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Wijziging programmabegroting 2019 (3e begrotingswijziging 2019) 
 

Totaaloverzicht van baten en lasten per economische categorie  
 
Exploitatie 
 

 
 

Investeringen 

 

  

Som van 2019Totaal Kolomlabels

Rijlabels Begroting 2019 BW2019-1 BW2019-2 BW2019-3 Eindtotaal

Lasten 35.365.816 320.000 583.789 425.326 36.694.931

110 Salarissen en sociale lasten (Lasten) 22.211.775 -178.500 -101.200 275.950 22.208.025

210 Belastingen (Lasten) 137.000 0 2.000 0 139.000

351 Ingeleend personeel (Lasten) 90.000 0 35.500 425.900 551.400

380 Overige goederen en diensten (Lasten) 8.569.329 525.700 671.059 -27.950 9.738.138

433 Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen (Lasten) 11.000 0 0 0 11.000

436 Inkomensoverdrachten - overige overheden (Lasten) 414.400 4.000 23.000 0 441.400

510 Rente (Lasten) 373.400 -5.200 0 0 368.200

720 Mutaties voorzieningen (Lasten) 81.500 0 0 -81.500 0

730 Afschrijvingen (Lasten) 3.477.412 -26.000 -46.570 -167.074 3.237.768

750 Overige verrekeningen (Lasten) 0 0 0 0 0

Baten -34.984.770 -320.000 -178.875 -238.600 -35.722.245

352 Uitgeleend personeel (Baten) -81.300 0 -35.500 -14.700 -131.500

360 Huren (Baten) -50.000 0 0 0 -50.000

380 Overige goederen en diensten (Baten) -168.000 0 -19.400 -125.000 -312.400

431 Inkomensoverdrachten - Rijk (Baten) -7.430.300 110.000 -108.975 0 -7.429.275

432 Inkomensoverdrachten - gemeenten (Baten) -26.407.000 -430.000 -15.000 0 -26.852.000

433 Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen (Baten) -134.500 0 0 -35.400 -169.900

436 Inkomensoverdrachten - overige overheden (Baten) -261.250 0 0 0 -261.250

437 Inkomensoverdrachten - Europese Unie (Baten) 0 0 0 -37.500 -37.500

438 Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen (Baten) -452.420 0 0 -26.000 -478.420

Mutaties reserves -381.046 0 -404.914 -186.726 -972.686

710 Mutaties reserves (Baten) -381.046 0 -404.914 -186.726 -972.686

Eindtotaal 0 0 0 0 0

Som van 2019Totaal Kolomlabels

Rijlabels Begroting 2019 BW2019-1 BW2019-2 BW2019-3 Eindtotaal

Lasten 4.002.020 -300.000 2.577.194 -1.269.391 5.009.823

320 Duurzame goederen (Lasten) 4.002.020 -300.000 2.577.194 -1.269.391 5.009.823

Baten -4.002.020 300.000 -2.577.194 1.269.391 -5.009.823

750 Overige verrekeningen (Baten) -4.002.020 300.000 -2.577.194 1.269.391 -5.009.823

Eindtotaal 0 0 0 0 0
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Totaaloverzicht per programma  
 
Exploitatie 

 

 
 
 
 
 
  

Som van 2019Totaal Kolomlabels

Rijlabels Begroting 2019 BW2019-1 BW2019-2 BW2019-3 Eindtotaal

Lasten 35.365.816 320.000 583.789 425.326 36.694.931

01. Programma Bevolkingszorg 425.800 20.000 21.300 11.000 478.100

02. Programma GMZ 2.219.959 0 6.200 7.400 2.233.559

03. Risicobeheersing 2.884.500 0 23.774 138.000 3.046.274

04. Programma Brandweer 18.923.642 152.500 683.816 221.393 19.981.351

05. Crisisbeheersing 1.766.414 0 236.825 -64.350 1.938.889

06. Programma GHOR 889.964 0 83.700 43.014 1.016.678

07. Programma Maritieme Veiligheid 525.000 0 0 40.000 565.000

08. Nucleaire veiligheid 264.000 0 3.900 0 267.900

09. Overhead en kostentoerekening 7.287.037 0 188.379 71.069 7.546.485

10. Algemene dekkingsmiddelen 0 0 0 -35.000 -35.000

11. Onvoorzien 179.500 147.500 -664.105 -7.200 -344.305

Baten -34.984.770 -320.000 -178.875 -238.600 -35.722.245

01. Programma Bevolkingszorg -144.000 -20.000 -15.000 -11.000 -190.000

02. Programma GMZ -903.920 0 0 -7.400 -911.320

03. Risicobeheersing -285.600 0 -35.500 -38.000 -359.100

04. Programma Brandweer -342.000 0 46.600 -118.000 -413.400

05. Crisisbeheersing -19.250 0 -66.000 0 -85.250

06. Programma GHOR -15.300 0 0 -26.000 -41.300

07. Programma Maritieme Veiligheid -175.000 0 0 -37.500 -212.500

08. Nucleaire veiligheid 0 0 0 0 0

09. Overhead en kostentoerekening -54.000 0 0 -700 -54.700

10. Algemene dekkingsmiddelen -33.045.700 -300.000 -108.975 0 -33.454.675

Mutaties reserves -381.046 0 -404.914 -186.726 -972.686

02. Programma GMZ -233.667 0 10.000 0 -223.667

03. Risicobeheersing 0 0 -23.974 0 -23.974

04. Programma Brandweer -88.646 0 -202.886 0 -291.532

05. Crisisbeheersing -58.733 0 -135.405 0 -194.138

09. Overhead en kostentoerekening 0 0 -52.649 30.000 -22.649

10. Algemene dekkingsmiddelen 0 0 0 -216.726 -216.726

Eindtotaal 0 0 0 0 0
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Totaaloverzicht per programma naar economische categorie 

 
 

Som van 2019Totaal Kolomlabels

Rijlabels Begroting 2019 BW2019-1 BW2019-2 BW2019-3 Eindtotaal

01. Programma Bevolkingszorg 281.800 0 6.300 0 288.100

Lasten 425.800 20.000 21.300 11.000 478.100

110 Salarissen en sociale lasten (Lasten) 277.800 0 5.300 11.000 294.100

351 Ingeleend personeel (Lasten) 30.000 0 0 0 30.000

380 Overige goederen en diensten (Lasten) 88.700 16.000 15.000 0 119.700

436 Inkomensoverdrachten - overige overheden (Lasten) 29.300 4.000 1.000 0 34.300

Baten -144.000 -20.000 -15.000 -11.000 -190.000

380 Overige goederen en diensten (Baten) 0 0 0 -11.000 -11.000

432 Inkomensoverdrachten - gemeenten (Baten) -144.000 -20.000 -15.000 0 -179.000

02. Programma GMZ 1.082.372 0 16.200 0 1.098.572

Lasten 2.219.959 0 6.200 7.400 2.233.559

110 Salarissen en sociale lasten (Lasten) 1.318.100 0 19.900 -50.000 1.288.000

210 Belastingen (Lasten) 2.400 0 0 0 2.400

351 Ingeleend personeel (Lasten) 25.000 0 0 50.000 75.000

380 Overige goederen en diensten (Lasten) 356.200 0 -10.000 10.600 356.800

433 Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen (Lasten) 11.000 0 0 0 11.000

436 Inkomensoverdrachten - overige overheden (Lasten) 42.500 0 0 0 42.500

510 Rente (Lasten) 7.300 0 0 0 7.300

720 Mutaties voorzieningen (Lasten) 10.600 0 0 -10.600 0

730 Afschrijvingen (Lasten) 220.859 0 0 0 220.859

750 Overige verrekeningen (Lasten) 226.000 0 -3.700 7.400 229.700

Baten -903.920 0 0 -7.400 -911.320

352 Uitgeleend personeel (Baten) 0 0 0 0 0

431 Inkomensoverdrachten - Rijk (Baten) -577.600 0 0 0 -577.600

433 Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen (Baten) -35.900 0 0 -7.400 -43.300

438 Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen (Baten) -290.420 0 0 0 -290.420

Mutaties reserves -233.667 0 10.000 0 -223.667

710 Mutaties reserves (Baten) -233.667 0 10.000 0 -223.667

03. Risicobeheersing 2.598.900 0 -35.700 100.000 2.663.200

Lasten 2.884.500 0 23.774 138.000 3.046.274

110 Salarissen en sociale lasten (Lasten) 2.491.105 0 -50.700 91.000 2.531.405

351 Ingeleend personeel (Lasten) 0 0 35.500 42.900 78.400

380 Overige goederen en diensten (Lasten) 279.950 0 23.974 4.100 308.024

436 Inkomensoverdrachten - overige overheden (Lasten) 112.100 0 15.000 0 127.100

730 Afschrijvingen (Lasten) 1.345 0 0 0 1.345

Baten -285.600 0 -35.500 -38.000 -359.100

352 Uitgeleend personeel (Baten) 0 0 -35.500 -10.000 -45.500

380 Overige goederen en diensten (Baten) -5.000 0 0 0 -5.000

431 Inkomensoverdrachten - Rijk (Baten) -20.000 0 0 0 -20.000

433 Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen (Baten) -98.600 0 0 -28.000 -126.600

438 Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen (Baten) -162.000 0 0 0 -162.000

Mutaties reserves 0 0 -23.974 0 -23.974

710 Mutaties reserves (Baten) 0 0 -23.974 0 -23.974

04. Programma Brandweer 18.492.996 152.500 527.530 103.393 19.276.419

Lasten 18.923.642 152.500 683.816 221.393 19.981.351

110 Salarissen en sociale lasten (Lasten) 10.224.150 -178.500 294.100 400.000 10.739.750

210 Belastingen (Lasten) 128.000 0 5.000 0 133.000

380 Overige goederen en diensten (Lasten) 5.197.815 362.200 429.286 0 5.989.301

436 Inkomensoverdrachten - overige overheden (Lasten) 60.000 0 2.000 0 62.000

510 Rente (Lasten) 319.400 -5.200 0 0 314.200

730 Afschrijvingen (Lasten) 2.994.277 -26.000 -46.570 -178.607 2.743.100

Baten -342.000 0 46.600 -118.000 -413.400

352 Uitgeleend personeel (Baten) -66.000 0 66.000 0 0

380 Overige goederen en diensten (Baten) -151.000 0 -19.400 -118.000 -288.400

432 Inkomensoverdrachten - gemeenten (Baten) -50.000 0 0 0 -50.000

436 Inkomensoverdrachten - overige overheden (Baten) -75.000 0 0 0 -75.000

Mutaties reserves -88.646 0 -202.886 0 -291.532

710 Mutaties reserves (Baten) -88.646 0 -202.886 0 -291.532
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Som van 2019Totaal Kolomlabels

Rijlabels Begroting 2019 BW2019-1 BW2019-2 BW2019-3 Eindtotaal

05. Crisisbeheersing 1.688.431 0 35.420 -64.350 1.659.501

Lasten 1.766.414 0 236.825 -64.350 1.938.889

110 Salarissen en sociale lasten (Lasten) 1.268.000 0 121.420 -93.250 1.296.170

351 Ingeleend personeel (Lasten) 30.000 0 0 13.900 43.900

380 Overige goederen en diensten (Lasten) 371.414 0 112.405 15.000 498.819

436 Inkomensoverdrachten - overige overheden (Lasten) 97.000 0 3.000 0 100.000

Baten -19.250 0 -66.000 0 -85.250

352 Uitgeleend personeel (Baten) 0 0 -66.000 0 -66.000

380 Overige goederen en diensten (Baten) -8.000 0 0 0 -8.000

436 Inkomensoverdrachten - overige overheden (Baten) -11.250 0 0 0 -11.250

Mutaties reserves -58.733 0 -135.405 0 -194.138

710 Mutaties reserves (Baten) -58.733 0 -135.405 0 -194.138

06. Programma GHOR 874.664 0 83.700 17.014 975.378

Lasten 889.964 0 83.700 43.014 1.016.678

110 Salarissen en sociale lasten (Lasten) 492.095 0 76.700 11.300 580.095

380 Overige goederen en diensten (Lasten) 325.300 0 5.500 37.000 367.800

436 Inkomensoverdrachten - overige overheden (Lasten) 48.000 0 1.500 0 49.500

510 Rente (Lasten) 2.000 0 0 0 2.000

730 Afschrijvingen (Lasten) 22.569 0 0 -5.286 17.283

Baten -15.300 0 0 -26.000 -41.300

352 Uitgeleend personeel (Baten) -15.300 0 0 0 -15.300

438 Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen (Baten) 0 0 0 -26.000 -26.000

07. Programma Maritieme Veiligheid 350.000 0 0 2.500 352.500

Lasten 525.000 0 0 40.000 565.000

110 Salarissen en sociale lasten (Lasten) 221.350 0 4.400 -9.450 216.300

351 Ingeleend personeel (Lasten) 0 0 0 22.000 22.000

380 Overige goederen en diensten (Lasten) 303.650 0 -4.400 27.450 326.700

Baten -175.000 0 0 -37.500 -212.500

436 Inkomensoverdrachten - overige overheden (Baten) -175.000 0 0 0 -175.000

437 Inkomensoverdrachten - Europese Unie (Baten) 0 0 0 -37.500 -37.500

08. Nucleaire veiligheid 264.000 0 3.900 0 267.900

Lasten 264.000 0 3.900 0 267.900

110 Salarissen en sociale lasten (Lasten) 197.000 0 3.900 8.000 208.900

380 Overige goederen en diensten (Lasten) 67.000 0 0 -8.000 59.000

Baten 0 0 0 0 0

431 Inkomensoverdrachten - Rijk (Baten) 0 0 0 0 0

09. Overhead en kostentoerekening 7.233.037 0 135.730 100.369 7.469.136

Lasten 7.287.037 0 188.379 71.069 7.546.485

110 Salarissen en sociale lasten (Lasten) 5.445.175 0 -83.970 -100.450 5.260.755

210 Belastingen (Lasten) 6.600 0 -3.000 0 3.600

351 Ingeleend personeel (Lasten) 5.000 0 0 297.100 302.100

380 Overige goederen en diensten (Lasten) 1.676.800 0 271.149 -64.100 1.883.849

436 Inkomensoverdrachten - overige overheden (Lasten) 25.500 0 500 0 26.000

510 Rente (Lasten) 44.700 0 0 0 44.700

720 Mutaties voorzieningen (Lasten) 70.900 0 0 -70.900 0

730 Afschrijvingen (Lasten) 238.362 0 0 16.819 255.181

750 Overige verrekeningen (Lasten) -226.000 0 3.700 -7.400 -229.700

Baten -54.000 0 0 -700 -54.700

352 Uitgeleend personeel (Baten) 0 0 0 -4.700 -4.700

360 Huren (Baten) -50.000 0 0 0 -50.000

380 Overige goederen en diensten (Baten) -4.000 0 0 4.000 0

Mutaties reserves 0 0 -52.649 30.000 -22.649

710 Mutaties reserves (Baten) 0 0 -52.649 30.000 -22.649

10. Algemene dekkingsmiddelen -33.045.700 -300.000 -108.975 -251.726 -33.706.401

Lasten 0 0 0 -35.000 -35.000

110 Salarissen en sociale lasten (Lasten) 0 0 0 -35.000 -35.000

Baten -33.045.700 -300.000 -108.975 0 -33.454.675

431 Inkomensoverdrachten - Rijk (Baten) -6.832.700 110.000 -108.975 0 -6.831.675

432 Inkomensoverdrachten - gemeenten (Baten) -26.213.000 -410.000 0 0 -26.623.000

Mutaties reserves 0 0 0 -216.726 -216.726

710 Mutaties reserves (Baten) 0 0 0 -216.726 -216.726

11. Onvoorzien 179.500 147.500 -664.105 -7.200 -344.305

Lasten 179.500 147.500 -664.105 -7.200 -344.305

110 Salarissen en sociale lasten (Lasten) 277.000 0 -492.250 42.800 -172.450

380 Overige goederen en diensten (Lasten) -97.500 147.500 -171.855 -50.000 -171.855

Eindtotaal 0 0 0 0 0
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01. Programma Bevolkingszorg 

 
Lasten 
 

110 Salarissen en sociale lasten       € 11.000 N 
In verband met de uitval van een medewerker in de afgelopen jaren heeft Bevolkingszorg zich, in 
deze periode, met name gericht op de minimale uitvoering van de taken. Hierdoor is er vertraging 
ontstaan met betrekking tot de uitvoering van reguliere kwaliteitsslag binnen de afdeling. In 2018 is 
er een start gemaakt met het oplossen van de achterstanden. Dit zal in 2019 verder uitgevoerd 
dienen te worden zodat er in 2020 weer vanuit de gewenste situatie taken uitgevoerd kunnen 
worden. Dit levert een incidenteel nadeel op van € 11.000. 
 
Baten 
 
380 Overige goederen en diensten        € 11.000 V 
In 2018 zijn er opleidingen verzorgd waarbij diverse gemeenten zijn aangesloten. Abusievelijk zijn 
deze opleidingen in 2018 niet verrekend met de gemeenten. Dit is in 2019 gedaan. Dit levert een 
incidenteel voordeel op. 
 
  



 

3e begrotingswijziging 2019    8 

02. Programma Gemeenschappelijke Meldkamer Zeeland (GMZ) 
 

Geen bijzonderheden 
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03. Programma Risicobeheersing 
 
Lasten 
 
110 Salarissen en sociale lasten       € 91.000 N 
 
2 fte risicobeheersing ivm advieswerkzaamheden     € 100.0000 N 
Als gevolg van de aantrekkende economie, de intensivering van activiteiten in de bouw en industrie, 
maar ook de toenemende complexiteit, worden door de gemeenten meer adviesverzoeken op het 
gebied van brandveiligheid en advisering industriële veiligheid verlangd. Met de adviezen 
risicobeheersing zorgen de gemeenten voor veilige gebouwen en bedrijven. Sinds 2017 vraagt dit 
jaarlijks 3000 uur meerwerk. Hierdoor staat de taakuitvoering bij risicobeheersing onder druk met 
het risico op negatieve gevolgen voor de veiligheid in de gemeenten. Naast deze toename in het 
aantal adviesverzoeken, is er sprake van een toename van repressieve werkzaamheden, waarbij 
dagdienstpersoneel een bijdrage levert aan de operationaliteit. Deze werkzaamheden gaan ten koste 
van het advieswerk. Ook is het voor risicobeheersing verplicht om een -nog te maken- kwaliteitsslag 
uit te voeren als gevolg van nieuwe wetgeving. Bestuurlijk is tot tijdelijke uitbreiding met 2 
formatieplaatsen besloten vanwege de toename van aanvragen voor brandveiligheidsadvies en 
controles. Door deze toename is de capaciteit van risicobeheersing op dit moment te gering om de 
taken uit te voeren. In 2019 is deze uitbreiding al gerealiseerd. Na 2 jaar vindt bestuurlijke besluit-
vorming plaats of deze aanvullende capaciteit nog noodzakelijk is. In 2019 vindt hiervoor geen 
incidentele verhoging van de gemeentelijke bijdragen plaats. 
 
Vacatureruimte            € 9.000 V 
Een medewerker heeft besloten om minder te gaan werken. Dit levert een incidenteel voordeel op 
van € 9.000. 
 
351 Ingeleend personeel        € 42.900 N 
In verband met het zwangerschapsverlof van een medewerker en het terugbrengen van de omvang 
van het dienstverband van een andere medewerker zal er tijdelijk extra ondersteuning worden 
ingehuurd om diverse taken op te vangen. Dit levert een incidenteel nadeel op. 
 
380 Overige goederen en diensten          € 4.100 N 
In samenspraak met andere veiligheidsregio’s worden er zogenaamde VR scenario’s ontwikkeld. 
Hiermee worden burgers bewust gemaakt van externe veiligheidsregio’s en wordt hen een 
handelingsperspectief geboden. Deze VR scenario’s worden tussen regio’s uitgewisseld, waarbij de 
afspraak is gemaakt dat Zeeland een VR scenario ontwikkelt en beschikbaar stelt m.b.t. de risico’s 
van het vervoer van gevaarlijke stoffen over het water, tevens één van de speerpunten uit het 
meerjaren beleidsplan VRZ. Hier is in 2018 mee begonnen en dit heeft doorgelopen tot en met begin 
2019. Dit levert een incidenteel nadeel op. 
 
Baten 
 
352 Uitgeleend personeel          € 10.000 V 
In verband het zwangerschapsverlof van een medewerker ontvangt VRZ een incidentele vergoeding.  
 
433 Inkomensoverdrachten – gemeenschappelijke regelingen      € 28.000 V 
Ieder jaar wordt er door de leadpartner een verdeling gemaakt van het aandeel van het 
subsidiebedrag Externe Veiligheid. Het aandeel van VRZ blijkt op basis van deze calculatie € 28.000 
hoger te zijn dan initieel begroot. 
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04. Programma Brandweer 
 
Lasten 
 
110 Salarissen en sociale lasten (incidenteel)  € 400.000 N 

 
Salariskosten vrijwilligers (incidenteel)       € 470.000 N 
Voor de komende jaren worden meerkosten voor de brandweervrijwilligers van ca € 470.000 per jaar 
verwacht om het afgesproken niveau van brandweerzorg in stand te houden. De kosten zijn 
gebaseerd op de geconstateerde stijgende trend van de kosten voor de vrijwilligers. Deze kosten 
worden ook in 2020 en de volgende jaren verwacht en zijn al structureel verwerkt in de 
programmabegroting 2020. In deze 1e Bestuursrapportage 2019 wordt de mutatie voor 2019 
verwerkt. 
 
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. Dit vraagt een 
bredere en zorgvuldige discussie over de brandweerzorg in de toekomst die als onderwerp wordt 
opgenomen in het meerjarenbeleidsplan 2020-2023. 
 
Vrijval vacatureruimte team vakbekwaamheid (incidenteel)    € 70.000 V 
Door vacatures is de verwachting dat de loonkosten eind 2019 een voordeel zullen laten zien van  
€ 70.000. Hier staan nog wel extra uitgaven tegenover voor projecten waarvoor specifieke kennis is 
vereist. 
 
730 Afschrijvingen (incidenteel)       € 178.607 V 
De aanschaf van diverse investeringen is uitgesteld van 2018 naar 2019. Voor vertragingen is al een 
post van € 220.000 ingeboekt in de begroting. Daar bovenop zijn er nu incidenteel € 178.607 minder 
afschrijvingslasten in 2019. 
 
Baten 
 
834 Overige goederen en diensten (incidenteel)     € 118.000 V 
 
C2000 gelieerden (incidenteel)        € 39.000 V 
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Op basis van de Beleidsregels van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 2 
december 2009 (nr. DGV/DVB/VIT) over de toelating en het gebruik van het radiocommunicatie-
netwerk C2000 door derden zijn door VRZ met gelieerden contracten afgesloten over de bruikleen 
van C2000-randapparaten. De jaarlijkse bruikleenkosten bestaan uit de toelating op het C2000 
netwerk inclusief de beheerskosten en de in een bepaald jaar gerealiseerde aanschaf van 
randapparatuur, preventief en eventueel correctief onderhoud. De vervangingstermijn voor C2000 
randapparatuur is hierbij gesteld op vijf jaar. De opbrengsten in 2018 bedragen € 39.000. Deze 
opbrengsten worden als structureel beschouwd en zijn al verwerkt in de programmabegroting 2020. 
In deze 1e Bestuursrapportage 2019 wordt de mutatie voor 2019 verwerkt. 
  
Structureel terugdringen van ongewenste en onechte meldingen (incidenteel)  € 40.000 V 
In 2018 is VRZ gestart met handhaving op ongewenste en onechte meldingen als laatste in te zetten 
middel om deze meldingen te voorkomen. Bij derden die regelmatig ongewenste en onechte 
meldingen veroorzaken worden vanaf 2018 kosten in rekening gebracht voor de nodeloze uitrukken. 
De opbrengsten in 2018 bedroegen circa € 35.000. Deze opbrengsten zijn niet structureel 
opgenomen in de begroting, maar worden als incidenteel, aflopend beschouwd, omdat de 
verwachting is dat maatregelen genomen zullen worden om in de toekomst een herhaling van veel 
ongewenste en onechte meldingen te voorkomen. De aflopende opbrengsten zijn al verwerkt in de 
programmabegroting 2020. In deze 1e Bestuursrapportage 2019 wordt de mutatie voor 2019 
verwerkt. 
 
Verkoop (brandweer)materiaal en materieel (incidenteel)    € 35.000 V 
De realisatie t/m april geeft aanleiding om de begrote opbrengsten voor de verkoop van 
(brandweer)materiaal en -materieel bij te stellen van € 50.000 naar € 85.000. 
 
Overig (incidenteel)         € 4.000 V 
Dit is een saldo van diverse kleine verschillen. 
  



 

3e begrotingswijziging 2019    12 

05. Programma Crisisbeheersing 
 
Lasten 
 
110 Salarissen en sociale lasten       € 93.250 V 
 

Overplaatsing personeel (incidenteel)       € 59.650 V 
Betreft het overplaatsen van een personeelslid van programma Crisisbeheersing naar programma 
Overhead en kostentoerekening. Dit levert een voordeel op bij Crisisbeheersing. 
 
Salariëring/latere invulling vacatures (incidenteel)     € 59.600 V 
In verband met een lagere salariëring van de in 2018 en 2019 aangenomen medewerkers ten 
opzichte van de opengestelde vacatures ontstaat er in 2019 een incidenteel voordeel van € 47.000. 
Het structurele effect hiervan is al meegenomen in de programmabegroting 2020. Daarnaast is een 
voordeel ontstaan doordat een vacature later is ingevuld. 
 
Piketvergoeding informatie coördinator beleidsteam (incidenteel)   € 31.000 N 
Met ingang van 2019 is het piket informatie coördinator beleidsteam ingesteld. In elk team (COPI, 
ROT en BT) is een informatiemanager aanwezig om te zorgen dat de informatiestromen juist lopen, 
zodat altijd uitgegaan kan worden van één actueel totaalbeeld. De Informatiemanager in het (R)BT is 
o.a. verantwoordelijk voor de voortgang en kwaliteit van het informatieproces binnen het GBT/RBT, 
presenteert het totaalbeeld voor het GBT/RBT, vult het totaalbeeld aan met relevante informatie en 
besluiten van het GBT/RBT, monitort het totaalbeeld, signaleert aandachtspunten en koppelt deze 
terug aan de voorzitter, verzorgt het berichtenverkeer voor het GBT/RBT, etc. Een randvoorwaarde 
voor informatie gestuurd optreden is dat beschikbare informatie direct en bruikbaar is en een 
centraal beeld gedeeld wordt met de partners en crisisteams. Voor de effectiviteit van de 
crisisbeheersing is het van belang dat alle betrokken teams hun rol in dit informatienetwerk 
uitvoeren. De uitvoering hiervan is grotendeels belegd bij de informatiemanagers en –coördinatoren 
van de teams. Het instellen van dit piket was niet begroot en levert een structureel nadeel op. 
 
Overige  (incidenteel)          € 5.700 V 
Betreft diverse voor- & en nadelen. 
 
351 Ingeleend personeel        € 13.900 N 
 
Ingeleend personeel (incidenteel)       € 13.900 N 
De later ingevulde vacatureruimte, zie hiervoor economische categorie “110 Salarissen en sociale 
lasten” is tijdelijk ingevuld middels inhuur derden. Dit levert een incidenteel nadeel op. 
 
380 Overige goederen en diensten       € 15.000 N 
 
Convenant Omroep Zeeland noodstroom (incidenteel)     € 15.000 N 
In het verleden is VRZ met Omroep Zeeland overeengekomen dat de zender in geval van ernstige 
incidenten/dreiging dienst doet als calamiteitenzender en zorgt voor een adequate voorbereiding en 
uitvoering van deze taak. Hiervoor is een jaarlijks vaste vergoeding voor afgesproken die niet is 
begroot. Dit levert een nadeel op. 
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06. Programma Geneeskundige Hulpverlening in de Regio (GHOR) 
 
Lasten 
 
110 Salarissen en sociale lasten       € 11.300 N 
 
Invulling piketten HIN/HON eigen personeel (incidenteel)     € 7.200 N 
Vanaf 2019 worden de nieuw ingestelde HIN/HON piketfuncties ingevuld. Lasten hiervoor stonden 
begroot als piketvergoedingen externen onder economische categorie “380 Overige goederen en 
diensten”. Inmiddels is duidelijk dat een deel van deze functies wordt ingevuld middels eigen 
personeel en heeft er een technische verschuiving van het budget plaatsgevonden.  
 
Overig  (incidenteel)          € 4.100 V 
Betreft diverse voor- en nadelen. 
 
380 Overige goederen en diensten       € 37.000 N 
 
Piketvergoedingen externen vanuit de jaarstukken (incidenteel)    € 35.000 N 
De afgelopen jaren is er bij de jaarstukken iedere keer een nadeel geconstateerd op de piketlasten 
van externen. Verwachting was iedere keer dat dit een incidenteel karakter had. Bij de jaarstukken 
2018 kwam dit nadeel weer naar voren en is het als structureel bestempeld. Dit levert voor 2019 een 
nadeel op. 
 
Invulling piketten HIN/HON eigen personeel (incidenteel)        € 9.000 V 
Zie hiervoor de toelichting bij economische categorie “110 Salarissen en sociale lasten”. 
 
Les- en voorlichtingsmateriaal (incidenteel)      € 11.000 N 
In overleg met de zorgsector is besloten een film te maken waarin de diverse warme functies binnen 
de GHOR worden uitgelicht en toegelicht. Het doel is om deze film in te kunnen zetten ten behoeve 
van trainings- en opleidingstrajecten en voorlichting. Dit levert een incidenteel nadeel op. 
 
730 Afschrijvingen            € 5.286 V 
In verband met het lager uitvallen van de geraamde investeringen ontstaat er een incidenteel 
voordeel op de afschrijvingslasten. 
 
Baten 
 
438 inkomensoverdrachten – overige instellingen en personen    € 26.000 V 
 
Bijdrage OTO ROAZ (incidenteel)        € 26.000 V 
Zorgaanbieders van acute zorg hebben op basis van de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) de 
opdracht gekregen om afspraken te maken over zowel de reguliere acute zorg als de opgeschaalde 
acute zorg (tijdens ramp of crisis). Zij zijn daarom binnen het Regionaal Overleg Acute Zorgketen 
(ROAZ) met elkaar verbonden. Zij werken samen aan verbetertrajecten om acutezorgketens verder te 
stroomlijnen. Zo draagt het ROAZ bij aan de continue verbetering van kwaliteit en bereikbaarheid 
van de acute zorg. Vanuit deze filosofie heeft de GHOR in 2018 een extra bijdrage toegekend 
gekregen van € 11.000 voor Opleiden, Trainen en Oefenen. Voor het jaar 2019 is de verwachting dat 
dit € 15.000 zal zijn. Dit levert een incidenteel voordeel op van € 26.000. 
  

http://wetten.overheid.nl/BWBR0026437/
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07. Programma Maritieme Veiligheid 
 
Lasten 
 
110 Salarissen en sociale lasten        € 9.450 V 
 
Uitvoering Project ResQU2 (incidenteel)       € 10.000 V 
Vanuit het programma Maritieme Veiligheid is in 2019 het project ResQU2 gestart. Hiervoor wordt er 
personele capaciteit vrijgemaakt en toegerekend aan het project. Voor een verdere toelichting wordt 
verwezen naar de toelichting op de economische categorie “351 ingeleend personeel”. 
 
Overig (incidenteel)              € 550 N 
Betreft diverse voor- en nadelen. 
 
351 Ingeleend personeel        € 22.000 N 
 
Project ResQU2 (incidenteel)        € 22.000 N 
Medio 2018 heeft VRZ meegedaan in de aanvraag bij de Europese Commissie voor de goedkeuring 
van een nieuw Europees project. Eind 2018 heeft de Europese commissie hier zijn goedkeuring aan 
verleend en is VRZ begonnen met het project ResQU2. Doel van dit project is ervoor te zorgen dat de 
geleerde lessen en opgedane ervaringen uit de individuele projecten ChemSAR, HAZARD, DiveSMART 
baltic en MIRG-EX op het gebied van richtlijnen (uitwerking en toepassing) en standaard 
uitrukprocedures bij maritieme incidenten verder worden doorontwikkeld en worden doorgegeven 
aan de andere landen. Door ervaringen te delen wordt er naar gestreefd om de incident bereidheid 
te vergroten, kennis en capaciteiten van de betrokken veiligheidsinstanties, waar de besluitvorming 
is belegd, te versterken op zowel nationaal als internationaalniveau. Diverse partijen uit landen zoals 
Finland, Litouwen, Estland, Zweden, Duitsland, Nederland, Polen en Letland nemen deel aan dit 
project. De Europese bijdrage voor VRZ bedraagt 75% van de gemaakte kosten.  
 
380 Overige goederen en diensten       € 27.450 N 
 
Project ResQU2 (incidenteel)        € 28.000 N 
Zie hiervoor de toelichting op de economische categorie “351 ingeleend personeel”. 
 
Overig  (incidenteel)              € 550 V 
Betreft diverse voor- en nadelen. 
 
437 Inkomensoverdrachten - Europese Unie      € 37.500 V 
 
Project ResQU2 (incidenteel)        € 37.500 V 
Zie hiervoor de toelichting op de economische categorie “351 ingeleend personeel”. 
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08. Programma Nucleaire Veiligheid 
 
Lasten 
 
110 Salarissen en sociale lasten (incidenteel)      € 8.000 N 
Ter ondersteuning van het programma Nucleaire Veiligheid wordt er gebruik gemaakt van interne 
beschikbare capaciteit. Een medewerker heeft hiervoor uitbreiding gekregen van het dienstverband. 
Dit levert een nadeel op van € 8.000. 
 
380 Overige goederen en diensten (incidenteel)     € 8.000 V 
Ter dekking van de extra personeelslasten wordt een deel van het budget afgeraamd. Dit levert een 
voordeel op. 
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09. Overhead en kostentoerekening 
 
Lasten 
 

110 Salarissen en sociale lasten (incidenteel/structureel) € 100.450 V 
Van verschillende afdelingen is de vacatureruimte incidenteel afgeraamd voor 2019, omdat 
vacatures nog niet kunnen of zijn ingevuld. Deze ruimte is vervolgens ingezet om personeel in te 
huren om de noodzakelijk taken uit te kunnen voeren. 
 
Onderstaande tabel geeft het saldo per afdeling/economische categorie weer.  

 
 
 
351 Ingeleend personeel (incidenteel) € 297.100 N 
Van verschillende afdelingen is de vacatureruimte incidenteel afgeraamd voor 2019, omdat 
vacatures nog niet kunnen of zijn ingevuld. Deze ruimte is vervolgens ingezet om personeel in te 
huren om de noodzakelijk taken uit te kunnen voeren. Het betreft o.a. 3 contracten, waarbij een 
formatieplaats op basis van een detacheringsovereenkomst is ingevuld, samen voor een bedrag van 
€ 257.000. 
 
 
380 Overige goederen en diensten (lasten) (incidenteel/structureel) € 64.100 N 
 
Digitalisering van de informatievoorziening (incidenteel)     € 120.000 V 
In 2018 was voorzien dat in 2019 volledige uitvoering zou worden gegeven aan het project 
“digitalisering van de informatievoorziening”. Onlangs is besloten om de digitalisering gefaseerd uit 
te voeren. In 2020 worden de eerste incidentele kosten (begeleidings- en projectkosten) en 
structurele kosten (huur /beheer archiefruimte Zeeuws Archief) verwacht. In 2028 zal naar 
verwachting het volledige project zijn afgerond.. Voor 2019 levert dit een incidenteel voordeel op 
van € 120.000. 
 
Onderzoek PPS constructies (incidenteel)       € 30.000 V 
Van het geraamde bedrag van € 35.649 voor Publiek Private Samenwerking zal ongeveer € 30.000 
niet worden uitgegeven.  
 
Kosten catering (incidenteel)         € 20.000 N 

Som van Bedrag 2019* Kolomlabels Kolom1 Kolom2 Kolom3

Rijlabels 110 Salarissen en sociale lasten (Lasten)351 Ingeleend personeel (Lasten)352 Uitgeleend personeel (Baten)Eindtotaal

Brandweerzorg Bevelanden/Tholen 20.000               20.000              

Control en audit -                     -                    

Crisisbeheersing Overhead 10.600               10.600              

Directiestaf -57.650             -57.650            

Facilitaire zaken 5.800                 5.800                

Financiën 23.000               23.000              

Gemeenschappelijke Meldkamer Zeeland (GMZ) overhead 81.500               -81.500             -                    

HRM -21.300             -139.300           4.700                   -155.900          

Industrie, transport en ruimte overhead -1.300               -1.300              

Informatisering & Automatisering 41.300               -36.300             5.000                

Wonen, Werken, recreëren Overhead -1.500               -1.500              

Management -40.000             -40.000            

Eindtotaal 100.450            -297.100           4.700                   -191.950          

+ = voordeel, - = nadeel
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Tot en met periode 4 is er ruim € 11.000 uitgegeven aan cateringkosten. Als deze trend wordt 
geëxtrapoleerd bedragen de jaarkosten ruim € 33.000. Er wordt nu een overschrijding gemeld van  
€ 20.000, die vooralsnog als incidenteel wordt beschouwd. 
 
Onderhoud (on)roerende zaken (incidenteel)         € 70.900 N 
Er is nog geen meerjarig onderhoudsplan voor de centrale huisvesting in verband met de nog 
lopende besluitvorming. Een onderhoudsvoorziening is nu niet aan de orde. Dit is een 
budgetneutrale mutatie (zie 720 Mutaties voorzieningen). 
 
Digitaliseren personeelsdossiers (incidenteel)           € 11.000 N 

In 2018 is gestart met het digitaliseren van personeelsdossiers (ambtenaren en vrijwilligers). Dit 
wordt uitgevoerd door een derde partij, De last in 2019 bedraagt naar verwachting € 11.000. 
 
Overig (incidenteel)               € 16.000 V 
Dit is een saldo van diverse kleine verschillen  
 
720 Mutaties voorzieningen (lasten) (incidenteel) € 70.900 V 
Zie beschrijving economische categorie “380 Overige goederen en diensten (lasten)” Onderhoud 
(on)roerende zaken (incidenteel) 
 
730 Afschrijvingen (incidenteel) € 16.819 N 
De afschrijvingslasten zijn geactualiseerd op basis van de staat van activa jaarrekening 2018. 
 
750 Overige verrekeningen (lasten) (incidenteel) € 7.400 V 
Dit betreft een bijstelling van de doorberekening inzake GMZ.  
 
 
Baten 
 
352 Uitgeleend personeel (incidenteel)              € 4.700 V 
Dit betreft de opbrengst in verband met de detachering van een medewerker. 
 
 
380 Overige goederen en diensten (baten) (incidenteel) € 4.000 N 
Als gevolg van een verschuiving van de doorberekende verzekeringspremie tussen de kostenplaatsen 
facilitair, ontstaat een nadeel van € 4.000. Dit is een budgetneutrale mutatie.  
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10. Algemene dekkingsmiddelen 
 
Lasten 
 

110 Salarissen en sociale lasten (incidenteel) € 35.000 V 
Een bedrag van -/- € 25.000 inzake het saldo van aan-/verkoop verlofuren is overgeheveld van 
‘Onvoorzien’ naar ‘Algemene Dekkingsmiddelen’. Dit is een budgetneutrale mutatie. Op basis van de 
jaarrekening 2018 is dit bedrag verhoogd met € 10.000. Het totale voordeel bedraagt € 35.000.  
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11. Onvoorzien 
 

Lasten 
 

110 Salarissen en sociale lasten (incidenteel/structureel) € 42.800 N 
 
Correctie eindheffing 2017 (incidenteel)             € 37.800 N 
Door cijfervergelijkingen 2017/2018 van de werkkostenregeling (WKR) is gebleken dat te weinig is 
afgedragen aan de fiscus.  
 
Aan-/verkoop verlofuren (incidenteel)            € 25.000 N  
Een bedrag van -/- € 25.000 inzake het saldo aan-/verkoop verlofuren is overgeheveld van 
‘Onvoorzien’ naar ‘Algemene dekkingsmiddelen’. Dit is een budgetneutrale mutatie.  
 
Gratificaties (incidenteel)             € 20.000 V 
De post gratificaties is verschoven van ‘Onvoorzien’ naar ‘Overhead en kostentoerekening’ (HRM). 
Dit levert een nadeel op van € 20.000. Dit is een budgetneutrale mutatie.  
 
380 Overige goederen en diensten (incidenteel) € 50.000 N 
 
Vrijval onvoorzien (incidenteel)              € 50.000 N 
De post onvoorzien wordt ingezet ter dekking van het verwachte resultaat.  
 
 
 
 
 

 


