= omslagrente). Voor nieuwe 
financiering wordt gerekend met een rekenrente van 2%.

Rentelasten

2020 361.100

2021 395.800

2022 458.000

2023 478.400

Uitzettingen

Het eventuele positieve saldo op de bank wordt dagelijks afgeroomd door het ministerie van 
Financiën in het kader van ‘het schatkistbankieren’. 
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1.2.4 Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Inleiding

Binnen de private en publieke sector is sprake van toenemende aandacht voor het inzicht in en de 
beheersing van risico’s. Het spectrum van veiligheidsregio’s vormt hierop geen uitzondering. 
Risicomanagement is daarom een vast onderdeel van goed bestuur (Good Governance) en een 
belangrijk middel om de continuïteit van de organisatie te waarborgen. Een aantal oorzaken voor de 
toenemende aandacht ligt in rampen (zoals o.a. in Moerdijk en Fukushima) die hebben 
plaatsgevonden.

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 19 december 2013 is de ‘notitie Risicomanagement 
en weerstandsvermogen’ vastgesteld. Hierin is het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de 
risico’s aangegeven. In deze notitie worden de termen risico’s, weerstandscapaciteit en 
weerstandsvermogen 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.

Beschikbare weerstandscapaciteit

De beschikbare weerstandscapaciteit is in artikel 11 BBV omschreven als “de middelen en 
mogelijkheden waarover een organisatie beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te 
dekken”. Volgens de notitie weerstandsvermogen en risicomanagement wordt de beschikbare 
weerstandscapaciteit bepaald aan de hand van:

 de algemene reserve(s)

 de post onvoorzien
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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. Een aantal risico’s is qua omvang en 
waarschijnlijkheid niet in te schatten.

Risico’s Kans op 

optreden in 

2020 in %

Impact

2020

Benodigde

weerstands-

capaciteit 2020

01 Later of niet realiseren van de taakstelling 2020 ad 
€ 387.445 en volgende jaren 

25% 387.445 97.000

02 Later of niet realiseren van de taakstelling meldkamer 
in 2021 en volgende jaren. Voor 2020 is een incidentele 
bijdrage uit de reserve meldkamer aangewend ter 
dekking van deze taakstelling indien niet volledig al 
gerealiseerd in 2020.

Nvt Nvt. nvt

03 In de begroting is uitgegaan van loonstijging van 2,9 % 
cfm vzg norm. De VZG norm wordt vergoed via de 
gemeentelijke bijdragen. De werkelijke loonstijging, als 
gevolg van de cao-onderhandelingen, kan hiervan 
afwijken. Bv. 3,5% over € 21.500.000

50% 129.000 64.500

05 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

06 Risico dat de bijdrage voor het project Externe 
Veiligheid (BEVI) in de periode na 2020 niet meer wordt 
ontvangen

Nvt in 2020 Nvt in 2020 Nvt in 2020

07 Risico dat de bijdrage van Zeeland Seaports (Maritieme 
Veiligheid) in de periode na 2020 niet meer wordt 
ontvangen

Nvt in 2020 Nvt in 2020 Nvt in 2020

08 Risico dat de bijdrage van NV Westerscheldetunnel 
(tunneltraining) in de periode na 2020 niet meer wordt 
ontvangen

Nvt in 2020 Nvt in 2020 Nvt in 2020

10 Claims agv implementatie nieuwe wetgeving zoals de 
AVG. De bewaker hiervan is de autoriteit 
persoonsgegevens en deze heeft de mogelijkheid om 
grote boetes op te leggen (tot ca 4% jaaromzet)

50% 100.000 50.000

11 Het later dan 2020 operationeel worden van de 
landelijke meldkamer in Bergen op Zoom, waardoor 
GMZ Middelburg langer in bedrijf moet blijven. Risico 
niet volledige kostenverrekening door politie. De eerste 
2 kwartalen blijft de meldkamer nog in Middelburg.

90% PM PM

14 Kosten vrijwilligers bij inzet op grote incidenten 25% 175.000 44.000

15 Uitval in die gevallen waarin slechts één persoon 
bepaalde werkzaamheden verricht (inhuur tbv 
vervanging van één persoon)

50% 150.000 75.000

16 Uitval ICT servers of diensten door derden 5-10% 75.000 7.500

17 Claim volgens het niet (goed/volledig) uitvoeren van de 
Wet Poortwachter

5-10% 75.000 7.500

18 Stijging brandstofprijzen met als risico extra financieel 
nadeel

70% 40.000 28.000
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19 IFV: risico op hogere kosten voor vrz 25% 40.000 10.000

21 Rentestijging tbv financieringsbehoefte in 2021 voor 
investeringen waarvoor nog geen lening is afgesloten

Nvt in 2020 Nvt in 2020 Nvt in 2020

22 Diverse ontwikkelingen maken op termijn een andere 
inrichting van het OMS-stelsel noodzakelijk, mede 
gezien de samenvoegingen van regionale meldkamers 
naar tien meldkamergebieden. Het toekomst-vast 
herinrichten van het OMS systeem dient fasegewijs 
binnen de kaders van wet- en regelgeving plaats te 
vinden middels een zorgvuldige transitie, ook richting 
de burgers die al jaren gebruik maken van de OMS 
dienstverlening. Veiligheid en continuïteit m.b.t. de 
uitvoering van de kerntaken dient steeds zo goed 
mogelijk gewaarborgd te worden waarbij ook gelet op 
de moet worden op het voorkomen van nodeloze 
alarmeringen en onnodig uitrukken van de brandweer. 
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, het exacte 
moment is nog onduidelijk

90% 162.000 146.000

25 Risico op juridische procedures, onder andere bij 
aanbestedingstrajecten en arbeidsgeschillen

5-10% 25.000 2.500

26 Zoals in de tussenevaluatie Maatwerk is vermeld vormt 
het vergroten van de beschikbaarheid van vrijwilligers 
een aandachtspunt de komende jaren. Het risico op 
uitstroom van brandweervrijwilligers (verloop), meer 
dan verwacht/gemiddeld, zou als gevolg extra kosten 
voor wervingscampagnes en opleidingen kunnen 
hebben, om de posten op sterkte te houden

50% 150.000 75.000

27 Naar verwachting wordt met ingang van 2021 de wet 
Normalisering rechtspositie ambtenaren van kracht 
voor brandweerpersoneel.Deze wet zorgt ervoor dat 
ambtenaren zoveel mogelijk dezelfde 
arbeidsrechtelijke positie krijgen als werknemers in het 
bedrijfsleven en op grond van een arbeids-
overeenkomst werkzaam zijn. De loonkosten kunnen 
hierdoor stijgen en de WnRA kan leiden tot 
(gedeeltelijke of volledig) einde van vrijwillige 
brandweer. Om die reden vindt op landelijk niveau 
overleg plaats over de gevolgen en implementatie van 
deze wet. Impact is ca. 30 % van totaalbedrag 
vrijwilligersvergoedingen (grove schatting)

Nvt voor 

2020

Nvt voor 

2020

Nvt voor 2020

28 In 2019 zal een aanbesteding plaatsvinden van de 
wagenparkverzekeringen met mogelijk gevolgen voor 
de verzekeringskosten. Er zijn signalen ontvangen dat 
de premies op de verzekeringsmarkt stijgen.

70% 40.000 28.000

Totaal 685.000

Beoordeling weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen de weerstandscapaciteit en alle risico’s 
waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot 
de financiële positie. De uitkomst van die berekening vormt het weerstandsvermogen.

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

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. In de 
begroting 2020 is het uitgangspunt dat de algemene reserve van VRZ eind 2019 een restantsaldo zal 
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hebben van € 599.552. De beschikbare weerstandscapaciteit bedraagt daarmee begin 2020 naar 
verwachting:

 Algemene reserve € 599.552

 Post onvoorzien € 50.000
Totaal € 649.552

Op basis van de financieel berekende risico’s in de begroting 2020 en voor resultaatbestemming is de 
ratio weerstandsvermogen:

Beschikbare weerstandscapaciteit = €  649.552 = 0,95 (was 0,70 bij begroting 2019)
Benodigde weerstandscapaciteit = €  685.000

Op basis van de gehanteerde normeringsystematiek door VRZ is het weerstandsvermogen van VRZ 
als matig geclassificeerd (was onvoldoende in 2018 en 2019). Indien dergelijke risico’s daadwerkelijk 
(cumulatief) optreden, kan dit mogelijk leiden tot een negatief resultaat en zullen de deelnemende 
gemeenten garant moeten staan voor VRZ.

In de Notitie risicomanagement en weerstandsvermogen is een maximum bepaald aan het aan te 
houden weerstandsvermogen. Inmiddels is de gemeenschappelijke regeling 2017 VRZ in procedure 
bij de deelnemende gemeenten. Op het moment dat deze begroting 2020 wordt vastgesteld, zal 
deze gemeenschappelijke regeling zijn vastgesteld. Conform de VZG-richtlijn is hierin opgenomen 
artikel 25 : “VRZ vormt een reserve ten laste van de gemeentelijke bijdragen aan de 
uitvoeringskosten tot maximaal 5% van de jaaromzet, inclusief de bijdrage van de deelnemers.”
Dat betekent voor 2020 een maximale reserve van 5 % van € 36.697.185 = € 1.834.859. De 
beschikbare weerstandscapaciteit blijft onder de maximaal toegestane weerstandscapaciteit

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.

Nettoschuldquote 2020

(bedragen x € 1.-) Begroting

A Vaste schulden (cf art 46 BBV) 27.901.706 Balans per 1-01-2020

B Netto vlottende schuld (cf art 48 BBV) 5.895.952 Balans per 1-01-2020

C Overlopende passiva (cf art 49 BBV) 81.176 Balans per 1-01-2020

D Financiele activa (cf art 36 lid b,c,d,e, en f) 0 NVT

E Uitzettingen <1jaar (cf art 39 BBV) 9.528.919 Balans per 1-01-2020

F Liquide middelen (cf art 40 BBV) 65.697 Balans per 1-01-2020

G Overlopende activa (cf art 40a BBV) 200.861 Balans per 1-01-2020

H

Totale baten (exclusief mutaties res) (cf art 17 

lid C)

35.845.765 Winst en verliesrekening

67,19%

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. De netto schuldquote gecorrigeerd voor alle 
verstrekte leningen is voor VRZ gelijk aan de netto schuldquote (zie bovenstaande tabel).
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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 2020

(bedragen x € 1.-) Begroting

A Eigen vermogen  (cf art 42 BBV) 2.445.916 Balans per 1-01-2020

B Balanstotaal 37.661.210 Balans per 1-01-2020

6,49%

De solvabiliteitsratio is erg laag, aangezien een ratio van minder dan 20% als zorgelijk wordt 
beschouwd. Normaliter is een solvabiliteitspercentage van 20% verontrustend, aangezien er dan 
geen tegenslagen meer kunnen worden opgevangen. Hoewel de Zeeuwse gemeenten borg staan 
voor VRZ is een hogere solvabiliteitsratio wenselijk.

Structurele exploitatieruimte

VRZ beschikt niet over structurele exploitatieruimte.

1.2.5 Paragraaf 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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1.2.6 Paragraaf Taakstelling

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 was 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 algemeen

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. 

Vertrek GMZ

In 2020 worden de meldkamers van Zeeland en Midden- en 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 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 taakstelling opgenomen van 
€ 294.100. In de periode 2019-2020 zal een plan van aanpak worden opgesteld. 

Verdere reductie nodeloze uitrukken (STOOM)

Zie Programma Risicobeheersing (‘thematische werkzaamheden’).
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Hoofdstuk 2:

Financiële begroting en 

meerjarenraming
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Deel 2.1: Uitgangspunten voor de begroting

Loonkosten

Uitgangspunt voor de ramingen van de salarislasten zijn de geldende CAR-UWO-tabellen en premies 
per 1 januari 2019, waarbij rekening is gehouden met de normale doorgroei ‘in het salarisgebouw’. 
Formatieplaatsen inclusief vacatures zijn begroot tegen de werkelijke te verwachten salarislasten. Er 
is rekening gehouden met een structurele taakstelling op de salarislasten (zie 1.2.6 paragraaf 
taakstelling).

De looptijd van de CAO gemeenten is tot 1 januari 2019. 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 loon-
ontwikkeling 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.

Het ABP heeft bekend gemaakt dat de pensioenpremies gaan stijgen. Het effect voor VRZ is vanaf 
2019 berekend op circa € 150.000. 

Inflatie

Voor de prijsontwikkeling in 2020 is rekening gehouden met een inflatie van 1,6 %, conform de VZG-
richtlijn.

Meerjarenraming

De meerjarenraming 2021 t/m 2023 is opgesteld in ‘constante prijzen 2020’. Dat wil zeggen, er is 
voor zowel de lasten als de baten (gemeentelijke bijdrage en Brede Doeluitkering Rampenbestrijding) 
geen rekening gehouden met een correctie voor loon- en prijsbijstellingen vanaf 2021. 

Kapitaallasten

De afschrijvingslasten van de activa in de begroting 2020 zijn gebaseerd op de staat van activa eind 
2018 en het investeringsplan 2019 t/m 2023. De geldende afschrijvingstermijnen zijn opgenomen in 
de financiële verordening van VRZ. In het eerste jaar na ingebruikname van een actief (1e jaar van 
afschrijving) wordt 100% van de afschrijving berekend. Bij het berekenen van de afschrijvingen wordt 
rekening gehouden met een reële restwaarde. In de praktijk betekent dit dat alleen bij voertuigen 
rekening wordt gehouden met een restwaarde.

Voor het aantrekken van nieuwe langlopende financiering is rekening gehouden met een rente van 
2%. Het percentage is gelijk aan het percentage uit de begroting 2019. Voor de omvang van de 
financieringsbehoefte wordt verwezen naar de paragraaf financiering.

Er is rekening gehouden met oplopende kapitaallasten als gevolg van de geplande vervanging van 
brandweermaterieel en –materiaal (zie 1.2.1 paragraaf onderhoud kapitaalgoederen).

Gemeentelijke bijdrage

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, behorende bij de begroting 2019. 

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 € 670.000 (inclusief Bevolkingszorg). Op 
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basis van dit percentage is een loonbijstelling en een prijsbijstelling bepaald, rekening houdend met 
circa 67% loonkosten en circa 33% materiële kosten.

Loonbijstelling Prijsbijstelling Gewogen gemiddelde loon- en prijsbijstelling

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

Brede doeluitkering rampenbestrijding (BDUR)

Het in de begroting 2020 opgenomen bedrag voor de BDUR is gebaseerd op de decembercirculaire 
2018 van het ministerie van J&V. Het basisbedrag voor 2020 bedraagt € 6.756.748.

In 2020 worden de meldkamers van Zeeland en Midden- en West-Brabant samengevoegd. Dit als 
onderdeel van een landelijke reorganisatie (op basis van een wetswijziging) van de meldkamers met 
als doel een kwaliteitsslag op het meldkamerdomein te bewerkstelligen. De 10 meldkamers in 
Nederland komen onder beheer bij de Nationale Politie. In zowel de begrotingen als de 
jaarrekeningen is de afgelopen jaren in de risicoparagraaf aangeduid dat de overdracht financiële 
risico’s voor VRZ met zich mee kan brengen. Inmiddels is meer duidelijkheid ontstaan over de 
omvang van deze risico’s. Het ministerie van J&V heeft besloten de BDUR voor Zeeland structureel te 
verlagen met € 453.035 in verband met overdracht van de beheertaken van de meldkamer aan de 
Nationale Politie (‘de zgn. package deal’). VRZ heeft van het ministerie van J&V, als onderdeel van 
deze deal, in 2018 een eenmalig bedrag van € 1 mln. ontvangen ter compensatie van frictie- en 
desintegratiekosten. Dit bedrag is in de bestemmingsreserve meldkamer opgenomen.

De BDUR-circulaires van het Rijk zijn opgesteld in ‘constante prijzen’. In de begroting 2020 is rekening 
gehouden met loon-en prijscompensatie in de BDUR, die naar verwachting in de decembercirculaires 
BDUR 2019 en 2020 zullen worden uitgekeerd. Deze zijn nu nog niet bekend. Voor zowel 2019 als 
2020 is een bedrag geraamd van € 75.000, samen € 150.000. 

In totaal bedraagt de raming voor de BDUR vanaf 2020 daarmee € 6.453.713.

Vennootschapsbelasting

Met ingang van 1 januari 2016 zijn overheidsondernemingen belastingplichtig voor de 
vennootschapsbelasting (hierna: Vpb). De activiteiten zijn onderworpen aan de Vpb, indien en voor 
zover zij een onderneming drijven. Een (cluster van) activiteit (en) vormt een onderneming voor de 
Vpb wanneer aan de volgende drie cumulatieve criteria wordt voldaan. 

1. er is sprake van een duurzame organisatie van kapitaal en arbeid, en;
2. er is sprake van deelname aan het economisch verkeer, en;
3. er wordt winst beoogd (het winstoogmerk wordt geacht reeds aanwezig te zijn indien structureel 
overschotten worden behaald of als incidenteel overschotten worden behaald en in concurrentie 
wordt getreden).

In 2017 is met de Belastingdienst overeengekomen dat VRZ geen activiteiten uitvoert die vpb-plichtig 
zijn.

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.
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Deel 2.2: Overzicht van baten en lasten en de toelichting

2.2.1 Totaaloverzicht per programma, inclusief meerjarenraming

Begroting: 

2020

Begroting: 

2021

Begroting: 

2022

Begroting: 

2023

Saldo van baten en lasten 851.420 120.200 54.200 54.200

1 Programma Bevolkingszorg 269.800 271.800 273.800 275.800

2 Programma GMZ 1.175.792 667.500 667.500 667.500

3 Programma Risicobeheersing 2.777.250 2.953.100 2.958.900 2.964.600

4 Programma Brandweer 20.039.279 20.625.042 21.173.333 21.233.254

5 Programma Crisisbeheersing 1.909.650 1.914.350 1.829.200 1.829.200

6 Programma GHOR 1.067.378 1.068.228 1.068.328 1.070.942

7 Programma Maritieme Veiligheid 393.000 395.300 397.600 399.900

8 Programma Nucleaire Veiligheid 281.650 281.650 281.650 281.650

9 Overhead en kostentoerekening 8.085.723 8.150.484 7.974.249 8.027.796

10 Algemene dekkingsmiddelen -35.198.102 -36.257.254 -36.620.360 -36.746.442

11 Onvoorzien 50.000 50.000 50.000 50.000

Mutaties Reserves -851.420 -120.200 -54.200 -54.200

Eindtotaal 0 0 0 0

2.2.2 Specificatie per programma naar economische categorie, inclusief 

meerjarenraming

Begroting: 

2020

Begroting: 

2021

Begroting: 

2022

Begroting: 

2023

Saldo van baten en lasten 851.420 120.200 54.200 54.200

1 Programma Bevolkingszorg 269.800 271.800 273.800 275.800

Lasten

110 Salarissen en sociale lasten 265.900 267.900 269.900 271.900

351 Ingeleend personeel 30.500 30.500 30.500 30.500

380 Overige goederen en diensten 105.200 105.200 105.200 105.200

436 Inkomensoverdrachten - overige overheden 35.200 35.200 35.200 35.200

Baten

432 Inkomensoverdrachten - gemeenten -167.000 -167.000 -167.000 -167.000

2 Programma GMZ 1.175.792 667.500 667.500 667.500

Lasten

110 Salarissen en sociale lasten 145.000 0 0 0

380 Overige goederen en diensten 150.000 0 0 0

433 Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen 667.500 667.500 667.500 667.500

510 Rente 2.400 0 0 0

730 Afschrijvingen 210.892 0 0 0

3 Programma Risicobeheersing 2.777.250 2.953.100 2.958.900 2.964.600

Lasten

110 Salarissen en sociale lasten 2.736.605 2.750.455 2.756.255 2.762.055

380 Overige goederen en diensten 187.600 187.600 187.600 187.600

436 Inkomensoverdrachten - overige overheden 130.100 130.100 130.100 130.100

510 Rente 100 100 100 0

730 Afschrijvingen 8.445 8.445 8.445 8.445

Baten

380 Overige goederen en diensten -5.000 -5.000 -5.000 -5.000

431 Inkomensoverdrachten - Rijk -20.000 -20.000 -20.000 -20.000
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Begroting: 

2020

Begroting: 

2021

Begroting: 

2022

Begroting: 

2023

433 Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen -98.600 -98.600 -98.600 -98.600

438 Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen -162.000 0 0 0

4 Programma Brandweer 20.039.279 20.625.042 21.173.333 21.233.254

Lasten

110 Salarissen en sociale lasten 11.277.250 11.339.550 11.281.950 11.289.750

210 Belastingen 135.000 135.000 135.000 135.000

380 Overige goederen en diensten 5.558.200 5.465.300 5.465.300 5.463.200

436 Inkomensoverdrachten - overige overheden 63.900 63.900 63.900 63.900

510 Rente 323.600 350.200 418.100 421.100

730 Afschrijvingen 3.031.029 3.563.292 4.081.283 4.112.504

Baten

380 Overige goederen en diensten -237.200 -217.200 -197.200 -177.200

432 Inkomensoverdrachten - gemeenten -37.500 0 0 0

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

5 Programma Crisisbeheersing 1.909.650 1.914.350 1.829.200 1.829.200

Lasten

110 Salarissen en sociale lasten 1.426.750 1.431.450 1.433.800 1.433.800

351 Ingeleend personeel 30.000 30.000 30.000 30.000

380 Overige goederen en diensten 370.900 370.900 283.400 283.400

436 Inkomensoverdrachten - overige overheden 90.100 90.100 90.100 90.100

Baten

380 Overige goederen en diensten -8.100 -8.100 -8.100 -8.100

6 Programma GHOR 1.067.378 1.068.228 1.068.328 1.070.942

Lasten

110 Salarissen en sociale lasten 643.895 644.945 644.945 644.945

380 Overige goederen en diensten 369.500 369.500 369.500 369.500

436 Inkomensoverdrachten - overige overheden 51.000 51.000 51.000 51.000

510 Rente 1.000 800 900 800

730 Afschrijvingen 17.283 17.283 17.283 19.997

Baten

352 Uitgeleend personeel -15.300 -15.300 -15.300 -15.300

7 Programma Maritieme Veiligheid 393.000 395.300 397.600 399.900

Lasten

110 Salarissen en sociale lasten 264.900 267.200 269.500 271.800

380 Overige goederen en diensten 303.100 303.100 303.100 303.100

Baten

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

8 Programma Nucleaire Veiligheid 281.650 281.650 281.650 281.650

Lasten

110 Salarissen en sociale lasten 221.150 221.150 221.150 221.150

380 Overige goederen en diensten 60.500 60.500 60.500 60.500

9 Overhead en kostentoerekening 8.085.723 8.150.484 7.974.249 8.027.796

Lasten

110 Salarissen en sociale lasten 5.529.550 5.547.350 5.430.550 5.516.850

210 Belastingen 6.100 6.100 6.100 6.100

351 Ingeleend personeel 107.400 107.400 85.800 5.000

380 Overige goederen en diensten 2.016.200 2.021.200 2.016.200 2.020.750

436 Inkomensoverdrachten - overige overheden 27.200 27.200 27.200 27.200

510 Rente 33.000 43.700 37.900 55.500

720 Mutaties voorzieningen 82.500 82.500 82.500 82.500

730 Afschrijvingen 293.273 324.534 297.499 323.396

Baten
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Begroting: 

2020

Begroting: 

2021

Begroting: 

2022

Begroting: 

2023

380 Overige goederen en diensten -9.500 -9.500 -9.500 -9.500

10 Algemene dekkingsmiddelen -35.198.102 -36.257.254 -36.620.360 -36.746.442

Lasten

110 Salarissen en sociale lasten -250.700 -552.400 -527.900 -527.900

380 Overige goederen en diensten -111.837 -245.916 -202.116 -247.966

Baten

431 Inkomensoverdrachten - Rijk -6.453.713 -6.460.491 -6.458.924 -6.458.924

432 Inkomensoverdrachten - gemeenten -28.381.852 -28.998.447 -29.431.420 -29.511.652

11 Onvoorzien 50.000 50.000 50.000 50.000

Lasten

380 Overige goederen en diensten 50.000 50.000 50.000 50.000

Mutaties Reserves -851.420 -120.200 -54.200 -54.200

3 Programma GMZ -548.120 -45.000 -45.000 -45.000

Baten

710 Mutaties reserves -548.120 -45.000 -45.000 -45.000

5 Programma Brandweer -9.200 -75.200 -9.200 -9.200

Baten

710 Mutaties reserves -9.200 -75.200 -9.200 -9.200

99 Algemene dekkingsmiddelen -294.100 0 0 0

Baten

710 Mutaties reserves -294.100 0 0 0

Eindtotaal 0 0 0 0

2.2.3 Totaaloverzicht op economische categorie, inclusief meerjarenraming

Begroting: 

2020

Begroting: 

2021

Begroting: 

2022

Begroting: 

2023

Saldo van baten en lasten 851.420 120.200 54.200 54.200

Lasten 36.697.185 36.369.838 36.715.244 36.775.476

110 Salarissen en sociale lasten 22.260.300 21.917.600 21.780.150 21.884.350

210 Belastingen 141.100 141.100 141.100 141.100

351 Ingeleend personeel 167.900 167.900 146.300 65.500

380 Overige goederen en diensten 9.059.363 8.687.384 8.638.684 8.595.284

433 Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen 667.500 667.500 667.500 667.500

436 Inkomensoverdrachten - overige overheden 397.500 397.500 397.500 397.500

510 Rente 360.100 394.800 457.000 477.400

720 Mutaties voorzieningen 82.500 82.500 82.500 82.500

730 Afschrijvingen 3.560.922 3.913.554 4.404.510 4.464.342

Baten -35.845.765 -36.249.638 -36.661.044 -36.721.276

352 Uitgeleend personeel -15.300 -15.300 -15.300 -15.300

380 Overige goederen en diensten -259.800 -239.800 -219.800 -199.800

431 Inkomensoverdrachten - Rijk -6.473.713 -6.480.491 -6.478.924 -6.478.924

432 Inkomensoverdrachten - gemeenten -28.586.352 -29.165.447 -29.598.420 -29.678.652

433 Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen -98.600 -98.600 -98.600 -98.600

436 Inkomensoverdrachten - overige overheden -250.000 -250.000 -250.000 -250.000

438 Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen -162.000 0 0 0

Mutaties reserves -851.420 -120.200 -54.200 -54.200

Baten -851.420 -120.200 -54.200 -54.200

710 Mutaties reserves -851.420 -120.200 -54.200 -54.200

Eindtotaal 0 0 0 0
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2.2.4 Overzicht met vergelijkende cijfers uit de concept-jaarrekening 2018 en 

begroting 2019

Jaarrekening: 

2018

Begroting: 

2019

na 2e wijziging

Begroting: 

2020

Saldo van baten en lasten -925.685 785.960 851.420

1 Programma Bevolkingszorg 290.544 288.100 269.800

Lasten

110 Salarissen en sociale lasten 223.331 283.100 265.900

351 Ingeleend personeel 84.309 30.000 30.500

380 Overige goederen en diensten 93.084 119.700 105.200

436 Inkomensoverdrachten - overige overheden 32.215 34.300 35.200

Baten

432 Inkomensoverdrachten - gemeenten -142.394 -179.000 -167.000

2 Programma GMZ 182.626 1.322.239 1.175.792

Lasten

110 Salarissen en sociale lasten 1.195.834 1.338.000 145.000

210 Belastingen 2.400 2.400 0

351 Ingeleend personeel 20.853 25.000 0

380 Overige goederen en diensten 359.452 346.200 150.000

433 Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen 0 11.000 667.500

436 Inkomensoverdrachten - overige overheden 42.438 42.500 0

510 Rente 3.341 7.300 2.400

720 Mutaties voorzieningen 0 10.600 0

730 Afschrijvingen 144.361 220.859 210.892

750 Overige verrekeningen 239.939 222.300 0

Baten

431 Inkomensoverdrachten - Rijk -1.478.593 -577.600 0

433 Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen -61.938 -35.900 0

438 Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen -285.462 -290.420 0

3 Programma Risicobeheersing 2.564.473 2.499.674 2.777.250

Lasten

110 Salarissen en sociale lasten 2.314.463 2.440.405 2.736.605

351 Ingeleend personeel 290.335 35.500 0

380 Overige goederen en diensten 227.975 216.424 187.600

436 Inkomensoverdrachten - overige overheden 118.203 127.100 130.100

510 Rente 89 0 100

730 Afschrijvingen 1.345 1.345 8.445

Baten

352 Uitgeleend personeel -83.491 -35.500 0

380 Overige goederen en diensten -1.872 -5.000 -5.000

431 Inkomensoverdrachten - Rijk -7.362 -20.000 -20.000

433 Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen -127.803 -98.600 -98.600

438 Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen -167.410 -162.000 -162.000

4 Programma Brandweer 18.628.171 19.464.558 20.039.279

Lasten

110 Salarissen en sociale lasten 10.426.111 10.339.750 11.277.250

210 Belastingen 134.730 133.000 135.000

351 Ingeleend personeel 20.735 0 0

380 Overige goederen en diensten 5.605.585 5.989.301 5.558.200

436 Inkomensoverdrachten - overige overheden 60.062 62.000 63.900

510 Rente 287.638 314.200 323.600

730 Afschrijvingen 2.592.237 2.921.707 3.031.029
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Jaarrekening: 

2018

Begroting: 

2019

na 2e wijziging

Begroting: 

2020

Baten

352 Uitgeleend personeel -54.427 0 0

380 Overige goederen en diensten -314.385 -170.400 -237.200

432 Inkomensoverdrachten - gemeenten -55.114 -50.000 -37.500

436 Inkomensoverdrachten - overige overheden -75.000 -75.000 -75.000

5 Programma Crisisbeheersing 1.812.357 2.005.489 1.909.650

Lasten

110 Salarissen en sociale lasten 1.234.369 1.389.420 1.426.750

351 Ingeleend personeel 138.487 30.000 30.000

380 Overige goederen en diensten 413.314 571.319 370.900

436 Inkomensoverdrachten - overige overheden 85.962 100.000 90.100

Baten

352 Uitgeleend personeel -25.960 -66.000 0

380 Overige goederen en diensten -18.240 -8.000 -8.100

436 Inkomensoverdrachten - overige overheden -15.576 -11.250 0

6 Programma GHOR 768.857 958.364 1.067.378

Lasten

110 Salarissen en sociale lasten 432.065 568.795 643.895

351 Ingeleend personeel 22.006 0 0

380 Overige goederen en diensten 290.109 330.800 369.500

436 Inkomensoverdrachten - overige overheden 47.938 49.500 51.000

510 Rente 1.301 2.000 1.000

730 Afschrijvingen 17.283 22.569 17.283

Baten

352 Uitgeleend personeel -6.458 -15.300 -15.300

438 Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen -35.387 0 0

7 Programma Maritieme Veiligheid 242.096 350.000 393.000

Lasten

110 Salarissen en sociale lasten 158.781 225.750 264.900

351 Ingeleend personeel 76.293 0 0

380 Overige goederen en diensten 375.097 299.250 303.100

510 Rente 27 0 0

Baten

431 Inkomensoverdrachten - Rijk -193.102 0 0

436 Inkomensoverdrachten - overige overheden -175.000 -175.000 -175.000

8 Programma Nucleaire Veiligheid 163.796 267.900 281.650

Lasten

110 Salarissen en sociale lasten 179.174 200.900 221.150

380 Overige goederen en diensten 57.286 67.000 60.500

Baten

431 Inkomensoverdrachten - Rijk -72.664 0 0

9 Overhead en kostentoerekening 7.364.276 7.421.416 8.085.723

Lasten

110 Salarissen en sociale lasten 4.603.128 5.361.205 5.529.550

210 Belastingen -4.985 3.600 6.100

351 Ingeleend personeel 795.984 5.000 107.400

380 Overige goederen en diensten 2.141.335 1.947.949 2.016.200

436 Inkomensoverdrachten - overige overheden 14.171 26.000 27.200

510 Rente 35.045 44.700 33.000

720 Mutaties voorzieningen 0 70.900 82.500

730 Afschrijvingen 167.432 238.362 293.273

750 Overige verrekeningen -239.939 -222.300 0
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Jaarrekening: 

2018

Begroting: 

2019

na 2e wijziging

Begroting: 

2020

Baten

352 Uitgeleend personeel -92.632 0 0

360 Huren -52.368 -50.000 0

380 Overige goederen en diensten -2.897 -4.000 -9.500

10 Algemene dekkingsmiddelen -32.932.236 -33.454.675 -35.198.102

Lasten

110 Salarissen en sociale lasten 0 0 -250.700

380 Overige goederen en diensten 0 0 -111.837

Baten

431 Inkomensoverdrachten - Rijk -6.677.235 -6.831.675 -6.453.713

432 Inkomensoverdrachten - gemeenten -26.255.001 -26.623.000 -28.381.852

11 Onvoorzien -10.645 -337.105 50.000

Lasten

110 Salarissen en sociale lasten -10.645 -215.250 0

380 Overige goederen en diensten 0 -121.855 50.000

Mutaties Reserves 777.775 -785.960 -851.420

Eindtotaal -147.910 0 0

*) De concept-jaarrekening 2018 van VRZ is nog niet vastgesteld. Deze cijfers kunnen nog wijzigen.
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2.2.5 Incidentele lasten per programma

Het overzicht incidentele lasten en baten geeft inzicht in de mate waarin er sprake is van
‘materieel evenwicht’. Materieel evenwicht, of een reëel sluitende begroting, is een belangrijk
uitgangspunt. De term 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. 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’. 

Begroting: 

2020

Begroting: 

2021

Begroting: 

2022

Begroting: 

2023

Saldo van baten en lasten -49.680 -254.600 -253.600 -253.600

2 Programma GMZ 548.120 45.000 45.000 45.000

Lasten

110 Salarissen en sociale lasten 145.000 0 0 0

380 Overige goederen en diensten 150.000 0 0 0

433 Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen 45.000 45.000 45.000 45.000

730 Afschrijvingen 208.120 0 0 0

3 Programma Risicobeheersing -260.600 -98.600 -98.600 -98.600

Lasten

380 Overige goederen en diensten 20.000 20.000 20.000 20.000

Baten

431 Inkomensoverdrachten - Rijk -20.000 -20.000 -20.000 -20.000

433 Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen -98.600 -98.600 -98.600 -98.600

438 Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen -162.000 0 0 0

4 Programma Brandweer -45.200 -9.000 -75.000 -75.000

Lasten

110 Salarissen en sociale lasten 0 66.000 0 0

380 Overige goederen en diensten 67.300 0 0 0

Baten

432 Inkomensoverdrachten - gemeenten -37.500 0 0 0

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

5 Programma Crisisbeheersing 87.500 87.500 0 0

Lasten

380 Overige goederen en diensten 87.500 87.500 0 0

7 Programma Maritieme Veiligheid -175.000 -175.000 -175.000 -175.000

Baten

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

10 Algemene dekkingsmiddelen -254.500 -154.500 0 0

Baten

432 Inkomensoverdrachten - gemeenten -254.500 -154.500 0 0

11 Onvoorzien 50.000 50.000 50.000 50.000

Lasten

380 Overige goederen en diensten 50.000 50.000 50.000 50.000

Mutaties Reserves -842.220 -111.000 -45.000 -45.000

2 Programma GMZ -548.120 -45.000 -45.000 -45.000

Baten

710 Mutaties reserves -548.120 -45.000 -45.000 -45.000

4 Programma Brandweer 0 -66.000 0 0

Baten

710 Mutaties reserves 0 -66.000 0 0
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Begroting: 

2020

Begroting: 

2021

Begroting: 

2022

Begroting: 

2023

10 Algemene dekkingsmiddelen -294.100 0 0 0

Baten

710 Mutaties reserves -294.100 0 0 0

Eindtotaal -891.900 -365.600 -298.600 -298.600

In bovenstaand overzicht lijkt er geen sprake van materieel evenwicht te zijn. Hieronder wordt een 
toelichting gegeven op de presenstatie van deze cijfers: 

Meldkamer

Met het vertrek van de Meldkamer Zeeland naar Bergen op Zoom is er enerzijds sprake van 
structurele desintegratiekosten in de vorm van huisvestings- en personele kosten en anderzijds van 
frictiekosten in de vorm van eenmalige personeelslasten, restboekwaarde van activa en de ombouw 
van de ruimte waar zich nu de meldkamer en het servicecenter van de politie bevinden voor ander 
gebruik. 

Voor eenmalige frictiekosten is in 2020 een bedrag opgenomen van € 548.120. Dekking vindt plaats 
door een onttrekking aan de reserve GMZ. 

Vanaf 2021 is een taakstelling opgenomen van € 294.100 in verband met de achterblijvende, 
structurele huisvestings- en overheadkosten (= desintegratiekosten). In de periode 2019-2020 zal een 
plan van aanpak worden opgesteld. In 2020 vindt daarom nog eenmalige dekking plaats door een 
ontrekking aan de reserve GMZ (zie Algemene dekkingsmiddelen). 

Meerjarige ‘tijdelijke’ geldstromen 

Meerjarige tijdelijke geldstromen waarvan de eindigheid vastligt vanwege een toekenningsbesluit 
worden beschouwd als incidentele baten en lasten, ook als de geldstroom (nog) langer is dan 3 jaar. 
De bijdrage van Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (Bevi, € 98.600), de bijdrage van North Sea Ports 
voor Maritieme Veiligheid (€ 175.000) en de bijdrage van de NV Westerscheldetunnel voor de 
tunneltraining (€ 75.000) worden daarom als incidentele dekking aangemerkt (samen € 348.600). 
Deze geldstromen zijn opgenomen in de risicoparagraaf. Indien deze geldstromen worden beëindigd 
is VRZ genoodzaakt de activiteiten die met deze middelen worden uitgevoerd stop te zetten en/of 
ombuigingen te realiseren. In 2020 lopen deze geldstromen nog door.

BRZO-Zuidwest

De partijen van het Brzo Veiligheidsregio samenwerkingsverband Zuidwest (Brzo-VRsv Zuidwest) 
voeren de Brzo-taken uit als ware het één regio. Er is een coördinator aangesteld, die door de 
deelnemende regio’s gezamenlijk wordt gefinancierd voor een bedrag van € 20.000 per regio. 

Opbrengsten Openbaar Brandmeldsysteem (OMS)

Zoals aangegeven in de risicoparagraaf van de begroting 2019 zullen op het moment van de
overdracht van de 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. 
Vanaf 2021 worden de gederfde opbrengsten gecompenseerd in deze begroting middels een 
verhoging van de gemeentelijke bijdragen

Brandweeropleidingen

In 2020 worden nog de laatste termijnen betaald van de meerjarige brandweeropleidingen die in 
2018 zijn gestart. Het gaat om een bedrag van € 67.300
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Pilot brandweerpost Dreischor

Van de gemeente Schouwen-Duiveland wordt in 2020 nog € 37.500 ontvangen voor het openhouden 
van de post Drieschor gedurende de pilot. In afwachting van de uitkomsten van de pilot zijn de 
kosten van de post Dreischor structureel opgenomen in de begroting.

Project Waterveiligheid

In de begroting 2020 is rekening gehouden met de incidentele kosten en een incidentele 
gemeentelijke bijdrage van € 87.500 voor het project Waterveiligheid (Wave). 

Risicobeheersing

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. In afwachting van de evaluatie na 
2 jaar zijn de loonkosten structureel opgenomen met daar tegenover een structurele taakstelling 
vanaf 2021 voor hetzelfde bedrag.

Onvoorzien

De post onvoorzien van € 50.000. Het betreft een meerjarig incidentele post bedoeld voor 
onvoorziene incidentele uitgaven of voor het één jaar dekken van structurele uitgaven. 



82

Deel 2.3: Uiteenzetting financiële positie

2.3.1 Geprognosticeerde begin- en eindbalans (2019 t/m 2023)

Volg. 

no.

Omschrijving 31-12-2020 31-12-2019 Volg. 

no.

Omschrijving 31-12-2020 31-12-2019

10.1 Activa 10.2 Passiva

10.1.1 Vaste activa 10.2.1 Vaste passiva

Materiële vaste activa Eigen Vermogen
met economisch nut 36.108.208 27.912.733 Algemene reserve 599.552 599.552

Bestemmingsreserve 994.944 1.846.364
Gerealiseerd resultaat volgend uit
het overzicht van baten en lasten 0 0

10.1.2 Vlottende activa
Totaal eigen vermogen 1.594.496 2.445.916

Uitzettingen met een rente-
typische looptijd korter Voorzieningen 0 0
dan een jaar 0 9.528.919

Overige overlopende activa 200.861 200.861

27.505.269 27.901.706

Liquide middelen 104.284 65.697

Totaal vlottende activa 305.145 9.795.477 Totaal vaste passiva 29.099.765 30.347.622

10.2.2 Vlottende passiva

Netto vlottende schulden met 

een rentetypische looptijd korter 

dan één jaar

5.895.952 5.895.952

Overlopende passiva met een 

specifiek bestedingsdoel 1.336.460 1.336.460
Overige overlopende passiva 81.176 81.176

Totaal vlottende passiva 7.313.588 7.313.588

Totaal activa 36.413.353 37.708.210 Totaal passiva 36.413.353 37.661.210

Vaste schulden met een 

rentetypische looptijd van één 

jaar of langer

Volg. 

no.

Omschrijving 31-12-2021 31-12-2020 Volg. 

no.

Omschrijving 31-12-2021 31-12-2020

10.1 Activa 10.2 Passiva

10.1.1 Vaste activa 10.2.1 Vaste passiva

Materiële vaste activa Eigen Vermogen
met economisch nut 41.853.874 36.108.208 Algemene reserve 599.552 599.552

Bestemmingsreserve 919.744 994.944
Gerealiseerd resultaat volgend uit
het overzicht van baten en lasten 0 0

10.1.2 Vlottende activa
Totaal eigen vermogen 1.519.296 1.594.496

Uitzettingen met een rente-
typische looptijd korter Voorzieningen 0 0
dan een jaar 0 0

Overige overlopende activa 200.861 200.861

33.326.135 27.505.269

Liquide middelen 104.284 104.284

Totaal vlottende activa 305.145 305.145 Totaal vaste passiva 34.845.431 29.099.765

10.2.2 Vlottende passiva

Netto vlottende schulden met 

een rentetypische looptijd korter 

dan één jaar

5.895.952 5.895.952

Overlopende passiva met een 

specifiek bestedingsdoel 1.336.460 1.336.460
Overige overlopende passiva 81.176 81.176

Totaal vlottende passiva 7.313.588 7.313.588

Totaal activa 42.159.019 36.413.353 Totaal passiva 42.159.019 36.413.353

Vaste schulden met een 

rentetypische looptijd van één 

jaar of langer
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Volg. 

no.

Omschrijving 31-12-2022 31-12-2021 Volg. 

no.

Omschrijving 31-12-2022 31-12-2021

10.1 Activa 10.2 Passiva

10.1.1 Vaste activa 10.2.1 Vaste passiva

Materiële vaste activa Eigen Vermogen
met economisch nut 42.334.564 41.853.874 Algemene reserve 599.552 599.552

Bestemmingsreserve 910.544 919.744
Gerealiseerd resultaat volgend uit
het overzicht van baten en lasten 0 0

10.1.2 Vlottende activa
Totaal eigen vermogen 1.510.096 1.519.296

Uitzettingen met een rente-
typische looptijd korter Voorzieningen 0 0
dan een jaar 0 0

Overige overlopende activa 200.861 200.861

33.816.025 33.326.135

Liquide middelen 104.284 104.284

Totaal vlottende activa 305.145 305.145 Totaal vaste passiva 35.326.121 34.845.431

10.2.2 Vlottende passiva

Netto vlottende schulden met 

een rentetypische looptijd korter 

dan één jaar

5.895.952 5.895.952

Overlopende passiva met een 

specifiek bestedingsdoel 1.336.460 1.336.460
Overige overlopende passiva 81.176 81.176

Totaal vlottende passiva 7.313.588 7.313.588

Totaal activa 42.639.709 42.159.019 Totaal passiva 42.639.709 42.159.019

Vaste schulden met een 

rentetypische looptijd van één 

jaar of langer

Volg. 

no.

Omschrijving 31-12-2023 31-12-2022 Volg. 

no.

Omschrijving 31-12-2023 31-12-2022

10.1 Activa 10.2 Passiva

10.1.1 Vaste activa 10.2.1 Vaste passiva

Materiële vaste activa Eigen Vermogen
met economisch nut 42.858.922 42.334.564 Algemene reserve 599.552 599.552

Bestemmingsreserve 901.344 910.544
Gerealiseerd resultaat volgend uit
het overzicht van baten en lasten 0 0

10.1.2 Vlottende activa
Totaal eigen vermogen 1.500.896 1.510.096

Uitzettingen met een rente-
typische looptijd korter Voorzieningen 0 0
dan een jaar 0 0

Overige overlopende activa 200.861 200.861

34.349.583 33.816.025

Liquide middelen 104.284 104.284

Totaal vlottende activa 305.145 305.145 Totaal vaste passiva 35.850.479 35.326.121

10.2.2 Vlottende passiva

Netto vlottende schulden met 

een rentetypische looptijd korter 

dan één jaar

5.895.952 5.895.952

Overlopende passiva met een 

specifiek bestedingsdoel 1.336.460 1.336.460
Overige overlopende passiva 81.176 81.176

Totaal vlottende passiva 7.313.588 7.313.588

Totaal activa 43.164.067 42.639.709 Totaal passiva 43.164.067 42.639.709

Vaste schulden met een 

rentetypische looptijd van één 

jaar of langer
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Toelichting

Momenteel en de komende jaren is er sprake van een fors investeringsprogramma. Hiervoor wordt 
verwezen naar hoofdstuk 2.3.3 ‘Investeringsplan 2020 t/m 2023’. De boekwaarde van de activa stijgt 
naar circa € 42,9 mln. in 2023. De lange termijnschulden van VRZ nemen mede hierdoor toe naar 
circa € 34,3 mln. in 2023.

Als kengetal van financiële stabiliteit wordt vaak solvabiliteit gebruikt. 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. Door VRZ wordt 
aangegeven dat een solvabiliteit lager dan 20% risicovol is. In de komende jaren daalt de solvabiliteit 
naar 3,5% in 2023. Per eind 2018 zal deze naar verwachting 4,0%. Op basis van de ontwikkelingen in 
het eigen vermogen en de solvabiliteit, kan vastgesteld worden dat de buffers gering zijn.

Voor de stand en het verloop van de reserves wordt verwezen naar hoofdstuk 2.3.4.

VRZ heeft naar verwachting begin 2020 geen voorzieningen op de balans, behalve een 
onderhoudsvoorziening voor het pand Segeerssingel 10 te Middelburg. In afwachting van het 
meerjarig onderhoudsplan is er nog geen saldo voorzien.

VRZ kent geen jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een 
vergelijkbaar volume.
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2.3.2 Geprognosticeerde EMU-saldo

Omschrijving 2019 2020 2021

x € 1000,- x € 1000,- x € 1000,-

1 -381 -851 -120

2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie 3.477 3.561 3.914

3 81 83 83

4 3.702 11.756 9.659

5

6 Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:

7

8 Baten bouwgrondexploitatie:

Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord

9 Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties 81 83 83

met derden betreffen

10

11 Verkoop van effecten:

a Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)

b Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?

-606 -9.046 -5.865Berekend EMU-saldo

Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 

genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de 

reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die 

nog niet vallen onder één van bovenstaande posten

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de 

exploitatie

Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden 

geactiveerd

Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en 

overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in 

mindering zijn gebracht bij post 4

Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen 

verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord

Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. 

(alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves 

(zie BBV, artikel 17c)

Volgens primitieve 

begroting 2019

Volgens primitieve 

begroting 2020

Volgens 

meerjarenraming 

2021

ja nee ja nee ja neeja nee ja nee ja nee
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2.3.3 Investeringsplan 2020-2023

Er is een onderscheid tussen investeringen met economisch nut en maatschappelijk nut. Alle 
investeringen van VRZ zijn van economisch nut. Op het investeringsplan staan alleen 
vervangingsinvesteringen en geen uitbreidingsinvesteringen. 

Rijlabels IP 2020 IP 2021 IP 2022 IP 2023

7005 ICT 175.000 175.000 175.000 175.000

7006 Helmen, bluskleding, laarzen en handschoenen 120.200 1.490.200 138.200 120.200

7007 Inventaris kazernes 270.000 25.000 100.000 25.000

7009 Nieuwe TS 2.817.000 0 342.500 0

7010 Tankautospuit 6-p 3.568.000 3.430.000 1.829.000 1.338.000

7014 Logistiek voertuig 0 0 0 180.000

7017 Ademluchtcilinders 972.000 0 0 0

7018 Ademluchttoestellen 1.500.000 0 0 0

7019 Redgereedschap hydraulisch 0 2.050.000 0 0

7021 Overdrukventilatoren 40.000 28.000 20.000 12.000

7026 Pagers 0 0 462.000 0

7027 Explosie- en CO-meters 0 0 181.000 0

7029 Ademluchtmaskers 825.000 0 0 0

7030 Paxtas/AED's 0 137.500 0 0

7034 Dompelpomp-unit 0 1.000.000 1.000.000 0

7036 Plan van aanpak Meldkamer 20.259 0 0 0

7048 Ipads voertuigen/sleutelfunctionarissen brandweer 0 60.000 0 0

7049 Midlife vervanging banden en straalpijpen 14.520 14.520 25.000 25.000

7051 Haakarmvoertuigen 0 0 0 940.000

7059 Kazerne info displays 0 0 180.000 0

7074 Ademluchttestbanken 135.000 0 0 0

7076 Bijzonder materiaal HV's 0 15.000 0 0

7080 Duikmaterialen 0 0 45.000 0

7094 Voertuigen gaspakkenteams 125.000 0 0 125.000

7095 Voertuig duikteam 125.000 0 0 125.000

7096 Vluchtmaskers 0 0 0 45.000

7103 Dienstbussen 138.000 46.000 230.000 506.000

7104 Dienstauto's (groot) 37.000 0 0 289.000

7105 Dienstauto's (klein) 21.500 43.000 107.500 193.500

7106 HV1-container 0 0 0 340.000

7108 Hoogwerker / Redvoertuig 0 860.000 0 0

7109 Waterwagen 0 285.000 0 0

7124 Verbouwing Segeerssingel 10 Middelburg 802.918 0 0 0

7126 I&A Telefoons 50.000 0 50.000 0

7134 COH-containers 0 0 0 550.000

Eindtotaal 11.756.397 9.659.220 4.885.200 4.988.700
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2.3.4 Stand en verloop van de reserves

Verwacht

Reserves (in Euro's)

Saldo 

1-1-2020

Toevoeging 

2020

Onttrekking 

2020

Saldo 

31-12-2020

Algemene reserve 451.642 451.642

Bestemmingsreserves:

Reserve Vernieuwing Veiligheidsregio Zeeland 19.572 19.572

Reserve Transitie 146.051 146.051

Reserve Meldkamer 1.438.037 842.220 595.817

Reserve Afschrijving 242.704 9.200 233.504

Reserve Crisisorganisatie 0 0 0

Totaal bestemmingsreserves 1.846.364 851.420 994.944

Reserves (in Euro's)

Saldo 

1-1-2021

Toevoeging 

2021

Onttrekking 

2021

Saldo 

31-12-2021

Algemene reserve 451.642 0 0 451.642

Bestemmingsreserves:

Reserve Vernieuwing Veiligheidsregio Zeeland 19.572 0 0 19.572

Reserve Transitie 146.051 0 66.000 80.051

Reserve Meldkamer 595.817 0 45.000 550.817

Reserve Afschrijving 233.504 0 9.200 224.304

Reserve Crisisorganisatie 0 0 0 0

Totaal bestemmingsreserves 994.944 0 120.200 874.744

Reserves (in Euro's)

Saldo 

1-1-2022

Toevoeging 

2022

Onttrekking 

2022

Saldo 

31-12-2022

Algemene reserve 451.642 0 0 451.642

Bestemmingsreserves:

Reserve Vernieuwing Veiligheidsregio Zeeland 19.572 0 0 19.572

Reserve Transitie 80.051 0 0 80.051

Reserve Meldkamer 550.817 0 45.000 505.817

Reserve Afschrijving 224.304 0 9.200 215.104

Reserve Crisisorganisatie 0 0 0 0

Totaal bestemmingsreserves 874.744 0 54.200 820.544

Reserves (in Euro's)

Saldo 

1-1-2023

Toevoeging 

2023

Onttrekking 

2023

Saldo 

31-12-2023

Algemene reserve 451.642 0 0 451.642

Bestemmingsreserves:

Reserve Vernieuwing Veiligheidsregio Zeeland 19.572 0 0 19.572

Reserve Transitie 80.051 0 0 80.051

Reserve Meldkamer 505.817 0 45.000 460.817

Reserve Afschrijving 215.104 0 9.200 205.904

Reserve Crisisorganisatie 0 0 0 0

Totaal bestemmingsreserves 820.544 0 54.200 766.344

Specificatie van de toevoegingen aan de reserves 

Er zijn in de begroting 2020 en meerjarenraming geen toevoegingen aan de reserves opgenomen.
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Specificatie van de onttrekkingen aan de reserves 

2020 2021 2022 2023 Totaal

Reserve Transitie

Onttrekkingen

Afscheidsregeling brandweervrijwilligers € 66.000 € 66.000

Subtotaal onttrekkingen Reserve Transitie € 0 € 66.000 € 0 € 0 € 66.000

Reserve Meldkamer

Onttrekkingen

Desintegratiekosten: restboekwaarde activa € 20.920 € 20.920

Desintegratiekosten: restboekwaarde project samenwerken € 187.200 € 187.200

Frictiekosten: woon-werkvekeer BoZ € 45.000 € 45.000 € 45.000 € 45.000 € 180.000

Frictiekosten: Ontmanteling GMZ € 150.000 € 150.000

Frictiekosten: Afbouwregeling piket caco's € 145.000 € 145.000

Eénmalige dekking structurele desintegratiekosten € 294.100 € 294.100

Subtotaal onttrekkingen Reserve meldkamer € 842.220 € 45.000 € 45.000 € 45.000 € 977.220

Reserve dekking afschrijving

Onttrekkingen

Reserve afschrijving brandweer

Dekking afschrijvingen verbouwing kazerne Stromenweg € 5.600 € 5.600 € 5.600 € 5.600 € 22.400

Dekking afschrijvingen verbouwing kazerne Borssele € 3.600 € 3.600 € 3.600 € 3.600 € 14.400

Subtotaal onttrekkingen reserve afschrijving € 9.200 € 9.200 € 9.200 € 9.200 € 36.800

Reserve Meldkamer

In 2020 worden de meldkamers van Zeeland en Midden- en West-Brabant samengevoegd. Dit als 
onderdeel van een landelijke reorganisatie (op basis van een wetswijziging) van de meldkamers met 
als doel een kwaliteitsslag op het meldkamerdomein te bewerkstelligen. De 10 meldkamers in 
Nederland komen onder beheer bij de Nationale Politie. In zowel de begrotingen als de 
jaarrekeningen is de afgelopen jaren in de risicoparagraaf aangeduid dat de overdracht financiële 
risico’s voor VRZ met zich mee kan brengen.

VRZ heeft een reserve Meldkamer die wordt gebruikt om de GMZ op een verantwoorde manier tot 
en met het 2e kwartaal van 2020 in stand te houden. De verwachting is dat het saldo van de reserve 
Meldkamer voldoende is om de periode tot en met het 2e kwartaal van 2020 te overbruggen. Het 
restant van de reserve kan vervolgens ingezet worden om incidentele desintegratiekosten af te 
dekken en/of tijdelijk structurele tekorten af te dekken, die ontstaan bij de afbouw van kosten van de 
meldkamer. VRZ heeft van het ministerie van J&V voor dit doel, als onderdeel van de zogenaamde 
‘package-deal’, in 2018 aanvullend een eenmalig bedrag van € 1 mln. ontvangen ter compensatie van 
eenmalige desintegratiekosten. Het uiteindelijke saldo van de reserve zal pas duidelijk zijn als de 
overdracht van de GMZ volledig is afgerond. 

Reserve dekking afschrijving 

Investeringen in de ICT van de meldkamer worden gedekt met incidentele middelen uit de reserve 
meldkamer. Tegenover de afschrijvingslasten is een ‘reserve dekking afschrijving’ gevormd.

De kazernes Middelburg Stromenweg (€ 140.000) en Borssele (€ 90.000) zijn verbouwd, samen voor 
circa € 230.000. De afschrijvingslasten van € 9.200 per jaar worden uit deze reserve gedekt.
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Deel 2.4: Overzicht van baten en lasten per taakveld

Taakveld Omschrijving taakveld

Economische 

categorie Omschrijving categorie Bedrag 2020 Bedrag 2021 Bedrag 2022 Bedrag 2023

Taakveld 0.10 Mutaties reserves

0.10 Mutaties reserves Baten 710 Mutaties reserves 851.420 120.200 54.200 54.200

Subtotaal lasten Mutaties reserves 0 0 0 0

Subtotaal baten Mutaties reserves 851.420 120.200 54.200 54.200

Saldo  Mutaties reserves -851.420 -120.200 -54.200 -54.200

Taakveld 0.4 Overhead

0.4 Overhead Lasten 110 Salarissen en sociale lasten 5.529.550 5.547.350 5.430.550 5.516.850

0.4 Overhead Lasten 210 Belastingen 6.100 6.100 6.100 6.100

0.4 Overhead Lasten 351 Ingeleend personeel 107.400 107.400 85.800 5.000

0.4 Overhead Lasten 380 Overige goederen en diensten 1.949.200 1.954.200 1.949.200 1.953.750

0.4 Overhead Lasten 436 Inkomensoverdrachten - overige overheden 27.200 27.200 27.200 27.200

0.4 Overhead Lasten 510 Rente 33.000 43.700 37.900 55.500

0.4 Overhead Lasten 720 Mutaties voorzieningen 82.500 82.500 82.500 82.500

0.4 Overhead Lasten 730 Afschrijvingen 293.273 324.534 297.499 323.396

0.4 Overhead Baten 380 Overige goederen en diensten 9.500 9.500 9.500 9.500

Subtotaal lasten Overhead 8.028.223 8.092.984 7.916.749 7.970.296

Subtotaal baten Overhead 9.500 9.500 9.500 9.500

Saldo  Overhead 8.018.723 8.083.484 7.907.249 7.960.796

Taakveld 0.5 Treasury

0.5 Treasury Lasten 510 Rente 0 0 0 0

Subtotaal lasten Treasury 0 0 0 0

Subtotaal baten Treasury 0 0 0 0

Saldo  Treasury 0 0 0 0

Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer

1.1 Crisisbeheersing en brandweer Lasten 110 Salarissen en sociale lasten 16.730.750 16.370.250 16.349.600 16.367.500

1.1 Crisisbeheersing en brandweer Lasten 210 Belastingen 135.000 135.000 135.000 135.000

1.1 Crisisbeheersing en brandweer Lasten 351 Ingeleend personeel 60.500 60.500 60.500 60.500

1.1 Crisisbeheersing en brandweer Lasten 380 Overige goederen en diensten 7.110.163 6.733.184 6.689.484 6.641.534

1.1 Crisisbeheersing en brandweer Lasten 433 Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen 667.500 667.500 667.500 667.500

1.1 Crisisbeheersing en brandweer Lasten 436 Inkomensoverdrachten - overige overheden 370.300 370.300 370.300 370.300

1.1 Crisisbeheersing en brandweer Lasten 510 Rente 327.100 351.100 419.100 421.900

1.1 Crisisbeheersing en brandweer Lasten 730 Afschrijvingen 3.267.649 3.589.020 4.107.011 4.140.946

1.1 Crisisbeheersing en brandweer Baten 352 Uitgeleend personeel 15.300 15.300 15.300 15.300

1.1 Crisisbeheersing en brandweer Baten 380 Overige goederen en diensten 250.300 230.300 210.300 190.300

1.1 Crisisbeheersing en brandweer Baten 431 Inkomensoverdrachten - Rijk 6.473.713 6.480.491 6.478.924 6.478.924

1.1 Crisisbeheersing en brandweer Baten 432 Inkomensoverdrachten - gemeenten 28.586.352 29.165.447 29.598.420 29.678.652

1.1 Crisisbeheersing en brandweer Baten 433 Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen 98.600 98.600 98.600 98.600

1.1 Crisisbeheersing en brandweer Baten 436 Inkomensoverdrachten - overige overheden 250.000 250.000 250.000 250.000

1.1 Crisisbeheersing en brandweer Baten 438 Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen 162.000 0 0 0

Subtotaal lasten Crisisbeheersing en brandweer 28.668.962 28.276.854 28.798.495 28.805.180

Subtotaal baten Crisisbeheersing en brandweer 35.836.265 36.240.138 36.651.544 36.711.776

Saldo  Crisisbeheersing en brandweer -7.167.303 -7.963.284 -7.853.049 -7.906.596

Totaal generaal lasten 36.697.185 36.369.838 36.715.244 36.775.476

Totaal generaal baten 36.697.185 36.369.838 36.715.244 36.775.476

Totaal generaal saldo 0 0 0 0
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	Deel 1.1: Het programmaplan1.1.1 Programma BevolkingszorgOmschrijving en wettelijk kaderBij een ramp of crisis heeft de gemeentelijke overheid een aantal taken om de effecten van een ramp of crisis voor de burgers zoveel mogelijk te beperken. Op grond van artikel 10 Wet veiligheidsregio's heeft VRZ de opdracht om rampenbestrijding en crisisbeheersing te organiseren. In het onderliggende Besluit veiligheidsregio's staat eveneens dat het college van burgemeester en wethouders een team Bevolkingszorg aanwijst dat belast is met een aantal taken. Foto van de eindoefening DeltawaterenHoofdzakelijk worden de volgende zes 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 teamWat willen we bereiken?In het meerjarenbeleidsplan 2016-2019 is als doelstelling opgenomen: “Bevolkingszorg is een robuuste partner die bijdraagt aan de continuïteit van de crisisorganisatie. Dat wordt bereikt indien de acute bevolkingszorg op orde is, er een snelle en goede herstelzorg is en indien een adequate crisiscommunicatie aanwezig is”.Wat gaat VRZ doen?De acute bevolkingszorg is op ordeDe acute bevolkingszorg is de zorg die in geval van een crisis direct door professionele hulpverleners gegeven kan worden. Dit is op orde als de taken worden uitgevoerd door de vakbekwame hulpver-leners die bestaan uit het voorzien van opvang en verzorging, het registreren van slachtoffers, het registreren van schademeldingen en het adviseren van het regionaal operationeel team (ROT). Om ervoor te zorgen dat deze hulpverleners hun taak zo goed mogelijk kunnen verrichten is een goede voorbereiding nodig. De operationele voorbereiding (preparatie) betreft voorbereidende werkzaamheden die ervoor zorgen dat Bevolkingszorg bij een inzet tijdig en adequaat kan optreden. Daarnaast omvat de operationele voorbereiding ook de planvorming w.o. de procesplannen van Bevolkingszorg. Deze operationele voorbereidingen moeten ook actueel worden gehouden.Investeren in vakbekwaamheid Bevolkingszorg functionarissen Naast het feit dat alle materiële operationele voorbereidingen moeten zijn getroffen is het noodzakelijk dat de functionarissen ook de kennis en kunde hebben om te weten wat zij moeten doen ingeval van een crisis. Dit heet de vakbekwaamheid van de Bevolkingszorg functionarissen. In 2019 en 2020 wordt extra ingezet op kwalitatief beleid met betrekking tot vakbekwaamheid in de vorm van het toetsen en certificeren van de functionarissen van Bevolkingszorg. Het voorzien in opvang en verzorgingVoor de betrokkenen bij een incident die behoefte hebben aan hulp tot het krijgen van opvang en verzorging wordt binnen drie uur na de aanvang van het incident voor voldoende opvanglocaties gezorgd. Afhankelijk van de situatie en het aantal op te vangen betrokkenen kunnen er diverse opvanglocaties worden aangesproken. Voor de mensen die voor langere tijd niet kunnen terugkeren naar huis of die ook voor langere tijd geen gebruik kunnen maken van opvang bij familie of vrienden zal binnen 48 uur tijdelijke huisvesting worden gezocht. In 2020 blijft de goede uitvoering van dit proces geborgd via opleiding, training en oefening.Het registreren van slachtoffers en schadegevallenHet doel van het registreren van slachtoffers en schadegevallen is om ervoor te zorgen dat verwanten zo snel mogelijk informatie krijgen over hun naaste. Hiervoor is de Slachtofferinformatiesystematiek (SIS) ontwikkeld. Daarnaast kan deze informatie ook van belang zijn voor de nazorg aan de betrokkenen, onderzoek door de politie naar de toedracht van het incident, de wederopbouw van het rampgebied etc. In 2020 blijft de adequate uitvoering van dit proces geborgd, via opleiding, training en oefening.Advisering van het Regionaal Operationeel TeamDoor tussenkomst van de Algemeen Commandant Bevolkingszorg kan de sectie Bevolkingszorg het ROT adviseren over de wijze waarop te nemen maatregelen kunnen worden uitgevoerd. Denk daarbij aan de keuze voor een opvanglocatie of specifieke informatie over het bron- of effectgebied. In 2020 blijft de adequate uitvoering van dit proces geborgd via opleiding, training en oefening.Een snelle en goede herstelzorgHerstelzorg is de verzamelnaam voor alle activiteiten die nodig zijn om een terugkeer naar de normale situatie te realiseren. Het doel van herstelzorg is dan ook om de omstandigheden terug te brengen tot een acceptabele situatie zodat het voor betrokkenen mogelijk is om zonder aanvullende zorg de dagelijkse gang van zaken weer op te pakken. In 2020 blijft de adequate uitvoering van dit proces geborgd via opleiding, training en oefening.Voorzien in contactbehoefte bevolking met hulpinstanties Betrokkenen kunnen na een crisis behoefte hebben aan uiteenlopende vormen van professionele hulpverlening. Bevolkingszorg vervult een faciliterende rol door betrokkenen door te verwijzen naar de juiste hulpverlenenende instanties. In 2020 blijft de adequate uitvoering van dit proces geborgd via opleiding, training en oefening.Zorgen voor een plan van aanpak herstelfaseHoe het proces 'herstelzorg' precies invulling krijgt, is afhankelijk van de aard en omvang van de crisis. Daarom wordt bij iedere crisis een apart plan van aanpak herstelfase gemaakt. In 2020 blijft de adequate uitvoering van dit proces geborgd via opleiding, training en oefening.Een adequate crisiscommunicatieBetrokkenen hebben tijdens een ramp of crisis feitelijke informatie nodig zodat zij zelf in actie kunnen komen. Vanwege de opkomende sociale media is het van belang dat de overheid zo snel mogelijk de juiste informatie beschikbaar stelt. Daarom wordt ernaar gestreefd om binnen 30 minuten na aanvang van het incident informatie beschikbaar te stellen. Daarnaast is het van belang dat de verstrekte informatie ook regelmatig wordt bijgewerkt. In 2020 blijft de adequate uitvoering van dit proces geborgd via opleiding, training en oefening.Wat gaat het kosten: programmabudget?�Begroting: 2020�Begroting: 2021�Begroting: 2022�Begroting: 2023��STR�������Totaal Lasten�436.800�438.800�440.800�442.800���Totaal Baten�-167.000�-167.000�-167.000�-167.000��Totaal STR�269.800�271.800�273.800�275.800��Totaal Saldo van baten en lasten�269.800�271.800�273.800�275.800��Totaal Mutaties reserves�0�0�0�0��Eindtotaal�269.800�271.800�273.800�275.800��INC= Incidenteel; STR= StructureelOp basis van de begroting 2019 (na de 2e begrotingswijziging) bedraagt de gemeentelijke bijdrage voor 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. 1.1.2 Programma Gemeenschappelijke MeldkamerOmschrijving en wettelijk kaderDe meldkamers van Zeeland en Midden- en West-Brabant zullen in 2020 worden samengevoegd als onderdeel van een landelijke reorganisatie van de meldkamers. In 2013 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met Bergen op Zoom als nieuwe huisvestingslocatie. De GMZ gaat naar verwachting het 3e kwartaal 2020 over naar de Gemeenschappelijke Meldkamer Bergen op Zoom. Schets van de nieuwe meldkamer in Bergen op ZoomWat willen we bereiken?Het realiseren van een soepele overdracht van taken en personeel van de meldkamer Zeeland aan de nieuwe meldkamer in Bergen op Zoom in 2020.Wat gaat VRZ doen?Vanaf 1 januari 2020 gaat het personeel van ICT/functioneel beheer van VRZ over naar de Nationale Politie. Het ministerie van Justitie & Veiligheid (J&V) heeft hiervoor de rijksbijdrage aan VRZ met ingang van 2020 verlaagd (en de middelen toegevoegd aan de (rijks)begroting van de Nationale Politie). Eventuele beheerkosten voor VRZ in 2020 zullen worden doorberekend aan de Nationale Politie die het beheer van de meldkamer vanaf 1 januari 2020 formeel overneemt. De brandweercentralisten komen 1 januari 2020 in dienst van Veiligheidsregio Midden- en West Brabant (VRMWB). Ten aanzien van de overdracht van personeel aan beide organisaties loopt er een HRM traject.Wat gaat het kosten: programmabudget?�Begroting: 2020�Begroting: 2021�Begroting: 2022�Begroting: 2023��STR�������Totaal Lasten�627.672�622.500�622.500�622.500���Totaal Baten�0�0�0�0��Totaal STR�627.672�622.500�622.500�622.500��INC�������Totaal Lasten�548.120�45.000�45.000�45.000��Totaal INC�548.120�45.000�45.000�45.000��Totaal Saldo van baten en lasten�1.175.792�667.500�667.500�667.500��Totaal Mutaties reserves�-548.120�-45.000�-45.000�-45.000��Eindtotaal�627.672�622.500�622.500�622.500��INC= Incidenteel; STR= StructureelOntwikkelingenVoor de personele kosten van de (brandweer)centralisten wordt via de VRZ-begroting een bijdrage verstrekt aan de VRMWB. Er is rekening gehouden met een bedrag van € 667.500 (waarvan € 45.000 betrekking heeft op reiskosten woon-werkverkeer). De onderliggende verdeelsleutel hiervoor is gebaseerd op het inwonersaantal (zie Businesscase Meldkamer Bergen op Zoom, 74% VRMWB - 26% VRZ). Onderdeel van deze bijdrage aan de VRMWB is een bijdrage aan een kwaliteitsslag op het meldkamerdomein in de vorm van de 24/7 beschikbaarheid van calamiteiten-coördinatoren (CaCo’s). Hiermee samenhangend is een structurele verhoging van de gemeentelijke bijdrage met € 169.000 opgenomen vanaf 2020. Overigens merken we op dat deze kwaliteitsslag ook noodzakelijk was geweest indien de Zeeuwse meldkamer zelfstandig was gebleven.Met het vertrek van de GMZ naar Bergen op Zoom is er enerzijds sprake van structurele desintegratiekosten in de vorm van huisvestings- en personele kosten en anderzijds van frictiekosten in de vorm van eenmalige personeelslasten, restboekwaarde van activa en de ombouw van de ruimte waar zich nu de meldkamer en het servicecenter van de politie bevinden voor ander gebruik. Voor eenmalige frictiekosten is in 2020 een bedrag opgenomen van € 548.120. Dekking vindt plaats door een onttrekking aan de reserve GMZ. Vanaf 2021 is een taakstelling opgenomen van € 294.100 in verband met de achterblijvende, structurele huisvestings- en overheadkosten (= desintegratiekosten). In de periode 2019-2020 zal een plan van aanpak worden opgesteld. In 2020 vindt daarom nog eenmalige dekking plaats door een onttrekking aan de reserve GMZ (zie Algemene dekkingsmiddelen). 1.1.3 Programma
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	1.1.4 Programma Brandweer
	1.1.5 Programma Crisisbeheersing
	1.1.6 Programma Geneeskundige Hulpverlening in de Regio (GHOR)
	Omschrijving en wettelijk kaderHet bestuur van de veiligheidsregio heeft als taak het instellen en in stand houden van de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR)� Wet veiligheidsregio’s, artikel 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� Wet veiligheidsregio’s, artikel 32 t/m 34. De Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd houden toezicht.Wat willen we bereiken?Wat gaat VRZ doen?De coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening tijdens crisesVoorbereiding van hulp- en zorgverlening tijdens crisesBij een ramp of crisis wordt geneeskundige hulpverlening ingeschakeld. Deze hulpverlening komt tot stand in een samenspel van publieke en private organisaties uit de geneeskundige keten, ook bekend als de ‘witte kolom’. Het bestrijden van een ramp of crisis betekent voor de geneeskundige keten dat het reguliere werk wordt uitgevoerd in een opgeschaalde situatie. De reguliere zorg is dus de basis voor de opgeschaalde zorg. Deze schaalvergroting heeft gevolgen voor de zorginstellingen. Daarom werkt de GHOR onder verantwoordelijkheid van de Directeur Publieke Gezondheid aan het voorbereiden van de gezondheidszorg op geneeskundige hulpverlening tijdens zware ongevallen, rampen en crises. De GHOR wil bereiken dat ook onder bijzondere omstandigheden zorg wordt geleverd en dat hierover met minstens 70% (conform de landelijke minimale norm) van de ketenpartners schriftelijke afspraken zijn gemaakt. Dit doel wordt al enkele jaren ruim behaald. �Realisatie 2018�(landelijk)Streefwaarde 2020�(landelijk)Streefwaarde 2021�(landelijk)Streefwaarde 2022�(landelijk)Streefwaarde 2023��Zorginstellingen:Hebben afspraken met de GHOR�100%�70%�70%%�70%�70%��Streefwaarde – landelijk�70%�70%�70%�70%�70%�� Uitvoeren operationele taken tijdens crisesTijdens een ramp of crisis beschikt de GHOR over circa 30 opgeleide, getrainde en geoefende mensen die op strategisch, tactisch en operationeel niveau worden ingezet. De GHOR wil dat 100% van de aangestelde functionarissen voldoet aan de bekwaamheidseisen. Dat wil zeggen dat de GHOR, in samenwerking met multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen (MOTO) ervoor zorgt dat de functionarissen voldoende mogelijkheden hebben en benutten om vakbekwaam te blijven. Én dat we van onze collega’s verwachten dat zij zich aantoonbaar inspannen om ‘bij te blijven’.Onder de noemer operationele taken valt ook het bijdragen aan plannen. We onderscheiden diverse soorten plannen; incidentbestrijdingsplannen, crisisplannen, continuïteitsplannen en draaiboeken. De GHOR draagt bij aan multidisciplinaire planvorming (zie programma Crisisbeheersing) en daarmee ook aan het proces operationeel informatiemanagement. �Realisatie 2018�Streefwaarde 2020�Streefwaarde 2021�Streefwaarde 2022�Streefwaarde 2023��Aangestelde functionarissen zijn vakbekwaam,Piketroosters zijn geborgd.�100%100%�100%100%�100%100%�100%100%�100%100%��Streefwaarde – landelijk�100%�100%�100%�100%�100%��Nazorg en herstel na crisesIn onze visie zijn de taken ná de ramp essentiële onderdelen van ons werk. De ervaring leert dat nazorg en herstel minstens net zo veel, zo niet meer, inspanning kost dan de operationele afhandeling van een incident. De GHOR-functionarissen denken al tijdens het blussen van de brand of het beheersen van de crisis na over het vervolg. Wat kunnen we verwachten? Wat is de impact op de bevolking of de buurt? Wat moeten we dan kunnen? Hoe organiseren we dat en wie hebben we daar bij nodig? Verwachten we één of meerdere onderzoeken over dit incident? Als regel geeft het openbaar bestuur, in dit geval de voorzitter van het gemeentelijk of regionaal beleidsteam, opdracht om een plan van aanpak op te stellen waarin deze en andere vragen beantwoord worden en de taken verdeeld. Evaluatie crises en verbeteringen doorvoerenDe GHOR hanteert een Verbetervoorstellen, Afwijkingen en Klachten-register (VAK-register). Verbetervoorstellen, afwijkingen en klachten worden systematisch geanalyseerd en verbeteringen aangebracht. Dit doen we niet alleen op basis van de evaluaties van crises en incidenten maar dit geldt ook voor het dagelijks werk. Wij hanteren een kwaliteitszorgsysteem met interne en externe audits. Sinds 2009 zijn we jaarlijks gecertificeerd. De GHOR structureert en organiseert de manier van werken en de (deel)processen door het hanteren van de plan-do-check-act (PDCA) cyclus. Niet als doel op zich maar om ervoor te zorgen dat de resultaten en werkwijzen stapje voor stapje beter worden. �Resultaat 2018�Streefwaarde 2020�Streefwaarde 2021�Streefwaarde 2022�Streefwaarde 2023��HKZ-certificaat kwaliteitszorg verleend�Behaald�Behaald�Behaald�Behaald�Behaald��De advisering voor andere overheden en organisaties m.b.t. geneeskundige hulpverleningAdvisering evenementenVRZ heeft een wettelijke taak in het kader van voorbereiden op rampen en crisis. Een voorbeeld hiervan is het adviseren bij evenementen. De taakgroep grote evenementen (TGE), waarvoor de GHOR capaciteit levert, verzorgt voor de vergunningverlenende gemeenten de adviezen voor deze zogenoemde C-evenementen. De GHOR analyseert het evenement; aantallen deelnemers of aanwezigen, bereikbaarheid van de locatie, de locatie zelf, risico’s van drank- en drugsgebruik, weersomstandigheden zijn enkele van de aspecten die beoordeeld worden. Vervolgens adviseert de GHOR over de medische en technisch-hygiënische voorzieningen. Het uiteindelijke advies wordt opgesteld door de TGE en dat stelt de vergunningverlenende gemeente in staat om eisen te stellen aan de organisator van het evenement. In 2018 is voor alle 8 C-evenementen in Zeeland adviezen verstrekt.�Resultaat 2018�Streefwaarde 2020�Streefwaarde 2021�Streefwaarde 2022�Streefwaarde 2023��C-evenementen zijn voorzien van een (medisch) advies�100%�100%�100%�100%�100%��Streefwaarde – landelijk�90%�90%�90%�90%�90%��Advisering ruimtelijk beleidDe GHOR adviseert over de fysieke veiligheid en de publieke gezondheid bij grote infrastructurele werken zoals tunnels en woonwijken. Dit aspect is in ontwikkeling als gevolg van de aangekondigde Omgevingswet.Advisering zorginstellingen De GHOR adviseert de instellingen in de acute zorg, maar ook de verpleeg- en verzorgingshuizen over de wijze waarop deze instellingen onder bijzondere omstandigheden hun zorgverlening kunnen voortzetten. Ook adviseert de GHOR de zorginstellingen op het gebied van voorkomen, voorbereiden en herstellen van crises. Risico- en crisiscommunicatieRisicocommunicatieRisicocommunicatie omvat voorlichting en communicatie over risico’s waaraan mensen kunnen blootstaan voordat zich een ramp voordoet. VRZ en daarmee ook de GHOR, communiceert over de risico’s in onze regio naar de bevolking, bezoekers en partners. CrisiscommunicatieAls zich een ramp of crisis voordoet communiceren wij over de directe gevolgen, de aanpak, de betekenis voor slachtoffers en betrokkenen. We bieden een handelingsperspectief. Afhankelijk van het soort incident levert de GHOR informatie om de boodschap(pen) helder te kunnen verwoorden. Wat gaat het kosten: programmabudget?�Begroting: 2020�Begroting: 2021�Begroting: 2022�Begroting: 2023��STR�������Totaal Lasten�1.082.678�1.083.528�1.083.628�1.086.242���Totaal Baten�-15.300�-15.300�-15.300�-15.300��Totaal STR�1.067.378�1.068.228�1.068.328�1.070.942��Totaal Saldo van baten en lasten�1.067.378�1.068.228�1.068.328�1.070.942��Totaal Mutaties reserves�0�0�0�0��Eindtotaal�1.067.378�1.068.228�1.068.328�1.070.942��INC= Incidenteel; STR= Structureel1.1.7 Programma Maritieme Veiligheid

	1.1.7 Programma Maritieme Veiligheid
	Omschrijving en wettelijk kaderMaritieme Veiligheid is al een aantal jaren een speerpunt in Zeeland. In 2006 is gestart met het project Samenwerken & Slagkracht, waarin verbetering van de incidentbestrijding op de Westerschelde centraal stond. Dit heeft in 2009 geresulteerd in een capaciteitenanalyse voor de incidentbestrijding op de Westerschelde. Naar aanleiding van de conclusies en aanbevelingen van dit project, is in opdracht van het Algemeen Bestuur besloten het project Deltawateren als vervolg op te starten. Dit project richtte zich op het voorkomen en beperken van risico’s en het verbeteren van de incidentbestrijding op de Deltawateren. Dit project is afgesloten met een samenhangend risicowatersysteem oefening op 23 september 2015.Foto van de evacuatie-oefening van het voetveer Vlissingen-BreskensHet programma Maritieme Veiligheid is het vervolg van het project Deltawateren. Het programma is gestart in 2016 en geeft richting aan de wijze waarop VRZ de samenwerking met publieke en private partners rondom dit thema duurzaam vorm wil geven. Doelstelling van het programma maritieme veiligheid is om de reeds behaalde resultaten met betrekking tot incidentbestrijding op het water in stand te houden en te verbeteren waar mogelijk. Het programma heeft hiermee een bredere scoop dan het project Deltawateren. De gezamenlijke missie rondom Maritieme Veiligheid in het gehele Samenhangend Risicowatersysteem Deltawateren kan alleen slagen wanneer iedereen – publiek en privaat, bestuurlijk en operationeel – commitment toont, actief meedenkt en meewerkt. Het programma werkt samen met veel betrokken externe partners en fungeert hierin tevens als netwerkfunctie. Alle wateren in de Deltawateren zijn gemeentelijk ingedeeld gebied. Dat betekent dat de betreffende burgemeester verantwoordelijk is als het gaat om de incidentbestrijding op het water. Dit is verankerd 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 VRZ.Wat willen we bereiken?Het programmaplan Maritieme Veiligheid 2016-2019 is vastgesteld in het AB van juli 2016. De onderdelen ‘In standhouden en verbeteren aanpak incidentbestrijding Deltawateren’, ‘Borgen en verbeteren digitale informatie- en communicatievoorziening Deltawateren’ en ‘Versterken (inter-) nationale samenwerking Deltawateren’ vallen binnen de kaders van het programmaplan. In 2019 wordt bezien op welke wijze het thema maritieme veiligheid voor de komende jaren wordt geborgd. Uitwerking hiervan zal in het beleidsplan 2020-2023 zijn beslag krijgen. Dit kan van invloed zijn op de doelstellingen die zijn aangegeven en nog zijn gebaseerd op het programmaplan maritieme veiligheid 2016-2019. Wat gaat VRZ doen?In stand houden en verbeteren aanpak incidentbestrijding op de DeltawaterenIn de afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in het voorkomen van incidenten en het verbeteren van de incidentbestrijdingsorganisatie op de Deltawateren. Onderdeel van het programma Maritieme Veiligheid is om al deze resultaten in stand te houden en te verbeteren waar mogelijk. Het gaat hierbij om planvorming en procedures, specifieke convenanten en overeenkomsten, de vakbekwaamheid van de (multidisciplinair) betrokken organisaties en het borgen van de nodigde dekking en slagkracht. De komende jaren zal het programma Maritieme Veiligheid zich blijven inspannen de bestaande afspraken actueel te houden en waar mogelijk uit te breiden. In het komende jaar zal onder andere het IBP-Deltawateren worden geactualiseerd (o.a. op basis van het nieuwe Regionaal Crisisplan). Samen met betrokken organisaties blijven we oriënteren waar mogelijk aanvullende afspraken gemaakt kunnen worden. Risico- en capaciteitenanalyses DeltawaterenZeeland bestaat voor ongeveer 40% uit water en vaarwegen. Het taakgebied van het programma Maritieme Veiligheid hierin zijn de (hoofd-)vaarwegen en havengebieden. Deze vaarwegen zijn geclusterd in zogeheten ‘risicowateren’� Het gaat hierbij om; Westerschelde, Oosterschelde, Grevelingen, Veerse Meer, Kanaal Gent- Terneuzen, Schelde-Rijnkanaal, Volkerak, Kanaal door Walcheren, Kanaal door Zuid-Beveland en het havengebied van North Sea Port.. Tezamen vormen ze het samenhangend risico watersysteem ‘de Deltawateren’. Jaarlijks vinden er meerdere incidenten op het water plaats, zowel in de beroepssector als in de recreatieve sector. Om hier een goede incidentbestrijdingsorganisatie tegenover te zetten worden de risico’s in kaart gebracht en geanalyseerd. Dit is nodig om een zogeheten maatgevend scenario te kunnen bestrijden. Het ambitieniveau van het beleidsplan Maritieme Veiligheid 2016-2019 is niet realiseerbaar gebleken. Hierin werd aangegeven dat de analyses naar verwachting in 2019 zouden gerealiseerd zijn. De resterende analyses worden in de nieuwe beleidsperiode uitgevoerd. RisicoanalysesOm de risico’s van de Deltawateren in beeld te hebben zullen analyses van de watersystemen worden gemaakt. Het doel is om vervolgens in 2020 de eerste actualisaties plaats te laten vinden, te beginnen met de Westerschelde. De risicoanalyses worden na vaststelling in de herzieningscyclus van 4 jaar geplaatst.�Realisatie 2018�Streefwaarde 2020�Streefwaarde 2021�Streefwaarde 2022�Streefwaarde 2023��Actualisaties van risicoanalyses van het samenhangend risico watersysteem�4�8�8�8�8��SlagkrachtanalysesOp het moment dat de risico’s in beeld zijn gebracht en zijn doorvertaald in een actueel maatgevend scenario wordt de slagkrachtanalyse gemaakt. Deze analyse is erop gericht om in beeld te brengen welke resources (mensen, middelen) nodig zijn om het maatgevend incident te kunnen bestrijden. In deze analyse wordt vervolgens de huidige resources en de benodigde resources over elkaar heen gelegd wat zal resulteren in aanbevelingen om de incidentbestrijding te verbeteren. Ook de slagkrachtanalyses worden in de herzieningscyclus van 4 jaar geplaatst.�Realisatie 2018�Streefwaarde 2020�Streefwaarde 2021�Streefwaarde 2022�Streefwaarde 2023��Slagkrachtanalyses �2�6�8�8�8��De aanbevelingen voortkomend uit de slagkrachtanalyses worden geborgd in andere programmaonderdelen zoals incidentbestrijdingsmaterieel maar ook planvorming en procedures en/of vakbekwaamheid. Zorgdragen voldoende IBM op de deltawaterenIn de afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in het verbeteren van de slagkracht op het water. In samenwerking met onder andere North Sea Port en Provincie Zeeland is geïnvesteerd in de aanschaf van incidentbestrijdingsmiddelen (IBM) en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). De uitkomst van de slagkrachtanalyses is in dit onderdeel van belang, omdat de uitkomst van invloed kan zijn op de aan te schaffen IBM. �Realisatie 2018�Streefwaarde 2020�Streefwaarde 2021�Streefwaarde 2022�Streefwaarde 2023��Trekker- oplegger SVM�2�2�2�2�2��COBRA systeem�2�2�2�2�2��Coördinatieruimte COVA’s �2�2�2�2�2��MIRG-container�1�1�1�1�1��HFS-unit�1�1�1�1�1��KBC Oostelijk deel Westerschelde�1�1�1�1�1��KBC Midden en Westelijk deel Westerschelde�1�1�1�1�1��IBGS middelen�1�1�1�1�1��PBM’s�1�1�1�1�1��Vaartuig SRK (incl. boothuis)�1�1�1�1�1��Het gericht investeren in een meerjarig mono- en multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen curriculum voor functionarissenBinnen het programma Maritieme Veiligheid zal in de komende jaren middels diverse opleidingen, trainingen en oefeningen borging plaatsvinden van de (multidisciplinaire) vakbekwaamheid als het gaat om de incidentbestrijding op het water.�Realisatie 2018�Streefwaarde 2020�Streefwaarde 2021�Streefwaarde 2022�Streefwaarde 2023��COT-W trainingen�4�4�4�4�4��Meldkamertrainingen�6�4�4�4�4��Operationele oefening�1�1�1�1�1��KBC oefening/training�0�1�1�1�1��Zorg dragen voor een goede uitvoering van de Search and Rescue taak (SAR-taak)Eén van de speerpunten van het programma is het in stand houden en verbeteren van de Search- And Rescue (SAR) op de Zeeuwse Wateren. De bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de SAR-taak ligt bij de burgemeester van de desbetreffende gemeente. De brandweer is primair verantwoordelijk voor de uitvoer van deze taak op het water. In Zeeland zijn er aanvullende afspraken gemaakt over de verantwoordelijkheid voor uitvoering van deze taak op de ruime binnenwateren in Zeeland. Op deze wateren� Het gaat hierbij om; de Noordzee (gemeentelijk ingedeeld deel) , de Westerschelde, de Oosterschelde, het Veerse Meer, de Grevelingen en het Volkerak. Op de overige wateren (kanalen en havengebieden) is de brandweer verantwoordelijk voor de uitvoer van de SAR taak. is middels een convenant SAR en Maritieme Hulpverlening bij de Kustwacht, die op haar beurt dit operationeel belegd bij de KNRM. De burgemeester blijft bestuurlijk verantwoordelijk. Op deze wateren die zogenoemd ‘niet SAR-ingedeeld’ zijn, blijft de brandweer de verantwoordelijke voor uitvoer van de SAR-taak. In 2017 is het convenant met de Kustwacht en KNRM geactualiseerd. In overeenstemming met de landelijke richtlijnen uit het handboek incidentbestrijding op het water (Waterrand) worden zorgnormen nagestreefd voor SAR. Deze zijn ook in het convenant SAR en Maritieme Hulpverlening geborgd. De basisnorm in deze richtlijn stelt dat een organisatie op alle wateren binnen 30 minuten in staat moet zijn een capaciteit van minimaal 5 geredde personen te leveren. Bij een verhoogd risicoprofiel geldt eveneens dat 25-200 personen gered moeten kunnen worden in 105 minuten. Het doel is om op alle wateren passende zorg te (blijven) leveren. Ook hierbij geldt dat van alle wateren een slagkrachtanalyse wordt gemaakt, waarin deze basis ook getoetst zal worden en eventuele verdere aanbevelingen volgen.Borgen en verbeteren digitale Informatie- en communicatievoorziening DeltawaterenBij de incidentbestrijding op het water zijn al snel meerdere partijen betrokken met eigen informatiebronnen. Vanuit het programma Maritieme Veiligheid willen we het gemeenschappelijk beeld in de toekomst nóg beter faciliteren door beschikbare informatie digitaal ter beschikking te stellen. Doel is om gevalideerde informatie direct vanuit bronnen van de verschillende betrokken organisaties te kunnen bundelen en aan alle gebruikers te presenteren in één systeem. Het voordeel hiervan is dat iedereen over meer informatie beschikt en dat informatie rechtstreeks uit de bron komt. Dat maakt dat het startbeeld mogelijk sneller kan worden gemaakt maar ook dat bijvoorbeeld de meldkamers ontlast worden in de vele (zelfde) informatieverzoeken van gealarmeerde functionarissen en zich daarom beter kunnen richten tot de meldkamertaken die er liggen. De Pilot Mobiel Operationeel Informatiesysteem zal verder ontwikkeld en uitgerold worden binnen de betrokken organisaties.Risico- en crisiscommunicatieNaast communicatie tussen hulpverleningsdiensten tijdens incidenten is wat we noemen ‘externe’ communicatie van belang. Ook hierbij geldt dat vaak meerdere partijen betrokken zijn, wat maakt dat het van groot belang is de externe communicatie goed met elkaar af te stemmen. Daarnaast wil het programma Maritieme Veiligheid investeren in de risicocommunicatie. Hiervoor wordt aangesloten bij ZeelandVeilig. Versterken (inter-) nationale samenwerking DeltawaterenEen van de onderdelen waar het programma in de komende jaren in wilt investeren is het interregionaal en internationaal samenwerken. Hiervoor zal worden geïnvesteerd in het nog verder binden van het netwerk als het gaat om Maritieme Veiligheid. (Inter-)nationale samenwerking MIRGDoel van MIRG is door middel van het stabiliseren van een incident aan boord van een schip grootschalige evacuatie op het water te voorkomen en tevens van schade aan het milieu en de omgeving te voorkomen of beperken. Het gaat hierbij om een snelle inzet (quick response) om een incident te stabiliseren alvorens uiteindelijk het incident over te dragen aan bijvoorbeeld eenheden op het land (bijv. brandweer) of een berger. MIRG wordt ook ingezet voor het leveren van capaciteit en/of expertise bij scheepsincidenten. In 2018 is MIRG gecertificeerd en opgenomen in de Civil Protection Voluntary Pool, waardoor het team ook internationaal ingezet kan worden.Binnen Maritieme Veiligheid wordt ingezet op aan te (blijven) sluiten bij verdere Nationale, maar ook Europese projecten (bijvoorbeeld in de toekomst met Baltische staten of Mediterrane landen) om zodoende kennisdeling plaats te laten vinden. In 2018 is VRZ aangesloten aan het EU-project RESQU2. Dit project heeft een looptijd tot en met 2020. �Realisatie 2017�Streefwaarde 2019�Streefwaarde 2020�Streefwaarde 2021�Streefwaarde 2022��(Inter-)nationaal opleiden, trainen en oefenen.�100%�100%�100%�100%�100%��Wat gaat het kosten: programmabudget?�Begroting: 2020�Begroting: 2021�Begroting: 2022�Begroting: 2023��STR�������Totaal Lasten�568.000�570.300�572.600�574.900��Totaal STR�568.000�570.300�572.600�574.900��INC�������Totaal Baten�-175.000�-175.000�-175.000�-175.000��Totaal INC�-175.000�-175.000�-175.000�-175.000��Totaal Saldo van baten en lasten�393.000�395.300�397.600�399.900��Totaal Mutaties reserves�0�0�0�0��Eindtotaal�393.000�395.300�397.600�399.900��INC= Incidenteel; STR= Structureel1.1.8 Programma Nucleaire Veiligheid
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	1.1.9 Overhead en kostentoerekening
	�Begroting: 2020�Begroting: 2021�Begroting: 2022�Begroting: 2023��STR�������Totaal Lasten�8.095.223�8.159.984�7.983.749�8.037.296���Totaal Baten�-9.500�-9.500�-9.500�-9.500��Totaal STR�8.085.723�8.150.484�7.974.249�8.027.796��Totaal Saldo van baten en lasten�8.085.723�8.150.484�7.974.249�8.027.796��Totaal Mutaties reserves�0�0�0�0��Eindtotaal�8.085.723�8.150.484�7.974.249�8.027.796��INC= Incidenteel; STR= Structureel1.1.10 Algemene dekkingsmiddelen

	1.1.10 Algemene dekkingsmiddelen
	1.1.11 Onvoorzien
	Deel 1.2: De paragrafen
	1.2.1 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen
	Afschrijvingstermijnen en vervangingVRZ 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 de exacte technische levensduur van een kapitaalgoed te voorspellen, zeker wanneer dit een langere periode dan 10 jaar bedraagt. Wanneer er na verloop van tijd dusdanige correctieve werkzaamheden moeten worden uitgevoerd die niet meer in relatie staan tot de restwaarde moet er vroegtijdig worden afgestoten en vervangen. Omgekeerd kan het echter ook voorkomen dat er vervangen zou moeten worden terwijl de maximale technische levensduur nog niet is bereikt en er geen noemenswaardige problemen zijn. In deze situaties kan de vervanging worden uitgesteld en vooruit worden geschoven.Oplopende kapitaallasten voor vervangingsinvesteringenDe komende jaren komt er een piek aan te vervangen (brandweer)voertuigen en -materiaal aan. Het niet doen van deze vervangingen leidt tot vermindering van de operationaliteit en de slagkracht van Brandweer Zeeland. 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 2020 en een rekenrente van 2%). Bij de overdracht van budget voor de regionale brandweer aan de Veiligheidsregio is destijds 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.De kapitaallasten lopen op door:Vervangingsachterstand 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-compensatiefondsDe aanschafkosten van het meest van de bestaande activa, waarover nu wordt afgeschreven, zijn tot en met 2013 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 brandweeroptredenVanuit 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 - materiaalVRZ 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.Onderhoudskosten voertuigen en materiaal (exclusief kosten eigen onderhoudspersoneel)�Realisatie 2018�Begroting 2019�Begroting 2020��Onderhoud MTL voertuigen en materiaal�1.057.106�889.400�923.400��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 in 2020 een bedrag van € 0,8 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 het groot onderhoud bij. Voor het groot onderhoud zal een meerjarig onderhoudsplan worden opgesteld. In de begroting is een totaalbedrag van € 81.500 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 2018�Begroting 2019�Begroting 2020��Gebruikers- en eigenaarsonderhoud Segeerssingel Middelburg�24.992�81.500�82.500��Kantoormeubilair�65.385�0�0��Totaal�90.377�81.500�82.500��Onderhoud en vervanging brandweerpostenHet 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 2018�Begroting 2019�Begroting 2020��Gebruikersonderhoud brandweerposten�164.933�100.300�117.500��Eigenaarsonderhoud Stadsgewest Vlissingen-Middelburg� 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. Afgesproken is dat voor het eigenaarsonderhoud jaarlijks tot een bedrag van € 68.000 in rekening gebracht mag worden bij VRZ. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.�68.952�68.500�70.000��Vervanging inventaris brandweerposten � Zie investeringsplan (vanaf 2019)�8.912�25.000�25.000��Inventaris nieuwe kazerne Rilland �0�0�60.000��Inventaris nieuwe kazerne Goes-West �0�0�65.000��Inventaris nieuwe kazerne Kortgene�0�0�60.000��Inventaris nieuwe kazerne Heinkenszand �0�0�60.000��Totaal�242.797�193.800�457.500��1.2.2 Paragraaf Bedrijfsvoering


	1.2.2 Paragraaf Bedrijfsvoering
	Samenwerking bedrijfsvoering VRZ en GGDVanaf 2018 worden samenwerkingsmogelijkheden op het gebied van bedrijfsvoering tussen VRZ en GGD onderzocht. Zowel VRZ als GGD hebben een beperkte omvang op het gebied van bedrijfsvoering, waardoor onder andere de kwaliteit, kosten, continuïteit, slagkracht en het behoud van medewerkers onder druk staat. 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. In het eerste kwartaal van 2019 zal verdere afstemming plaatsvinden met ondernemingsraden en besturen van beide organisaties. Het is de planning om in 1e halfjaar 2019 besluitvorming te laten plaatsvinden in beide besturen over de gewenste richting. Huisvesting hoofdlocatie Het pand (Segeerssingel 10) is in 2016 aangekocht vanwege de afloop van het huurcontract en de zeer hoge huurkosten. Tevens was een taakstelling aanwezig om te besparen op de huisvesting. In 2018 is geïnvesteerd in een vernieuwd Regionaal Crisis Centrum. In 2019 zijn nieuwe ontwikkelingen naar voren gekomen, waardoor bezinning op huisvesting plaatsvindt. Een aantal scenario’s worden uitgewerkt. De voor- en nadelen van deze scenario’s en de kosten, die hieruit voort zouden kunnen vloeien, worden in het eerste halfjaar 2019 aangeboden aan het Bestuur. MedewerkersSpeerpunt�Wat willen we bereiken?�Wat gaan we daarvoor doen in 2020?�Indicatoren��Medewerkers�Medewerkers zijn meer daadkrachtig, flexibel en verbindend. Zij zitten op de juiste plaats�Dit speerpunt onderdeel laten zijn van het project Emergo.�In 2020 wordt gestart met de notitie “Strategische personeelsplanning”. ���Het bestuur van VRZ hanteert een kwaliteitszorgsysteem. We voldoen aan artikel 23 van de Wet veiligheidsregio’s.�We volgen de landelijke ontwikkelingen op het gebied van kwaliteit. In 2020 vindt de visitatie plaats. De resultaten van deze visitatie vergelijken we met de eerste visitatie uit 2014 en verbeteringen volgen we op. 2019 benutten we voor het verder uitwerken van de visie op kwaliteit �De visitatie wordt in voorjaar 2020 uitgevoerd. De visie op kwaliteit is conform het implementatieplan gerealiseerd.���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 het tweede halfjaar 2020 wordt door controllers van de Zeeuwse gemeenten een doelmatigheidsonderzoek uitgevoerd bij VRZ.�In 2020 is een doelmatigheidsonderzoek uitgevoerd. In het eerste halfjaar 2021 zijn de verbeterpunten hieruit verwerkt in een plan van aanpak.���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 veiligheid van de medewerkers is geborgd blijkend uit een geactualiseerde RI&E, goedkeuring door de Inspectie SZW (de meest recente goedkeuring is in december 2016 verleend).��1.2.3 Paragraaf Financiering

	1.2.3 Paragraaf Financiering
	1.2.4 Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing
	1.2.5 Paragraaf Verbonden partijen
	1.2.6 Paragraaf Taakstelling
	Hoofdstuk 2:Financiële begroting en meerjarenraming
	Deel 2.1: Uitgangspunten voor de begrotingLoonkostenUitgangspunt voor de ramingen van de salarislasten zijn de geldende CAR-UWO-tabellen en premies per 1 januari 2019, waarbij rekening is gehouden met de normale doorgroei ‘in het salarisgebouw’. Formatieplaatsen inclusief vacatures zijn begroot tegen de werkelijke te verwachten salarislasten. Er is rekening gehouden met een structurele taakstelling op de salarislasten (zie 1.2.6 paragraaf taakstelling).De looptijd van de CAO gemeenten is tot 1 januari 2019. 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 loon-ontwikkeling 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.Het ABP heeft bekend gemaakt dat de pensioenpremies gaan stijgen. Het effect voor VRZ is vanaf 2019 berekend op circa € 150.000. InflatieVoor de prijsontwikkeling in 2020 is rekening gehouden met een inflatie van 1,6 %, conform de VZG-richtlijn.MeerjarenramingDe meerjarenraming 2021 t/m 2023 is opgesteld in ‘constante prijzen 2020’. Dat wil zeggen, er is voor zowel de lasten als de baten (gemeentelijke bijdrage en Brede Doeluitkering Rampenbestrijding) geen rekening gehouden met een correctie voor loon- en prijsbijstellingen vanaf 2021. KapitaallastenDe afschrijvingslasten van de activa in de begroting 2020 zijn gebaseerd op de staat van activa eind 2018 en het investeringsplan 2019 t/m 2023. De geldende afschrijvingstermijnen zijn opgenomen in de financiële verordening van VRZ. In het eerste jaar na ingebruikname van een actief (1e jaar van afschrijving) wordt 100% van de afschrijving berekend. Bij het berekenen van de afschrijvingen wordt rekening gehouden met een reële restwaarde. In de praktijk betekent dit dat alleen bij voertuigen rekening wordt gehouden met een restwaarde.Voor het aantrekken van nieuwe langlopende financiering is rekening gehouden met een rente van 2%. Het percentage is gelijk aan het percentage uit de begroting 2019. Voor de omvang van de financieringsbehoefte wordt verwezen naar de paragraaf financiering.Er is rekening gehouden met oplopende kapitaallasten als gevolg van de geplande vervanging van brandweermaterieel en –materiaal (zie 1.2.1 paragraaf onderhoud kapitaalgoederen).Gemeentelijke bijdrageUitgangspunt 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, behorende bij de begroting 2019. 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 € 670.000 (inclusief Bevolkingszorg). Op basis van dit percentage is een loonbijstelling en een prijsbijstelling bepaald, rekening houdend met circa 67% loonkosten en circa 33% materiële kosten.�Loonbijstelling�Prijsbijstelling�Gewogen gemiddelde loon- en prijsbijstelling��VZG-richtlijn (2,5%)�2,9%�1,6 %�2,5 %��Brede doeluitkering rampenbestrijding (BDUR)Het in de begroting 2020 opgenomen bedrag voor de BDUR is gebaseerd op de decembercirculaire 2018 van het ministerie van J&V. Het basisbedrag voor 2020 bedraagt € 6.756.748.In 2020 worden de meldkamers van Zeeland en Midden- en West-Brabant samengevoegd. Dit als onderdeel van een landelijke reorganisatie (op basis van een wetswijziging) van de meldkamers met als doel een kwaliteitsslag op het meldkamerdomein te bewerkstelligen. De 10 meldkamers in Nederland komen onder beheer bij de Nationale Politie. In zowel de begrotingen als de jaarrekeningen is de afgelopen jaren in de risicoparagraaf aangeduid dat de overdracht financiële risico’s voor VRZ met zich mee kan brengen. Inmiddels is meer duidelijkheid ontstaan over de omvang van deze risico’s. Het ministerie van J&V heeft besloten de BDUR voor Zeeland structureel te verlagen met € 453.035 in verband met overdracht van de beheertaken van de meldkamer aan de Nationale Politie (‘de zgn. package deal’). VRZ heeft van het ministerie van J&V, als onderdeel van deze deal, in 2018 een eenmalig bedrag van € 1 mln. ontvangen ter compensatie van frictie- en desintegratiekosten. Dit bedrag is in de bestemmingsreserve meldkamer opgenomen.De BDUR-circulaires van het Rijk zijn opgesteld in ‘constante prijzen’. In de begroting 2020 is rekening gehouden met loon-en prijscompensatie in de BDUR, die naar verwachting in de decembercirculaires BDUR 2019 en 2020 zullen worden uitgekeerd. Deze zijn nu nog niet bekend. Voor zowel 2019 als 2020 is een bedrag geraamd van € 75.000, samen € 150.000. In totaal bedraagt de raming voor de BDUR vanaf 2020 daarmee € 6.453.713.VennootschapsbelastingMet ingang van 1 januari 2016 zijn overheidsondernemingen belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting (hierna: Vpb). De activiteiten zijn onderworpen aan de Vpb, indien en voor zover zij een onderneming drijven. Een (cluster van) activiteit (en) vormt een onderneming voor de Vpb wanneer aan de volgende drie cumulatieve criteria wordt voldaan. 1. er is sprake van een duurzame organisatie van kapitaal en arbeid, en;2. er is sprake van deelname aan het economisch verkeer, en;3. er wordt winst beoogd (het winstoogmerk wordt geacht reeds aanwezig te zijn indien structureel overschotten worden behaald of als incidenteel overschotten worden behaald en in concurrentie wordt getreden).In 2017 is met de Belastingdienst overeengekomen dat VRZ geen activiteiten uitvoert die vpb-plichtig zijn.OnvoorzienDe 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.Deel 2.2: Overzicht van baten
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