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Overzicht reacties gemeenten op programmabegroting 2020  Versie: 25 juni 2019 

 

Gemeente Reactie/ opmerking gemeenten Reactie VRZ 

Borsele Besluit 6 juni 2019 

 

Betreffende de programmabegroting 2020 brengt de 

gemeenteraad een positieve zienswijze uit. 

 

De gemeenteraad is van mening dat VRZ een financieel 

gezonde en voorspelbare organisatie moet worden. 

Betreffende de programmabegroting 2020 plaatst de 

gemeenteraad dan ook een aantal kanttekeningen. 

 Aangaande de opgenomen taakstelling verzoekt de 

gemeenteraad om voor eind 2019 een plan van aanpak 

op te stellen en acties in gang te zetten om de 

taakstelling voor de komende jaren structureel op te 

lossen. De gemeenteraad wordt hier graag gedurende 

het proces over geïnformeerd. 

 De gemeenteraad wilt zijn zorg uitspreken over de 

mogelijke gevolgen die het aanstaande beleidsplan 2020-

2023 nog voor de programmabegroting 2020 kan 

hebben. Vooruitlopend op de samenstelling van het 

beleidsplan 2020-2023 is de programmabegroting 2020 

beleidsarm opgesteld. Afhankelijk van het ambitieniveau 

en bijzondere speerpunten in het beleidsplan 2020-2023 

kunnen er mogelijk nog begrotingswijzigingen volgen. 

Nogmaals een verdere verhoging van de gemeentelijke 

bijdrage acht de gemeenteraad ongewenst. 

 

 

Kennisgenomen van zienswijze. 

 

 

 

 

 

 

Plan van aanpak taakstelling wordt opgesteld. De verwachting 

is dat VRZ voor eind 2019 een plan van aanpak heeft opgesteld 

voor de invulling van de taakstelling. 

 

 

 

Momenteel wordt gewerkt aan een meerjarenbeleidsplan 

2020-2023. Hierin wordt ook het ambitieniveau van de 

uitvoering van de werkzaamheden opgenomen. Het 

meerjarenbeleidsplan wordt in afstemming met alle 

betrokkenen, waaronder de gemeenteraden, opgesteld. 
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Gemeente Reactie/ opmerking gemeenten Reactie VRZ 

 De gemeenteraad is van mening dat het op te stellen 

nieuwe meerjarenbeleidsplan de gelegenheid biedt om 

keuzes te maken over het te voeren beleid. De 

gemeenteraad wilt een bijdrage leveren in het gesprek 

over het ambitieniveau. 

 Het aanstaande proces voor het herzien van het beleid is 

naar onze mening een geschikt moment om hier keuzes 

in te maken. De gemeenteraad vragen u dan ook onze 

raad tijdig inzicht te verschaffen en om ons te betrekken 

in dit proces. 

 

Het op te stellen meerjarenbeleidsplan wordt voorgelegd aan 

de gemeenteraden. Aan de gemeenteraden worden keuzes 

aangeboden ten aanzien van het te voeren beleid. Dit zal met 

name betrekking hebben op het ambitieniveau van de 

uitvoering van de werkzaamheden. 

De gemeenteraad wordt betrokken bij het op te stellen 

meerjarenbeleidsplan. 

Goes Besluit 20 juni 2019 

 

Stemt in met de opmerking dat het op te stellen nieuwe 

meerjarenbeleidsplan de gelegenheid biedt om kritische te 

kijken naar de taken van de VRZ, dit om de totale kosten voor 

de VRZ beheersbaar te houden. 

 

 

 

Kennisgenomen van zienswijze. 

Zie opmerkingen bij de gemeente Borsele. 

Hulst Verwachte besluitvorming: 27-6-2019 

 

Voorstel aan gemeenteraad: 

Positieve zienswijze. 

 

 

Kapelle 
Besluit 28 mei 2019 
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Gemeente Reactie/ opmerking gemeenten Reactie VRZ 

Ten aanzien van de ontwerpbegroting 2020 zijn wij van 

mening, dat tegen de achtergrond van het traject Emergo, 

een structurele financiële tegenvaller weliswaar verklaarbaar 

is, maar dat gelet hierop voor de begroting 2021 een 

fundamentele discussie dient plaats te vinden over de 

algemene brandweerzorg in Zeeland. 

Bij de behandeling van de stukken in de raadsvergadering op 

28 mei 2019 werd de factsheet Begroting 2020 erg 

gewaardeerd. 

 

In de komende periode zal een fundamentele discussie over de 

uitvoering van de brandweerzorg gaan plaatsvinden. In deze 

discussie worden ook de gemeenteraden betrokken. 

Middelburg Verwachte besluitvorming: 26-6-2019 

 

Voorstel aan gemeenteraad: 

 Een positieve zienswijze te geven op de door het 

algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Zeeland 

voorgelegde concept programmabegroting 2020. 

 VRZ te verzoeken om vóór eind 2019 een plan van 

aanpak op te stellen en concrete acties in gang te zetten 

om de taakstelling voor de komende jaren structureel op 

te lossen; 

 VRZ te verzoeken om bij consultatie van de raad in het 

kader van het meerjarenbeleidsplan 2020-2023 het 

ambitieniveau, in relatie tot de wettelijke taken, 

inzichtelijk te maken. 

 

 

 

 

 

 

 

Zie reactie bij gemeente Borsele 

 

 

 

Zie reactie bij gemeente Borsele 

Noord-Beveland Verwachte besluitvorming: 4-7-2019 

 

Voorstel aan gemeenteraad: 
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Gemeente Reactie/ opmerking gemeenten Reactie VRZ 

Een positieve zienswijze te geven op de concept 

programmabegroting 2020, waarbij zorgen worden 

uitgesproken over de oplopende kosten bij gelijkblijvend 

beleid en daarbij te verzoeken om een fundamentele 

discussie te voeren over de toekomstige invulling van de 

veiligheidszorg – en daarbij in het bijzonder de 

brandweerzorg – in Zeeland. Daarbij het standpunt in te 

nemen dat de VZG richtlijn leidend dient te zijn als maximale 

verhoging van de gemeentelijke bijdrage en dat nieuw beleid 

via een nieuw beleidsplan en kostenonderbouwing aan de 

raden dient te worden voorgelegd.  

 

Zie reactie bij gemeente Borsele 

Reimerswaal Verwachte besluitvorming: 25-6-2019 

 

Voorstel aan gemeenteraad: 

 Een positieve zienswijze te geven op de concept 

programmabegroting 2020; 

 Het proces om te komen tot het meerjarenbeleidsplan 

2020-2023 te gebruiken om duidelijke keuzes aan te 

geven in het te voeren beleid en in het ambitieniveau 

voor het uitvoeren van de wettelijke taken. 

 

 

 

 

 

 

Zie reactie bij gemeente Borsele 

Schouwen-Duiveland Verwachte besluitvorming: 4-7--2019 

 

Voorstel aan gemeenteraad: 

Een positieve zienswijze te geven op de programmabegroting 

2020: 
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Gemeente Reactie/ opmerking gemeenten Reactie VRZ 

 het Algemeen Bestuur oproepen om bij het opstellen van 

het nieuwe beleidsplan ook alternatieve scenario's aan 

de gemeenteraden voor te leggen waarmee de stijging 

van de gemeentelijke bijdrage ingeperkt kan worden. 

 

Zie reactie bij gemeente Borsele 

Sluis Verwachte besluitvorming: 27-6-2019 

 

Voorstel aan gemeenteraad: 

De gemeenteraad geeft een positieve zienswijze maar wil 

graag onder de aandacht brengen dat naast de 2,5% stijging 

die de VZG richtlijn aangeeft is er sprake van het 

doorberekenen van een aantal andere stijgingen in de 

kosten. Dit punt baart zorgen en de gemeenteraad verzoekt 

nadrukkelijk om bij kostenstijging eerst, daar waar mogelijk 

is, te zoeken naar financiering binnen de eigen organisatie. 

Als dit niet mogelijk is, leg het bestuur of de gemeenten dan 

mogelijke scenario’s voor waar we in gezamenlijkheid 

transparant en met elkaar keuzes kunnen maken voordat 

deze kosten doorberekend worden aan gemeenten. 

Daarnaast is de begroting 2020 een programmabegroting 

voor een beleidsarm jaar, voor komende jaren is het 

belangrijk om bij het ontwikkelen van nieuw beleid en 

nieuwe activiteiten nadrukkelijk binnen de bestaande 

middelen te zoeken naar dekking. 

 

 

 

VRZ wordt geconfronteerd met een stijging van lasten door 

exogene factoren. Daar waar mogelijk is, wordt bezuinigd. In 

de 1e bestuursrapportage 2019 is opgenomen dat VRZ voor 

eind 2019 een plan van aanpak heeft opgesteld voor de 

invulling van de taakstelling. 

 

 

Zie reactie bij gemeente Borsele 

Terneuzen Verwachte besluitvorming: 2-7-2019 

 

Voorstel aan gemeenteraad: 

Vergaderdocumenten nog niet beschikbaar op website. 
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Gemeente Reactie/ opmerking gemeenten Reactie VRZ 

 

Tholen Besluit 20 juni 2019 

 

In beginsel in te stemmen met de begroting 2020 VRZ met 

dien verstande dat ten aanzien van de volgende punten een 

zienswijze wordt ingediend:  

a. nadrukkelijk wordt aangedrongen op uitvoering van het 

advies van de adviescommissie financiën, zijnde: de ACF 

adviseert om vóór eind 2019 een plan van aanpak op te 

stellen en acties in gang te zetten om de taakstelling voor de 

komende jaren structureel op te lossen;  

b. nadrukkelijk wordt aangedrongen op uitvoering van het 

advies van het BAO, zijnde: Het op te stellen nieuwe 

meerjarenbeleidsplan biedt de gelegenheid om keuzes over 

het te voeren beleid in de komende periode (en over het 

ambitieniveau voor het uitvoeren van de wettelijke taken) te 

maken;  

c. er wordt verzocht om een nadere analyse van de 

meerkosten voor de brandweervrijwilligers van € 470.000 

(wederom een forse verhoging in korte tijd);  

d. er wordt niet akkoord gegaan met de gekozen tijdelijke 

uitbreiding van 2 fte voor toegenomen adviesaanvragen bij 

risicobeheersing. Er dient een betere analyse plaats te vinden 

of de individuele gemeenten hier hetzelfde mee omgaan dan 

wel dient te worden bezien hoe de grote verschillen tussen 

de gemeenten geslecht kunnen worden;  

e. er dient een visie op het effect voor de VRZ van het rapport 

RemBrand opgesteld te worden; 

 

 

Kennisgenomen van zienswijze. 

 

 

Zie reactie bij gemeente Borsele 

 

 

 

 

Zie reactie bij gemeente Borsele 

 

 

 

 

 

De meerkosten voor de brandweervrijwilligers zijn 

geanalyseerd. In de komende periode wordt gekeken op welke 

wijze deze kosten kunnen worden beperkt. 

Besluitvorming over wijze van invullen toename 

adviesverzoeken Risicobeheersing heeft plaatsgevonden in het 

Algemeen Bestuur van 20 december 2018. 
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Gemeente Reactie/ opmerking gemeenten Reactie VRZ 

 De uitkomsten van het rapport RemBrand worden 

meegenomen in de uitwerking van de toekomstvisie op de 

uitvoering van de brandweerzorg. 

Veere Verwachte besluitvorming: 3-7-2019 

 

Voorstel aan gemeenteraad: 

Instemmen met de begroting 2020. 

 

 

Vlissingen Verwachte besluitvorming: 27-6-2019 

 

Voorstel aan gemeenteraad: 

Vergaderdocumenten nog niet beschikbaar op website. 

 

 

 


