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Samenvatting

De 4e begrotingswijziging 2019, die voortvloeit uit de 2e bestuursrapportage 2019, is samen met de 

2e bestuursrapportage besproken in het Algemeen Bestuur van 24 oktober 2019. De 4e 

begrotingswijziging is aangeboden aan de raden voor zienswijzen voordat deze vastgesteld kan 

worden. 

In de 4e begrotingswijziging  2019 zal naar verwachting eind 2019 een voordelig resultaat van 

€ 586.175 ontstaan ten opzichte van de gewijzigde begroting. 

Dit is het resultaat na het aframen van de voor het boekjaar 2019 opgenomen taakstellingen. Het 

afgeraamde bedrag bedraagt € 382.105. Voor een toelichting op de taakstelling wordt verwezen naar 

bijlage 4. Uiterlijk eind 2019 zal een plan van aanpak worden voorgelegd voor het oplossen van de 

structurele taakstelling.

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

verwacht structureel tekort van € 470.000 op de post vergoedingen vrijwilligers. Op basis van de 

realisatie over het 1e t/m het 3e kwartaal wordt verwacht dat dit tekort in 2019 aanzienlijk lager uit 

zal vallen (€ 375.000). Deze prognose kan nog anders uitvallen in verband met het aantal en de 

omvang van incidenten. In de jaarrekening 2019 zal het resultaat op deze loonkostenpost pas 

definitief zijn. 

 

Voorgesteld wordt om het geprognosticeerde voordelige resultaat van € 586.175 voorlopig toe te 

voegen aan de algemene reserve. De geraamde onttrekking aan de algemene reserve van 

€ 87.103 in de 3e begrotingswijzging 2019 slaat om in een toevoeging aan de algemene reserve van 

€ 499.072. Afhankelijk van de uiteindelijke omvang van het resultaat 2019 wordt bij de jaarrekening 

een bestedingsvoorstel gedaan. 

Voor een toelichting op de reserves wordt verwezen naar bijlage 2 en voor een toelichting op het 

investeringsplan wordt verwezen naar bijlage 3. Inzicht in de inhuur- en advieskosten wordt gegeven 

in bijlage 5.
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Het verwachte resultaat kan op hoofdlijnen als volgt worden verklaard:

Kolom1 Kolom2 Kolom22 Kolom23 Kolom3

BURAP 2019-1 BURAP 2019-2 Totaal 2019 I/S

Nadelen

Afboeken taakstellingen -                              382.105                     382.105                     I

Project ‘Vitale en veilige recreatieparken en jachthavens 

en de aanpak van ondermijning Zeeland’ 

-                              

                        45.000                         45.000 I

Aanschaf SQUIT -                              43.153                        43.153                        S

cao 2019-2020: tegemoetkoming ziektekosten -                              28.000                        28.000                        S

Opbrengsten STOOM -40.000                      25.000                        -15.000                      I

Accountantskosten -                              22.500                                                22.500 I/S

Vertraging investeringsplan 2018 (bovenop planningsoptimisme) -189.688                    17.158                        -172.530                    I

Correctie  eindheffing 2017 en eindheffing 2019 37.800                        17.000                        54.800                        I

2 fte risicobeheersing ivm advieswerkzaamheden 100.000                     -                              100.000                     I

Loyalis ANW (Algemene Nabestaanden Wet) 71.400                        -                              71.400                        I

Piket extern 26.000                        -                              26.000                        I

Subtotaal nadelen 5.512                          579.916                     585.428                        

Voordelen

Formatieve verschuivingen 7.950                          -283.275                    -275.325                    I/S

Declaraties (brandweer)vrijwilligers 470.000                     -375.000                    95.000                        I

Opleidingsplan -                              -50.000                      -50.000                      I

Realistisch oefenen brandweer -                              -91.200                      -91.200                      I

PPMO-keuringen -                              -86.000                      -86.000                      I

Dienstkleding brandweer -                              -70.000                      -70.000                      I

Subsidie Project ‘Vitale en veilige recreatieparken en jachthavens 

en de aanpak van ondermijning Zeeland’ 

-                                                    -45.000                       -45.000 I

MOTO -                              -38.000                      -38.000                      I

Onderhoud SAR-boot en -boothuis -                              -28.000                      -28.000                      I

Verkoop materiaal/materieel -35.000                      -15.000                      -50.000                      I

Diversen 5.264                          -84.616                      -79.352                      I/S

Vrijval digitalisering van de informatievoorziening -120.000                    -                              -120.000                    I

Opbrengsten C2000 gelieerden -39.000                      -                              -39.000                      I

Subsidie externe veiligheid -28.000                      -                              -28.000                      I

Subtotaal voordelen 261.214                     -1.166.091                -904.877                    

Verwacht resultaat 2019 266.726                     -586.175                    -319.449                    

 

Dekking

Afboeken onvoorzien -50.000                      -                              -50.000                      I

Vrijval bestemmingsreserve transitie -110.051                    -                              -110.051                    I

Vrijval bestemmingsreserve vernieuwing -19.572                      -                              -19.572                      I

Onttrekking algemene reserve -87.103                      87.103                        -                              I

Verwachte toevoeging algemene reserve -                              499.072                     499.072                     I

Saldo -                              -                              -                              

+ = nadeel, - = voordeel

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

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

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

is, maar er al rekening mee is gehouden bij het opstellen van de programmabegroting 2020. 
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De voor- en nadelen uit bovenstaand overzicht worden hieronder toegelicht:

Nadelen

Afboeken taakstellingen € 382.105 N

Taakstelling formatie (incidenteel) € 210.250 N

De structurele taakstelling 2019 op de formatie van € 210.250 is in deze  4e begrotingswijziging 2019 

verwerkt als incidenteel nadeel. 

Algemene structurele taakstelling (incidenteel) € 171.855 N

De programmabegroting 2019 was sluitend door het opnemen van een algemene structurele 

taakstelling. De structurele taakstelling 2019 van € 171.855 is in deze  4e begrotingswijziging 2019 

verwerkt als incidenteel nadeel. 

Eind 2019 zal een plan van aanpak worden aangeboden om de structurele taakstellingen op te 

lossen.

Project ‘Vitale en veilige recreatieparken en jachthavens 

en de aanpak van ondermijning Zeeland’ (incidenteel) € 45.000 N

Binnen het project ‘Vitale en veilige recreatieparken en jachthavens en de aanpak van ondermijning 

Zeeland’ is één van de onderdelen de inventarisatie van brandveiligheid. Hierbij heeft VRZ een 

leidende rol. Doel van de inventarisatie is om eind 2020 een situatie overeenkomstig het Bouwbesluit 

en het Besluit Brandveiligheid en Basishulpverlening Overige Plaatsen (bgbop) te hebben bereikt. 

Voor het deelproject brandveiligheid is € 45.000,- subsidie beschikbaar. De subsidie zal besteed 

worden aan de uitvoer van controles (inventarisatie, bepalen van de scoop en het aanpakken van de 

excessen) en het maken van voorlichtingsmateriaal. Dit levert een incidenteel voordeel op. Het totale 

effect van het project is per saldo neutraal.

Aanschaf SQUIT 20/20 € 43.153 N

Het beheersen van risico’s is een belangrijke strategische pijler. Binnen het proces 

vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) zijn meerdere overheidspartijen actief: De 

gemeenten als primair beleidsverantwoordelijken, de omgevingsdiensten voor (gedeeltelijke) 

uitvoering van het gemeentelijke beleid, en de brandweer als toetsend en adviserend orgaan als het 

gaat om brandveiligheid. Uit recente evaluaties kan worden geconcludeerd dat de huidige 

informatiesystemen onvoldoende bijdragen aan de bedrijfsdoelstellingen van VRZ. Derhalve wordt in 

2019 een start gemaakt met de implementatie van het programma SQUIT 20/20. De aanschaf van 

Squit 20/20 realiseert een kwalitatieve verbetering zowel binnen de interne werkprocessen als 

richting onze partners. Door de efficiency voordelen kan er vacatureruimte worden geschrapt 

(verwerkt in de post “formatieve verschuivingen”). Per saldo heeft de aanschaf van het programma 

een incidenteel voordeel van € 18.222 in 2019 en een structureel voordeel van € 11.889.

CAO gemeenten 2019-2020: Tegemoetkoming ziektekosten (structureel) € 28.000 N

Vanaf 2019 ontstaan er extra kosten omdat alle medewerkers in aanmerking komen voor een 

tegemoetkoming in de ziektekosten. De extra kosten bedragen € 28.000 structureel.

Opbrengsten STOOM € 25.000 N

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. 
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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 derden maatregelen nemen 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 de 1e Bestuursrapportage 2019 is een raming opgenomen van 

€ 40.000. De realisatie t/m augustus geeft aanleiding om de begrote opbrengsten te verlagen met 

€ 25.000.

Accountantskosten € 22.500 N

In de 1e Bestuursrapportage 2019 was al rekening gehouden € 7.000 voor extra werkzaamheden ten 

behoeve van de jaarrekening 2018. Conform de landelijke trend heeft de accountant ook hier meer 

controles uitgevoerd op het gebied van aanbestedingen.  De totale last komt hier mee op € 22.500, 

waarvan € 16.400 structureel en € 6.100 incidenteel.

Vertraging investeringsplan 2018 € 17.158 N

De afschrijvingslasten zijn geactualiseerd op basis van de staat van activa jaarrekening 2018.

Eindheffing 2019 € 17.000 N

De werkkostenregeling (WKR) is verplicht voor alle werkgevers. Met de WKR kan een deel van het 

totale fiscale loon (de vrije ruimte) besteed worden aan onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en 

terbeschikkingstellingen voor werknemers. Over het bedrag dat binnen de vrije ruimte van de 

werkkostenregeling valt, wordt geen loonbelasting betaald. Over het bedrag boven de vrije ruimte 

wordt loonbelasting betaald in de vorm van een eindheffing van 80%. Het bedrag dat hiermee is 

gemoeid bedraagt in 2019 naar verwachting € 17.000.

Voordelen

Formatieve verschuivingen (salarissen en inhuur derden) € 283.275 V

Gedurende het jaar ontstaan er diverse mutaties als gevolg van formatieve verschuivingen. Dit 

betreft onder andere het niet of later invullen van vacatureruimte, het ontvangen van vergoedingen 

voor personeel, het incidenteel inhuren van derden ter vervanging van personeel of het laten 

uitvoeren van advieswerkzaamheden voor diverse projecten waarvoor VRZ zelf de expertise niet in 

huis heeft. Voor de volgende projecten wordt advies ingewonnen bij derden: Visie op ICT 

(cloudtoepassing), Samenwerking VRZ en GGD en de voortzetting van ‘Samen sterk in mooi werk’.

Voor een totaaloverzicht van alle inhuur derden en advieskosten wordt verwezen naar “bijlage 5: 

Inhuur derden en advieskosten”.

Declaraties (brandweer)vrijwilligers € 375.000 V

In de 1e bestuursrapportage 2019 is voorgesteld - in lijn met de 2e Burap 2018 en de 

programmabegroting 2020 - de programmabegroting 2019 voor de begrotingspost ‘loonkosten 

vrijwilligers’ met € 470.000 te verhogen. 

In de begroting 2019 is rekening gehouden met een loonstijging van 2% in de periode 1-1 t/m 31-12; 

een bedrag van € 90.000. In de cao is een bijstelling afgesproken van 3,25% vanaf 1 oktober 2019. Op 

de loonbijstelling voor vrijwilligers wordt daarom een aanvullend voordeel van circa € 50.000 

verwacht.

De jaarrekening 2018 liet uiteindelijk een realisatie zien die circa € 50.000 lager was dan de met 

€ 470.000 gecorrigeerde begroting 2018. De realisatie in het 1e t/m 3e kwartaal 2019 is ook lager dan 

in dezelfde periode in 2018.  Op basis van de realisatie wordt er verwacht dat het tekort in 2019 

nog eens € 275.000 lager uit zal vallen. 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/personeel-en-loon/personeel-en-loon
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Deze post kan nog worden beïnvloed door de inzet van vrijwilligers bij onder andere incidenten. In de 

jaarrekening 2019 zal het resultaat op deze loonkostenpost pas definitief zijn.  

Opleidingsplan € 50.000 V

Van het geraamde bedrag van € 197.500 voor het centraal opleidingsplan zal naar verwachting 

ongeveer € 50.000 niet worden uitgegeven. 

Realistisch oefenen brandweer € 91.200 V

Onderdelen van het realistisch oefenplan zijn goedkoper uitgevoerd. Ook zijn enkele trainingen 

doorschoven naar 2020. Er wordt een incidenteel voordeel verwacht van circa € 91.200 in 2019.

PPMO-keuringen € 86.000 V

Op basis van de realisatie t/m augustus 2019 wordt een incidenteel voordeel van € 86.000 verwacht.

Dienstkleding brandweer € 70.000 V

De verwachting is dat er op de kostenpost dienstkleding een incidenteel voordeel zal optreden van 

€ 70.000. In 2020 zal begonnen worden met de uitrol van de nieuwe IFV-kledinglijn. In 2019 wordt in 

afwachting hiervan pas op de plaats gemaakt met het doen van uitgaven. 

Project ‘Vitale en veilige recreatieparken en jachthavens 

en de aanpak van ondermijning Zeeland’ (incidenteel) € 45.000 V

Voor een toelichting wordt verwezen naar de “lasten”.

MOTO € 38.000 V

Een aantal oefeningen is dit jaar niet doorgegaan in verband met te weinig aanmeldingen voor deze 

oefeningen. Daarnaast is de oefening “Port defender” niet in Zeeland georganiseerd meer in 

Rotterdam. Hierdoor ontstaat er een incidenteel voordeel.

Onderhoud SAR-boot en –boothuis € 28.000 V 

Het opgenomen onderhoudsbudget binnen het programma Maritieme Veiligheid betrof de 

onderhoud van twee boothuizen en twee vaartuigen inzake de SAR-taak. Doordat het tweede 

boothuis inclusief vaartuig nog niet is gerealiseerd en de eerste in 2018 zijn aangeschaft wordt er een 

incidenteel voordeel verwacht.

Verkoop materieel/materiaal € 15.000 V

In de 1e bestuursrapportage is de begroting incidenteel verhoogd van € 50.000 naar € 85.000. De 

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

(brandweer)materiaal en -materieel verder bij te stellen van € 85.000 naar € 100.000.

Diversen € 84.616 V

Betreft een optelsom van diverse verschillende kleinere voor- en nadelen.

Meerjarig perspectief 2020-2023

De 2e bestuursrapportage 2019 heeft ook gevolgen voor de begroting 2020 en volgende jaren.

Er is sprake van een verwacht nadeel van € 25.027 in 2020 oplopend naar € 373.211 in 2023. Voor 

een uiteenzetting van dit bedrag wordt verwezen naar onderstaande tabel.

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

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

mogen worden gedekt door incidentele baten, waaronder onttrekkingen aan de reserves. 
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Voor het begrip ‘incidenteel’ moet gedacht worden aan lasten en baten die zich gedurende maximaal 

3 jaar voordoen (art.19 BBV). De extra structurele of incidentele baten en lasten, waarmee in de 

begroting 2020 geen rekening is gehouden, worden hieronder toegelicht. 

Structureel

Structurele effecten 2019 2020 2021 2022 2023

01. Programma Bevolkingszorg 0 0 0 0

Voordelen -5.000 -5.000 -5.000 -5.000

Opzeggen licentie -5.000 -5.000 -5.000 -5.000

Nadelen 5.000 5.000 5.000 5.000

Verlaging gemeentelijke bijdrage 5.000 5.000 5.000 5.000

03. Risicobeheersing -27.173 -7.889 -7.889 -7.889

Voordelen -27.173 -7.889 -7.889 -7.889

Implementatie SQUIT 20/20 -27.173 -7.889 -7.889 -7.889

04. Programma Brandweer 1.000 1.000 1.000 1.000

Voordelen -16.000 -16.000 -16.000 -16.000

Onderhoud C2000 contract beëindigd -16.000 -16.000 -16.000 -16.000

Nadelen 17.000 17.000 17.000 17.000

Navigatiemodule kaartbeïnvloeding 17.000 17.000 17.000 17.000

09. Overhead en kostentoerekening 16.000 -6.500 -6.500 -6.500

Voordelen -4.000 -26.500 -26.500 -26.500

Verlaging afschrijvingslasten 0 -22.500 -22.500 -22.500

Implementatie SQUIT 20/20 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000

Nadelen 20.000 20.000 20.000 20.000

Kosten catering 20.000 20.000 20.000 20.000

10. Algemene dekkingsmiddelen 0 22.500 22.500 22.500

Nadelen 0 22.500 22.500 22.500

Verlaging gemeentelijke bijdrage 0 22.500 22.500 22.500

11. Onvoorzien 28.000 328.000 328.000 328.000

Nadelen 28.000 328.000 328.000 328.000

Hogere p-lasten door cao 2019-2020 (vanaf 2021) 0 300.000 300.000 300.000

Hogere p-lasten door cao 2019-2020: tegemoetkoming ziektekosten 28.000 28.000 28.000 28.000

Structureel effect 2de bestuursrapportage 2019 17.827 337.111 337.111 337.111

Structureel effect 1ste bestuursrapportage 2019 7.200 3.500 36.100 36.100

Structureel effect 2019 25.027 340.611 373.211 373.211

01. Programma Bevolkingszorg

Opzeggen Licentie/verlaging gemeentelijke bijdrage

Medio 2018 is binnen het programma Bevolkingszorg een licentie voor Sharepoint opgezegd. Deze 

stond structureel begroot. Het opzeggen levert derhalve een structureel voordeel op. Echter doordat 

de deelnemende gemeenten een aparte gemeentelijke bijdrage betalen voor de dekking van de 

kosten van de overige goederen en diensten binnen het programma Bevolkingszorg wordt de 

gemeentelijke bijdrage met een evenredig groot bedrag verlaagd. 

03. Programma Risicobeheersing

Implementatie SQUIT 20/20

Hiervoor wordt verwezen naar de toelichting op het resultaat 2019.

04. Programma Brandweer

Sait / contract beëindigd

Het contract voor het onderhoud van C2000-apparatuur is beëindigd.

Navigatiemodule kaartbeïnvloeding

De brandweer wil aan het navigatiesysteem de module kaartbeïnvloeding toevoegen zodat 

bijvoorbeeld wegafsluitingen kunnen worden ingevoerd. Deze werkzaamheden moeten nu nog per 

voertuig (120x) worden uitgevoerd. Door middel van de module kan dit centraal, met als gevolg 

minder benodigde capaciteit (schatting 300-500 uur).  De structurele kosten voor de module 

bedragen € 17.000. 
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09. Overhead en kostentoerekening

Verlaging afschrijvingslasten

De gehele ICT-infrastructuur van VRZ draait in 2019 nog op het eigen lokale serverpark. Eind 2019 

gaat VRZ over op een cloudoplossing. Hierdoor hoeft het huidige serverpark niet meer vervangen te 

worden en ontstaat er een structureel voordeel van € 22.500.

Kosten catering

In de 1e bestuursrapportage 2019 is op basis van extrapolatie een incidentele overschrijding gemeld 

van € 20.000. Voor de koffie- en theevoorziening wordt nu een aanvullende overschrijding van 

€ 10.000 verwacht. Structureel wordt nu ook rekening gehouden met € 20.000 extra kosten.

10. Algemene dekkingsmiddelen

Verlaging gemeentelijke bijdrage

De gemeentelijke bijdrage wordt verlaagd door dat de afschrijvingslasten verlaagd worden.

11. Onvoorzien

CAO gemeenten 2019-2020 (structureel vanaf 2021)

Er is rekening gehouden met een structurele verhoging van 4,9 % in de periode 2019-2020 op basis 

van de VZG-richtlijn. In de cao is een verhoging van 6,25% afgesproken. Omdat de verhoging 

gefaseerd wordt ingevoerd, ontstaan er in 2019 en 2020 geen budgettaire problemen. Vanaf 2021 

wel. Het tekort ten opzichte van de begroting dat vanaf 2021 ontstaat bedraagt ca. 1,35% dat 

overeenkomt met ca. € 300.000. Er zijn geen afspraken gemaakt met de deelnemende gemeenten 

over nacalculatie van de VZG-richtlijn. De extra kosten zijn daarom als taakstelling opgenomen (zie 

bijlage 4 voor een volledig overzicht van de taakstelling voor VRZ).

CAO gemeenten 2019-2020: Tegemoetkoming ziektekosten

Hiervoor wordt verwezen naar de toelichting op het resultaat 2019.
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Bijlage 1: Wijziging programmabegroting 2019 (4e 

begrotingswijziging 2019)

Totaaloverzicht van baten en lasten per economische categorie 

Exploitatie

Som van 2019Totaal Kolomlabels

Rijlabels Begroting 2019 BW2019-1 BW2019-2 BW2019-3 BW2019-4 Eindtotaal

Lasten 35.365.816 320.000 583.789 425.326 -611.938 36.082.993

110 Salarissen en sociale lasten (Lasten) 22.211.775 -178.500 -101.200 275.950 -464.025 21.744.000

210 Belastingen (Lasten) 137.000 0 2.000 0 1.400 140.400

351 Ingeleend personeel (Lasten) 90.000 0 35.500 425.900 107.100 658.500

380 Overige goederen en diensten (Lasten) 8.569.329 525.700 671.059 -27.950 -148.555 9.589.583

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

436 Inkomensoverdrachten - overige overheden (Lasten) 414.400 4.000 23.000 0 -11.400 430.000

510 Rente (Lasten) 373.400 -5.200 0 0 -9.500 358.700

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

730 Afschrijvingen (Lasten) 3.477.412 -26.000 -46.570 -167.074 -75.958 3.161.810

750 Overige verrekeningen (Lasten) 0 0 0 0 0 0

Baten -34.984.770 -320.000 -178.875 -238.600 -59.600 -35.781.845

352 Uitgeleend personeel (Baten) -81.300 0 -35.500 -14.700 -43.000 -174.500

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

380 Overige goederen en diensten (Baten) -168.000 0 -19.400 -125.000 10.000 -302.400

431 Inkomensoverdrachten - Rijk (Baten) -7.430.300 110.000 -108.975 0 12.800 -7.416.475

432 Inkomensoverdrachten - gemeenten (Baten) -26.407.000 -430.000 -15.000 0 14.000 -26.838.000

433 Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen (Baten) -134.500 0 0 -35.400 -6.400 -176.300

436 Inkomensoverdrachten - overige overheden (Baten) -261.250 0 0 0 -45.000 -306.250

438 Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen (Baten) -452.420 0 0 -26.000 -2.000 -480.420

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

Mutaties reserves -381.046 0 -404.914 -186.726 671.538 -301.148

710 Mutaties reserves (Baten) -381.046 0 -404.914 -186.726 172.466 -800.220

710 Mutaties reserves (Lasten) 0 0 0 0 499.072 499.072

Eindtotaal 0 0 0 0 0 0

Investeringen

Som van 2019Totaal Kolomlabels

Rijlabels Begroting 2019 BW2019-1 BW2019-2 BW2019-3 BW2019-4 Eindtotaal

Lasten

320 Duurzame goederen (Lasten) 4.002.020 -300.000 2.577.194 -1.269.391 290.981 5.300.804

Baten

446 Kapitaaloverdrachten - overige overheden (Baten) 0 0 0 0 -128.415 -128.415

Eindtotaal 4.002.020 -300.000 2.577.194 -1.269.391 162.566 5.172.389
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Totaaloverzicht per programma 

Exploitatie

Som van 2019Totaal Kolomlabels

Rijlabels Begroting 2019 BW2019-1 BW2019-2 BW2019-3 BW2019-4 Eindtotaal

Lasten 35.365.816 320.000 583.789 425.326 -611.938 36.082.993

01. Programma Bevolkingszorg 425.800 20.000 21.300 11.000 -58.400 419.700

02. Programma GMZ 2.219.959 0 6.200 7.400 -62.400 2.171.159

03. Risicobeheersing 2.884.500 0 23.774 138.000 -24.096 3.022.178

04. Programma Brandweer 18.923.642 152.500 683.816 221.393 -712.200 19.269.151

05. Crisisbeheersing 1.766.414 0 236.825 -64.350 -138.389 1.800.500

06. Programma GHOR 889.964 0 83.700 43.014 0 1.016.678

07. Programma Maritieme Veiligheid 525.000 0 0 40.000 30.000 595.000

08. Nucleaire veiligheid 264.000 0 3.900 0 0 267.900

09. Overhead en kostentoerekening 7.287.037 0 188.379 71.069 -73.558 7.472.927

10. Algemene dekkingsmiddelen 0 0 0 -35.000 0 -35.000

11. Onvoorzien 179.500 147.500 -664.105 -7.200 427.105 82.800

Baten -34.984.770 -320.000 -178.875 -238.600 -59.600 -35.781.845

01. Programma Bevolkingszorg -144.000 -20.000 -15.000 -11.000 14.000 -176.000

02. Programma GMZ -903.920 0 0 -7.400 62.400 -848.920

03. Risicobeheersing -285.600 0 -35.500 -38.000 -54.200 -413.300

04. Programma Brandweer -342.000 0 46.600 -118.000 10.000 -403.400

05. Crisisbeheersing -19.250 0 -66.000 0 0 -85.250

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

07. Programma Maritieme Veiligheid -175.000 0 0 -37.500 -58.000 -270.500

08. Nucleaire veiligheid 0 0 0 0 0 0

09. Overhead en kostentoerekening -54.000 0 0 -700 -33.800 -88.500

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

Mutaties reserves -381.046 0 -404.914 -186.726 671.538 -301.148

02. Programma GMZ -233.667 0 10.000 0 0 -223.667

03. Risicobeheersing 0 0 -23.974 0 23.974 0

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

05. Crisisbeheersing -58.733 0 -135.405 0 61.389 -132.749

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

10. Algemene dekkingsmiddelen 0 0 0 -216.726 586.175 369.449

Eindtotaal 0 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 BW2019-4 Eindtotaal

01. Programma Bevolkingszorg 281.800 0 6.300 0 -44.400 243.700

Lasten 425.800 20.000 21.300 11.000 -58.400 419.700

110 Salarissen en sociale lasten (Lasten) 277.800 0 5.300 11.000 -39.400 254.700

351 Ingeleend personeel (Lasten) 30.000 0 0 0 0 30.000

380 Overige goederen en diensten (Lasten) 88.700 16.000 15.000 0 -19.000 100.700

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

Baten -144.000 -20.000 -15.000 -11.000 14.000 -176.000

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

432 Inkomensoverdrachten - gemeenten (Baten) -144.000 -20.000 -15.000 0 14.000 -165.000

02. Programma GMZ 1.082.372 0 16.200 0 0 1.098.572

Lasten 2.219.959 0 6.200 7.400 -62.400 2.171.159

110 Salarissen en sociale lasten (Lasten) 1.318.100 0 19.900 -50.000 5.800 1.293.800

210 Belastingen (Lasten) 2.400 0 0 0 0 2.400

351 Ingeleend personeel (Lasten) 25.000 0 0 50.000 0 75.000

380 Overige goederen en diensten (Lasten) 356.200 0 -10.000 10.600 -16.400 340.400

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

436 Inkomensoverdrachten - overige overheden (Lasten) 42.500 0 0 0 -400 42.100

510 Rente (Lasten) 7.300 0 0 0 -3.600 3.700

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

730 Afschrijvingen (Lasten) 220.859 0 0 0 -58.800 162.059

750 Overige verrekeningen (Lasten) 226.000 0 -3.700 7.400 22.000 251.700

Baten -903.920 0 0 -7.400 62.400 -848.920

352 Uitgeleend personeel (Baten) 0 0 0 0 0 0

431 Inkomensoverdrachten - Rijk (Baten) -577.600 0 0 0 70.800 -506.800

433 Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen (Baten) -35.900 0 0 -7.400 -6.400 -49.700

438 Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen (Baten) -290.420 0 0 0 -2.000 -292.420

Mutaties reserves -233.667 0 10.000 0 0 -223.667

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

03. Risicobeheersing 2.598.900 0 -35.700 100.000 -54.322 2.608.878

Lasten 2.884.500 0 23.774 138.000 -24.096 3.022.178

110 Salarissen en sociale lasten (Lasten) 2.491.105 0 -50.700 91.000 -88.275 2.443.130

351 Ingeleend personeel (Lasten) 0 0 35.500 42.900 32.500 110.900

380 Overige goederen en diensten (Lasten) 279.950 0 23.974 4.100 31.679 339.703

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

730 Afschrijvingen (Lasten) 1.345 0 0 0 0 1.345

Baten -285.600 0 -35.500 -38.000 -54.200 -413.300

352 Uitgeleend personeel (Baten) 0 0 -35.500 -10.000 -9.200 -54.700

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

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

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

436 Inkomensoverdrachten - overige overheden (Baten) 0 0 0 0 -45.000 -45.000

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

Mutaties reserves 0 0 -23.974 0 23.974 0

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

04. Programma Brandweer 18.492.996 152.500 527.530 103.393 -702.200 18.574.219

Lasten 18.923.642 152.500 683.816 221.393 -712.200 19.269.151

110 Salarissen en sociale lasten (Lasten) 10.224.150 -178.500 294.100 400.000 -465.000 10.274.750

210 Belastingen (Lasten) 128.000 0 5.000 0 0 133.000

380 Overige goederen en diensten (Lasten) 5.197.815 362.200 429.286 0 -247.200 5.742.101

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

510 Rente (Lasten) 319.400 -5.200 0 0 0 314.200

730 Afschrijvingen (Lasten) 2.994.277 -26.000 -46.570 -178.607 0 2.743.100

Baten -342.000 0 46.600 -118.000 10.000 -403.400

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

380 Overige goederen en diensten (Baten) -151.000 0 -19.400 -118.000 10.000 -278.400

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

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

Mutaties reserves -88.646 0 -202.886 0 0 -291.532

710 Mutaties reserves (Baten) -88.646 0 -202.886 0 0 -291.532
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05. Crisisbeheersing 1.688.431 0 35.420 -64.350 -77.000 1.582.501

Lasten 1.766.414 0 236.825 -64.350 -138.389 1.800.500

110 Salarissen en sociale lasten (Lasten) 1.268.000 0 121.420 -93.250 -28.000 1.268.170

351 Ingeleend personeel (Lasten) 30.000 0 0 13.900 -10.000 33.900

380 Overige goederen en diensten (Lasten) 371.414 0 112.405 15.000 -89.389 409.430

436 Inkomensoverdrachten - overige overheden (Lasten) 97.000 0 3.000 0 -11.000 89.000

Baten -19.250 0 -66.000 0 0 -85.250

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

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

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

Mutaties reserves -58.733 0 -135.405 0 61.389 -132.749

710 Mutaties reserves (Baten) -58.733 0 -135.405 0 61.389 -132.749

06. Programma GHOR 874.664 0 83.700 17.014 0 975.378

Lasten 889.964 0 83.700 43.014 0 1.016.678

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

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

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

510 Rente (Lasten) 2.000 0 0 0 0 2.000

730 Afschrijvingen (Lasten) 22.569 0 0 -5.286 0 17.283

Baten -15.300 0 0 -26.000 0 -41.300

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

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

07. Programma Maritieme Veiligheid 350.000 0 0 2.500 -28.000 324.500

Lasten 525.000 0 0 40.000 30.000 595.000

110 Salarissen en sociale lasten (Lasten) 221.350 0 4.400 -9.450 -39.000 177.300

351 Ingeleend personeel (Lasten) 0 0 0 22.000 49.000 71.000

380 Overige goederen en diensten (Lasten) 303.650 0 -4.400 27.450 20.000 346.700

Baten -175.000 0 0 -37.500 -58.000 -270.500

431 Inkomensoverdrachten - Rijk (Baten) 0 0 0 0 -58.000 -58.000

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

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

08. Nucleaire veiligheid 264.000 0 3.900 0 0 267.900

Lasten 264.000 0 3.900 0 0 267.900

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

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

Baten 0 0 0 0 0 0

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

09. Overhead en kostentoerekening 7.233.037 0 135.730 100.369 -107.358 7.361.778

Lasten 7.287.037 0 188.379 71.069 -73.558 7.472.927

110 Salarissen en sociale lasten (Lasten) 5.445.175 0 -83.970 -100.450 -65.400 5.195.355

210 Belastingen (Lasten) 6.600 0 -3.000 0 1.400 5.000

351 Ingeleend personeel (Lasten) 5.000 0 0 297.100 35.600 337.700

380 Overige goederen en diensten (Lasten) 1.676.800 0 271.149 -64.100 -100 1.883.749

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

510 Rente (Lasten) 44.700 0 0 0 -5.900 38.800

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

730 Afschrijvingen (Lasten) 238.362 0 0 16.819 -17.158 238.023

750 Overige verrekeningen (Lasten) -226.000 0 3.700 -7.400 -22.000 -251.700

Baten -54.000 0 0 -700 -33.800 -88.500

352 Uitgeleend personeel (Baten) 0 0 0 -4.700 -33.800 -38.500

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

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

Mutaties reserves 0 0 -52.649 30.000 0 -22.649

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

10. Algemene dekkingsmiddelen -33.045.700 -300.000 -108.975 -251.726 586.175 -33.120.226

Lasten 0 0 0 -35.000 0 -35.000

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

Baten -33.045.700 -300.000 -108.975 0 0 -33.454.675

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

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

Mutaties reserves 0 0 0 -216.726 586.175 369.449

710 Mutaties reserves (Baten) 0 0 0 -216.726 87.103 -129.623

710 Mutaties reserves (Lasten) 0 0 0 0 499.072 499.072

11. Onvoorzien 179.500 147.500 -664.105 -7.200 427.105 82.800

Lasten 179.500 147.500 -664.105 -7.200 427.105 82.800

110 Salarissen en sociale lasten (Lasten) 277.000 0 -492.250 42.800 255.250 82.800

380 Overige goederen en diensten (Lasten) -97.500 147.500 -171.855 -50.000 171.855 0

Eindtotaal 0 0 0 0 0 0
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01. Programma Bevolkingszorg

Begroting 

2019 (na 

wijziging)

Werkelijk Restant 

budget

Begroting 

2019 incl. 

effecten 

Burap

Verschil V/N

1 Programma Bevolkingszorg

Saldo van baten en lasten -288.100 -78.272 -209.828 -243.700 44.400 V

Lasten

110 Salarissen en sociale lasten 294.100 152.689 141.411 254.700 -39.400 V

351 Ingeleend personeel 30.000 238 29.762 30.000 0

380 Overige goederen en diensten 119.700 66.834 52.866 100.700 -19.000 V

436 Inkomensoverdrachten - overige overheden 34.300 34.173 127 34.300 0

Baten

380 Overige goederen en diensten 11.000 10.660 340 11.000 0

432 Inkomensoverdrachten - gemeenten 179.000 165.002 13.998 165.000 -14.000 N

Resultaat -288.100 -78.272 -209.828 -243.700 44.400 V

Toelichting

Diverse voor- en nadelen leiden tot een voordeel op het programma Bevolkingszorg van € 44.000.  

Voor- en nadelen groter dan € 10.000 zullen worden toegelicht.

Lasten

110 Salarissen en sociale lasten (lasten) (incidenteel) € 39.400 V

In de 1e bestuursrapportage werd verwacht dat er in 2019 incidenteel personeel aangetrokken 

moest worden voor het wegwerken van werkachterstanden als gevolg van langdurige ziekte. Echter 

is gebleken dat door efficiënt gebruik te maken van verschillende capaciteiten binnen de organisatie 

en het om niet leveren van een medewerker vanuit een Gemeente deze benodigde extra capaciteit 

ingevuld kan worden. Dit levert een incidenteel voordeel op.

380 Overige goederen en diensten (lasten)  € 19.000 V

Certificering Bevolkingszorgfunctionarissen (incidenteel) € 14.000 V

In de 1e begrotingswijziging 2019 is gemeld dat bij het opstellen van het nieuwe beleidsplan 

vakbekwaamheid o.a. wordt ingezet op kwalitatief beleid met betrekking tot vakbekwaamheid in de 

vorm van het toetsen en certificeren van de functionarissen van Bevolkingszorg. Hierbij wordt 

aangesloten bij de landelijke werkwijze voor bevolkingszorgfunctionarissen. In verband met diverse 

oorzaken is het meer realistisch om de certificeringen te spreiden over 2019 en 2020. De kring van 

gemeentesecretarissen heeft aangegeven dat het wenselijk is om de certificeringen in 2020 te 

hebben gerealiseerd. Derhalve ontstaat er in 2019 een incidenteel voordeel. 

Diversen (incidenteel) € 5.000 V

Het betreft een optelsom van verschillende kleine voordelen.
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Baten

432 Inkomensoverdrachten – gemeenten  (baten) € 14.000 N

Certificering Bevolkingszorgfunctionarissen (incidenteel) € 14.000 N

Direct gerelateerd aan de eenmalige certificering van Bevolkingszorgfunctionarissen hebben de 

gemeenten een incidentele verhoging van de gemeentelijke bijdrage toegekend in 2019. Doordat de 

kosten voor deze certificering worden doorgeschoven naar 2020, wordt er ook een evenredig groot 

gedeelte van de hiervoor ontvangen incidentele bijdrage doorgeschoven. Dit levert een incidenteel 

nadeel op.
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02. Programma Gemeenschappelijke Meldkamer Zeeland (GMZ)

Begroting 

2019 (na 

wijziging)

Werkelijk Restant 

budget

Begroting 

2019 incl. 

effecten 

Burap

Verschil V/N

2 Programma GMZ

Saldo van baten en lasten -1.322.239 -646.128 -676.111 -1.322.239 0

Lasten

110 Salarissen en sociale lasten 1.288.000 865.744 422.256 1.293.800 5.800 N

210 Belastingen 2.400 2.400 0 2.400 0

351 Ingeleend personeel 75.000 58.241 16.759 75.000 0

380 Overige goederen en diensten 356.800 201.303 155.497 340.400 -16.400 V

433 Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke 

regelingen 11.000 0 11.000 0 -11.000 V

436 Inkomensoverdrachten - overige overheden 42.500 42.053 447 42.100 -400 V

510 Rente 7.300 3.606 3.694 3.700 -3.600 V

730 Afschrijvingen 220.859 105.146 115.713 162.059 -58.800 V

750 Overige verrekeningen 229.700 161.311 68.389 251.700 22.000 N

Baten

431 Inkomensoverdrachten - Rijk 577.600 548.891 28.709 506.800 -70.800 N

433 Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke 

regelingen 43.300 49.772 -6.472 49.700 6.400 V

438 Inkomensoverdrachten - overige instellingen en 

personen 290.420 195.013 95.407 292.420 2.000 V

Mutaties Reserves 223.667 223.667 0 223.667 0

Baten

710 Mutaties reserves 223.667 223.667 0 223.667 0

Resultaat -1.098.572 -422.461 -676.111 -1.098.572 0

Toelichting

Diverse nadelen kunnen worden opgevangen met voordelen binnen het programma GMZ.  Een 

eventueel resultaat eind 2019 wordt verrekend met de reserve GMZ. Voor- en nadelen groter dan 

€ 10.000 zullen worden toegelicht.

Lasten

380 Overige goederen en diensten (lasten) € 16.400 V

Diversen (incidenteel) € 16.400 V

Het betreft een optelsom van verschillende kleine voordelen.

433 Inkomensoverdrachten gemeenschappelijke regelingen (lasten) € 11.000 V

Projectbureau meldkamer BoZ (incidenteel) € 11.000 V

In de begroting is rekening gehouden met een extra bijdrage van € 11.000 in verband met een 

verwacht tekort bij het projectbureau meldkamer BoZ (dat verder volledig wordt gefinancierd door 

het Rijk). Inmiddels is de verwachting dat er in 2019 geen tekort meer zal optreden; mogelijk wel in 

2020.
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730 Afschrijvingen (lasten) € 58.800 V

Telefonie en voicerecorder (incidenteel) € 11.200 N

De afschrijvingslasten van de telefonie en voicerecorder zijn als gevolg van meerkosten in 2018 

€ 11.200 hoger dan waarmee in de begroting rekening is gehouden. Hiervan is € 6.400 doorberekend 

aan de VRMWB.

Gezamenlijke investeringsagenda VRMWB en VRZ (incidenteel) € 70.000 V

In het kader van de samenvoeging van de meldkamers van de veiligheidsregio’s Midden & West 

Brabant en Zeeland is samenwerking gezocht. Om deze samenwerking gestalte te geven is het 

project “Samenwerken meldkamers GMK en GMZ” geïnitieerd. Dit project omvat het kwalitatief en 

technisch operationeel houden van beide meldkamers en zoekt de synergie op het gebied van 

installaties en programmatuur, zodat de werkprocessen eenduidig uitgevoerd kunnen worden. 

Daarnaast wordt onderling een uitwijk gerealiseerd. De gezamenlijke investeringsbegroting hiervoor 

bedraagt circa € 3 mln. Vooruitlopend op de gezamenlijke meldkamer onder verantwoording van de 

Nationale politie schaft deze laatste de gezamenlijk investeringen aan. De afschrijvingslasten hiervan 

worden in de jaren tot 2020 doorberekend aan beide Veiligheidsregio’s (aandeel VRZ 26%).

Het aandeel voor VRZ in de afschrijvingslasten voor 2018 is begroot op € 156.000 (= € 3 mln / 5 * 

26%). De Nationale Politie draagt hieraan op basis van de bestaande DVO’s 60% aan bij (€ 93.600). 

Over de rest-boekwaarde van deze investeringen per 1 januari 2020 zal overleg plaatsvinden met de 

LMS. In de begroting 2020 zijn deze kosten behoedzaam opgenomen als frictiekosten.

Onduidelijk is momenteel met welke kosten er in 2019 precies rekening moet worden gehouden. Tot 

op heden is er € 29.153 in rekening gebracht over de 1e helft van 2019. Dit bedrag zal minimaal ook 

voor de 2e helft in rekening worden gebracht, aangevuld met de afschrijvingen over de investeringen 

die in de 2e helft van 2019 nog zullen worden gedaan. De raming van € 156.000 wordt naar beneden 

bijgesteld met 

€ 70.000 tot € 86.000.

750 Overige verrekeningen (lasten) € 22.000 N

Management GMZ (incidenteel) € 22.000 N

Voor de inhuur van de teamleider GMZ van VR MWB is een budget opgenomen van € 81.500 gelijk 

aan het loonkostenbudget van de vorige teamleider. Als gevolg van de BTW die in rekening wordt 

gebracht is er sprake van een overschrijding van circa € 22.000 (zie Programma Overhead en 

kostentoerekening).

Baten

431 Inkomensoverdrachten van het Rijk (baten)           € 70.800 N

Lumpsum-bijdrage Politie (incidenteel) € 28.800 N

De bijdrage van de Politie in de exploitatie van de GMZ is in overeenstemming gebracht met het in 

rekening gebrachte voorschot (lumpsum-bijdrage 2019). Begin 2020 zal een afrekening over 2019 

worden opgesteld.

Gezamenlijke investeringsagenda VRMWB en VRZ (incidenteel) € 42.000 N

De raming voor de afschrijvingen van de gezamenlijke investeringsagenda is naar beneden bijgesteld 

met € 70.000 van € 156.000 tot € 86.000. De Nationale Politie draagt hieraan op basis van de 

bestaande DVO’s 60% aan bij. 
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De geraamde bijdrage is verlaagd met € 42.000 van € 93.600 tot € 51.600. De werkelijke 

afschrijvingen zullen worden meegenomen in de afrekening over 2019, die begin 2020 zal worden 

opgesteld. 
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03. Programma Risicobeheersing

Begroting 

2019 (na 

wijziging)

Werkelijk Restant 

budget

Begroting 

2019 incl. 

effecten 

Burap

Verschil V/N

3 Programma Risicobeheersing

Saldo van baten en lasten -2.599.674 -1.497.084 -1.102.590 -2.521.378 78.296 V

Lasten

110 Salarissen en sociale lasten 2.531.405 1.455.073 1.076.332 2.443.130 -88.275 V

351 Ingeleend personeel 78.400 45.181 33.219 110.900 32.500 N

380 Overige goederen en diensten 220.524 37.904 182.620 252.203 31.679 N

436 Inkomensoverdrachten - overige overheden 127.100 126.348 752 127.100 0

510 Rente 0 96 -96 0 0

730 Afschrijvingen 1.345 1.345 0 1.345 0

Baten

352 Uitgeleend personeel 45.500 54.733 -9.233 54.700 9.200 V

380 Overige goederen en diensten 5.000 4.531 469 5.000 0

431 Inkomensoverdrachten - Rijk 20.000 0 20.000 20.000 0

433 Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke 

regelingen 126.600 27.303 99.297 126.600 0

436 Inkomensoverdrachten - overige overheden 0 0 0 45.000 45.000 V

438 Inkomensoverdrachten - overige instellingen en 

personen 162.000 82.297 79.703 162.000 0

Mutaties Reserves 23.974 0 23.974 0 -23.974 N

Baten

710 Mutaties reserves 23.974 0 23.974 0 -23.974 N

Resultaat -2.575.700 -1.497.084 -1.078.616 -2.521.378 54.322 V

Toelichting

Diverse voor- en nadelen leiden tot een voordeel op het programma Risicobeheersing van € 54.322.  

Voor- en nadelen groter dan € 10.000 zullen worden toegelicht.

Lasten

110 Salarissen en sociale lasten (lasten) € 88.275 V

Vrijval vacatureruimte (incidenteel/structureel) € 88.275 V

Omdat de vacatures bij Risicobeheersing langer open hebben gestaan dan voorzien, wordt er in de 2e 

bestuursrapportage een incidenteel voordeel verwacht. Daarnaast ontstaat er een structureel 

voordeel in verband met het niet meer invullen van vacatureruimte door verwachte efficiency 

voordelen door de aanschaf van het programma SQUIT 20/20. Het totale voordeel in 2019 bedraagt 

€ 88.275. Het structurele voordeel bedraagt € 41.350.

351 Ingeleend personeel (lasten) € 32.500 N

Zeeland Veilig (incidenteel) € 32.500 N

Bij het vaststellen van de doelstellingen van Zeeland Veilig van 2019 is primair het contact met de 

inwoners van Zeeland centraal gesteld. Hiermee wordt de bewustwording van gevaren en de 

zelfredzaamheid verhoogd. En wordt de link gelegd met crisiscommunicatie: hoe krijgen we met 

bewustwording van gevaren de zelfredzaamheid en het doen van de juiste dingen op advies van de 

overheid tijdens een crisis omhoog. De contactmomenten met de Zeeuwse inwoners zijn zeer 

arbeidsintensief. Uit studies en ervaring komt naar voren dat er bovenal situationeel een (ver)binding 

met de Zeeuwse inwoners moet worden opgebouwd. 
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Met andere woorden: grote campagnes werken niet (meer). Een onderdeel van de strategie van 

Zeeland Veilig is het zoeken, door middel van een dagelijkse omgevingsanalyse, naar 

(brand)incidenten of aanknopingspunten waar risicocommunicatie op kan aanhaken. Communicatie 

werkt pas als het dichtbij mensen komt.

Om dit te bewerkstelligen wordt er gebruik gemaakt van externe inhuur. Dit levert een incidenteel 

nadeel op bij ingeleend personeel. Hiervoor wordt het uitvoeringsbudget verlaagd en is per saldo 

neutraal.

380 Overige goederen en diensten (lasten)    € 31.679 N

Project ‘Vitale en veilige recreatieparken en jachthavens 

en de aanpak van ondermijning Zeeland’ (incidenteel) € 45.000 N

VRZ zal deelnemen aan het project ‘Vitale en veilige recreatieparken en jachthavens en de aanpak 

van ondermijning Zeeland’. Voor verdere toelichting wordt verwezen naar 

“436 Inkomensoverdrachten – overige overheden”. Ter uitvoering van dit project zullen er kosten 

gemaakt worden. Dit levert een incidenteel nadeel op bij de overige goederen en diensten. Per saldo 

is dit neutraal.

Aanschaf SQUIT 20/20 € 43.153 N

Het beheersen van risico’s is een belangrijke strategische pijler. Binnen het proces 

vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) zijn meerdere overheidspartijen actief: De 

gemeenten als primair beleidsverantwoordelijken, de omgevingsdiensten voor (gedeeltelijke) 

uitvoering van het gemeentelijke beleid, en de brandweer als toetsend en adviserend orgaan als het 

gaat om brandveiligheid. Uit de recente evaluaties  kan worden geconcludeerd dat  de huidige 

informatiesystemen onvoldoende bijdragen aan de bedrijfsdoelstellingen van VRZ. Derhalve wordt in 

2019 een start gemaakt met de implementatie van het programma SQUIT 20/20. De aanschaf van 

Squit 20/20 realiseert een kwalitatieve verbetering zowel binnen de interne werkprocessen als 

richting onze partners. Dit levert in 2019 een nadeel op van € 58.153 voor implementatiekosten en 

een structureel nadeel van € 15.000 in 2020 oplopend naar € 33.000 in 2021 voor licentiekosten.

Zeeland Veilig (incidenteel) € 32.500 V

Voor een toelichting wordt verwezen naar de toelichting op “351 Ingeleend personeel”.

Mutatie reserves (incidenteel) € 23.974 V

Betreft een neutrale mutatie betreffende de reserves, voor een toelichting wordt verwezen naar 

“Bijlage 3: Reserves”.

Baten

352 Uitgeleend personeel (baten)   € 9.200 V

In verband het zwangerschapsverlof van een medewerker ontvangt VRZ een incidentele vergoeding. 

436 Inkomensoverdrachten – overige overheden (baten)   € 45.000 V

Project ‘Vitale en veilige recreatieparken en jachthavens 

en de aanpak van ondermijning Zeeland’ (incidenteel) € 45.000 V

Binnen het project ‘Vitale en veilige recreatieparken en jachthavens en de aanpak van ondermijning 

Zeeland’ is één van de onderdelen de inventarisatie van brandveiligheid. Hierbij heeft VRZ een 

leidende rol. Doel van de inventarisatie is om eind 2020 een situatie overeenkomstig het Bouwbesluit 

en het Besluit Brandveiligheid en Basishulpverlening Overige Plaatsen (bgbop) te hebben bereikt. 



4e begrotingswijziging 2019  21

Voor het deelproject brandveiligheid is € 45.000,- subsidie beschikbaar. De subsidie zal besteed 

worden aan de uitvoer van controles (inventarisatie, bepalen van de scoop en het aanpakken van de 

excessen) en het maken van voorlichtingsmateriaal. Dit levert een incidenteel voordeel op. Het totale 

effect van het project is per saldo neutraal.

Mutaties reserves

710 mutaties reserves € 23.974 N

Mutatie reserves (incidenteel) € 23.974 N

Betreft een neutrale mutatie betreffende de reserves, voor een toelichting wordt verwezen naar 

“Bijlage 2: Reserves”.
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04. Programma Brandweer

Begroting 

2019 (na 

wijziging)

Werkelijk Restant 

budget

Begroting 

2019 incl. 

effecten 

Burap

Verschil V/N

5 Programma Brandweer

Saldo van baten en lasten -19.567.951 -12.300.130 -7.267.821 -18.865.751 702.200 V

Lasten

110 Salarissen en sociale lasten 10.739.750 5.892.239 4.847.511 10.274.750 -465.000 V

210 Belastingen 133.000 131.899 1.101 133.000 0

380 Overige goederen en diensten 5.989.301 3.489.334 2.499.967 5.742.101 -247.200 V

436 Inkomensoverdrachten - overige overheden 62.000 62.031 -31 62.000 0

510 Rente 314.200 314.211 -11 314.200 0

730 Afschrijvingen 2.743.100 2.743.099 1 2.743.100 0

Baten

380 Overige goederen en diensten 288.400 207.684 80.716 278.400 -10.000 N

432 Inkomensoverdrachten - gemeenten 50.000 50.000 0 50.000 0

436 Inkomensoverdrachten - overige overheden 75.000 75.000 0 75.000 0

Mutaties Reserves 291.532 0 291.532 291.532 0

Baten

710 Mutaties reserves 291.532 0 291.532 291.532 0

Resultaat -19.276.419 -12.300.130 -6.976.289 -18.574.219 702.200 V

Toelichting

Diverse voordelen leiden tot een voordeel op het programma Brandweer van € 702.200.  Voor- en 

nadelen groter dan € 10.000 zullen worden toegelicht.

Lasten

110 Salarissen en sociale lasten (lasten)  € 465.000 V

Salariskosten vrijwilligers (incidenteel) € 375.000 N

In de 1e bestuursrapportage 2019 is voorgesteld - in lijn met de 2e Burap 2018 en de 

programmabegroting 2020 - de programmabegroting 2019 voor de begrotingspost ‘loonkosten 

vrijwilligers’ met € 470.000 te verhogen. 

In de begroting 2019 is rekening gehouden met een loonstijging van 2% in de periode 1-1 t/m 31-12; 

een bedrag van € 90.000. In de cao is een bijstelling afgesproken van 3,25% vanaf 1 oktober 2019. Op 

de loonbijstelling voor vrijwilligers wordt daarom een aanvullend voordeel van circa € 50.000 

verwacht.

De jaarrekening 2018 liet uiteindelijk een realisatie zien die circa € 50.000 lager was dan de met 

€ 470.000 gecorrigeerde begroting 2018. De realisatie in het 1e en 3e  kwartaal 2019  is ook lager dan 

in dezelfde periode in 2018.  Op basis van de realisatie wordt er verwacht dat het tekort in 2019 

nog eens € 275.000 lager uit zal vallen. In het 2e halfjaar 2019 kan deze post nog worden beïnvloed 

door de inzet van vrijwilligers bij onder andere incidenten. In de jaarrekening 2019 zal het resultaat 

op deze loonkostenpost pas definitief zijn.  
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Vrijval vacatureruimte (incidenteel) € 90.000 V

In de 1e bestuursrapportage 2019 is een voordeel gerapporteerd van € 70.000 in verband met 

vacatures. Omdat de vacatures bij de brandweer langer open staan dan voorzien wordt in de 2e 

bestuursrapportage een aanvullend incidenteel voordeel verwacht van € 90.000. 

380 Overige goederen en diensten (lasten) € 247.200 V

PPMO-keuringen (incidenteel) € 86.000 V

Op basis van de realisatie t/m augustus 2019 wordt een incidenteel voordeel van € 86.000 verwacht.

Dienstkleding (incidenteel) € 70.000 V

De verwachting is dat er op de kostenpost dienstkleding een incidenteel voordeel zal optreden van € 

70.000. In 2020 zal begonnen worden met de uitrol van de nieuwe IFV-kledinglijn. In 2019 wordt in 

afwachting hiervan pas op de plaats gemaakt met het doen van uitgaven. 

Realistisch oefenen brandweer (incidenteel) €  91.200 V

Onderdelen van het realistisch oefenplan zijn goedkoper uitgevoerd. Ook zijn enkele trainingen 

doorschoven naar 2020. Er wordt een incidenteel voordeel verwacht van circa € 91.200 in 2019.

Baten

834 Overige goederen en diensten (baten) € 10.000 N

Structureel terugdringen van ongewenste en onechte meldingen (incidenteel) € 25.000 N

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 de 1e Bestuursrapportage 2019 is een raming opgenomen van 

€ 40.000. De realisatie t/m augustus geeft aanleiding om de begrote opbrengsten te verlagen met 

€ 25.000.

Verkoop brandweermateriaal en -materieel (incidenteel) € 15.000 V

In de 1e bestuursrapportage is de begroting incidenteel verhoogd van € 50.000 naar € 85.000. De 

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

(brandweer)materiaal en -materieel verder bij te stellen van € 85.000 naar € 100.000.
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05. Programma Crisisbeheersing

Begroting 

2019 (na 

wijziging)

Werkelijk Restant 

budget

Begroting 

2019 incl. 

effecten 

Burap

Verschil V/N

5 Programma Crisisbeheersing

Saldo van baten en lasten -1.941.139 -1.047.430 -893.709 -1.802.750 138.389 V

Lasten

110 Salarissen en sociale lasten 1.296.170 679.607 616.563 1.268.170 -28.000 V

351 Ingeleend personeel 43.900 24.034 19.866 33.900 -10.000 V

380 Overige goederen en diensten 586.319 264.117 322.202 496.930 -89.389 V

436 Inkomensoverdrachten - overige overheden 100.000 88.782 11.218 89.000 -11.000 V

Baten

352 Uitgeleend personeel 66.000 17.060 48.940 66.000 0

380 Overige goederen en diensten 8.000 2.750 5.250 8.000 0

436 Inkomensoverdrachten - overige overheden 11.250 -10.701 21.951 11.250 0

Mutaties Reserves 194.138 28.125 166.013 132.749 -61.389 N

Baten

710 Mutaties reserves 194.138 28.125 166.013 132.749 -61.389 N

Resultaat -1.747.001 -1.019.305 -727.696 -1.670.001 77.000 V

Toelichting

Diverse voor- en nadelen leiden tot een voordeel op het programma Crisisbeheersing van € 77.000.  

Voor- en nadelen groter dan € 10.000 zullen worden toegelicht.

Lasten

110 Salarissen en sociale lasten (lasten) € 28.000 V

Aanpassing dienstverband (incidenteel) € 28.000 V

Door het naar beneden bijstellen van het dienstverband en het opnemen van ouderschapsverlof 

door een medewerker ontstaat er een incidenteel voordeel.

351 Ingeleend personeel (lasten) € 10.000 V

MOTO € 10.000 V

Voor een toelichting op de mutatie wordt verwezen naar de toelichting onder de economische 

categorie “380 Overige goederen en diensten”.

380 Overige goederen en diensten (lasten) € 89.389 V

Mutatie reserves (incidenteel) € 61.389 V

Betreft een neutrale mutatie betreffende de reserves, voor een toelichting wordt verwezen naar 

“Bijlage 3: Reserves”.

MOTO € 28.000 V

Een aantal oefeningen is dit jaar niet doorgegaan in verband met te weinig aanmeldingen voor deze 

oefeningen. Daarnaast is de oefening “Port defender” niet in Zeeland georganiseerd meer in 

Rotterdam. Hierdoor ontstaat er een incidenteel voordeel.
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436 Inkomensoverdrachten – overige overheden (lasten) € 11.000 V

Abusievelijk is een bijdrage aan het IFV dubbel in de begroting terecht gekomen. Dit levert een 

voordeel op.

Mutaties reserves

710 mutaties reserves € 61.389 N

Mutatie reserves (incidenteel) € 61.389 N

Betreft een neutrale mutatie betreffende de reserves, voor een toelichting wordt verwezen naar 

“Bijlage 2: Reserves”.
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06. Programma Geneeskundige Hulpverlening in de Regio (GHOR)

Begroting 

2019 (na 

wijziging)

Werkelijk Restant 

budget

Begroting 

2019 incl. 

effecten 

Burap

Verschil V/N

6 Programma GHOR

Saldo van baten en lasten -975.378 -574.679 -400.699 -975.378 0

Lasten

110 Salarissen en sociale lasten 580.095 336.644 243.451 580.095 0

380 Overige goederen en diensten 367.800 189.925 177.875 367.800 0

436 Inkomensoverdrachten - overige overheden 49.500 48.081 1.419 49.500 0

510 Rente 2.000 1.404 596 2.000 0

730 Afschrijvingen 17.283 17.283 0 17.283 0

Baten

352 Uitgeleend personeel 15.300 7.243 8.057 15.300 0

438 Inkomensoverdrachten - overige instellingen en 

personen 26.000 11.414 14.586 26.000 0

Resultaat -975.378 -574.679 -400.699 -975.378 0

Toelichting

Geen bijzonderheden
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07. Programma Maritieme Veiligheid

Begroting 

2019 (na 

wijziging)

Werkelijk Restant 

budget

Begroting 

2019 incl. 

effecten 

Burap

Verschil V/N

8 Programma Maritieme Veiligheid

Saldo van baten en lasten -352.500 -123.210 -229.291 -324.500 28.000 V

Lasten

110 Salarissen en sociale lasten 216.300 84.410 131.890 177.300 -39.000 V

351 Ingeleend personeel 22.000 29.560 -7.560 71.000 49.000 N

380 Overige goederen en diensten 326.700 196.161 130.539 346.700 20.000 N

Baten

431 Inkomensoverdrachten - Rijk 0 0 0 58.000 58.000 V

436 Inkomensoverdrachten - overige overheden 175.000 175.000 0 175.000 0

437 Inkomensoverdrachten - Europese Unie 37.500 11.922 25.578 37.500 0

Resultaat -352.500 -123.210 -229.291 -324.500 28.000 V

Toelichting

Diverse voor- en nadelen leiden tot een voordeel op het programma Maritieme Veiligheid van 

€ 28.000.  Voor- en nadelen groter dan € 10.000 zullen worden toegelicht.

Lasten

110 Salarissen en sociale lasten (lasten)  € 39.000 V

Vrijval vacatureruimte (incidenteel/structureel) € 39.000 V

Omdat de vacatures bij Maritieme Veiligheid langer open hebben gestaan dan voorzien, wordt er in 

de 2e bestuursrapportage een incidenteel voordeel verwacht.

351 Ingeleend personeel (lasten) € 49.000 N

Ondersteuning administratieve lasten (incidenteel) € 39.000 N

Binnen het programma Maritieme Veiligheid is begonnen met het Europese ResQU2. Om de 

projectmedewerkers te ontlasten van administratieve werkzaamheden wordt er gebruik gemaakt 

van inhuur van externe. Dit levert een incidenteel nadeel op.

MOI (Incidenteel) € 10.000 N

Voor een toelichting wordt verwezen naar “380 Overige goederen en diensten”.

380 Overige goederen en diensten (lasten) € 20.000 N

MOI (Incidenteel) € 48.000 N

In 2018 is gestart met het ontwikkelen van het Mobiel operationeel Informatiesysteem (MOI) ter 

verbetering van de informatie-uitwisseling bij incidentbestrijding te water. Voor de verdere 

doorontwikkeling worden er extra kosten gemaakt op het gebied van externe inhuur en 

software/licenties. Dit levert een incidenteel nadeel op. Dit nadeel wordt overigens gedekt door een 

bijdrage vanuit het restant van overgebleven subsidiegelden uit voorgaande projectperiode. Per 

saldo is dit neutraal.
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Onderhoudskosten (incidenteel) € 28.000 V

Het opgenomen onderhoudsbudget binnen het programma Maritieme Veiligheid betrof de 

onderhoud van twee boothuizen en twee vaartuigen inzake de SAR-taak. Doordat het tweede 

boothuis inclusief vaartuig nog niet is gerealiseerd en de eerste in 2018 zijn aangeschaft wordt er een 

incidenteel voordeel verwacht.

Baten

431 Inkomensoverdrachten - Rijk  (baten) € 58.000 V

MOI (Incidenteel) € 58.000 V

Voor een toelichting wordt verwezen naar “380 Overige goederen en diensten”.
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08. Programma Nucleaire Veiligheid

Begroting 

2019 (na 

wijziging)

Werkelijk Restant 

budget

Begroting 

2019 incl. 

effecten 

Burap

Verschil V/N

9 Programma Nucleaire Veiligheid

Saldo van baten en lasten -267.900 -156.856 -111.044 -267.900 0

Lasten

110 Salarissen en sociale lasten 208.900 130.545 78.355 208.900 0

380 Overige goederen en diensten 59.000 26.311 32.689 59.000 0

Resultaat -267.900 -156.856 -111.044 -267.900 0

Toelichting

Geen bijzonderheden
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09. Overhead en kostentoerekening

Begroting 

2019 (na 

wijziging)

Werkelijk Restant 

budget

Begroting 

2019 incl. 

effecten 

Burap

Verschil V/N

15 Overhead en kostentoerekening

Saldo van baten en lasten -7.491.785 -4.468.363 -3.023.422 -7.384.427 107.358 V

Lasten

110 Salarissen en sociale lasten 5.260.755 3.200.816 2.059.939 5.195.355 -65.400 V

210 Belastingen 3.600 4.931 -1.331 5.000 1.400 N

320 Duurzame goederen 0 0 0 0 0

351 Ingeleend personeel 302.100 147.033 155.067 337.700 35.600 N

380 Overige goederen en diensten 1.883.849 1.078.064 805.785 1.883.749 -100 V

436 Inkomensoverdrachten - overige overheden 26.000 26.306 -306 26.000 0

510 Rente 44.700 -6.714 51.414 38.800 -5.900 V

720 Mutaties voorzieningen 0 0 0 0 0

730 Afschrijvingen 255.181 238.022 17.159 238.023 -17.158 V

750 Overige verrekeningen -229.700 -161.311 -68.389 -251.700 -22.000 V

Baten

352 Uitgeleend personeel 4.700 18.616 -13.916 38.500 33.800 V

360 Huren 50.000 40.018 9.982 50.000 0

380 Overige goederen en diensten 0 150 -150 0 0

Mutaties Reserves 22.649 0 22.649 22.649 0

Baten

710 Mutaties reserves 22.649 0 22.649 22.649 0

Resultaat -7.469.136 -4.468.363 -3.000.773 -7.361.778 107.358 V

Toelichting

Diverse voor- en nadelen leiden tot een voordeel op het programma Overhead en Kostentoerekening 

van € 217.358.  Voor- en nadelen groter dan € 10.000 zullen worden toegelicht.

Lasten

110 Salarissen en sociale lasten (lasten) € 65.400 V

Vacatureruimte (incidenteel) € 65.400 V

Vacatureruimte wordt incidenteel afgeraamd voor 2019, omdat vacatures nog niet kunnen of zijn 

ingevuld. 

351 Ingeleend personeel (lasten) € 35.600 N

Management GMZ (incidenteel) € 22.000 N

Voor de inhuur van de teamleider GMZ van VR MWB is een budget opgenomen van € 81.500 gelijk 

aan het loonkostenbudget van de vorige teamleider. Als gevolg van de BTW die in rekening wordt 

gebracht is er sprake van een overschrijding van circa € 22.000. Deze kosten worden verrekend met 

het programma GMZ (zie 750 Overige verrekeningen).

Vervanging bij zwangerschapsverlof (incidenteel) € 35.000 N

In verband met vacatureruimte en zwangerschapsverlof wordt er vervangend personeel ingehuurd. 

Overheveling naar advieskosten (incidenteel) € 21.400 V

Zie 380 Overige goederen en diensten (lasten)
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380 Overige goederen en diensten (lasten) € 100 V

Opleidingsplan (incidenteel)  € 50.000 V

Van het geraamde bedrag van € 197.500 voor het centraal opleidingsplan zal naar verwachting 

ongeveer € 50.000 niet worden uitgegeven. 

Overheveling van personeel van derden (incidenteel) € 26.400 N

Voor advieskosten is € 21.400 overgeheveld van 351 Ingeleend personeel (budgetneutraal). Er is 

opdracht verstrekt aan een partij om een visie op ICT (cloudtoepassing) te ontwikkelen. De 

opdrachtwaarde bedraagt € 26.400.   

Advieskosten  (incidenteel) € 35.000 N

In het kader van de verkenning van de samenwerking VRZ en GGD wordt tijdelijk externe kennis 

ingehuurd. De lasten zullen ook in 2020 nog doorlopen.

Accountantskosten (incidenteel) €  22.500 N

In de 1e Bestuursrapportage 2019 was al rekening gehouden € 7.000 voor extra werkzaamheden ten 

behoeve van de jaarrekening 2018. Conform de landelijke trend heeft de accountant ook hier meer 

controles uitgevoerd op het gebied van aanbestedingen, een nadeel van € 16.500.  

Kosten catering (incidenteel, structureel) € 10.000 N

In de 1e bestuursrapportage 2019 is op basis van extrapolatie een incidentele overschrijding gemeld 

van € 20.000. Voor de koffie- en theevoorziening wordt nu een aanvullende overschrijding van 

€ 10.000 verwacht. Structureel wordt nu ook rekening gehouden met € 20.000 extra kosten.

Werving en selectie (incidenteel) €   15.000 V

Op basis van de realisatie t/m augustus 2019 wordt een incidenteel voordeel van € 15.000 verwacht.

Arbo- en geneeskundige kosten (incidenteel) €   10.000 V

Op basis van de realisatie t/m augustus 2019 wordt een incidenteel voordeel van € 10.000 verwacht.

Onderhoud onroerende zaken (incidenteel) € 10.000 V

Op basis van de lopende onderhoudscontracten en extrapolatie van de onderhoudskosten wordt een 

incidenteel voordeel verwacht van € 10.000.

730 Afschrijvingen (incidenteel) € 17.158 N

De afschrijvingslasten zijn geactualiseerd op basis van de staat van activa jaarrekening 2018.

750 Overige verrekeningen (lasten) (incidenteel) € 22.000 V

Het betreft een verrekening met het programma GMZ. Voor een toelichting, zie 351 Ingeleend 

personeel (lasten).

Baten

352 Uitgeleend personeel (baten)         € 33.800 V

Zwangerschapsverlof (incidenteel) € 15.800 V

In verband met zwangerschapsverlof ontvangt VRZ van het UWV een WAZO-uitkering. 

Detachering GGD (incidenteel) € 18.000 V

In het kader van de samenwerking VRZ – GGD verricht de concerncontroller werkzaamheden voor de 

GGD.
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10. Algemene dekkingsmiddelen

Begroting 

2019 (na 

wijziging)

Werkelijk Restant 

budget

Begroting 

2019 incl. 

effecten 

Burap

Verschil V/N

99 Algemene dekkingsmiddelen

Saldo van baten en lasten 33.489.675 31.828.633 1.661.042 33.489.675 0

Lasten

110 Salarissen en sociale lasten -35.000 -28.473 -6.527 -35.000 0

Baten

431 Inkomensoverdrachten - Rijk 6.831.675 5.177.160 1.654.515 6.831.675 0

432 Inkomensoverdrachten - gemeenten 26.623.000 26.623.000 0 26.623.000 0

Mutaties Reserves 216.726 0 216.726 -369.449 -586.175 N

Lasten

710 Mutaties reserves 0 0 0 499.072 499.072 N

Baten

710 Mutaties reserves 216.726 0 216.726 129.623 -87.103 N

Resultaat 33.706.401 31.828.633 1.877.768 33.120.226 -586.175 N

Toelichting

710 Mutaties reserves (lasten) € 499.072 N

Toevoeging algemene reserve (incidenteel) € 499.072 N

Het saldo van de algemene reserve bedraagt op basis van de jaarrekening 2018 € 599.552. Er zijn 

geen ontrekkingen meer voorzien in 2019. Voorgesteld wordt het verwachte positieve resultaat 2019 

van € 499.072 toe te voegen aan de algemene reserve. Het saldo wordt dan € 1.158.624 eind 2019.

710 Mutaties reserves (baten) € 87.103 N

Verlagen onttrekking algemene reserve (incidenteel) € 87.103 N

In de 1e Bestuursrapportage 2019 is de algemene reserve voor een bedrag van € 87.103 ingezet ter 

dekking van het verwachte negatieve resultaat. In deze 2e Bestuursrapportage 2019 wordt wegens 

verbetering van het verwachte resultaat deze onttrekking aan de algemene reserve teruggedraaid.
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11. Onvoorzien

De post onvoorzien van € 50.000 is al ingezet ter dekking van het verwachte negatieve resultaat in de 

1e Bestuursrapportage 2019. 

Begroting 

2019 (na 

wijziging)

Werkelijk Restant 

budget

Begroting 

2019 incl. 

effecten 

Burap

Verschil V/N

100 Onvoorzien

Saldo van baten en lasten 344.305 0 344.305 -82.800 -427.105 N

Lasten

110 Salarissen en sociale lasten -172.450 0 -172.450 82.800 255.250 N

380 Overige goederen en diensten -171.855 0 -171.855 0 171.855 N

Resultaat 344.305 0 344.305 -82.800 -427.105 N

Lasten

110 Salarissen en sociale lasten (lasten) € 255.250 N

Taakstelling formatie (incidenteel) € 210.250 N

De structurele taakstelling 2019 op de formatie van € 210.250 is in deze 2e bestuursrapportage2019/ 

4e begrotingswijziging 2019 verwerkt als incidenteel nadeel. Eind 2019 zal een plan van aanpak 

worden opgesteld. 

Eindheffing werkkostenregeling (incidenteel) € 17.000 N

De werkkostenregeling (WKR) is verplicht voor alle werkgevers. Met de WKR kan een deel van het 

totale fiscale loon (de vrije ruimte) besteed worden aan onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en 

terbeschikkingstellingen voor werknemers. Over het bedrag dat binnen de vrije ruimte van de 

werkkostenregeling valt, wordt geen loonbelasting betaald. Over het bedrag boven de vrije ruimte 

wordt loonbelasting betaald in de vorm van een eindheffing van 80%. Het bedrag dat hiermee is 

gemoeid bedraagt in 2019 naar verwachting € 17.000.

CAO gemeenten 2019-2020: Tegemoetkoming ziektekosten (structureel) € 28.000 N

Vanaf 2019 ontstaan er extra kosten omdat alle medewerkers in aanmerking komen voor een 

tegemoetkoming in de ziektekosten. De extra kosten bedragen € 28.000 structureel.

CAO gemeenten 2019-2020 (structureel vanaf 2021)

Er is rekening gehouden met een structurele verhoging van 4,9 % in de periode 2019-2020 op basis 

van de VZG-richtlijn. In de cao is een verhoging van 6,25% afgesproken. Omdat de verhoging 

gefaseerd wordt ingevoerd, ontstaan er in 2019 en 2020 geen budgettaire problemen. Vanaf 2021 

wel. Het tekort ten opzichte van de begroting dat vanaf 2021 ontstaat bedraagt ca. 1,35% dat 

overeenkomt met ca. € 300.000. Er zijn geen afspraken gemaakt met de deelnemende gemeenten 

over nacalculatie van de VZG-richtlijn. De extra kosten zijn daarom als taakstelling opgenomen.

380 Overige goederen en diensten (lasten) € 171.855 N

Algemene structurele taakstelling (incidenteel) € 171.855 N

De programmabegroting 2019 was sluitend door het opnemen van een algemene structurele 

taakstelling. De structurele taakstelling 2019 van € 171.855 is in deze 2e bestuursrapportage2019/ 4e 

begrotingswijziging 2019 verwerkt als incidenteel nadeel. Eind 2019 zal een plan van aanpak worden 

opgesteld. 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/personeel-en-loon/personeel-en-loon
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Bijlage 2: Reserves

Algemene reserve

Het saldo van de algemene reserve bedraagt op basis van de jaarrekening 2018 € 599.552. Er zijn 

geen onttrekkingen meer voorzien in 2019. Voorgesteld wordt het verwachte positieve resultaat 

2019 van € 499.072 toe te voegen aan de algemene reserve. Het saldo wordt dan € 1.098.624 eind 

2019.

Bestemmingsreserves

Reserve Transitie

Het saldo van de reserve Transitie bedraagt ultimo 2018 € 511.333. Deze bestemmingsreserve is 

gevormd ter dekking van de lasten van de transitie van Veiligheidsregio Zeeland, inclusief het 

regionaliseringproces van de brandweer. De incidentele middelen die van de gemeenten zijn 

ontvangen voor het transitieproces zijn destijds aan deze reserve toegevoegd. 

2019 BW2019-1 BW2019-2 BW2019-3 BW2019-4 Totaal 2019 2020 2021 2022 2023

Reserve Transitie

Saldo aan het begin van het jaar       511.332,69 

Onttrekkingen

Bijscholen instructeurs € 59.446 € 92.930 € 152.376

Programma Vakbekwaamheid hoofdstructuur € 58.733 € 25.256 € -31.389 € 52.600 € 31.389

Maatwerk Vakbekwaamheid Nieuwe-TS € 20.000 € 32.294 € 52.294

Afscheidsregeling brandweervrijwilligers € 0 € 66.000

Onderzoek PPS € 35.649 € -30.000 € 5.649

Kwaliteitszorg € 17.000 € 17.000

Kwaliteitsslag Industrie, transport en ruimte € 23.974 € -23.974 € 0 € 23.974

Dekking negatief resultaat Burap1-2019 € 110.051 € 110.051

Subtotaal onttrekkingen Reserve Transitie € 138.179 € 0 € 227.103 € 80.051 € -55.363 € 389.970 € 55.363 € 66.000 € 0 € 0

Saldo aan het eind van het jaar          121.363      66.000                -0             -0           -0 

Begroting 2019-2023

Programma Vakbekwaamheid hoofdstructuur  

Dit budget wordt doorgeschoven naar 2020.

Kwaliteitsslag Industrie, transport en ruimte

Dit budget wordt doorgeschoven naar 2020.

Reserve Vernieuwing

Het saldo van de reserve Vernieuwing draagt ultimo 2018 € 96.541. Deze bestemmingsreserve is 

gevormd ter dekking van de lasten van vernieuwingsprojecten binnen Veiligheidsregio Zeeland, 

inclusief het regionaliseringproces van de brandweer. 

2019 BW2019-1 BW2019-2 BW2019-3 BW2019-4 Totaal 2019 2020 2021 2022 2023

Reserve Vernieuwing

Saldo aan het begin van het jaar         96.541,29 

Onttrekkingen

Maatwerk in brandweerzorg € 8.411 € 8.411

Incidentele kosten MOTO-beleidsplan € 45.000 € -30.000 € 15.000 € 30.000

Harmonisering DBK en geo-informatie € 11.691 € 11.691

Digitalisering preventietaken € 0

Harmonisering arbo-processen Brandweer (PvA € 11.867 € 11.867

Dekking negatief resultaat Burap1-2019 € 19.572 € 19.572

Subtotaal onttrekkingen Reserve € 0 € 0 € 76.969 € 19.572 € -30.000 € 66.541 € 30.000 € 0 € 0 € 0

Saldo aan het eind van het jaar            30.000              0                 0              0            0 

Begroting 2019-2023

Incidentele kosten M0TO-beleidsplan

Dit budget wordt doorgeschoven naar 2020.
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Reserve Meldkamer

Het saldo van de reserve Meldkamer bedraagt ultimo 2018 € 1.661.437.  De reserve wordt 

hoofdzakelijk gebruikt voor het in stand houden van de huidige GMZ op een verantwoord niveau tot 

aan de overdracht aan de LMS. De overgang van de meldkamer heeft ook eenmalige financiële 

gevolgen. Als onderdeel van een packagedeal heeft de Veiligheidsregio Zeeland een eenmalige 

bijdrage van € 1.003.000 ontvangen ter dekking van deze kosten. De overdracht van de regietaak aan 

de LMS is op 1 januari 2020.

2019 BW2019-1 BW2019-2 BW2019-3 BW2019-4 Totaal 2019 2020 2021 2022 2023

Reserve Meldkamer

Saldo aan het begin van het jaar    1.661.437,13 

Onttrekkingen

Afschrijvingslasten gezamenlijke 

investeringsagenda (doorberekening  Politie)

€ 62.400 € 62.400

Centralisten tbv 24/7-rooster € 75.000 € 75.000

Harmoniseren brandweerprocessen met VR 

MWB

€ 65.000 € 65.000

Harmoniseren cultuur met VR MWB € 10.000 € -10.000 € 0

Bijdrage Projectorganisatie meldkamer BoZ € 11.000 € -11.000 € 0

Desintegratiekosten: restboekwaarde activa € 0 € 0 € 20.920

Desintegratiekosten: Restboekwaarde project 

samenwerken

€ 0 € 0 € 187.200

Frictiekosten: Woon-werkvekeer BoZ € 0 € 0 € 45.000 € 45.000 € 45.000 € 45.000

Frictiekosten: Ontmanteling GMZ € 0 € 0 € 150.000

Frictiekosten: Afbouwregeling piket caco's € 0 € 0 € 145.000

Eénmalige dekking structurele 

desintegratiekosten in 2020

€ 0 € 0 € 294.100

Resultaat 2019 € 0 € 11.000 € 11.000

Subtotaal onttrekkingen Reserve € 223.400 € 0 € -10.000 € 0 € 0 € 213.400 € 842.220 € 45.000 € 45.000 € 45.000

Saldo aan het eind van het jaar       1.448.037     605.817       560.817    515.817  470.817 

Begroting 2019-2023

Reserve Crisisorganisatie

De Reserve crisisorganisatie is gevormd  om de kwaliteit van de crisisorganisatie te verbeteren. 

2019 BW2019-1 BW2019-2 BW2019-3 BW2019-4 Totaal 2019 2020 2021 2022 2023

Reserve Crisisorganisatie

Saldo aan het begin van het jaar       110.841,98 

Onttrekkingen

Extra kosten hoofdstructuur € 65.149 € 65.149

Implementatie Leidraad Grootschalig 

brandweeroptreden

€ 45.693 € 45.693

Subtotaal onttrekkingen reserve 

crisisorganisatie

€ 0 € 0 € 110.842 € 0 € 0 € 110.842 € 0 € 0 € 0 € 0

Saldo aan het eind van het jaar                   -0             -0                -0             -0           -0 

Begroting 2019-2023

Reserve Dekking afschrijving

In 2013 tot en met 2018 zijn er toevoegingen gedaan voor de afschrijvingslasten van de 

noodzakelijke investeringen in ICT van de Meldkamer. Deze investeringen worden in 3 jaar 

afgeschreven.  Daarnaast is er in 2016 een extra toevoeging gedaan van € 230.000 ter dekking van de 

afschrijvingslasten van de verbouwingen van de kazernes Middelburg Stromenweg en Borssele 

Quistenburg, omdat er geen sprake is van ‘reguliere vervanging’ na de afschrijvingstermijn. 

2019 BW2019-1 BW2019-2 BW2019-3 BW2019-4 Totaal 2019 2020 2021 2022 2023

Reserve dekking afschrijving

Saldo aan het begin van het jaar       262.170,97 

Onttrekkingen

Reserve afschrijving meldkamer

Dekking afschrijvingen meldkamer t/m 2018 € 10.267 € 10.267

Reserve afschrijving brandweer

Dekking afschrijvingen verbouwing kazerne 

Stromenweg

€ 5.600 € 5.600 € 5.600 € 5.600 € 5.600 € 5.600

Dekking afschrijvingen verbouwing kazerne 

Borssele

€ 3.600 € 3.600 € 3.600 € 3.600 € 3.600 € 3.600

Subtotaal onttrekkingen reserve afschrijving € 19.467 € 0 € 0 € 19.467 € 9.200 € 9.200 € 9.200 € 9.200

Saldo aan het eind van het jaar          242.704     233.504       224.304    215.104  205.904 

Begroting 2019-2023
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Bijlage 3: Investeringen

Investeringen Budget: 

2019

Werkelijk Restant 

budget

Eindejaars 

prognose

Budget

-

Prognose

V/N

Investeringslasten

7004 C2000 Portofoons, mobilofoons, luistersets 505.000 35.173 469.827 505.000 0

7005 ICT 175.000 29.878 145.122 175.000 0

7006 Helmen, bluskleding, laarzen en handschoenen 140.200 49.984 90.216 140.200 0

7007 Inventaris kazernes 25.000 9.869 15.131 25.000 0

7009 Nieuwe TS 2.247.950 58.693 2.189.257 2.247.950 0

7014 Logistiek voertuig 75.000 73.503 1.497 75.000 0

7028 Stralingsmeetapparatuur 107.100 0 107.100 0 107.100 V

7030 Paxtas/AED's 54.400 16.685 37.715 44.400 10.000 V

7033 Energiebesparende maatregelen 30.800 0 30.800 30.800 0

7036 Plan van aanpak Meldkamer 0 23.415 -23.415 23.415 -23.415 N

7037 MDT's (Ipads op de voertuigen) 0 7.858 -7.858 31.400 -31.400 N

7048 Ipads brandweer ROL 10.748 0 10.748 4.048 6.700 V

7049 Midlife vervanging banden en straalpijpen 56.634 74.987 -18.353 126.634 -70.000 N

7053 Redvesten 68.000 67.519 481 68.000 0

7054 Handlampen oplaadbaar 25.000 16.397 8.603 25.000 0

7070 Werkplaatsinrichting MTL 100.581 32.066 68.515 100.581 0

7076 Bijzonder materiaal HV's 45.000 42.680 2.320 55.000 -10.000 N

7080 Duikmaterialen 247.807 31.462 216.345 247.807 0

7089 HV-voertuig 65.048 42.699 22.349 45.048 20.000 V

7101 Kettingzagen incl zaagkleding 215.296 109.256 106.040 195.296 20.000 V

7102 Navigatie 92.000 31.852 60.148 53.300 38.700 V

7103 Dienstbussen 22.334 0 22.334 276.000 -253.666 N

7104 Dienstauto's (groot) 114.000 36.569 77.431 114.000 0

7105 Dienstauto's (klein) 110.500 0 110.500 110.500 0

7106 HV1-container 20.000 8.792 11.208 20.000 0

7108 Hoogwerker / Redvoertuig 172.603 172.603 0 172.603 0

7117 RV Schouwen-Duiveland 100.806 100.806 0 100.806 0

7121 Bluspakken jeugdbrandweer (10 jr) 50.000 0 50.000 50.000 0

7124 Verbouwing Segeerssingel 10 Middelburg 80.000 72.038 7.962 80.000 0

7126 I&A Telefoons 25.000 19.769 5.231 25.000 0

7128 Verbouwing kazerne Terneuzen Koegors 28.016 5.899 22.117 28.016 0

7140 Midlife update ICT middelen CoVa’s 0 0 0 105.000 -105.000 N

Kapitaaloverdrachten

7036 Plan van aanpak Meldkamer 0 0 0 23.415 23.415 V

7140 Midlife update ICT middelen CoVa’s 0 0 0 105.000 105.000 V

Eindtotaal 5.009.823 1.170.452 3.839.371 5.172.389 162.566 N

Toelichting

In de 1e Burap 2019 is het investeringsplan 2019 verlaagd met € 1.269.391 van € 6.279.214 naar 

€ 5.009.823. Het ging vooral over verschuivingen van 2019 naar 2020. In deze 2e Burap 2019 wordt 

voorgesteld het investeringsplan te verhogen met € 162.566 tot € 5.172.389. Mutaties van meer dan 

€ 10.000 worden toegelicht.

7028 Stralingsmeetapparatuur (neutraal) € 107.100 V

Overleg zal opgestart worden met crisisbeheersing/nucleair over deze investering. In 2019 vindt er 

geen investering meer plaats. Vervanging en de daarvoor beschikbare middelen worden 

doorgeschoven naar 2020 (neutraal).

Ipads brandweer op 7037, 7048 en 7102

Er is een planning opgesteld voor de vervanging van de Ipads van de brandweerorganisatie die op de 

operationele voertuigen (navigatie) en binnen de ROL in gebruik zijn.  
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a) 7037 Ipads op de voertuigen (MDT’s) € 31.400 N

Voor de vervanging van Ipads op de voertuigen is in 2019 € 31.400 nodig. Het gaat om 54 Ipads, 

waarvan 12 een al gerealiseerde uitbreiding betreft naar specialistische voertuigen; 42 worden er 

nog aangeschaft ter vervanging van afgeschreven Ipads. Gezien de mate van gebruik op een 

operationeel voertuig wordt de gemiddelde technische levensduur van een iPad gesteld op 5 jaar. In 

2020 zullen nog 13 voertuigen worden voorzien van een nieuwe Ipad. Hiervoor is € 7.300 nodig. 

b) 7048 Ipads brandweer ROL € 6.700 V

Voor de vervanging van Ipads van ROL-functionarissen bij de brandweer is nog € 4.000 nodig. Het 

gaat om 7 Ipads. Voor deze Ipads wordt gezien het intensievere gebruik een levensduur van 3 jaar 

aangehouden. Omdat het rest-budget € 10.748 bedraagt ontstaat er een voordeel van € 6.700. 

Omdat er in 2020 nog 4 Ipads zullen worden vervangen, wordt er € 2.300 doorgeschoven naar 2020. 

c) 7102 Navigatie € 38.700 V

Dekking van de kosten 2019 en 2020 van de MDT’s vindt plaats uit het investeringsbudget voor 

navigatie (waarvoor rekening was gehouden met een afschrijvingstermijn van 8 jaar). 

Verder was in de meerjarenbegroting rekening gehouden met een investeringsbudget van € 60.000 

op 7048 Ipads brandweer ROL (afschrijving 3 jaar) voor het eerst weer in 2021. Er vindt vanaf 2021 

een nieuwe verdeling over de jaren plaats.

7036 Plan van aanpak Meldkamer (neutraal)

In opdracht van de Politie zijn 8 Dell computers aangeschaft. Deze zullen worden doorberekend aan 

de Politie en meegenomen worden in de afrekening over 2019, die begin 2020 zal worden opgesteld. 

7049 Midlife vervanging van banen en straalpijpen € 70.000 N

In 2019 zullen nog een aantal voertuigen van nieuwe banden en straalpijpen worden voorzien. Het 

budget wordt in verband hiermee verhoogd met € 70.000.

7089 HV-voertuig € 20.000 V

Deze investering is nagenoeg afgerond. Het investeringsbudget kan worden verlaagd met € 20.000.

7101 Kettingzagen incl. zaagkleding € 20.000 V

Deze investering is nagenoeg afgerond. Gebleken is dat we met deze aanbesteding een voordeel 

hebben kunnen behalen.

7103 Dienstbussen (neutraal) € 253.666 N

In de 1e Burap 2019 is gemeld dat de levering van 5 dienstbussen pas zou plaatsvinden in 2020 

omdat de leverancier niet eerder kon leveren. Het budget is toen doorgeschoven naar 2020. 

Inmiddels is er bericht dat levering toch nog in 2019 kan plaatsvinden. Het budget wordt weer 

teruggeschoven van 2020 naar 2019.

7140 Midlife update ICT middelen CoVa’s (neutraal)

Vanuit het project Deltawateren is in samenwerking met Rijkswaterstaat de aanschaf van twee 

Commando Vaartuigen (CoVa’s) verzorgd. Deze schepen zijn dermate ingericht dat er bij een incident 

op het water, de schepen ingezet kunnen worden als coördinatiepunt voor het bestrijden van het 

incident op het water. VRZ heeft zich gecommiteerd aan het verzorgen van de midlife vervanging van 

de ICT middelen aanboord van deze CoVa’s. Verwachting is dat dit in het najaar van 2019 zal 

gebeuren. Dit wordt gedekt door een onttrekking aan de incidentele middelen op de balans.
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Bijlage 4: Taakstelling 2019-2023

De volgende taakstellingen zijn nog van toepassing in 2019 en volgende jaren:

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

cao 2019-2020 28.000 328.000 328.000 328.000

Totaal 370.287 1.134.066 1.065.766 1.111.616

Algemeen

De programmabegroting 2019 en 2020 zijn sluitend door het opnemen van een algemene structurele 

taakstelling. De structurele taakstelling 2019 van € 171.855 is in deze 2e bestuursrapportage2019/ 4e 

begrotingswijziging 2019 verwerkt als incidenteel nadeel. Eind 2019 zal een plan van aanpak worden 

opgesteld. 

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. De structurele 

taakstelling 2019 van € 210.250 is in deze 2e bestuursrapportage2019/ 4e begrotingswijziging 2019 

verwerkt als incidenteel nadeel. Eind 2019 zal een plan van aanpak worden opgesteld. 

Vertrek GMZ (vanaf 2021)

In 2020 worden de meldkamers van Zeeland en Midden-West-Brabant samengevoegd. In zowel onze 

begrotingen als onze jaarrekeningen is de afgelopen járen in de risicoparagraaf gemeld dat de 

overdracht financiële risico's voor Veiligheidsregio Zeeland 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. Eind 2019 zal een plan van aanpak 

worden opgesteld. 

Verdere reductie nodeloze uitrukken (STOOM)

Het terugdringen van loze (ongewenste en onechte) meldingen van het openbaar brandmeldsysteem 

(OMS) en daardoor nodeloze uitrukken van de brandweer is één van de speerpunten van Brandweer 

Nederland. Om de brandveiligheid in gebouwen met een verhoogde kans op (ongevallen bij) brand te 

vergroten, is het bij bepaalde categorieën wettelijk verplicht om het gebouw te voorzien van een 

brandmeldinstallatie (BMI). Door de brandmeldinstallatie is een eventuele brand vroegtijdig te 

ontdekken en zowel de organisatie in het gebouw als de brandweer tijdig te alarmeren. Zo is het 

mogelijk een brand snel meester te zijn, slachtoffers te voorkomen en schade te beperken. 
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Een deel van deze BMI’s moet rechtstreeks doormelden naar de regionale alarmcentrale (RAC) van 

de brandweer, de zogenaamde automatische doormelding. Naast een verhoging van de 

brandveiligheid heeft dit systeem een keerzijde. Er is vaak sprake van nodeloos alarm door o.a. 

verkeerd gebruik, storingen en onderhoudswerkzaamheden. Met het reeds lopende project STOOM 

wordt ernaar gestreefd om het aantal uitrukken op ongewenste en onechte OMS- en PAC- meldingen 

de komende jaren terug te dringen. Hiervoor is een structurele taakstelling opgenomen in de 

begroting van € 42.750 (= 171 * € 250).

Realisatie 

t/m 2018

Streefwaarde

2019

Streefwaarde 

2020

Streefwaarde 

2021

Streefwaarde 

2022

Reductie uitrukken op OMS- en 

PAC- meldingen t.o.v. 2016 

(cumulatief)

154 171 171 171 171

CAO gemeenten 2019-2020 (vanaf 2021)

Er is rekening gehouden met een structurele verhoging van 4,9 % in de periode 2019-2020 op basis 

van de VZG-richtlijn. In de cao is een verhoging van 6,25% afgesproken. Omdat de verhoging 

gefaseerd wordt ingevoerd, ontstaan er in 2019 en 2020 geen budgettaire problemen. Vanaf 2021 

wel. Het tekort ten opzichte van de begroting dat vanaf 2021 ontstaat bedraagt ca. 1,35% dat 

overeenkomt met ca. € 300.000. Er zijn geen afspraken gemaakt met de deelnemende gemeenten 

over nacalculatie van de VZG-richtlijn. De extra kosten zijn daarom als taakstelling opgenomen.

CAO gemeenten 2019-2020: Tegemoetkoming ziektekosten

Vanaf 2019 ontstaan er extra kosten omdat alle medewerkers in aanmerking komen voor een 

tegemoetkoming in de ziektekosten. De extra kosten bedragen € 28.000 structureel.
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Bijlage 5: Inhuur derden en advieskosten

Begroting 2019 1e Burap 2019 2e Burap 2019 Totaal

Incidentele, projectmatige inhuur 60.649 123.400 193.153 377.202

Advieskosten management onderzoek PPS 35.649 -30.000 5.649

Advieskosten dialoogsessies 10.000 10.000

Ondersteuning management samenwerking GR-en & huisvesting 40.000 25.000 65.000

Onderzoek marktwaarde pand Segeerssingel 6.000 6.000

Ondersteuning I&A Visie op ICT (Cloudtoepassing) 21.400 5.000 26.400

Implementatie SQUIT 98.153 98.153

Advieskosten Maritieme Veiligheid 49.000 49.000

Advieskosten nucleaire veiligheid 20.000 20.000

(Brandweer)centralisten bemensing 24-uurs rooster 25.000 25.000

Advieskosten samenvoegen meldkamers 50.000 50.000

Project ResQU2 technologische innovatie 22.000 22.000

Vacatures / vervanging bij ziekte / zwangerschapsverlof 35.500 292.500 89.500 417.500

Tijdelijke inhuur secretariaat 37.000 37.000

Tijdelijke inhuur risico- & crisiscommunicatie 13.900 13.900

Detachering HRM-functionaris(sen) ivm vacatures 139.300 139.300

Tijdelijke inhuur Informatisering & automatisering 14.900 14.900

Tijdelijke inhuur Industrie, transport, ruimte (ITR) ivm uitruil ministerie 35.500 10.000 45.500

Tijdelijke inhuur Industrie, transport, ruimte (ITR) ivm controles 23.900 23.900

Tijdelijke inhuur Wonen, werken, recreëren (WWR) 9.000 32.500 41.500

GMZ (uitruil met VR MWB) 81.500 20.000 101.500

Structureel 295.900 -4.000 0 291.900

Coördinerend gemeentesecretaris Bevolkingszorg 30.000 30.000

Piket communicatie-adviseur COPI Bevolkingszorg 15.000 15.000

Advieskosten management algemeen 40.000 -30.000 10.000

Advieskosten HRM 15.000 15.000

Advieskosten Financiën 10.000 10.000

Advieskosten Crisisbeheersing 5.000 5.000

Piket externen GMZ (o.a. piketkosten Witte Kruis 2014-2017) 26.200 26.200

Piket externen GHOR 149.700 26.000 175.700

Diversen 5.000 5.000

Totaal 392.049 411.900 282.653 1.086.602
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