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Voorwoord 

Voor u ligt de begroting 2021 van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ). In deze begroting 

worden activiteiten beschreven die de veiligheidsregio in 2021 wil uitvoeren. Deze activiteiten zijn 

hoofdzakelijk gebaseerd op het Regionaal Beleidsplan 2020-2023 dat na raadpleging van gemeenten 

is vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 19 december 2019. 

De beschreven activiteiten zijn daarom niet nieuw. De hoofdtaak van de VRGZ blijft de operationele 

dienstverlening op de terreinen van brandweer, ambulancezorg, meldkamer en voorbereiding en 

bestrijding van crises en rampen. De inzet van deze activiteiten is steeds meer risicogericht en leidt 

binnen algemene kaders tot maatwerkoplossingen. 

Parallel aan de uitvoering van de basistaken wordt voor de periode in 2020-2023 aandacht 

geschonken aan vier accenten, welke zijn uitgewerkt in het regionaal beleidsplan: 

1. Versterking samenwerking en afstemming 

2. Risicogerichte benadering 

3. Versterken weerbare samenleving 

4. Toekomstbestendig houden van de veiligheidsregio 

 

Daarnaast is in deze periode extra aandacht voor de volgende specifieke risico’s: 

▪ Gevolgen cyberrisico’s 

▪ Gevolgen criminaliteit voor fysieke leefomgeving/fysieke veiligheid 

▪ Gevolgen extreem weer 

▪ Gevolgen energietransitie 

 

Vanuit een inhoudelijke noodzaak en de bestuurlijke context van verlengd lokaal bestuur wordt 

samen met partners, inwoners en bedrijven invulling gegeven aan deze activiteiten om te komen tot 

een zo veilig mogelijke samenleving. Een samenleving waarin honderd procent garantie op veiligheid 

niet bestaat en alle betrokkenen zich gecommitteerd voelen aan het creëren van een zo veilig 

mogelijke omgeving. De inbreng van iedereen is van belang; ‘iedereen is hulpverlener’. 

Uitgaande van de huidige situatie vindt de uitvoering van de activiteiten plaats binnen de bestaande 

financiële ruimte. Overeenkomstig hetgeen is beschreven in de Kaderbrief 2021 VRGZ wordt in de 

voorliggende begroting een bijdrage gevraagd voor de afgesproken index die is gebaseerd op door 

het Algemeen Bestuur vastgestelde standaard uitgangspunten. Daarnaast wordt gemeenten een 

extra bijdrage van € 105.000,- gevraagd voor autonome ontwikkelingen. De veiligheidsregio zit in 

financiële zin niet ruim in het jasje; het vet zit niet meer op de botten. Het bestuur acht de financiële 

ondergrens verantwoord zonder de primaire dienstverlening aan te hoeven tasten. 

 

Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid  
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1 Inleiding 

1.1 Leeswijzer begroting 

De begroting van de VRGZ bestaat uit:  

▪ de (overkoepelende) accenten uit het beleidsplan 2020-2023 die in 2021 worden opgepakt; 

▪ Crisis- en Rampenbestrijding (Brandweer en sector Crisisbeheersing); 

▪ Regionale Ambulancevoorziening; 

▪ interne bedrijfsvoering. 

In het tweede hoofdstuk wordt beschreven welke (overkoepelende) accenten uit het beleidsplan 

2020–2023 in 2021 worden opgepakt. Het beleidsplan omvat een periode van vier jaar en vormt de 

kapstok van de bestuurlijke stukken. De begroting van 2021 is gebaseerd op dit beleidsplan en ook 

de tussentijdse rapportages worden daarvan afgeleid. De samenhang tussen meerjarenplan, de 

jaarlijkse plannen en de financiële cyclus is als volgt:  

 

Meerjarenplannen uit de Wet veiligheidsregio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jaarlijkse plannen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In het derde en vierde hoofdstuk worden de jaarplannen van de twee programma’s van de 

veiligheidsregio weergegeven: Crisis- en Rampenbestrijding (Brandweer en sector Crisisbeheersing) 

en de Regionale Ambulancevoorziening. In hoofdstuk vijf en zes volgen de paragrafen en de 

financiële uiteenzetting. In hoofdstuk 7 zijn de bijlagen opgenomen.  

Regionaal 
risicoprofiel 

Regionaal 
beleidsplan 

Regionaal 
crisisplan 

Meerjaren oefen  
beleidsplan 

Begin kalenderjaar:  
1. Plannen nog 

actueel? 
2. Prioriteiten nog 

actueel? 
3. Evaluatie 

jaarplannen 
sectoren 

4. Marap I (mede op 
basis van 1 t/m 3) 

5. Begroting II  

 

2e helft kalenderjaar: 
1. Evt. aanpassing 

RRP, RBP, RCP, 
Oef. BP 

2. Jaarplannen 
sectoren nieuwe 
jaar 

3. Marap II 
4. Begroting I 

Afstemmen met 
gemeenten en 
crisispartners 

Afstemmen met 
gemeenten en 
crisispartners 

Ramp- en 
incidentbestrij-
dingsplannen 
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2 Beleidsplan 2020-2023 

In december 2019 is het regionaal beleidsplan voor de periode 2020-2023 door het Algemeen 

Bestuur vastgesteld. In het beleidsplan worden de kernactiviteiten van de veiligheidsregio, de 

accenten voor de betreffende beleidsperiode en een aantal specifieke risico’s benoemd. Dit 

hoofdstuk van de begroting 2021 volgt dezelfde indeling: eerst wordt kort ingegaan op de 

kernactiviteiten en vervolgens wordt bij elk van de vier geformuleerde accenten beschreven wat 

uitgangspunt en doel is, met daarbij aangegeven wat we in het begrotingsjaar 2021 gaan realiseren 

(dit wordt in de programmahoofdstukken verder uitgewerkt). Het hoofdstuk sluit af met een korte 

beschrijving van de specifieke risico’s. In bijlage 7.4 bij de begroting is het volledige 

activiteitenoverzicht van het beleidsplan opgenomen. 

 

2.1 Kernactiviteiten 

Operationele dienstverlening op de terreinen van ambulancezorg, brandweer, meldkamer en de 

voorbereiding op en bestrijding van rampen en crises zijn de belangrijkste taken van de 

veiligheidsregio. Deze dienstverlening op het terrein van fysieke veiligheid moet betrouwbaar en 

adequaat zijn. Op het terrein van fysieke veiligheid is de VRGZ de partner voor gemeenten en andere 

instellingen. De veiligheidsregio verleent haar diensten aan iedereen die woont, verblijft of werkt in 

de regio Gelderland-Zuid. Deze dienstverlening wordt vormgegeven tegen de achtergrond dat 

borging of herstel van veiligheid geen statisch begrip is. 

Immers, maatschappelijke, politieke, demografische, technologische en klimatologische 

ontwikkelingen leiden tot verandering van risico’s en wijziging in de perceptie wat veiligheid 

betekent. Dit betekent voor de veiligheidsregio een continue bezinning op wat de rol van de 

veiligheidsregio is als het gaat om die veiligheid en wat dit vervolgens betekent voor de organisatie. 

De basistaken van Veiligheidsregio Gelderland-Zuid zijn als volgt in het Regionaal Beleidsplan 

2020-2023 gecategoriseerd: wettelijke taken, adviesfunctie, een veilige en gezonde leefomgeving, 

multidisciplinaire basistaken en informatievoorziening. 

 
 

2.2 Accenten 

 Samenwerking en afstemming 

Uitgangspunt 

Het eerste accent zoals beschreven in het beleidsplan 2020–2023 betreft samenwerking en 

afstemming. 

In 2018 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met de notitie ‘Wij in verbinding’. Daarin werd de 

navolgende ambitie beschreven: Wij zijn dé partner op het gebied van fysieke veiligheid met oog 

voor sociale veiligheid. Wij leveren uitstekende dienstverlening aan iedereen die woont, werkt en 

verblijft in Gelderland-Zuid en dragen daarmee in belangrijke mate bij aan een veilige leefomgeving. 

Wij worden gekenmerkt als verbinders van veiligheid en staan midden in de samenleving. 

Vanuit deze gedachte is er bewust voor gekozen om het Regionaal Beleidsplan 2020-2023 in 

verbinding met partners tot stand te brengen. Er zijn samenwerkingsrelaties aangegaan met 
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gemeenten en andere partijen en deze zijn nadrukkelijk betrokken geweest bij het maken van keuzes 

van de inhoudelijke activiteiten van de VRGZ. Samenwerking en afstemming is dan ook het eerste 

van de vier accenten van het regionaal beleidsplan. 

De veiligheidsregio faciliteert activiteiten om relevante experts (personen en instellingen) bij elkaar 

te brengen die zicht hebben op trends en ontwikkelingen en wat dit betekent voor de veiligheid in de 

regio. Met dit inzicht wordt bekeken wat de taakstelling, rol en verantwoordelijkheden van ieder zijn 

om een veilige samenleving zoveel mogelijk te borgen of om daarnaar terug te keren. Dit vereist een 

integrale, proactieve en naar buiten gerichte houding van de veiligheidsregio. Het investeren in die 

netwerkorganisatie is van groot belang. Veiligheid is een coproductie. 

 

Doel 
In 2023 willen we de samenwerking en afstemming versterkt hebben door een werkwijze te hebben 

opgezet om flexibel en alert aan te sluiten bij de continu in verandering zijnde leefomgeving en 

(hulpverlenings- en advies-) praktijk. 

 

Wat gaan we doen in 2021? 

De intensieve samenwerking met partners, zoals we die de afgelopen jaren hebben ontwikkeld, 

zetten we voort en bouwen we waar wenselijk verder uit. De samenwerking kunnen we nog beter 

faciliteren en borgen door de informatie-uitwisseling te versterken en de informatiestromen beter te 

managen. Daarom is een project gestart dat de verschillende behoeften aan interne en externe 

informatievoorziening bundelt in de ontwikkeling van ons informatiemanagement. 

 

 

Informatiemanagement  

Om in 2023 de beoogde samenwerking intern, maar zeker ook extern, verder te professionaliseren, 

krijgt het onderwerp informatiemanagement hoge prioriteit in 2020 en 2021. In 2019 en 2020 (met 

doorloop naar 2021) wordt in kaart gebracht op welke fronten (koud en warm, intern en extern) en 

met welke middelen de grootste kwalitatieve winst behaald kan worden voor sturing van en 

informatie-uitwisseling binnen de VRGZ-organisatie en voor de samenwerking met externe partners.  

Onder het begrip informatiemanagement wordt meegenomen de aanpassing van de digitale 

infrastructuur van de VRGZ aan de Omgevingswet en de ontwikkeling van een visie op informatie-

uitwisseling in de witte keten. 

 
 
Veiligheidsinformatieknooppunt 

Een bijzonder onderdeel binnen informatiemanagement is de ontwikkeling van een VIK 

(Veiligheidsinformatieknooppunt, ook wel veiligheidsinformatiecentrum genoemd). Via diverse 

kanalen en op basis van afspraken met onze partners bereikt ons informatie die relevant kan zijn 

voor het risicobeeld en incidenten in onze regio. Door goede samenwerkingsafspraken en 

ontwikkeling van de (digitale) mogelijkheden is de informatiestroom de afgelopen jaren enorm 

toegenomen. Dit maakt het mogelijk om ontwikkelingen en risico’s eerder en beter in beeld te 

hebben. Dit vraagt om goede ontsluiting van de informatie en maatschappelijke en/of bestuurlijke 
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duiding aan die informatie. Een VIK is de facilitator hiervan. In 2020 volgt een voorstel in welke vorm 

een VIK wordt geoperationaliseerd. 

 

Flexibele crisisorganisatie 

Een tweede speerpunt vallend onder het accent `samenwerking en afstemming’ is het werken aan 

een flexibele crisisorganisatie. In 2020 en 2021 wordt een visie op de flexibele crisisorganisatie 

ontwikkeld.  

Van oudsher is de crisisorganisatie gericht op kortdurende crises, waarbij vitale functies continu 

uitgevoerd worden. Nieuwe soorten en langdurige crises en een samenloop van de effecten van 

diverse crises stellen echter andere eisen aan alarmeren, opschalen en samenwerken binnen de 

crisisstructuur. Rekening moet worden gehouden dat vitale functies kunnen uitvallen of afhankelijk 

van de aard van de crisis niet nodig zijn. Daarom wordt, met behoud van de kracht van de 

crisisorganisatie zoals wij die nu kennen, doorontwikkeld naar een toekomstbestendige structuur en 

werkwijze. Daarin staan wij niet alleen, ook landelijk zien we dat veiligheidsregio’s en het IFV zich 

richten op flexibilisering. Wij sluiten waar mogelijk aan bij deze landelijke ontwikkeling met oog voor 

behoud van wat in Gelderland-Zuid nodig is. Het begrip flexibiliteit krijgt in 2021 versterkte aandacht 

bij werving en selectie, opleiden, trainen en oefenen, evalueren en door te werken met thema’s die 

meebewegen met de samenleving.  

 

 Risicogerichte benadering 
 
Uitgangspunt 

Het tweede accent uit het eerdergenoemde beleidsplan is gebaseerd op een actueel regionaal 

risicoprofiel. Dit profiel laat op hoofdlijnen een vergelijkbaar beeld als de afgelopen jaren zien met 

betrekking tot het gehele gebied van Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. De risico’s en de mogelijke 

aantasting van veiligheid zijn niet overal hetzelfde. Een standaardaanpak van onveilige situaties is 

niet overal opportuun. Aan de hand van die risicogerichte benadering wordt bekeken welke 

dienstverlening maatschappelijk, bestuurlijk en financieel proportioneel is. Met dit als uitgangspunt 

zijn in het verleden door het Algemeen Bestuur een risicogericht programma en een 

brandweerzorgplan, basisbrandweerzorg en spreiding van een aantal specialismen vastgesteld. De 

hieruit voortvloeiende dienstverlening door de veiligheidsregio is daardoor steeds 

gedifferentieerder.  

Overeenkomstig hiermee is de beoordeling of de meer gedifferentieerde dienstverlening ook 

adequaat is. Een uniform gehanteerde kwantitatieve tijdsnorm die bepaalt of een dienstverlening 

goed is verricht, is onvoldoende maatgevend. Op landelijk niveau wordt gekeken naar de 

ontwikkeling van kwaliteitsnormen die meer recht doen aan de beoordeling of een dienstverlening 

adequaat is verricht. 

 

Doel 

Aan de hand van die risicogerichte benadering wordt bekeken welke dienstverlening 

maatschappelijk, bestuurlijk en financieel proportioneel is. 
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Wat gaan we doen in 2021? 
 
Omgeving 

In 2021 wordt gewerkt aan een nieuw regionaal evenementenbeleid, de voorbereiding van 

zorginstellingen op regionale risico’s en wordt nagegaan welke risico’s uit het regionale risicoprofiel 

en andere risico-inventarisaties in de gemeente spelen en op basis waarvan de veiligheidsregio zal 

adviseren ten behoeve van een veilige regio. 

 

 Weerbare samenleving 
 
Uitgangspunt 

Een weerbare samenleving vormt de kern van het derde accent uit het beleidsplan. De ingewikkelder 

wordende maatschappij laat een steeds grotere afhankelijkheid van systemen en voorzieningen zien 

die zorgen voor verwevenheid en het optreden van keteneffecten. Crises kenmerken zich steeds 

meer doordat zij een hybride karakter hebben, complexer zijn en een langere aanloop en nasleep 

hebben. Dat vraagt om nieuwe vormen van samenwerken. Crisisbeheersing wordt beïnvloed door 

deze vervagende grenzen in de samenleving en dit brengt nieuwe uitdagingen met zich mee voor een 

organisatie als de veiligheidsregio. 

 

De veiligheidsregio is niet uitgerust om alle denkbare risico’s zelf het hoofd te bieden en is daarvoor 

ook niet in het leven geroepen. Belangrijk is echter dat de regio met de kernactiviteiten als basis 

fungeert als facilitator om relevante experts (personen/instellingen) bij elkaar te brengen die zicht 

hebben op actuele gebeurtenissen, trends en ontwikkelingen en wat dit betekent voor de veiligheid 

in de regio op de korte en langere termijn. Met dit inzicht wordt bekeken wat de taakstelling, rol en 

verantwoordelijkheden van ieder is om een veilige samenleving zoveel mogelijk te borgen of daarin 

terug te keren. Dit vereist een organiserend vermogen en een integrale, proactieve en naar 

buitengerichte houding van de veiligheidsregio. Het investeren in die netwerkorganisatie is van groot 

belang. Veiligheid is een coproductie. Het al bestaande regionaal veiligheidsoverleg kan als 

overlegplatform worden gebruikt om inzichten daarover met elkaar af te stemmen. Dit vergt een 

proactieve inzet van medewerkers die bereid zijn over de eigen grenzen heen te kijken en de 

noodzaak te onderkennen dat veiligheidsvraagstukken alleen in gezamenlijkheid kunnen worden 

opgelost. De VRGZ neemt zeker op het terrein van fysieke veiligheid daarin 

procesverantwoordelijkheid. 

 

Juist de netwerksamenleving in relatie tot de onderlinge afhankelijkheid maakt dat iedereen een 

eigen verantwoordelijkheid heeft om voor zover mogelijk voor zichzelf en anderen te zorgen. Maar 

ook om calamiteiten door eigen handelen te voorkomen. Deze verantwoordelijkheid neemt de 

overheid niet uit handen. Het overheidsoptreden is aanvullend op de zelfredzaamheid van inwoners 

en de eigen verantwoordelijkheid van burgers en bedrijven. De overheid stimuleert inwoners zich 

medeverantwoordelijk te voelen, ook op het gebied van veiligheid.  
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Doel 

De weerbaarheid van de samenleving (inwoners, bedrijven, instellingen) in Gelderland-Zuid 

vergroten; het vertrekpunt is hierbij ‘veiligheid is van ons allemaal en iedereen is hulpverlener’. 

 

Wat gaan we doen in 2021? 

 

Zelfredzaamheid 
In de afgelopen beleidsperiode is gewerkt aan zelfredzaamheid, burgerparticipatie en communicatie 

om bij te dragen aan de zelfredzaamheid van de inwoners van Gelderland-Zuid. Ook het bevorderen 

van het bewust zijn van de eigen verantwoordelijkheid om goed voorbereid te zijn maakt hier deel 

van uit. Dit zetten we de komende jaren voort.  

 

Bevolkingszorg 

In 2021 wordt vanuit bevolkingszorg de burgerparticipatie en burgerhulpverlening nader 

vormgegeven en in samenwerking met de gemeenten nagegaan op welke wijze uitbreiding kan 

plaatsvinden van het aantal inwoners dat beschikt over AED/reanimatie, BHV- en EHBO-kwalificaties. 

 

 Een toekomstbestendige veiligheidsregio 

 

Uitgangspunt 

Tot slot wordt het laatste accent beschreven. In de programmabegroting 2021 en meerjarenraming 

2022-2024 is zo veel mogelijk rekening gehouden met nu al voorzienbare ontwikkelingen die op de 

veiligheidsregio afkomen. Voor een aantal ontwikkelingen geldt dat deze bekend zijn. Echter, de 

beleidsmatige en financiële consequenties zijn voor de veiligheidsregio op dit moment nog 

onduidelijk. Hieronder worden deze ontwikkelingen genoemd.  

 

Doel 

Een veiligheidsregio die voor de uitvoering van haar taken voorbereid is op de uitdagingen van de 

komende jaren. 

 

 

Wat gaan we doen in 2021? 

Op elk van de genoemde onderdelen zal de veiligheidsregio aan het bestuur rapporteren over de 

beleidsmatige, organisatorische (inclusief operationele) of financiële consequenties. 

 

Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) Oost-Nederland 

Om de kwetsbaarheid van de dienstverlening door de meldkamer Gelderland-Zuid te verminderen en 

de kwaliteit en continuïteit te borgen heeft het bestuur in 2019 ingestemd om de 

meldkameractiviteiten te verplaatsen naar Arnhem. Dit is in feite een tussenstap op weg naar de 

samenvoeging van de meldkamers van de Veiligheidsregio’s Gelderland-Zuid, Gelderland Midden, 
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Noord- en Oost-Gelderland, Twente en IJsselland in Apeldoorn. Het streven is dat deze 

samenvoeging plaatsvindt in 2022. 

Als gevolg van de inwerkingtreding per 1 januari 2020 van de Wijzigingswet meldkamer is de politie 

verantwoordelijk voor het beheer en instandhouding van de meldkamers. De verantwoordelijkheid 

van de veiligheidsregio’s voor het beheer en instandhouding van de meldkamerfunctie vervalt dan.  

De veiligheidsregio’s zijn en blijven wel verantwoordelijk voor de samenvoeging van de meldkamers 

naar één meldkamer in Oost-Nederland en de uitoefening van de meldkamerfunctie. 

Voor het bestuur is van belang dat in aansluiting op de landelijke regelgeving in samenspraak met de 

betrokken vijf veiligheidsregio’s in Oost-Nederland en de politie/LMS een convenant wordt 

voorbereid, waarin wordt vastgelegd op welke wijze de regionale governance en sturing van de 

meldkamerfunctie in Oost-Nederland plaatsvindt. Dit is van belang, omdat de veiligheidsregio’s en 

daarmee de burgemeesters verantwoordelijk blijven voor een juiste uitvoering van de 

meldkamerfunctie. 

De veiligheidsregio’s blijven daarnaast in de nieuwe situatie na samenvoeging verantwoordelijk voor 

de sturing op de multi-taken, multi-samenhang en opschaling, werkgeverschap centralisten 

brandweer, criteria voor grootschalig optreden, invulling van de CaCo-functie, de aansturing en 

opleiding van de CaCo’s, multi OTO-taken en OMS-taken. 

In het verlengde hiervan is van belang dat in samenspraak met de betrokken vijf veiligheidsregio’s in 

Oost-Nederland en de politie/LMS een convenant wordt voorbereid, waarin wordt vastgelegd aan 

welke (kwalitatieve) prestatie-eisen de meldkamerfunctie moet voldoen, inclusief de multi-taken van 

de nieuwe meldkamer in Oost-Nederland.  

 

Vrijwilligheid brandweer 

In 2018 is gebleken dat het stelstel van vrijwilligheid bij de brandweer niet in lijn is met Europese 

regelgeving. Vervolgens is in overleg met de minister van Justitie en Veiligheid besloten om een 

zogenaamde denktank de opdracht te geven te onderzoeken hoe, met behoud van vrijwilligheid, de 

brandweervrijwilligers nadrukkelijk en fundamenteel zijn te onderscheiden van de beroepskrachten, 

zodat wordt voldaan aan de normen uit Europese en internationale regelgeving en jurisprudentie van 

het Europese Hof van Justitie. Het resultaat hiervan is dat door een taakdifferentiatie tussen de 

vrijwilligers en de beroepsmedewerkers mogelijk kan worden voldaan aan de Europese regels. 

Om te komen tot een afgewogen en zorgvuldig besluit, hebben het Veiligheidsberaad en de minister 

de denktank gevraagd om de mogelijke consequenties van deze denkrichting inzichtelijk te maken 

voor alle veiligheidsregio’s en gesprekken aan te gaan met alle betrokken partners, onder wie de 

vrijwilligers zelf.  

Op 19 december 2019 is door het Algemeen Bestuur besloten nader onderzoek te doen in de regio 

wat de consequenties zijn van de voorgestelde denkrichting. Het resultaat hiervan wordt verwacht in 

april 2020. Het voornemen is dat op landelijk niveau in juni 2020 besluitvorming plaatsvindt over de 

gewenste taakdifferentiatie tijdens het overleg van het Veiligheidsberaad met de minister.  

Afhankelijk van deze besluitvorming wordt één en ander nader uitgewerkt in 2020 en 2021. 
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Het voornoemde onderzoek naar de taakdifferentiatie interfereert met het in hoofdstuk 3.1.1 

beschreven bestaande (landelijk) programma Vrijwilligheid. Daarin wordt onderzocht: 

1. werving en behoud van vrijwilligers met als doel de bezetting en paraatheid van posten op peil te 

kunnen houden, en 

2. het verkennen van mogelijkheden voor de langere termijn om het vrijwilligersstelsel robuuster 

en toekomstbestendiger te maken. 

 

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren 

Op 1 januari 2020 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking getreden. 

Voor het personeel van de veiligheidsregio’s, niet zijnde het ambulancepersoneel dat in dienst is van 

de veiligheidsregio’s (omdat dit personeel een eigen CAO volgt), is uitstel verleend. Om dit uitstel 

was verzocht vanwege de complexe situatie van werkgeverschap waarmee de veiligheidsregio’s te 

maken hebben: verschillende soorten groepen van personeel (kantoorpersoneel, 

beroepsbrandweerlieden, vrijwillige brandweerlieden en medewerkers met een beschikbaarheids- 

en bereikbaarheidsaanwijzing). Formeel is het nu zo geregeld dat de van rechtswege omzetting van 

de huidige aanstelling van het personeel van de veiligheidsregio’s naar een arbeidsovereenkomst 

naar burgerlijk recht, geschiedt op een later te bepalen tijdstip, bij Koninklijk Besluit te bepalen.  

 

Vooruitlopend op de toepassing van de Wnra op veiligheidsregio’s wordt bekeken op welke wijze de 

toekomstige collectieve arbeidsvoorwaardenvorming voor het personeel van de veiligheidsregio’s 

vorm kan krijgen. Door de voorzitter van het Veiligheidsberaad is aan alle veiligheidsregio’s gevraagd 

zich te beraden om aan te sluiten bij een bestaande werkgeversvereniging óf een eigen 

werkgeversvereniging te creëren. Het voornemen is dat het Veiligheidsberaad op 12 juni 2020 tot 

een gedragen keuze komt en een besluit neemt over vervolgstappen. 

 

Wetsvoorstel ambulancevoorziening 

In de inleiding van de begroting 2020 staat beschreven dat de vigerende Tijdelijke wet 

ambulancezorg (Twaz) de procedure regelt waarlangs RAV’s een zogenaamde aanwijzing tot het 

verrichten van ambulancevervoer kunnen verkrijgen. In december 2012 heeft de RAV Gelderland-

Zuid een dergelijke aanwijzing ontvangen. De Twaz heeft een looptijd tot 1 januari 2021 en wordt 

uiterlijk op die datum vervangen door een nieuwe Wet Ambulancezorg. Tot dat moment zijn de 

huidige aanwijzingen door het ministerie van VWS bevroren, teneinde een `level playing field’ te 

behouden. Ongewis was of sprake zou zijn van een aanbesteding van vergunningen en welke mate 

van concurrentie dit met zich brengt.  

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft in november 2019 advies gevraagd aan 

onder meer veiligheidsregio’s over zijn voornemen een nieuwe wet Ambulancevoorzieningen in 

werking te laten treden. In deze wet geeft de minister aan dat hij voornemens is per 

veiligheidsregiogebied één aanbieder aan te wijzen die de ambulancezorg verzorgt. De huidige 

aanbieders zouden deze aanwijzing krijgen. De minister sluit iedere vorm van concurrentie uit. 

Voor Ambulancezorg Gelderland-Zuid betekent dit voortzetting van de huidige taken. De minister 

geeft in zijn wetsvoorstel ook aan dat hij samen met het veld werkt aan kwaliteitscriteria die gebruikt 
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kunnen worden voor de beoordeling of ambulancezorg adequaat geschiedt. Deze kwaliteitsnormen 

opgesteld in het nieuwe kwaliteitskader Ambulancezorg krijgen een expliciete plek in de nieuwe 

wetgeving. Daarmee is de huidige kwantitatieve normering dat in tenminste 95 % van de 

zogenaamde A1-meldingen een ambulance binnen 15 minuten na aanname van de melding ter 

plaatse is, niet de enige bepalende factor.  

In hetzelfde voorstel wordt aangegeven dat de minister een overheidscommissaris wil benoemen die 

zitting heeft in het Algemeen Bestuur. Deze commissaris kan besluiten van het Algemeen Bestuur 

tegenhouden als deze niet in het belang zijn van de permanente beschikbaarheid van goede 

ambulancevoorzieningen. Deze toezichthouder ziet toe op het functioneren van het Dagelijks 

Bestuur waar dit bestuur tot taak heeft te zorgen voor voldoende en goede ambulancezorg. De 

toezichthouder heeft periodiek overleg met de minister en is verantwoording verschuldigd aan de 

minister. De inwerkingtreding van de wet is voorzien op 1 januari 2021. In de loop van 2020 wordt 

duidelijk hoe de definitieve wet er uit ziet en wat dit betekent voor de bestuurlijke processen en 

besluitvorming en regelgeving zoals de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gelderland-

Zuid. 

 
Evaluatie Wet veiligheidsregio’s 

De Wet veiligheidsregio’s wordt geëvalueerd. In de zomer van 2019 is hiertoe een 

evaluatiecommissie ingesteld. De evaluatie is van belang om zicht te krijgen op het functioneren van 

het stelsel zoals beschreven in de Wet veiligheidsregio’s, zowel ten aanzien van de bestuurlijke als 

operationele componenten. Het gaat daarbij om de realisatie van efficiënte en kwalitatief 

hoogwaardige brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening, bevolkingszorg, rampenbestrijding en 

crisisbeheersing onder bestuurlijke regie. De evaluatiecommissie heeft tot taak de doeltreffendheid 

en de effecten van de Wet veiligheidsregio’s en onderliggende regelgeving in de praktijk te 

onderzoeken en daarbij ook te bezien of de huidige wet bruikbaar is in het licht van actuele en 

toekomstige dreigingen, maatschappelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen in de crisisbeheersing. 

Het is de bedoeling dat de evaluatie zo wordt uitgevoerd dat deze inzicht biedt in wat goed werkt, 

waar verbetermogelijkheden zijn en wat bij knelpunten de oplossingsrichtingen zijn. De 

evaluatiecommissie brengt uiterlijk eind 2020 haar onderzoeksrapport uit.  

De minister heeft aangegeven dat de evaluatie vorm wordt gegeven in afstemming met het 

Veiligheidsberaad en dat het voor de hand ligt dat daarbij ook de schaal van de veiligheidsregio’s en 

de samenwerking met ketenpartners worden meegenomen als punten in de evaluatie. 

Het is nog onduidelijk welke beleidsmatige en financiële consequenties voortkomen uit deze 

evaluatie. 

 

Strategisch Plan Vastgoed (SPV) 

Er is afgesproken dat er een strategisch vastgoedplan komt waarin in meerjarig perspectief helder is 

wat de inhoudelijke opgaven zijn en hoe dit zich verhoudt met de financiering. Het bestuur wordt in 

2020 over het strategisch plan geïnformeerd. 
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2.3 Specifieke risico’s 

Na het beschrijven van de kernactiviteiten en de vier accenten in de voorgaande twee paragrafen, 

volgen in deze paragraaf de specifieke risico’s. In het beleidsplan zijn vier specifieke risico’s genoemd 

waar de veiligheidsregio in de periode 2020-2023 mee te maken krijgt:  

 

Wat Hoe Wie Wanneer 

Gevolgen cyberrisco’s Dit samen met andere onderdelen van de 

VRGZ, gemeenten en crisispartners 

onderzoeken 

Crisisbeheersing  2020-2021 

Gevolgen criminaliteit 

voor fysieke 

leefomgeving/ veiligheid 

Dit samen met andere onderdelen van de 

VRGZ, gemeenten en crisispartners 

onderzoeken 

Crisisbeheersing  2022-2023 

Gevolgen extreem weer Dit samen met andere onderdelen van de 

VRGZ, gemeenten en crisispartners 

onderzoeken 

Brandweer 2022-2023 

Gevolgen 

energietransitie 

Dit samen met andere onderdelen van de 

VRGZ, gemeenten en crisispartners 

onderzoeken 

Brandweer 2020-2021 

Tabel 2.3.1: specifieke risico’s 2020-2023 

 
In het beleidsplan is uiteengezet dat elk (deel-) risico volgens een vaste structuur, aan de hand van 
een aantal vragen, wordt onderzocht en opgepakt. 
 
Gevolgen cyberrisico’s 
Conform bovenstaande tabel gaat de veiligheidsregio in 2020 en 2021 specifiek aandacht schenken 
aan de gevolgen van cyberrisico’s.  
 
Gevolgen energietransitie 
De veiligheidsregio legt gezien de recente landelijke ontwikkelingen (incidenten rondom brandende 
zonnepanelen en elektrische auto’s) als het gaat om energietransitie, in de jaren 2020 en 2021 de 
prioriteit bij de gevolgen van de energietransitie (in plaats van de gevolgen van criminaliteit). 
 
Voor beide onderwerpen geldt dat in eerste instantie het ambitieniveau wordt vastgesteld. 
Daarnaast wordt verkend wat de landelijke ontwikkelingen zijn en wordt nagegaan wat de 
mogelijkheden via het netwerk zijn om aan te haken op deze ontwikkelingen.  
 
De energietransitie raakt vele partijen, maar ook de eigen organisatie. Voor het onderwerp 
energietransitie geldt dat, vooruitlopend op het ontwerpen van een meerjarig scenario, de 
veiligheidsregio kritisch bekijkt welke nieuwe aanschaffingen worden gedaan. Een voorbeeld is de 
afweging om geen dieselauto’s meer aan te schaffen. 
 
Voor alle genoemde risico’s geldt dat het feit dat de veiligheidsregio deze onderwerpen onderzoekt, 
niet automatisch betekent dat zij in de lead is. Bij elk onderwerp wordt bij de uitwerking aangegeven 
wat de taak, rol en verantwoordelijkheden van betrokken partijen zijn. Een voorbeeld is dat als het 
gaat om cyberrisico’s, de politie in de lead kan zijn en de veiligheidsregio volgt. 
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3 Programma Crisis- en Rampenbestrijding 

In het derde hoofdstuk van deze begroting wordt het programma Crisis- en Rampenbestrijding voor 

het begrotingsjaar 2021 verder uitgewerkt. In de eerste paragraaf staan de ontwikkelingen van de 

sector Brandweer centraal, in de tweede paragraaf wordt uiteengezet wat de sector Crisisbeheersing 

in 2021 gaat realiseren. 

 

Binnen het programma Crisis- en Rampenbestrijding leveren wij samen met partners een bijdrage 

aan het beperken van de kans op een incident, ongeval of gevaarlijke situatie en aan het beperken 

van de mogelijke effecten hiervan als deze zich toch voordoen. 

Het gaat hierbij om alle activiteiten die bijdragen aan het beperken van risico’s, zowel ten aanzien 

van techniek en organisatie als ten aanzien van gedrag. Denk aan het adviseren van gemeenten en de 

omgevingsdiensten bij ruimtelijke plannen, bereikbaarheid en bluswatervoorziening, aan advisering 

bij bouw (vluchtwegen, rookmelders), advisering bij evenementen en het geven van voorlichting en 

handelingsperspectief. 

Wij bereiden ons voor om daadwerkelijk goed te kunnen reageren op incidenten, ongevallen en 

gevaarlijke situaties en om onmiddellijk operationeel inzetbaar te zijn. Door goede voorbereiding 

verlenen we de juiste hulp op het juiste moment aan de juiste doelgroepen. 

Het gaat hierbij om mono- en multidisciplinair oefenen en opleiden, ook met de ketenpartners, in de 

bestrijding van incidenten en calamiteiten en het voorzien in het vereiste materieel, 

informatievoorziening en communicatie. Voorbeelden van activiteiten daarnaast zijn het 

ontwikkelen, beheren en onderhouden van kennis, vaardigheden, contacten, materiaal en materieel. 

Wij verlenen hulp in de breedste zin van het woord: we blussen branden, assisteren bij ongevallen, 

vervoeren patiënten, nemen meldingen van incidenten aan, sturen hulpverleners op pad en 

coördineren bij rampen en crises de hulpverlening. 

Doel van ons optreden is het bestrijden van gevaarlijke situaties, het beperken van de impact hiervan 

en het verlenen van hulp om daarmee zo snel als mogelijk terug te keren naar de normale situatie 

van vóór het incident, de ramp of crisis. 

Het gaat hierbij ook om de toepassing van alle maatregelen en procedures in het geval van een 

incident, ongeval of calamiteit die noodzakelijk zijn om de gevolgen ervan te bestrijden en te 

beperken. 

De tabel met het overzicht van baten en lasten van het programma C&R en een toelichting op de 

verschillen staan in paragraaf 6.2.  

 

3.1 Brandweer 

Bij de sector Brandweer gaat in 2021 de aandacht met name naar de onderwerpen vrijwilligheid, 

paraatheid, gebiedsgerichte opkomsttijden en risicobeheersing. 
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 Programma Vrijwilligheid 

Diverse maatschappelijke, demografische en juridische ontwikkelingen noodzaken de brandweer om 

de robuustheid en toekomstbestendigheid van het stelsel van vrijwilligheid bij de brandweer te 

bespreken. Dit is in het Regionaal Beleidsplan 2020-2023 opgenomen als speerpunt.  

Landelijk is hiervoor een programma Vrijwilligheid opgezet, met twee onderdelen: 

1. werving en behoud van vrijwilligers met als doel de bezetting en paraatheid van posten op peil te 

kunnen houden, en 

2. het verkennen van mogelijkheden voor de langere termijn om het vrijwilligersstelsel robuuster 

en toekomstbestendiger te maken. 

De brandweer herkent deze problematiek ook in onze regio en heeft daarom in 2020 een project 

opgezet om continuïteit in het krijgen en blijven van vrijwilligers te creëren. Ook in 2021 zullen 

uitkomsten en maatregelen op dat gebied uitgevoerd worden. 

Voor het tweede onderdeel van het vrijwilligheidsstelsel volgt de brandweer het landelijke 

programma Vrijwilligheid. 

Deze problematiek wordt de komende jaren ook sterk beïnvloed door een nieuwe factor: de 

taakdifferentiatie tussen beroeps en vrijwilligers. Dit als gevolg van het gegeven dat het 

vrijwilligersstelsel niet voldoet aan Europese wet- en regelgeving. De denkrichting om tot een 

taakdifferentiatie tussen beroeps en vrijwilligers te komen, kan ook voor de inrichting van de 

brandweerzorg in onze veiligheidsregio gevolgen hebben. Besluitvorming door het Veiligheidsberaad 

en de minister daarover wordt in juni 2020 verwacht. 

 

 Paraatheid 

Versterken van de paraatheid van de posten is een speerpunt van de brandweer. Onder paraatheid 

wordt verstaan: een groep medewerkers die een bepaald voertuig kwalitatief en kwantitatief na 

alarmering binnen een gestelde tijd zodanig kan bemensen dat zij als eenheid ingezet mogen worden 

en hiertoe mogen uitrukken. Om inzicht te krijgen in eventuele knelpunten in paraatheid is in 2019 

van elke post een paraatheidsbeeld opgesteld. In 2020 bekijken de brandweerposten op basis 

daarvan of maatregelen nodig zijn om de paraatheid van hun post te versterken en zo ja, welke dan 

effectief zijn. In 2021 en verder worden die maatregelen uitgevoerd. 

 

 Gebiedsgerichte opkomsttijden 

Landelijk is een nieuwe uniforme systematiek ontwikkeld voor opkomsttijden van de brandweer: de 

gebiedsgerichte opkomsttijden. Bedoeling is om de huidige objectgerichte normen los te laten. De 

opkomsttijden worden in de nieuwe systematiek niet als losstaand beschouwd, maar in samenhang 

met noodzakelijke slagkracht en flankerend beleid op het gebied van risicobeheersing. In die zin sluit 

de systematiek naadloos aan bij de methodiek die in het ‘Brandweerzorgplan basisbrandweerzorg’ 

van VRGZ is toegepast. 

Nieuw is dat aan een gebied een risiconiveau toegekend wordt met een bijbehorende bandbreedte 

van opkomsttijden. Het wettelijk maximum blijft een opkomsttijd van 18 minuten. De systematiek 
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stelt het Algemeen Bestuur beter in staat keuzes te maken en besluiten te nemen over de 

brandweerzorg en hierin transparant en gemotiveerd het ambitieniveau te bepalen. Zo kan het 

bestuur voor het dekkingsplan de ambitie qua opkomsttijden voor de eigen veiligheidsregio binnen 

de bandbreedte bepalen. 

Het Veiligheidsberaad heeft deze systematiek in 2019 vastgesteld; de minister van Justitie en 

Veiligheid heeft aangegeven positief te staan ten opzichte van deze systematiek en het Besluit 

veiligheidsregio’s daarop aan te willen passen. Voor het toepassen ervan is wel verzocht in het land 

eerst enkele pilots te houden met deze systematiek. In 2021 zet Brandweer Gelderland-Zuid de 

nodige stappen om deze systematiek toe te passen, onder meer door de start van de actualisatie van 

het Brandweerzorgplan basisbrandweerzorg. 

 

 Risicobeheersing 

De sector Brandweer gaat Risicobeheersing, met de onderdelen Toezicht en Handhaving, advisering 

bouwen, Omgevingsveiligheid en Brandveilig Leven, in 2020 samen met gemeenten en 

omgevingsdiensten evalueren. Hierbij wordt ook besproken op welke manier in het reguliere 

werkprogramma aan de wens van gemeenten tot meer maatwerk tegemoetgekomen kan worden. 

Een geactualiseerd programma wordt naar verwachting in 2020 aan het bestuur voorgelegd; de 

uitvoering ervan geldt vanaf 2021. 

 

3.2 Crisisbeheersing 

De sector Crisisbeheersing vormt samen met de sector Brandweer het programma Crisis- en 
Rampenbestrijding. 
 

 Uitvoering (kern)taken Crisisbeheersing 

De sector Crisisbeheersing heeft de volgende (wettelijke) kerntaken:  

▪ Het organiseren van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing. 

▪ Het zorgen voor goede informatie- en communicatievoorziening. 

▪ Het inventariseren van risico’s, uitmondend in een risicoprofiel. 

▪ Het maken van wettelijke plannen (beleidsplan, crisisplan en rampenbestrijdingsplan). 

▪ De coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening door de GHOR op 

het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing. 

▪ Advisering van overheden op het gebied van risicobeheersing, zoals bij evenementen. 

▪ Het alarmeren en opschalen van de multidisciplinaire crisisorganisatie. 

▪ Het coördineren van de processen binnen bevolkingszorg en risicocommunicatie. 

▪ Het organiseren van een multidisciplinair leeragentschap. 

▪ Het onderhouden van netwerkmanagement. 

Inherent aan deze taken is multidisciplinaire afstemming en medewerking van vele ketenpartners.  

De sector Crisisbeheersing is in feite het hart van de veiligheidsorganisatie. Dit deel van de 

organisatie moet adequaat zijn uitgerust om samen met ketenpartners ervoor te zorgen dat 

bestuurders handelingsperspectief krijgen als zich een groot incident voordoet. Deze toerusting 
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vraagt steeds meer aandacht. Gezien de taakstelling van de sector Crisisbeheersing, de veranderende 

omgeving is het met de bestaande capaciteit binnen de sector Crisisbeheersing een uitdaging om de 

bestaande taken naar behoren te verrichten. 

 

Sinds 2019 wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van de sector Crisisbeheersing. Belangrijke 

aandachtspunten daarbij zijn het in balans brengen van taken en formatie en het werken aan de 

gewenste organisatiecultuur. Gezien de aard van de sector blijft ontwikkeling en innovatie een 

continu proces, al zal het zwaartepunt – het vormgeven van de nieuwe sector – eind 2020 zijn 

afgerond. Een belangrijk aandachtspunt daarbij is dat hogere eisen die worden gesteld aan 

crisisbeheersing, kunnen leiden tot een capaciteitsvraag. 

 

 (Door)ontwikkeling crisisorganisatie 

Het beheren en ontwikkelen van de crisisorganisatie vormt de kern van de sector. In het Regionaal 

Beleidsplan 2020-2023 is aangegeven dat we in 2023 willen beschikken over een flexibele 

crisisorganisatie. Dit is bijvoorbeeld een crisisorganisatie die ingericht kan worden, ook zonder 

opschaling. Maar ook de flexibilisering van GRIP (o.a. asynchroon opschalen) maakt hier deel van uit. 

In 2020 maken we een start met deze ontwikkeling. 

Daarnaast is ook gebleken dat de opkomst van de sectie Bevolkingszorg binnen de crisisorganisatie 

kwetsbaar is. Eind 2019 is op advies van de VRGZ door de gemeentesecretarissen besloten dat de 

kolom Bevolkingszorg op orde gebracht moet worden. Naast het opleiden, trainen en oefenen van 

een groot aantal nieuwe functionarissen betekent dit ook het onder de loep nemen van bestaande 

processen en in overleg met de gemeenten een betere aansluiting bij de reguliere gemeentelijke 

werkzaamheden. 

In 2020 en volgende jaren wordt aandacht gegeven aan grotere betrokkenheid van en met het 

bestuur voor de opzet, deelname aan en evaluatie van Regionaal Beleidsteam (RBT)-oefeningen. Het 

zijn juist deze contactmomenten tussen de ambtelijke organisatie en het bestuur die van wezenlijk 

belang zijn om de crisisorganisatie (ambtelijk en bestuurlijk) op een hoger niveau te brengen en 

invulling te geven aan ieders verantwoordelijkheid.  

 

 (Door)ontwikkeling oefenen en evalueren  

De komende jaren wordt er verder geïnvesteerd in het vakbekwaam worden en blijven in het 

multidisciplinair optreden, van zowel de brandweer, politie, bevolkingszorg, GHOR, 

crisiscommunicatie als informatiemanagement (IM). In de eindsituatie is er sprake van een integraal 

werkende oefenorganisatie, is de crisisorganisatie verder geprofessionaliseerd en worden 

observaties (waarnemingen en evaluaties) effectief opgevolgd. Er is dan sprake van een ‘lerende’ 

organisatie. 
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 De lerende organisatie door te ontwikkelen 

De komende jaren willen we behouden wat goed is, wat we de afgelopen jaren al hebben bereikt 

voor het lerend vermogen van het multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen. Daarnaast willen 

we integraal (multidisciplinair) investeren in de waarneemorganisatie om de manier van evalueren 

van oefeningen en de registratie daarvan te professionaliseren. Opgeleide waarnemers nemen de 

oefeningen waar volgens een eenduidige systematiek en alle oefeningen worden afgesloten met een 

evaluatie. De resultaten van de oefeningen worden voor alle partijen inzichtelijk gemaakt, 

geregistreerd en meegenomen in de volgende oefencyclus. Het leren van oefeningen door de 

crisisorganisatie, ambtelijk en bestuurlijk, en repressieve functionarissen wordt daardoor zo goed 

mogelijk gefaciliteerd. 

 

 Werken volgens een vaste oefen- en planningscyclus 

Het vastleggen van de manier van opleiden, trainen en oefenen brengt structuur en overzicht aan in 

het vakbekwaam worden en blijven van de crisisfunctionarissen. Het helpt ook om doelgericht te 

oefenen en het opleiden, trainen en oefenen efficiënt te organiseren. We maken hierbij onderscheid 

in de oefencyclus en de planningscyclus. Het gaat hierbij niet alleen om initiële opleidingen en 

trainingen maar ook voldoende momenten (zoals opfrisdagen) of middelen (zoals e-learning, 

bibliotheken in de digitale samenwerkingsruimte) om kennis actueel te houden, gericht op 

multidisciplinair optreden. 

 

 Verdere professionalisering van de oefenstaf 

De ambitie is om de professionaliteit van de oefenstaf te ondersteunen en te bevorderen door 

opleiden, trainen en oefenen. Dit gaat leiden tot een betere, vakbekwame, opgeleide, 

multidisciplinaire oefenstaf. De focus hierbij ligt op het multidisciplinaire samenwerken. De afspraak 

daarbij is dat de monodisciplinaire doelen en waarneming en de multidisciplinaire doelen en 

waarneming hierdoor niet zullen worden gehinderd. De ervaring van afgelopen jaren is dat beide ook 

goed naast elkaar kunnen bestaan. 

 

 Een volledig leeraanbod te bieden. 

Om multidisciplinaire samenwerking te professionaliseren wordt een divers en breed aanbod aan 

oefeningen, informatiebijeenkomsten en andere vormen van kennisoverdracht aangeboden met als 

doel: 

▪ het creëren van flexibele teams die elke crisis de baas kunnen en waarvan de leden kennis 

hebben van crisisonderwerpen, elkaars processen en zelfinzicht; 

▪ het aanbieden van meer trainingsmomenten door flexibilisering cyclus en werkvormen 

(Virtual Reality, e-Learning, gecombineerde werkvormen); 

▪ het uitbreiden van het relatienetwerk bij opleiden, trainen en oefenen (functionele ketens, 

andere veiligheidsregio’s en nationale en internationale counterpartners); 

▪ het aansluiten van en bij externe partners bij opleiden, trainen en oefenen. 
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 Netcentrisch werken binnen de witte keten 

Bij een verstoring van de geneeskundige zorg is het belangrijk dat de partners in de witte keten een 

actueel beeld van de situatie hebben. Netcentrisch werken heeft als doel dat er aan de hand van een 

actueel en consistent situatiebeeld binnen de ziekenhuizen, huisartsenposten, GGD’en en 

ambulancediensten betere besluitvorming gaat plaatsvinden tijdens een ramp of crisis, zodat de 

keten goed kan blijven functioneren. De GHOR is hierin de schakel tussen het geneeskundige beeld 

en het multidisciplinaire beeld van de crisisorganisatie. De verdere uitrol van deze werkwijze is 

afhankelijk van de keuzes die in 2020 gemaakt worden. 

Aansluiting bij de ontwikkelingen in de digitale informatie-uitwisseling in de reguliere zorg, zoals het 

zicht op de behandel- en opnamecapaciteit, is daarbij belangrijk. Met de ontwikkeling van een 

zorgcoördinatiecentrum en de komst van één meldkamer in Oost Nederland te Apeldoorn medio 

2022 moet de GHOR samen met de overige betrokken GHOR’en uit de regio’s de informatielijnen in 

deze nieuwe structuren borgen, zodat de GHOR haar regie- en coördinatierol kan blijven uitvoeren. 

 

 Meldkamer 

In aanloop naar de gezamenlijke meldkamer in Apeldoorn in 2022 zijn de ontwikkeling van de CaCo-

functie en informatiemanagement belangrijke aandachtspunten. Voor dit laatste moet helder 

worden waar de scheidslijn komt te liggen tussen wat de regio’s zelf doen en wat centraal in de 

meldkamer wordt belegd. 

 

 Burgerparticipatie en burgerhulpverlening 

Eén van de door het Rijk gedefinieerde prestatie-eisen van bevolkingszorg is het nader vormgeven 

van burgerparticipatie en burgerhulpverlening. Dit wordt in 2021 vanuit bevolkingszorg voor de regio 

nader onderzocht. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat mensen die AED/reanimatie, EHBO, BHV en 

dergelijke hebben, eerder reageren als er een incident gebeurt. In samenwerking met de gemeenten 

wordt nagegaan of en hoe deelname aan AED-/reanimatie door inwoners plaatsvindt en of er 

mogelijkheden zijn om dit uit te breiden in 2021. 

 

 Evenementen 

De druk op de evenementenadvisering is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Deze ontwikkeling 

kent diverse factoren, waaronder groei van de omvang van evenementen, een toenemend 

risicobewustzijn bij de gemeenten en een verloop van medewerkers – en daarmee kennis en 

expertise - bij gemeenten. In 2020 is gestart met het in beeld brengen van deze ontwikkelingen. Op 

basis daarvan gaan we een afweging maken hoe integrale evenementenadvisering vanuit de VRGZ in 

de toekomst het beste vormgegeven kan worden. Daarbij wordt rekening gehouden met de eigen 

verantwoordelijkheid van de organisatoren van evenementen. Het streven is om in 2021 een gedeeld 

en gedragen beeld te hebben over evenementenadvisering in lijn met de daarvoor beschikbare 

formatie.  
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4 Programma Regionale Ambulancevoorziening (RAV) 

Het tweede programma bij de veiligheidsregio betreft de Regionale Ambulancevoorziening. In 2021 

staan vier onderwerpen centraal: het Regionaal Beleidsplan Ambulancezorg GZ, de pilot 

Zorgcoördinatie, de managementstructuur en de doelmatige inzet van zorgdifferentiatie. Deze 

onderwerpen worden hieronder uiteengezet. 

Zoals in hoofdstuk 2 al aangegeven komt er een nieuwe Wet ambulancevoorzieningen. Het 

kwaliteitskader ambulancezorg dat per 1 januari 2020 geïmplementeerd wordt krijgt een belangrijke 

plaats binnen deze nieuwe wet, zodat niet langer enkel de responstijd (= tijd vanaf het moment van 

melding tot het moment dat de ambulanceauto bij de plaats van het incident is) maatgevend is voor 

de geleverde kwaliteit van zorg.  

Naast deze nieuwe wet ziet de ambulancesector in een korte tijd vele veranderingen op zich 

afkomen. Door het groeiend aantal zorgvragers in combinatie met de landelijke politieke wens om de 

stijgende financiële zorguitgave te doen afnemen, voelen steeds meer zorgaanbieders de noodzaak 

tot het ontwikkelen en doorvoeren van procesveranderingen. Naast de stijgende vraag worden de 

zorgvragen ook steeds complexer. De Nederlander wordt namelijk steeds ouder, maar niet per se 

gezonder. Van de Nederlandse bevolking heeft 58% één of meerdere chronische ziektes. Dit maakt 

dat ambulancemedewerkers met steeds meer factoren rekening dienen te houden.  

 

4.1 Regionaal meerjarenbeleidsplan Ambulancezorg Gelderland-Zuid 

Om op de juiste wijze invulling te geven aan en te acteren op alle interne en externe ontwikkelingen 

die de sector Ambulancezorg op zich af ziet komen, is het Regionaal Beleidsplan Ambulancezorg 

Gelderland-Zuid 2020-2023 ontwikkeld. Dit beleidsplan sluit aan op het Regionaal Beleidsplan 2020-

2023 van de veiligheidsregio, maar bevat enkel ambulancezorg-specifieke doelstellingen. De 

komende beleidsperiode richt de organisatie zich op de volgende vijf pijlers:  

▪ De patiënt centraal 

Het leveren van goede ambulancezorg is niet enkel het op tijd bereiken van de patiënt. Wij streven 

ernaar om, daar waar de situatie het toelaat, gezamenlijk met de patiënt te komen tot de beste zorg.  

▪ Samenwerking binnen en buiten de keten 

De ambulancehulpverlening is een belangrijke schakel binnen de acute zorgketen. Wij streven naar 

een goede samenwerking met onze crisis- en zorgpartners, waardoor de burger te allen tijde de 

juiste zorg op het juiste moment ontvangt. Hiervoor is uitwisseling van informatie van essentieel 

belang.  

▪ Aantrekkelijke organisatie voor onze medewerkers 

De vraag naar (acute) zorg is de afgelopen tijd toegenomen en naar verwachting zet deze trend door. 

Het aantrekken van zorgprofessionals blijkt echter een steeds grotere uitdaging. Voor het aantrekken 

en behouden van goede medewerkers dient de VRGZ een aantrekkelijke organisatie te zijn. Hiervoor 

zijn een goede werksfeer, goede arbeidsvoorwaarden, goede opleidingsmogelijkheden, goede 

huisvesting, investeringen ten aanzien van duurzame inzetbaarheid en doorgroeimogelijkheden van 

essentieel belang.  
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▪ Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen 

De ambulancevoertuigen van Gelderland-Zuid legden in 2019 gezamenlijk 1.604.235 kilometers af. 

Dat staat gelijk aan het gemiddeld aantal afgelegde kilometers van 124 Nederlandse personenauto's. 

Als ambulancedienst ontkomen we niet aan het maken van veel kilometers, maar streven we er wel 

naar om onze werkzaamheden zo milieuvriendelijk mogelijk uit te voeren.  

▪ Goed bestuur 

We zien diverse grote ontwikkelingen op onze organisatie af komen, zowel intern als extern. De 

sector Ambulancezorg Gelderland-Zuid bereidt zich hierop voor om zo de acute zorg ook in de 

toekomst beschikbaar en toegankelijk te houden. Hiervoor is het de komende jaren van essentieel 

belang dat er goede bestuurlijke afstemming met onze partners plaatsvindt, er sprake is van helder 

beleid, voldoende financiële middelen en de juiste sturing. Zo kan de organisatie de vele 

ontwikkelingen het hoofd bieden. 

 

4.2 Pilot zorgcoördinatie en behoefte aan digitale informatie-uitwisseling  

Medio 2022 zal de Gemeenschappelijke meldkamer (GMK) van Arnhem naar Apeldoorn verhuizen. 

Ambulancezorg Gelderland-Midden en Gelderland-Zuid hebben de keuze gemaakt om een beperkt 

aantal tafels te reserveren in Apeldoorn. In Apeldoorn zal de 112-aanname voor de regio’s 

beantwoord worden. De melding kan vervolgens worden doorgezet naar het te ontwikkelen 

Zorgcoördinatiecentrum Gelderland-Midden en Gelderland-Zuid. Hier kan de uitgifte plaatsvinden 

van de voertuigen en wordt verdere uitvraag gedaan om meer relevante informatie te verkrijgen 

over de patiënt. In de periode van 2020 tot 2022 wordt een pilot gestart om zorgcoördinatie te 

beproeven, indien in het voorjaar van 2020 subsidiegelden worden toegekend.  

Het huidige beeld van een Zorgcoördinatiecentrum (ZCC) is een regionaal loket waartoe een patiënt 

met een acute zorgvraag zich kan wenden. Achter dit loket zijn medewerkers van diverse 

zorgaanbieders (huisartsen, huisartsenposten, spoedeisende eerste hulp, ambulancediensten, GGZ 

en thuiszorg) verenigd in een regionaal netwerk van acute zorg. Het ZCC kan zowel bestaan uit een 

fysieke samenvoeging van individuele zorgaanbieders (samenwonen) als uit een virtuele 

samenvoeging (samenwerken). De zorgvraag van de patiënt is het uitgangspunt van de 

zorgcoördinator die de patiënt zo snel mogelijk naar de juiste zorgverlener leidt. In dat kader wordt 

onder meer bekeken op welke wijze het Zorgcoördinatiecentrum de beschikking kan krijgen over 

medische gegevens van de aangesloten zorgpartijen en inzicht in de beschikbare behandel- en 

opnamecapaciteit van de zorginstellingen. Momenteel heeft de sector Ambulancezorg geen 

beschikking tot deze gegevens.  

Het ontwikkelen van de softwareapplicaties en daarvoor benodigde koppelingen met bestaande 

applicaties zal een belangrijk onderdeel zijn van de pilot zorgcoördinatie. Zo worden ICT-applicaties 

gezamenlijk met zorgpartners ontwikkeld op het gebied van:  

▪ digitaal verwijzen en overdragen in de keten; 

▪ uitwisseling medicatie en patiënteninformatie; 

▪ integrale inzage in de beschikbare behandel- en opnamecapaciteit. 
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In aansluiting op de hiervoor beschreven netwerksamenwerking en de inhoudelijke kerntaak om te 

zorgen voor goed ambulancevervoer wil de organisatie in gezamenlijkheid met Gelderland-Midden 

de kartrekker zijn als het gaat over informatie-uitwisseling in de acute zorgketen. De ontwikkelingen 

die gedaan worden in het kader van zorgcoördinatie vormen daartoe een mooie opstap.  

De pilot zorgcoördinatie wordt apart gefinancierd via subsidiegelden. Voor de pilot is een uitvoerig 

projectplan opgesteld. Tijdens de pilot worden alle ketenpartners en het Regionaal Overleg Acute 

Zorg (ROAZ) meegenomen. In samenhang met de eerdergenoemde pilot wordt bekeken hoe een en 

ander zich inhoudelijk, organisatorisch en financieel verhoudt tot de meldkamerontwikkeling in Oost-

Nederland. 

 

4.3 Managementstructuur 

Door de snel veranderende maatschappij, de inhoudelijke opgaven die er zijn voor de sector 

Ambulancezorg, de samenwerking met Ambulancezorg Gelderland-Midden en het toekomstig 

verloop binnen diverse managementposities binnen de sector Ambulancezorg Gelderland-Zuid wordt 

in 2020 onderzoek gedaan naar een mogelijke nieuwe managementstructuur en vormgeving van de 

ondersteuning. 

De nieuwe managementstructuur moet bijdragen aan een heldere verdeling van taken en 

verantwoordelijkheden en gestructureerde afstemmingsmomenten met als doel een 

toekomstbestendige organisatiestructuur.  

 

4.4 (Doelmatige) Inzet zorgdifferentiatie 

Na de implementatie van de medium-care ambulance in het voorjaar van 2020 kent Ambulancezorg 

GZ dadelijk vijf soorten ambulancevervoer:  

▪ Rapid responder (solo verpleegkundige die ingezet kan worden voor A1- & A2-urgenties); 

▪ ALS-ambulance (voor spoedvervoer en hoog complex gepland vervoer); 

▪ Medium-care ambulance (voor midden complex gepland vervoer); 

▪ Zorgambulance (Beperkte mogelijkheden aan boord inzetbaar voor laag complex gepland 

vervoer); 

▪ Mobiele intensive care-Unit (MICU) (B1 vervoer van IC-patiënt). 

De organisatie gaat in de komende periode 2020-2021 ten eerste per type vervoer beschrijven wat 

de organisatie verstaat onder doelmatige inzet en gaat beschrijven op welke wijze het type vervoer 

mogelijk gaat inspelen op de externe ontwikkelingen. Vervolgens gaat de organisatie meer sturen op 

doelmatige inzet van het gedifferentieerde vervoer met als doel efficiëntere verdeling van de groter 

wordende vraag naar ambulancezorg. 
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4.5 Kerngegevens ambulancezorg 

 

Kerngegevens    

Eenheden  Voorgenomen 

 Opkomstlocaties  4 

 Voorwaardescheppende locaties  9 

 A-ambulances en B-ambulances  31 

 Mobiele Intensive Care Unit (MICU)  1  

 Rapid Responder voertuigen  4 

Tabel 4.5.1: kerngegevens ambulancezorg 

 

4.6 Streefwaarden ambulancezorg 

 

Streefwaarden   

Operationele inzetprestatie  Verwacht 

 A1-ritten ambulance      Ca. 10.000  

 A1-ritten binnen 15 minuten  95% 

 A1-ritten gemiddelde meldtijd  max. 1:40 

 A1-ritten gemiddelde opstarttijd  max. 0:45 

 A1-ritten gemiddelde rijtijd  6:30 

 A1-ritten gemiddelde responstijd  8:55 

 A2-ritten ambulance      Ca. 8.000  

 A2-ritten binnen 30 minuten  98% 

Vakbekwaamheid   

 Medewerkers met bekwaamheidsverklaring  100% 

Tabel 4.6.1: streefwaarden ambulancezorg 
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5 Paragrafen 

5.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 

In deze paragraaf komen de normering van de algemene reserve, het weerstandsvermogen en de 

weerstandscapaciteit aan de orde. Daarnaast worden de risico’s van de VRGZ beschreven. Voor het 

beleid omtrent weerstandsvermogen en risicobeheersing wordt verwezen naar bijlage 7.6 Financiële 

spelregels. 

 

 Algemene reserve, weerstandsvermogen en weerstandscapaciteit 

Programma Crisis- en Rampenbestrijding 

Algemene reserve Crisis- en Rampenbestrijding 

Bedragen * € 1.000,- 

Begroting 

2021 

Raming 

2022 

Raming 

2023 

Raming 

2024 

Norm eigen vermogen is 5% van de omzet 2.587 2.587 2.572 2.572 

Algemene reserve rampenbestrijding 1.821 1.821 1.821 1.821 

Percentage eigen vermogen van de omzet 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 

Tabel 5.1.1: algemene reserve C&R 

Bestemde reserves worden niet meegenomen in deze toetsingstabel van het eigen vermogen. 

Het saldo van de algemene reserve ligt beneden de norm van 5% als gevolg van het negatieve 

resultaat van 2017. Indien positieve resultaten behaald worden, geldt als uitgangspunt dat dit 

resultaat toegevoegd wordt aan de algemene reserve tot de bestuurlijke norm. 

Het weerstandsvermogen is de mate waarin de benodigde capaciteit wordt gedekt door de 

beschikbare capaciteit. De verwachte beschikbare weerstandscapaciteit is niet toereikend om de 

geïnventariseerde en gecalculeerde risico’s (zie paragraaf 5.1.2) te dekken. Naarmate de 

gecalculeerde risico’s zich daadwerkelijk voordoen zal de VRGZ hiervoor bezuinigingsmaatregelen 

treffen of wordt de bijdrage van gemeenten hoger. 

 

Programma RAV 

De reserves van de RAV zien er als volgt uit:  

Reserves aanvaardbare kosten RAV 

Bedragen * € 1.000,- 

Begroting 

2021 

Raming 

2022 

Raming 

2023 

Raming 

2024 

De minimale norm is 10% van de omzet 2.422 2.422 2.422 2.422 

De streefwaarde is 15% van de omzet 3.633 3.633 3.633 3.633 

Reserve aanvaardbare kosten MKA en RAV 1.014 1.014 1.014 1.014 

Percentage eigen vermogen van de omzet 4% 4% 4% 4% 

Tabel 5.1.2: reserve aanvaardbare kosten RAV 
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Cijfermatig haalt de Ambulancezorg GZ de minimale norm van 10% van de omzet niet. Dit wordt 

vooral veroorzaakt door het negatieve resultaat van 2019. In dat jaar is fors geïnvesteerd in 

uitbreiding van diensten en daardoor heeft de Ambulancezorg GZ dubbele lasten gehad voor het 

enerzijds opleiden van personeel en anderzijds het inhuren van externe capaciteit om de 

ambulanceritten op de weg te kunnen uitvoeren.  

 

De Ambulancezorg GZ heeft in 2019 samen met zorgverzekeraars een kostenonderzoek uit laten 

voeren door een externe partij, die gekeken heeft naar kosten en budget. In de tweede helft van 

2019 zijn de resultaten bekend geworden. Hieruit is gebleken dat de Ambulancezorg GZ op een 

aantal punten niet voldoende wordt gefinancierd. In het budget 2020 zijn structurele aanpassingen 

gedaan in vergoedingen voor het wagenpark, huisvesting, rentelasten en afschrijvingen. Het budget 

stijgt voor 2020 structureel met ruim € 500.000,- en loopt in de komende jaren structureel op tot 

ruim € 600.000,-. Daarnaast is een aantal incidentele vergoedingen toegekend. De verwachting is dat 

de Ambulancezorg GZ daarmee, samen met minder dubbele lasten in verband met het opleiden van 

nieuwe medewerkers in 2020 het tekort terug kan brengen.  

 

De verwachte beschikbare weerstandscapaciteit is niet toereikend om de geïnventariseerde en 

gecalculeerde risico’s te dekken (zie paragraaf 5.1.2).  

 

 Risico’s  

Belangrijkste risico’s 

Ten opzichte van vorig jaar hebben zich de volgende mutaties voorgedaan: 

Vervallen risico’s 
▪ Openbaar Meldsysteem (OMS): in het kader van de samenvoeging van de meldkamers wordt 

samengewerkt om het OMS in Oost-Nederland te harmoniseren. De verwachte daling van 

opbrengsten en kosten wordt via de meerjarenraming verwerkt en kan daardoor als risico 

vervallen. 

▪ Verzekeringen: als gevolg van de stijging van het aantal en de omvang van claims in de afgelopen 

jaren zullen de verzekeringspremies stijgen. Het Algemeen Bestuur besloot in 2019 om deze 

hogere lasten structureel te financieren via de gemeentelijke bijdrage. 

▪ Schoonwerken: in 2019 besloot het Algemeen Bestuur om additionele middelen beschikbaar te 

stellen in verband met schoonwerken waardoor er geen financieel risico voor de VRGZ meer 

bestaat.  

▪ Uniformering arbeidsvoorwaarden: door diverse afspraken en maatregelen is het risico dermate 

afgenomen dat er geen bedrag meer gecalculeerd hoeft te worden. 

Nieuwe risico’s 

▪ Rechtmatigheid: momenteel wordt de conceptwet in verband met de rechtmatigheidsverklaring 

opgesteld. Deze wet stelt dat het Dagelijks Bestuur in plaats van de accountant vanaf 2021 

jaarlijks zal gaan verklaren (financieel) rechtmatig te hebben gehandeld. De verwachting is dat 

voor het opstellen van de verklaring extra mankracht nodig zal zijn ofwel dat de 

accountantslasten zullen gaan stijgen. Tot bekend is wat het (financiële) effect en het gekozen 
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ambitieniveau is ten gevolge van deze wet, zal in de benodigde weerstandscapaciteit rekening 

worden gehouden met dit onderwerp. 

▪ Crisisorganisatie: er wordt in toenemende mate een beroep gedaan op de structuur van de 

crisisorganisatie zoals het voorbereidend bijeen roepen van het ROT en voorbereiding en 

advisering bij evenementen. Daarnaast wordt het gevuld houden van de diverse pools van de 

crisisorganisatie een steeds grotere uitdaging; de afgelopen jaren is het verloop bij de piketpools 

zowel bij de brandweer als bij de multi pools, stijgend. 

▪ Cao-ontwikkelingen Ambulancezorg: in 2019 is besloten dat de inschaling van medewerkers die 

onder de cao Ambulancezorg vallen aan gaat sluiten bij de cao voor ziekenhuizen. Als gevolg 

hiervan stijgen de salarissen fors. Daarnaast kent de cao ziekenhuizen een salarisstijging van 5% 

(2020) en 3% (2021) en loopt een onderzoek naar inschaling van ambulancemedewerkers 

waarbij de verwachting is dat verpleegkundigen een FWG-schaal hoger worden ingeschaald. Dit 

geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020. Als gevolg hiervan kunnen de lonen tot 

30% stijgen in de komende jaren. Het is onzeker in welke mate zorgverzekeraars deze stijging 

vergoeden. 

▪ Omgevingswet: de kans bestaat dat de omgevingswet personele gevolgen heeft. 

▪ Klimaatverandering/energietransitie: steeds nadrukkelijker zijn de veranderingen van het klimaat 

bij de VRGZ waarneembaar. Opleidingen, planvorming en benodigd materieel moeten daarop 

worden aangepast.  

▪ Hack: tot vorig jaar werd dit niet als separaat risico opgenomen. De kans is klein, maar omdat het 

(financiële) effect groot is, is besloten een bedrag op te nemen. 

▪ Pandemie: op het moment van opstellen van de begroting (eind maart 2020) volgen de 

ontwikkelingen ten aanzien van het Coronavirus COVID-19 zich in snel tempo op. Duidelijk is nu 

al dat de VRGZ, vanwege haar rol in deze crisis extra lasten zal hebben en dat overige 

werkzaamheden later worden afgerond dan gepland. Een crisis van deze omvang en duur is niet 

in het risicomanagement gekwantificeerd omdat de exacte effecten nog niet in te schatten zijn. 

Van de begroting 2022 zal dit worden opgenomen. 

Belangrijkste risico’s 

Een aantal risico’s is niet verwijderd, gewijzigd of nieuw, maar vormen de meest relevante risico’s 

voor de VRGZ. De risico’s met de grootste impact zijn: 

▪ Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) i.c.m. taakdifferentiatie vrijwilligers: zoals in 

de inleiding geschetst, voldoet het stelsel van vrijwilligheid niet aan de Europese vereisten. 

Landelijk wordt onderzocht op welke wijze hier invulling aan gegeven kan worden, de financiële 

consequenties zijn niet bekend. Zie de inleiding voor meer informatie. 

▪ LMS en ZCC: de vorderingen met betrekking tot de schaalvergroting van de meldkamers zorgen 

sinds een aantal jaar voor een omvangrijk financieel risico. De VRGZ heeft een bedrag van 

€ 500.000,- ontvangen vanuit het Rijk om dit risico te beperken. Ambulancezorg GZ start in 2020 

samen met VGGM een pilot voor de vorming van een ZCC. Afhankelijk van de uitkomsten van de 

pilot zal nader bekeken worden hoe de meldkamer Ambulancezorg in de toekomst vormgegeven 

wordt. Tot het moment dat de werkelijke effecten bekend zijn wordt dit risico via het 

risicomanagement gecalculeerd. 
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In onderstaande tabel is een samenvatting van de risico’s met financiële omvang opgenomen: 

Risico’s met financiële omvang 

Bedragen *€ 1.000,-  

Totaal 

verwachtings

-waarde  

Totaal 

noodzakelijke 

risicocapaciteit  

Noodzakelijke 

risicocapaciteit 

C&R 

Noodzakelijke 

risicocapacitei

t RAV 

Nieuwe wet- en regelgeving en 

politiek bestuurlijke risico’s 
3.450 2.546 1.422 1.124 

Maatschappelijke risico’s 375 76 53 23 

Economische risico’s 700 280 196 84 

Middelen, organisatie, 

medewerkers en efficiency 
4.950 2.488 1.490 998 

Totaal 9.475 5.390 3.161 2.229 

Tabel 5.1.3: risico’s met financiële omvang 

 

 Kengetallen 

Onderstaande kengetallen zijn opgenomen conform Besluit Begroting en Verantwoording provincies 

en gemeenten (BBV). 

Kengetallen Realisatie 

2019 

Gew. 

Begr. 

2020 

Raming 

2021 

Raming 

2022 

Raming 

2023 

Raming 

2024 

Netto schuldquote 69% 83% 80% 77% 76% 75% 

Netto schuldquote gecorrigeerd voor  

alle verstrekte leningen 
69% 83% 80% 77% 76% 75% 

Solvabiliteitsratio 5% 4% 4% 4% 4% 5% 

Structurele exploitatieruimte -0,9% -0,3% -0,3% -0,1% 0,0% 0,0% 

Tabel 5.1.4: kengetallen 

5.2 Onderhoud kapitaalgoederen 

Een overzicht van de geplande en gerealiseerde investeringen is opgenomen in paragraaf 6.7. In zijn 

algemeenheid worden kapitaalgoederen van de VRGZ onderhouden en vervangen na afloop van de 

economische levensduur. De belangrijkste kapitaalgoederen betreffen de gebouwen. 

 

5.3 Financiering 

 Beleid t.a.v. risicobeheer en financieringsportefeuille 

Risicobeheer 

Het verstrekken van leningen en garanderen van rente en aflossing van leningen is de VRGZ niet 

toegestaan.  
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Financieringsportefeuille 

De hoeveelheid geld die nodig is voor de uitvoering van de verschillende taken van de organisatie 

wordt beheerd door de treasuryfunctie. Werkwijze, taken en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd 

in het treasurystatuut. Dit statuut is op 5 november 2015 door het Algemeen Bestuur vastgesteld. De 

VRGZ voert een risicomijdend beleid. 

Voor de VRGZ geldt het schatkistbankieren voor decentrale overheden. Dit houdt in dat tegoeden 

worden aangehouden in de Nederlandse schatkist. Hierdoor zal de Nederlandse Staat minder geld 

hoeven te lenen op de financiële markten en zal de staatsschuld dalen. 

 

 Rente en treasury 

In onderstaand renteschema worden de rentelasten, de toerekening aan taakvelden en het 

renteresultaat weergegeven (bedragen x € 1.000,-): 

Renteschema (bedragen * €1.000,-) 2021 

a. De externe rentelasten over de korte en lange financiering  1.095 

b. De externe rentebaten  0 

Saldo rentelasten en -baten 1.095 

c. De rente die aan taakvelden moet worden doorberekend/toegerekend 0 

Aan taakvelden toe te rekenen externe rente 1.095 

d1. Rente over eigen vermogen 0 

d2. Rente over voorzieningen (gewaardeerd op contante waarde)  0 

Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente 1.095 

e. De werkelijk aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag) (2,0%) 1.233 

f. Renteresultaat op het taakveld treasury 138 

Tabel 5.3.1: renteschema 

Kasgeldlimiet 

Het Ministerie van Financiën geeft aan welk bedrag mag worden gefinancierd met kortlopende 

geldleningen; de kasgeldlimiet. Als de kasgeldlimiet structureel wordt overschreden moet de 

kortlopende schuld worden omgezet in een langlopende schuld. Op basis van navolgend schema lijkt 

de VRGZ niet binnen de norm voor de kasgeldlimiet te blijven en zal indien nodig, langlopende 

schulden moeten worden aangetrokken.  



 
  

 Programmabegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 37 

 

Kasgeldlimiet (bedragen * € 1.000,-) 1e kwt 2e kwt 3e kwt 4e kwt 

Omvang begroting per 1 januari (is grondslag) 76.162 76.162 76.162 76.162 

1 Toegestane kasgeldlimiet         

   - in procenten van de grondslag 8,2% 8,2% 8,2% 8,2% 

   - in bedrag 6.245 6.245 6.245 6.245 

2 Omvang vlottende korte schuld (+/+)         

   - opgenomen gelden < 1 jaar 14.388 14.388 14.388 14.388 

   - schuld in rekening courant 0 0 0 0 

   - gestorte gelden door derden < 1 jaar 0 0 0 0 

   - ov. geldleningen niet zijnde vaste schuld 0 0 0 0 

3 Vlottende middelen (-/-)         

   - contante gelden in kas 747 747 747 747 

   - tegoeden in rekening-courant 0 0 0 0 

   - overige uitstaande gelden < 1 jaar 4.867 4.867 4.867 4.867 

Toets kasgeldlimiet         

4 Totaal netto vlottende schuld (2 - 3) 8.774 8.774 8.774 8.774 

  Toegestane kasgeldlimiet (1) 6.245 6.245 6.245 6.245 

  Ruimte (+)/ Overschrijding (-) (1 - 4) -2.529 -2.529 -2.529 -2.529 

Tabel 5.3.2: kasgeldlimiet 

Renterisiconorm 

Om ongewenste financiële gevolgen van rentewijzigingen te beperken geeft het ministerie ook een 

renterisiconorm aan. Deze renterisiconorm geeft de omvang van de schuld weer die in een jaar 

maximaal voor renteconversie in aanmerking mag komen. 

De uitkomst hiervan mag niet overschreden worden zodat een spreiding van de opgenomen 

leningen, looptijden en rente-aanpassingsdata en een eventueel hieruit voortvloeiende 

rentewijziging ontstaat.  

De VRGZ blijft binnen de norm van de Wet Fido1. 

  

 
1 Wet Financiering decentrale overheden 
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Renterisiconorm (bedragen * € 1.000,-) Begroting 

2021 

Begroting 

2022 

Begroting 

2023 

Begroting 

2024 

1 Renteherziening 0 0 0 0 

2 Aflossingen 6.204 6.896 8.943 0 

3 Renterisico (1+2) 6.204 6.896 8.943 0 

4 Renterisiconorm 15.232 15.232 15.232 15.232 

5a Ruimte onder renterisiconorm 9.028 8.336 6.289 15.232 

5b Overschrijding renterisiconorm 0 0 0 0 

Berekening renterisiconorm         

4a Begrotingstotaal (lasten + stortingen reserves) 76.162       

4b Percentage regeling 20%       

  Renterisiconorm (4a x 4b) 15.232       

Tabel 5.3.3: renterisiconorm 

 

5.4 Bedrijfsvoering 

In deze paragraaf wordt aandacht besteed aan de taken waarvoor binnen de begroting geen 

afzonderlijke programma’s zijn opgenomen. Het gaat dan om de wijze waarop de bedrijfsvoering 

plaatsvindt en een korte beschrijving van de ontwikkelingen die daarop van invloed zijn. 

 

 Ambtelijke organisatie 

De hoofdstructuur van de VRGZ is in 2018 gewijzigd. In de nieuwe situatie wordt de VRGZ geleid door 

een directie bestaande uit twee leden: een directeur Crisisbeheersing en een directeur Brandweer- 

en Ambulancezorg. De GHOR (onderdeel van de sector Crisisbeheersing) wordt aangestuurd door de 

Directeur Publieke Gezondheid (DPG) die tevens directeur is van de GGD Gelderland-Zuid. 

 

 Besturing 

Managers van sectoren en afdelingen zijn verantwoordelijk voor zowel de inhoud van hun 

beleidsterreinen als voor de budgetbeheersing om hun taken uit te voeren. Zij opereren als integraal 

manager en zijn dus naast genoemde inhoudelijke aspecten ook verantwoordelijk voor alle PIOFACH- 

taken (personeel, informatievoorziening en ICT, organisatie, financiën, administratie, communicatie 

en huisvesting). Dit alles wordt uitgevoerd binnen de door het Algemeen Bestuur en directie 

vastgestelde (financiële) beleidskaders. De directie ziet er op toe dat de ambtelijke organisatie 

integer handelt, de bestuursbesluiten goed uitvoert en bevordert de onderlinge samenwerking en 

samenhang tussen de sectoren en afdelingen en met de externe partners ten behoeve van integrale 

advisering aan het bestuur en de operationele taakuitvoering.  
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Binnen de vastgestelde kaders opereren de managers van de sectoren en afdelingen met een grote 

mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid waarbij medewerkers de vrijheid hebben om als 

professionals te opereren. Leidinggevenden stimuleren en ondersteunen hen in de ontwikkeling van 

hun professionaliteit. 

 

 Bedrijfsvoering 

Integrale bedrijfsvoering 

Eind 2018 is gestart met de inrichting van de nieuwe sector Bedrijfsvoering. Doel van het samengaan 

van de verschillende afdelingen is te zorgen voor een integrale, deskundige, klantgerichte en 

efficiënte sector waar met plezier en energie wordt gewerkt. 

 

Over de inrichting van de sector Bedrijfsvoering heeft in 2019 besluitvorming plaatsgevonden waarin 

wordt uitgegaan van sturing op de productgerichte afdelingen (HRM, Financiën & Control, Vastgoed- 

en Facility Management en Informatievoorziening). De integraliteit van de sector komt tot uiting in 

de aansturing door één manager en de inrichting van een frontoffice en klantteams.  

 

De verdere uitwerking van dit scenario gebeurt stapsgewijs. De inrichting van het organogram en de 

uitwerking van de leidinggevende functies heeft in 2019 plaatsgevonden. De leidinggevenden zijn 

nog niet allemaal op positie, hier wordt in 2020 verder invulling aan gegeven. In 2020 wordt gestart 

met de inrichting van de frontoffice en klantteams. Naar verwachting is dit in 2021 afgerond. 

 

Nieuwe applicatie HRM & financiën 

Naast de doorontwikkeling van de sector Bedrijfsvoering is de selectie van een nieuw geïntegreerd 

financieel en HRM-pakket afgerond (AFAS). Er is gekozen voor een oplossing die beide disciplines 

ondersteunt. Uitgangspunt is de organisatie van betere managementinformatie te kunnen voorzien 

en efficiënter te werken doordat een aantal applicaties samengevoegd zijn. In 2019 heeft een 

projectteam gewerkt aan de implementatie van het nieuwe pakket. Het systeem is per 1 januari 2020 

in gebruik genomen en zal in 2020 en 2021 doorontwikkeld worden. 

 

 Informatiemanagement en ICT 

In 2019 is de kantoorautomatisering gemoderniseerd, waarbij veel aandacht is besteed aan het 

optimaliseren van de beheer- en regieprocessen. Er is een gezamenlijk nieuw financieel en HRM-

systeem geïntroduceerd. De doorontwikkeling hiervan zal in 2020 plaatsvinden. 

In 2020 e.v. is er weer tijd om de aandacht naar andere aspecten van informatiemanagement te 

verleggen. In 2020 en 2021 zal de focus vooral uitgaan naar de volgende onderwerpen: 
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Geo-informatie 

Zoals al bij de sectoren genoemd zal aanschaf en inrichting van een centrale opslagvoorziening en 

ontsluiting van externe bronnen en hulpmiddelen ten behoeve van analyse van data plaatsvinden. 

 

Kernregistraties 

De kernregistraties ‘objecten’, ‘personeel’ en ‘incidenten’ worden geïmplementeerd en uitgebouwd. 

Landelijk komen er blauwdrukken beschikbaar die een belangrijke bijdrage bieden aan het 

uitgangspunt ‘eenmalige opslag, meervoudig gebruik’. Daarmee wordt tegemoetgekomen aan de 

behoefte om op regionaal en landelijk niveau goede managementinformatie te kunnen genereren. 

 

Informatieveiligheid 

Voor wat betreft informatieveiligheid wordt in 2020 het normenkader voor alle overheden, de 

`Baseline Informatiebeveiliging Overheid’, van kracht. De nadruk ligt in deze nieuwe norm veel meer 

op risicomanagement, met een explicietere rol voor bestuurder en lijnmanagers: minder 

maatregelen en meer in control zijn. De bestuurder is verantwoordelijk voor informatieveiligheid. 

Het is aan de bestuurder om te bepalen welke risico’s hij bereid is te aanvaarden en te controleren of 

de organisatie de juiste maatregelen neemt om de risico’s terug te brengen tot een voor het bestuur 

aanvaardbaar niveau. Informatieveiligheid wordt steeds meer een integraal onderdeel van processen 

en besluitvorming. Binnen de sector Bedrijfsvoering wordt bezien op welke wijze de rol van chief 

information security officier (CISO) wordt ingevuld.  

  

Landelijk verkeersplein 

Het landelijk verkeersplein betreft het ontsluiten via de eigen infrastructuur van landelijke 

voorzieningen zoals LCMS, ELO en de database brandonderzoek. In 2020 vindt de fysieke koppeling 

aan de landelijke infrastructuur van de veiligheidsregio’s en het IFV plaats en kunnen landelijke 

applicaties en databronnen via deze infrastructuur worden ontsloten. 

 

 Documentaire informatievoorziening 

Archiefwet 

De huidige Archiefwet is verouderd en minder goed toe te passen op digitale informatie. De nieuwe 

Archiefwet (wetsvoorstel) wordt naar verwachting in 2020 van kracht. De komst van de wet betekent 

onder meer dat de bewaartermijn van informatie van 20 jaar naar 10 jaar wordt teruggebracht en 

eerder openbaar beschikbaar is. Verder zal digitale informatie bewaard worden en openbaar 

beschikbaar en te raadplegen blijven. 

Door de toenemende digitalisering is informatieveiligheid een steeds belangrijker aspect. Om 

voldoende voorbereid te zijn op deze ontwikkelingen wordt door de afdeling Informatievoorziening  

de hiervoor noodzakelijke stappen gezet.  
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 Vastgoed & Facility Management 

De afdeling Vastgoed & Facility Management voert het beheer over 40 VRGZ- en 21 GGD-gebouwen, 

inclusief bijbehorende terreinen. 

 

Huisvesting 

Het onderwerp huisvesting heeft meerdere jaren de bestuurlijke agenda bepaald. De begrote 

budgetten voor huisvesting bleken een aantal jaren niet in overeenstemming met de daadwerkelijk 

benodigde budgetten. Op basis van een grondige schouw heeft het Algemeen Bestuur in juni 2019 

besloten de onderhoudsbudgetten voor de kazernes te verhogen. Door gemeenten wordt voor de 

jaren 2020, 2021 en 2022 een incidentele bijdrage verwacht van € 300.000,- en vanaf 2021 een 

structurele bijdrage van € 480.000,-. De VRGZ draagt incidenteel in 2019 en 2020 € 480.000,- bij door 

de algemene reserve aan te spreken respectievelijk door een bezuiniging door te voeren.  

 

Inkoop 

De afdeling Inkoop heeft ten doel het ontwikkelen van en het adviseren over beleid, plus het 

uitvoeren van alle werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor een goede uitvoering en beheer van het 

inkoopbeleid door de inkoopfunctie. In 2020 wordt het inkoopbeleid herzien. De implementatie 

daarvan vindt plaats in 2021. Doelstelling is het verder professionaliseren van inkoop binnen de 

VRGZ. Dit draagt bij aan de rechtmatigheid, doelmatigheid en het bereiken van de 

organisatiedoelstellingen. 

 

 Financiën en control 

Financiële informatie 

Om de klanten (sectoren en gemeenten) beter te kunnen faciliteren wordt de financiële informatie 

verder geoptimaliseerd, verhelderd en waar mogelijk vereenvoudigd. De nieuwe applicatie voor HRM 

& Financiën biedt hier aanknopingspunten voor.  

 

Rechtmatigheid 

De afdeling Financiën zal voorbereidingen treffen met betrekking tot de rechtmatigheidsverklaring 

die vanaf 2021 overgaat van de accountant naar het Dagelijks Bestuur en in kaart brengen wat dit 

betekent voor de controlfunctie binnen de organisatie. Inmiddels is gesproken met diverse 

gemeenten en andere vergelijkbare organisaties om de consequenties in beeld te brengen. Hierover 

wordt het Algemeen Bestuur in 2020 geïnformeerd.  
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5.5 Verbonden partijen 

De VRGZ werkt intensief samen met de Nationale Politie voor wat betreft de gemeenschappelijke 

meldkamer. Ditzelfde geldt voor de samenwerking met de GGD Gelderland-Zuid op het gebied van 

de bedrijfsvoering (geleverd door de afdelingen Vastgoed- en Facilitymanagement, HRM, ICT en 

Financiën & Control).  

Er is geen sprake van een verbonden partij in die zin dat de VRGZ risico's draagt die vanuit de andere 

partij worden veroorzaakt. Wel zijn er kosten gemoeid met het eventueel verbreken van het 

samenwerkingsverband. 
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Financiële begroting 

6 
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6 Financiële begroting 

In hoofdstuk 6 wordt aan de hand van de balans en resultatenrekening uiteengezet wat voor 2021 

tot en met 2024 verwacht wordt. Ook wordt het verloop van de reserves en voorzieningen 

uiteengezet en de meerjareninvesteringsplanning weergegeven. 

Voor alle tabellen in de paragrafen 6.1 tot en met 6.3 geldt: er zijn geen incidentele baten of lasten 

noch structurele reservemutaties. 
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6.1 Baten en lasten Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten van de VRGZ weergegeven. 

Overzicht baten en lasten 

VRGZ (x € 1.000,-) 

  

Realisatie 

2019 

Gewijzigde 

begroting 

2020 

Begroting 

2021 

Raming 

2022 

Raming 

2023 

Raming 

2024 

Baten               

Budget aanvaardbare kosten   21.504 23.629 23.675 23.675 23.675 23.675 

Rijksbijdragen   7.705 7.093 7.063 7.063 7.063 7.063 

Provinciale bijdragen   0 0 0 0 0 0 

Gemeentelijke bijdragen   37.326 39.146 41.427 41.427 41.127 41.127 

Opbrengsten bedrijfsvoering   2.399 2.354 2.514 2.514 2.514 2.514 

Overige opbrengsten   3.087 1.261 1.283 1.283 1.283 1.283 

Totaal baten    72.021 73.483 75.962 75.962 75.662 75.662 

Lasten               

Personeelskosten   51.915 53.445 55.004 54.854 54.804 54.804 

Kapitaallasten   6.848 7.503 7.754 7.754 7.754 7.754 

Wagenpark   2.740 2.653 2.885 2.885 2.885 2.885 

Communicatieapparatuur   3.365 3.314 3.202 3.202 3.202 3.202 

Huisvestingskosten   3.907 4.111 4.053 4.053 3.753 3.753 

Overige bedrijfskosten   4.134 3.061 3.221 3.221 3.221 3.221 

Onvoorzien   0 177 181 181 181 181 

Rentebaten en -lasten  -228 -101 -138 -138 -138 -138 

Bezuinigingstaakstelling  0 -480 0 0 0 0 

Totaal lasten   72.681 73.683 76.162 76.012 75.662 75.662 

                

Saldo van baten en lasten   -660 -200 -200 -50 0 0 

Reservemutaties*               

Algemene reserve C&R   287 0 0 0 0 0 

Reserve aanvaardbare kosten RAV -1.135 0 0 0 0 0 

Best.reserve meldkamer  450 -200 -200 -50 0 0 

Best.reserve aanbest. ICT+HV   -136 0 0 0 0 0 

Best.res. organisatieontwikkeling -126 0 0 0 0 0 

Geraamde resultaat   0 0 0 0 0 0 

* -/- is onttrekking +/+ is toevoeging Tabel 6.1.1: overzicht baten en lasten veiligheidsregio 
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6.2 Baten en lasten Crisis- en Rampenbestrijding 

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten weergegeven van het programma Crisis- en 

Rampenbestrijding. 

Overzicht baten en lasten 

Programma C&R (x € 1.000,-) 

Realisatie 

2019 

Gew begr 

2020 

Begroting 

2021 

Raming 

2022 

Raming 

2023 

Raming 

2024 

Baten               

Rijksbijdragen   7.083 6.623 6.593 6.593 6.593 6.593 

Provinciale bijdragen   0 0 0 0 0 0 

Gemeentelijke bijdragen   37.326 39.146 41.427 41.427 41.127 41.127 

Opbrengsten bedrijfsvoering   2.399 2.354 2.514 2.514 2.514 2.514 

Overige opbrengsten   2.823 1.186 1.208 1.208 1.208 1.208 

Totaal baten    49.631 49.309 51.742 51.742 51.442 51.442 

Lasten               

Personeelskosten   33.512 34.428 35.948 35.798 35.748 35.748 

Kapitaallasten   5.830 6.257 6.485 6.485 6.485 6.485 

Wagenpark   1.784 1.703 1.886 1.886 1.886 1.886 

Communicatieapparatuur   2.767 2.837 2.702 2.702 2.702 2.702 

Huisvestingskosten   3.664 3.863 3.809 3.809 3.509 3.509 

Overige bedrijfskosten   1.827 825 1.069 1.069 1.069 1.069 

Onvoorzien   0 177 181 181 181 181 

Rentebaten en -lasten  -228 -101 -138 -138 -138 -138 

Bezuinigingstaakstelling  0 -480 0 0 0 0 

Totaal lasten   49.156 49.509 51.942 51.792 51.442 51.442 

        

Saldo van baten en lasten   475 -200 -200 -50 0 0 

Reservemutaties*               

Algemene reserve C&R   287 0 0 0 0 0 

Best.reserve meldkamer 450 -200 -200 -50 0 0 

Best.reserve aanbest. ICT+HV -136 0 0 0 0 0 

Best.reserve organisatieontwikk. -126 0 0 0 0 0 

Geraamd resultaat   0 0 0 0 0 0 

* -/- is onttrekking +/+ is toevoeging             

Tabel 6.2.1: overzicht baten en lasten programma C&R 
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 Toelichting verschillen begroting 2021 en de gewijzigde begroting 2020 

Hierna volgt een toelichting op de verschillen tussen de gewijzigde begroting 2020 en de begroting 

2021. De toelichting die leidt tot de gewijzigde begroting 2020 is opgenomen in bijlage 7.3.1. 

 

Rijksbijdragen -30 

Omdat de rijksbijdrage voor alle veiligheidsregio’s deels niet is en wordt geïndexeerd ontvangt de 

VRGZ structureel € 110.000,- minder om de lasten te kunnen dekken. Met dit effect is in de begroting 

2020 nog geen rekening gehouden. Het verschil ten opzichte van de begroting 2020 is € 30.000,-. 

 

Gemeentelijke bijdrage 2.281 

De gemeentelijke bijdrage stijgt met € 2.281.000,- ten opzichte van de gewijzigde begroting 2020. Dit 

is het gevolg van een structurele bijdrage van € 480.000,- ten behoeve van het planmatig onderhoud 

van de kazernes en de indexering van 4,28%. Als gevolg van een aantal autonome ontwikkelingen 

zoals de samenvoeging van de meldkamers, de structureel hogere kapitaallasten en een structureel 

lagere indexering van de rijksbijdrage wordt een extra bijdrage gevraagd. Een deel van de hogere 

lasten als gevolg van de samenvoeging van de meldkamers wordt gefinancierd uit de vrijval van de 

hiervoor gevormde bestemde reserve en het terugbrengen van de meldkamerformatie, waardoor 

een extra bijdrage resteert van € 105.000,-. Een overzicht met de bijdrage per gemeente is 

opgenomen in paragraaf 7.1. 

 

Opbrengsten bedrijfsvoering 160 

De VRGZ verzorgt de ondersteunende dienstverlening (PIOFACH-taken) aan de GGD. In 2021 stijgt dit 

bedrag met € 160.000,-, hier staan ook hogere kosten tegenover. De stijging betreft indexering, 

uitbreiding van de formatie voor applicatiebeheer en daarnaast betaalt de VRGZ een aantal lasten 

die voorheen door de GGD zelf werden betaald, zoals onder andere de bezetting van de receptie. 

 

Overige opbrengsten 22 

De overige baten vallen in 2021 naar verwachting € 22.000,- hoger uit dan in 2020. In 2021 is een 

hogere opbrengst ten behoeve van FLO begroot (€ 50.000,-). Hier staan ook hogere personeelslasten 

tegenover. Daarnaast zullen de opbrengsten dalen als gevolg van een tariefverlaging voor de OMS-

contracten (€ 40.000,-). Hiermee liggen de tarieven in lijn met de landelijke ontwikkeling op dit 

gebied. Een mix van hogere en lagere verwachte overige opbrengsten leidt tot een extra stijging van 

€ 12.000,-. 

 

Personeelskosten  1.520 

De belangrijkste oorzaak voor de stijging van € 1.520.000,- ten opzichte van 2020 is de indexering van 

de personeelslasten met 4,67%. Dit betreft 1,67% nacalculatie over 2019 (conform vastgestelde 

methodiek door het Algemeen Bestuur) en 3% indexering voor 2021.  
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Ten behoeve van het in eigen beheer oplossen van onder andere correctieve storingen is de formatie 

van facilitair uitgebreid (€ 55.000,-). De dekking hiervan is gefinancierd uit de huisvestingskosten 

omdat daar ook de kostenreductie zal plaatsvinden. Daarnaast is de formatie uitgebreid met 2 fte 

(€ 150.000,-) voor applicatiebeheer van de nieuwe kantoorautomatiseringsomgeving (zoals 

Office365). Deze uitbreiding wordt gefinancierd uit een daling van de kosten voor hosting (zie 

communicatieapparatuur) en een stijging van de doorbelasting aan de GGD (zie opbrengsten 

bedrijfsvoering). Ten behoeve van de continuïteit van de bezetting van de receptie van zowel de 

VRGZ als de GGD is er voor gekozen de medewerkers samen te voegen in een gezamenlijke pool 

(€ 70.000,-). Dit leidt tot uitbreiding van de formatie bij de VR die wordt gecompenseerd uit de 

doorbelasting aan de GGD. Tot slot is de formatie brandweercentralisten met 2 fte verlaagd als 

gevolg van de teruglopende OMS-bijdrage en vooruitlopend op de samenvoeging van de meldkamers 

(€ 120.000,-). 

 

Kapitaallasten 228 

De kapitaallasten stijgen in totaal met € 228.000,-. Dit is het gevolg van indexering (€ 110.000,-) en 

een hoger investeringsvolume ten opzichte van de jaarlijkse afschrijving. Dit laatste komt doordat 

materieel structureel later vervangen wordt en dus een deel van het materieel al geruimere tijd 

volledig is afgeschreven. Dit wordt deels gecompenseerd door de lagere rentelasten (zie Rentebaten- 

en lasten). 

 

Wagenpark 183 

De kosten voor wagenpark en werkmaterieel stijgen structureel met € 113.000,- als gevolg van 

duurdere storingen, onderhoud en schadeherstel van lesauto’s die voor de rijvaardigheidstrainingen 

worden gebruikt en een stijging van het aantal schades dat buiten de verzekering om wordt hersteld. 

Deze stijging wordt deels gecompenseerd met de daling van de lasten voor communicatieapparatuur 

(zie hieronder). Daarnaast zijn de verzekeringspremies fors gestegen (€ 40.000,-) en worden hogere 

brandstofkosten verwacht als gevolg van de overgang van dieselauto’s naar benzineauto’s in het 

kader van energietransitie (€ 30.000,-). 

 

Communicatieapparatuur -135 

Voor communicatieapparatuur en automatisering is in 2021 minder begroot dan in 2020.  Als gevolg 

van de uitbreiding van de formatie met 2 applicatiebeheerders zullen de kosten voor hosting 

€ 65.000,- lager uitvallen. Daarnaast is een deel van het budget voor dataverbruik overgeheveld naar 

de kostencategorie Wagenpark om de gestegen kosten voor onderhoud van het wagenpark en 

werkmaterieel deels te kunnen compenseren (€ 50.000,-). Het resterende verschil van € 20.000,- is 

een combinatie van kleine stijgingen of dalingen en indexering van budgetten. 

 
 
Huisvestingskosten -54 

Voor het oplossen van correctieve storingen in eigen beheer is de personeelsformatie uitgebreid met 

een medewerker Hospitality. De loonsom voor deze medewerker is vrijgemaakt uit de overige 

huisvestingsbudgetten. 
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Overige bedrijfskosten 244 

Per saldo wordt in 2021 meer uitgegeven aan overige bedrijfskosten. Deze stijging is voornamelijk 

het gevolg van een lagere doorbelasting aan de Ambulancezorg Gelderland-Zuid (AZGZ). Bij de 

overgang naar de nieuwe kantoorautomatisering is de AZGZ overgestapt naar goedkopere accounts. 

Hierdoor is de doorbelasting aan de RAV lager (€ 193.000,-).  

Daarnaast vallen de lidmaatschapskosten hoger uit als gevolg van een uitbreiding voor de witte 

kolom en een verwachte extra hoge indexering (€ 22.000,-). Het resterende verschil van € 29.000,- is 

een combinatie van kleine stijgingen of dalingen en indexering.   

 
Onvoorzien 4 

De post onvoorzien bedraagt 0,35% van het begrotingstotaal. Door toename van de begrote lasten 

stijgt deze post met € 4.000,-. 

 

Rentebaten en -lasten -37 

Als gevolg van de lage rentestand dalen de rentelasten ten behoeve van externe financiering.  

 

Bezuinigingstaakstelling -480 

De incidentele bezuinigingstaakstelling die in 2020 was opgenomen is in 2021 komen te vervallen 

omdat dit bedrag conform het besluit van het Algemeen Bestuur met ingang van 2021 structureel is 

toegevoegd aan de gemeentelijke bijdrage. 

 

Meerjarige mutaties 

Vanaf 2020 wordt de Rijksbijdrage gekort als gevolg van de samenvoeging van de meldkamers. Vanaf 

dat moment worden de beheerslasten (onder andere ICT en huisvesting) door de Landelijke 

Meldkamer Samenwerking (LMS) betaald. De uitname van de rijksbijdrage is echter fors hoger dan de 

lasten die door de LMS worden overgenomen omdat de eigen meldkamer voorlopig operationeel 

blijft en de bezetting dus grotendeels op peil blijft. In de bestemming van het jaarresultaat van 2019 

is voorgesteld om ten behoeve van dit verschil een bestemde reserve te vormen. Deze bestemde 

reserve zal in de periode 2020 tot en met 2022 worden aangewend om de hogere lasten te 

compenseren. 
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6.3 Baten en lasten Regionale Ambulancevoorziening 

Overzicht baten en lasten 

Programma RAV (x € 1.000,-) 

Realisatie 

2019 

Begroting 

2020 

Begroting 

2021 

Raming 

2022 

Raming 

2023 

Raming 

2024 

Baten               

Budget aanvaardbare kosten   21.504 23.629 23.675 23.675 23.675 23.675 

Rijksbijdragen   622 470 470 470 470 470 

Overige opbrengsten   264 75 75 75 75 75 

Totaal baten    22.390 24.174 24.220 24.220 24.220 24.220 

Lasten               

Personeelskosten   18.403 19.017 19.056 19.056 19.056 19.056 

Kapitaallasten   1.018 1.246 1.269 1.269 1.269 1.269 

Wagenpark   956 950 999 999 999 999 

Communicatieapparatuur   598 477 500 500 500 500 

Huisvestingskosten   243 248 244 244 244 244 

Overige bedrijfskosten   2.307 2.236 2.152 2.152 2.152 2.152 

Totaal lasten   23.525 24.174 24.220 24.220 24.220 24.220 

        

Saldo van baten en lasten   -1.135 0 0 0 0 0 

Reservemutaties*               

Res. aanvaardbare kosten RAV -1.135 0 0 0 0 0 

Geraamd resultaat   0 0 0 0 0 0 

* -/- is onttrekking +/+ is toevoeging.           

Tabel 6.3.1: baten en lasten programma RAV 
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 Toelichting verschillen begroting 2021 en de begroting 2020 

Hierna volgt een toelichting op de verschillen tussen de begroting 2020 en de begroting 2021.  De 

toelichting die leidt tot de gewijzigde begroting 2020 is opgenomen in bijlage 7.3.2. 

 

Budget aanvaardbare kosten (BAK) 46 

In 2019 heeft een onderzoek plaatsgevonden naar de bekostiging van AZGZ. Hierdoor zijn een aantal 

aanpassingen gedaan in de financiering voor 2020 en 2021. Een deel van de extra financiering is 

incidenteel in 2020. De verwachting is dat AZGZ in 2021 op formatie is qua verpleegkundigen en 

chauffeurs. Dit zorgt voor minder initiële opleiding, dus voor minder initiële opleidingsvergoeding 

(€ 325.000,-). Daarnaast worden meerkosten van uitzendkrachten niet meer vergoed in 2021, 

aangezien AZGZ op formatie zit (€ 299.000,-). 

In de budgetafspraak met zorgverzekeraars is afgesproken dat het wagenpark in 2020 met 3 

voertuigen wordt uitgebreid en in 2021 en 2022 elk jaar met één voertuig. Die leidt in 2021 tot een 

verhoging van het BAK met € 42.000,-. Daarnaast wordt er geïndexeerd en gaat AZGZ uit van een 

voorlopige loonindex van 3% en materiele index van 2% (€ 628.000,-).  

De beheerskosten zijn overgeheveld naar de Politie (LMS). De financiering van AZGZ is daarmee 

verlaagd in 2020. 

 

Personeelskosten 39 

De personeelslasten stijgen fors in de komende jaren als gevolg van de FWG-waardering en de 

loonstijging uit de cao ziekenhuizen van 5% in 2020 en 3% in 2021. Voor verpleegkundigen betekent 

dit in een periode van 5 jaar een loonstijging van circa 30%. Het is nog niet zeker of deze stijging 

(volledig) vergoed gaat worden door verzekeraars (zie ook risicoparagraaf 5.1.2). 

Deze stijging is niet direct zichtbaar omdat de loonkosten in 2020 te hoog zijn begroot (dit geldt ook 

deels voor het begrote budget). Dit heeft enerzijds te maken met de wijze waarop ORT berekend 

wordt. Voor 2020 werd ingeschat dat de wijze van berekenen van de ORT overgenomen zou worden 

uit de cao ziekenhuizen. Dit is echter nog niet besloten. Daarnaast is in 2020 een inschatting gemaakt 

van de nieuwe salarissen als gevolg van de overgang naar de cao ziekenhuizen. Deze is aan de ruime 

kant geweest. 

 

Kapitaallasten 23 

De kapitaallasten in 2021 zijn € 23.000,- hoger dan in de begroting voor 2020. Net als in 2019 is de 

vervanging van een aantal voertuigen doorgeschoven van 2020 naar 2021. Dit geldt bijvoorbeeld 

voor het MICU-voertuig en voor een aantal ambulances. Dat betekent dat de rente en afschrijving 

van voertuigen niet in 2020 begint en dus heel 2021 ook speelt, maar pas halverwege 2021 begint. 

Een grote investering in 2021 is de geplande aanschaf van hartritmemassageapparatuur. De aanschaf 

hiervan hangt onder andere af van het overleg met zorgverzekeraars.   

 

 

 



 
  

 Programmabegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 52 

 

Wagenpark 49 

Het wagenpark wordt de komende jaren uitgebreid. De extra voertuigen zorgen voor meer 

reservevoertuigen en dus minder uitval. Daarnaast zijn er meer voertuigen beschikbaar rond 

dienstwisselmomenten. In 2020 is het budget uitgebreid met 3 voertuigen en in 2021 komt daar nog 

een voertuig bij. De hogere kosten zitten in brandstof, wegenbelasting en onderhoud.  

De vervanging van piket- en dienstvoertuigen wordt zoveel als mogelijk uitgesteld. Enerzijds om zo 

lang als mogelijk met deze voertuigen te doen en anderzijds om in te kunnen spelen op de 

ontwikkelingen rondom een duurzaam wagenpark.  

 

Communicatieapparatuur 23 

De RAV heeft diverse nieuwe softwareprogramma’s. Mede op basis van de realisatie in eerdere jaren 

begroten we in 2021 € 29.000,- meer voor software- en licentiekosten. Telefonie en datakosten 

zullen naar verwachting dalen (€ 6.000,-). 

 

Huisvestingskosten -4 

In de voorgaande periode heeft AZGZ meer diensten op de weg gezet. Dit betekent meer personeel 

en uitbreiding van het wagenpark. AZGZ is in gesprek met zorgverzekeraars over uitbreiding van post 

Beuningen en nieuwbouw van post Tiel. Hier is echter nog geen overeenstemming over. Zowel in de 

kosten als in het budget zijn hiervoor geen bedragen in deze begroting opgenomen. Zodra er 

overeenstemming is wordt dit via een begrotingswijziging opgenomen. 

 

Overige bedrijfskosten -84 

Verpleegkundige artikelen zoals medicijnen en zuurstof worden duurder. In de begroting is dit 

budget opgehoogd met € 88.000,-. De doorbelasting van met name ICT-kosten gaat fors omlaag 

(€ 193.000,-). Dit komt doordat de nieuwe kantoorautomatisering uitgaat van verschillende soorten 

accounts afhankelijk van het gebruik. AZGZ maakt veel gebruik van de goedkopere light accounts. De 

kosten van extern advies zijn aangepast aan de realisatie van de afgelopen jaren en opgehoogd met 

€ 30.000,-. Kleine mutaties verklaren een laatste daling van € 9.000,-. 
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6.4 Uiteenzetting financiële positie 

In onderstaande tabel is de verwachte ontwikkeling van de balanspositie opgenomen.  

Activa Realisatie 

2019 

Begroting 

2020 

Begroting 

2021 

Raming 

2022 

Raming 

2023 

Raming 

2024 

Vaste Activa             

Materiële vaste activa  55.429 65.871 65.698 65.479 64.385 62.999 

                

Vlottende activa             

Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 

jaar 
        

Debiteuren 2.876 2.876 2.876 2.876 2.876 2.876 

Debiteuren openbare 

lichamen 
547 547 547 547 547 547 

Uitzettingen 

Rijksschatkist 
5.728 0 0 0 0 0 

Overige vorderingen 870 870 870 870 870 870 

Nog in tarieven te 

verrekenen 
849 0 0 0 0 0 

Sluitpost (incl. 

rekening-courant) 
0 0 0 0 0 0 

    10.870 4.293 4.293 4.293 4.293 4.293 

                

Liquide middelen 747 747 747 747 747 747 

                

Overlopende activa 574 574 574 574 574 574 

  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

          

Totaal 67.620 71.485 71.312 71.093 69.999 68.613 
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Passiva Realisatie 

2019 

Begroting 

2020 

Begroting 

2021 

Raming 

2022 

Raming 

2023 

Raming 

2024 

Vaste Passiva             

Eigen vermogen*             

Res. aanvaardbare kosten RAV  2.149 1.014 1.014 1.014 1.014 1.014 

Subtotaal programma RAV 2.149 1.014 1.014 1.014 1.014 1.014 

                

Algemene reserve C&R 1.534 1.821 1.821 1.821 1.821 1.821 

Bestemde reserves:             

Frictiekosten meldkamer 450 250 50 0 0 0 

Subtotaal programma C&R 1.984 2.071 1.871 1.821 1.821 1.821 

Resultaat -848 0 0 0 0 0 

                

Totaal Eigen vermogen 3.285 3.085 2.885 2.835 2.835 2.835 

                

Voorzieningen             

  Groot onderhoud 1.910 2.248 2.677 3.570 3.796 3.277 

  Niet-actieven 1.158 424 269 203 111 88 

    3.068 2.672 2.946 3.773 3.907 3.365 

        

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van > 1 jaar       

  Langlopende leningen 50.315 51.115 51.093 50.889 50.993 51.050 

Vlottende Passiva             

Vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar        

Sluitpost (incl. rekening-courant) 0 3.661 3.436 2.644 1.312 411 

Kortlopende schulden 6.735 6.735 6.735 6.735 6.735 6.735 

    6.735 10.396 10.171 9.379 8.047 7.146 

                

Overlopende passiva 4.217 4.217 4.217 4.217 4.217 4.217 

Totaal 67.620 71.485 71.312 71.093 69.999 68.613 

EMU-saldo ** 288 -10.368 800 302 552 -1.976 

Tabel 6.4.1: verwachte balanspositie  

* Uitgangspunt is dat het voorstel voor (toekomstige) resultaatbestemming door het Algemeen 

Bestuur wordt goedgekeurd. De standen zijn vanaf de kolom begroting 2020 bijgewerkt op basis van 

de jaarrekening 2019 tenzij andere gegevens voorhanden zijn. 

** Conform model berekening CBS
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6.5 Stand en verloop voorzieningen en reserves 

Reserves               

Bedragen * € 1.000,- Stand 

eind 

2020 

Storting 

2021 

Onttrekking 

2021 

Verwachting ultimo 

  2021 2022 2023 2024 

Algemene reserve C&R 1.821 0 0 1.821 1.821 1.821 1.821 

Reserve aanvaardbare 

kosten 
1.014 0 0 1.014 1.014 1.014 1.014 

Bestemde reserve 

meldkamer 
250 0 200 50 0 0 0 

Totaal reserves 3.085 0 200 2.885 2.835 2.835 2.835 

Tabel 6.5.1: stand en verloop reserves 

 

Voorzieningen               

Bedragen * € 1.000,- Stand eind 

2020 

Storting 

2021 

Onttrekking 

2021 

Verwachting ultimo 

  2021 2022 2023 2024 

Voorziening groot onderhoud 2.248 1.281 852 2.677 3.570 3.796 3.277 

Voorziening niet actieven 424 0 155 269 203 111 88 

Totaal voorzieningen 2.672 1.281 1.007 2.946 3.773 3.907 3.365 

Tabel 6.5.2: stand en verloop voorzieningen  

 

6.6 Incidentele baten en lasten en structureel evenwicht 

Het BBV definieert incidentele baten en lasten als volgt: ‘Incidentele baten en lasten betreffen die 

posten die het begrotingssaldo incidenteel beïnvloeden. Het gaat om eenmalige zaken en om 

(meerjarige) projecten of subsidies als deze eveneens het karakter van tijdelijkheid c.q. eindig doel 

hebben.’. 

Incidentele baten en lasten VRGZ  

Bedragen * € 1.000,- 

2021 2022 2023 2024 

Totaal incidentele baten 0 0 0 0 

Totaal incidentele lasten 0 0 0 0 

Tabel 6.6.1: incidentele baten en lasten VRGZ 

Het structureel evenwicht geeft de saldi van de begroting en meerjarenraming na aftrek van 

incidentele baten/lasten. In de voorliggende begroting en meerjarenraming is geen sprake van 

incidentele baten of lasten, noch structurele reservemutaties, waarmee het structurele saldo gelijk is 

aan het saldo exclusief incidentele baten en lasten. 
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6.7 Investeringsplanning 

Bedragen * € 1.000,-   

  

Vanuit 

JR 2019 

Begr 

2020 

Gew. 

begr. 

2020 

Begr 

2021 

Raming 

2022 

Raming 

2023 

Raming 

2024 

Sector Brandweer                 

Automatisering   0 0 0 0 0 80 0 

Inventaris   52 0 52 0 0 0 0 

Verbindingsmidd. & 

comm.techn. 
205 10 215 180 405 365 953 

Vakbekwaamheidsmiddelen 82 39 121 29 29 72 53 

                  

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)             

Ademlucht   200 91 291 174 2 63 84 

Repressieve kleding   29 1.095 1.124 151 153 0 0 

Totaal PBM 229 1.186 1.415 325 155 63 84 

                  

Voer- en vaartuigen                 

Bepakkingen   2.634 915 3.549 592 569 725 622 

Voer- en vaartuigen   1.672 3.791 5.463 4.094 2.736 2.829 2.862 

Totaal voertuigen   4.306 4.706 9.012 4.686 3.305 3.554 3.484 

                  

Totaal sector Brandweer 4.874 5.941 10.815 5.220 3.894 4.134 4.574 

Sector Crisisbeheersing                 

Voertuigen   80 55 135 55 110 60 0 

Verbindingsmidd. & 

comm.techn. 
0 0 0 0 0 35 0 

Inventaris     36 0   

Automatisering   0 0 0 0 204 26 0 

Totaal Crisisbeheersing 80 55 135 91 314 121 0 
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Bedragen * € 1.000,-   

  

Vanuit 

JR 2019 

Begr 

2020 

Gew. 

begr. 

2020 

Begr 

2021 

Raming 

2022 

Raming 

2023 

Raming 

2024 

Sector RAV                 

Automatisering   62 82 144 50 82 50 50 

Verbindingsmidd. & 

comm.techn. 
0 0 0 0 40 25 0 

Gebouwen   0 0 0 0 0 0 0 

Inventaris   0 25 25 25 25 25 25 

Inventaris medisch   392 725 1.117 505 725 25 25 

Verbouwingen   0 20 20 20 20 20 20 

Voertuigen   1.530 785 2.315 250 1.285 1.110 1.160 

Totaal sector RAV   1.984 1.637 3.621 850 2.177 1.255 1.280 

Ondersteunende diensten               

Automatisering   185 251 436 269 451 624 204 

Inventaris   167 75 242 75 75 75 75 

Voertuigen en bepakkingen 0 0 0 44 0 30 0 

Vastgoed                 

Gebouwen   0 967 967 0 0 0 0 

Grond en terreinen   0 133 133 0 0 0 0 

Verbouwingen   0 100 100 100 100 100 100 

Totaal Bedrijfsvoering 352 1.526 1.878 488 626 829 379 

Staf                 

Voertuigen   0 0 0 0 0 0 80 

Totaal  Staf 0 0 0 0 0 0 80 

                  

Totaal investeringsplanning 7.290 9.159 16.449 6.649 7.011 6.339 6.313 

Tabel 6.7.1: investeringsplanning 
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7 Bijlagen 

7.1 Bijdragen deelnemende gemeenten 

In onderstaande tabel is de ontwikkeling van de bijdrage van gemeenten weergegeven. Na 

vaststelling van de primaire begroting 2020 is de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg in 

werking getreden. Als gevolg hiervan gaat een deel van de kosten die nu door de veiligheidsregio 

worden gemaakt terug naar de gemeenten. De bijdrage is met ingang van 2020 met dit bedrag 

verlaagd.  

 

Gemeenten Inwoners 2020* 
Gemeentelijke 
bijdrage 2020 

Wet verplichte 
GGZ 

Gewijzigde bijdrage 
2020 

Berg en Dal 34.670 2.256.874 -2.016 2.254.858 

Beuningen 25.798 1.344.542 -1.201 1.343.341 

Buren 26.400 2.088.465 -1.866 2.086.599 

Culemborg 28.500 1.966.118 -1.756 1.964.362 

Druten 18.810 1.024.160 -915 1.023.245 

Heumen 16.435 1.196.596 -1.069 1.195.527 

Maasdriel 24.500 1.715.549 -1.532 1.714.017 

Neder-Betuwe 23.097 1.606.057 -1.435 1.604.622 

Nijmegen 177.000 13.557.026 -12.110 13.544.916 

Tiel 42.115 2.578.282 -2.303 2.575.979 

West Betuwe 50.236 3.941.117 -3.521 3.937.596 

West Maas en Waal 18.998 1.415.548 -1.264 1.414.284 

Wijchen  40.900 2.470.299 -2.207 2.468.092 

Zaltbommel 28.400 2.020.219 -1.805 2.018.414 

 Totaal 556.859 39.180.852 -35.000 39.145.852 

* Bron: inwonersaantallen uit de Begrotingsrichtlijnen 2020 voor gemeenschappelijke regelingen in de regio 

Nijmegen (BRN). 
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Gemeenten 
Inwoners 

2021 * 
Gewijzigde 

bijdrage 2020 
Herverdeel 

effect 
Onderhoud 

kazernes 
Indexering 

(4,28%) 
Autonome 

ontwikkelingen 
Gemeentelijke 
bijdrage 2021 

Berg en Dal 34.930 2.254.858 3.342 27.619 97.833 6.057 2.389.709 

Beuningen 25.850 1.343.341 30.000 16.101 59.468 3.684 1.452.594 

Buren 26.730 2.086.599 3.246 25.340 90.530 5.605 2.211.320 

Culemborg 28.899 1.964.362 -42.143 24.629 83.325 5.156 2.035.328 

Druten 18.950 1.023.245 30.000 12.174 45.600 2.825 1.113.845 

Heumen 16.527 1.195.527 -16.832 14.878 51.085 3.162 1.247.820 

Maasdriel 24.800 1.714.017 2.210 20.999 74.353 4.603 1.816.182 

Neder-Betuwe 24.335 1.604.622 -22.127 19.963 68.585 4.245 1.675.289 

Nijmegen 177.800 13.544.916 29.712 165.786 588.090 36.411 14.364.914 

Tiel 42.200 2.575.979 7.434 31.507 111.919 6.929 2.733.768 

West Betuwe 51.038 3.937.596 -52.205 48.962 168.391 10.422 4.113.166 

West Maas en Waal 19.300 1.414.284 3.593 17.304 61.426 3.803 1.500.409 

Wijchen  41.100 2.468.092 20.018 30.025 107.776 6.674 2.632.586 

Zaltbommel 28.950 2.018.414 3.752 24.713 87.607 5.424 2.139.910 

Totaal 561.409 39.145.852 0 480.000 1.695.988 105.000 41.426.840 

*  Bron: inwonersaantallen uit de Begrotingsrichtlijnen 2021 voor gemeenschappelijke regelingen in de regio Nijmegen (BRN).    
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Gemeenten 
Inwoners 

2021 * 
Gemeentelijke 
bijdrage 2021 

Gemeentelijke 
bijdrage 2022 

Achterstallig 
onderhoud (3) 

Gemeentelijke 
bijdrage 2023 

Gemeentelijke 
bijdrage 2024 

Berg en Dal 34.930 2.389.709 2.389.709 -17.254 2.372.455 2.372.455 

Beuningen 25.850 1.452.594 1.452.594 -10.059 1.442.535 1.442.535 

Buren 26.730 2.211.320 2.211.320 -15.966 2.195.354 2.195.354 

Culemborg 28.899 2.035.328 2.035.328 -15.386 2.019.942 2.019.942 

Druten 18.950 1.113.845 1.113.845 -7.606 1.106.239 1.106.239 

Heumen 16.527 1.247.820 1.247.820 -9.295 1.238.525 1.238.525 

Maasdriel 24.800 1.816.182 1.816.182 -13.118 1.803.064 1.803.064 

Neder-Betuwe 24.335 1.675.289 1.675.289 -12.471 1.662.818 1.662.818 

Nijmegen 177.800 14.364.914 14.364.914 -103.569 14.261.345 14.261.345 

Tiel 42.200 2.733.768 2.733.768 -19.683 2.714.085 2.714.085 

West Betuwe 51.038 4.113.166 4.113.166 -30.587 4.082.579 4.082.579 

West Maas en Waal 19.300 1.500.409 1.500.409 -18.757 1.481.652 1.481.652 

Wijchen  41.100 2.632.586 2.632.586 -10.810 2.621.776 2.621.776 

Zaltbommel 28.950 2.139.910 2.139.910 -15.439 2.124.471 2.124.471 

Totaal 561.409 41.426.840 41.426.840 -300.000 41.126.840 41.126.840 

Tabel 7.1.2: bijdrage deelnemende gemeenten 2020-2024 
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7.2 Baten en lasten per taakveld 

 Baten en lasten per taakveld VRGZ 
 

bedragen x € 1.000,- Realisatie 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 

  Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo 

Crisisbeheersing en brandweer 40.025 36.351 3.674 40.332 37.925 2.407 42.635 39.462 3.173 

Volksgezondheid 21.768 21.508 260 23.704 21.861 1.843 23.750 22.003 1.747 

Algemene uitkeringen 7.705 0 7.705 7.093 0 7.093 7.063 0 7.063 

Treasury 0 -228 228 0 -101 101 0 -138 138 

Overhead 2.523 15.050 -12.527 2.354 14.302 -11.948 2.514 14.654 -12.140 

Overige baten en lasten 0 0 0 0 -304 304 0 181 -181 

Vennootschapsbelasting (Vpb) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Saldo van baten en lasten 72.021 72.681 -660 73.483 73.683 -200 75.962 76.162 -200 

Mutaties reserves 262 0 262 200 0 200 200 0 200 

Resultaat 72.283 72.681 -398 73.683 73.683 0 76.162 76.162 0 

Tabel 7.2.1: baten en lasten per taakveld VRGZ 
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 Baten en lasten per taakveld VRGZ meerjarig 
 

bedragen x € 1.000,- Begroting 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024 

  Baten Lasten Saldo Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten 

Crisisbeheersing en brandweer 42.635 39.462 3.173 42.635 39.311 42.335 38.961 42.335 38.961 

Volksgezondheid 23.750 22.003 1.747 23.750 22.003 23.750 22.003 23.750 22.003 

Algemene uitkeringen 7.063 0 7.063 7.063 0 7.063 0 7.063 0 

Treasury 0 -138 138 0 -138 0 -138 0 -138 

Overhead 2.514 14.654 -12.140 2.514 14.655 2.514 14.655 2.514 14.655 

Overige baten en lasten 0 181 -181 0 181 0 181 0 181 

Vennootschapsbelasting (Vpb) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Saldo van baten en lasten 75.962 76.162 -200 75.962 76.012 75.662 75.662 75.662 75.662 

Mutaties reserves 200 0 200 50 0 0 0 0 0 

Resultaat 76.162 76.162 0 76.012 76.012 75.662 75.662 75.662 75.662 

Tabel 7.2.2: baten en lasten per taakveld VRGZ meerjarig 
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 Baten en lasten per taakveld Crisis- en Rampenbestrijding 
 

bedragen x € 1.000,- Realisatie 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 

  Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo 

Crisisbeheersing en brandweer 40.025 36.351 3.674 40.332 37.925 2.407 42.635 39.462 3.173 

Algemene uitkeringen 7.083 0 7.083 6.623 0 6.623 6.593 0 6.593 

Overhead 2.523 13.033 -10.510 2.354 11.989 -9.635 2.514 12.437 -9.923 

Treasury 0 -228 228 0 -101 101 0 -138 138 

Vennootschapsbelasting (Vpb) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Overige baten en lasten 0 0 0 0 -304 304 0 181 -181 

Saldo van baten en lasten 49.631 49.156 475 49.309 49.509 -200 51.742 51.942 -200 

Mutaties reserves 262 0 262 200 0 200 200 0 200 

Resultaat 49.893 49.156 737 49.509 49.509 0 51.942 51.942 0 

Tabel 7.2.3: baten en lasten per taakveld Crisis- en Rampenbestrijding 
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 Baten en lasten per taakveld Crisis- en Rampenbestrijding meerjarig 
 

bedragen x € 1.000,- Begroting 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024 

  Baten Lasten Saldo Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten 

Crisisbeheersing en brandweer 42.635 39.462 3.173 42.635 39.312 42.335 38.962 42.335 38.962 

Algemene uitkeringen 6.593 0 6.593 6.593 0 6.593 0 6.593 0 

Overhead 2.514 12.437 -9.923 2.514 12.437 2.514 12.437 2.514 12.437 

Treasury 0 -138 138 0 -138 0 -138 0 -138 

Vennootschapsbelasting (Vpb) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Overige baten en lasten 0 181 -181 0 181 0 181 0 181 

Saldo van baten en lasten 51.742 51.942 -200 51.742 51.792 51.442 51.442 51.442 51.442 

Mutaties reserves 200 0 200 50 0 0 0 0 0 

Resultaat 51.942 51.942 0 51.792 51.792 51.442 51.442 51.442 51.442 

Tabel 7.2.4: baten en lasten per taakveld Crisis- en Rampenbestrijding meerjarig 
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 Baten en lasten per taakveld Regionale Ambulancevoorziening 
 

bedragen x € 1.000,- Realisatie 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 

  Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo 

Volksgezondheid 21.768 21.508 260 23.704 21.861 1.843 23.750 22.003 1.747 

Algemene uitkeringen 622 0 622 470 0 470 470 0 470 

Overhead 0 2.017 -2.017 0 2.313 -2.313 0 2.217 -2.217 

Treasury 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Vennootschapsbelasting (Vpb) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Overige baten en lasten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Saldo van baten en lasten 22.390 23.525 -1.135 24.174 24.174 0 24.220 24.220 0 

Mutaties reserves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Resultaat 22.390 23.525 -1.135 24.174 24.174 0 24.220 24.220 0 

Tabel 7.2.5: baten en lasten per taakveld Regionale Ambulancevoorziening 
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 Baten en lasten per taakveld Regionale Ambulancevoorziening meerjarig 
 

bedragen x € 1.000,- Begroting 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024 

  Baten Lasten Saldo Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten 

Volksgezondheid 23.750 22.003 1.747 23.750 22.003 23.750 22.003 23.750 22.003 

Algemene uitkeringen 470 0 470 470 0 470 0 470 0 

Overhead 0 2.217 -2.217 0 2.217 0 2.217 0 2.217 

Treasury 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Vennootschapsbelasting (Vpb) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Overige baten en lasten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Saldo van baten en lasten 24.220 24.220 0 24.220 24.220 24.220 24.220 24.220 24.220 

Mutaties bestemde reserves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Resultaat 24.220 24.220 0 24.220 24.220 24.220 24.220 24.220 24.220 

Tabel 7.2.6: baten en lasten per taakveld Regionale Ambulancevoorziening meerjarig 
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7.3 Begrotingswijzigingen 2020  

 

In onderstaande paragrafen zijn de wijzigingen verwerkt die zich hebben voorgedaan nadat de 

begroting 2020 is vastgesteld. Het betreft kostenneutrale verschuivingen, de financiële 

consequenties van de samenvoeging van de meldkamer en een wijziging in wet- en regelgeving.  

 

Verschuivingen 

De verschuivingen hebben plaatsgevonden ten behoeve van een beter inzicht en een betere 
presentatie. 
 

Wet verplichte geestelijke gezondheid 

Als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) gaat 
een deel van de kosten terug naar de gemeenten. De gemeentelijke bijdrage is met ditzelfde bedrag 
verlaagd.  
 

Samenvoeging meldkamers 

In december 2019 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met het overdrachtsdossier van de 

meldkamer Gelderland-Zuid. De financiële consequenties hiervan en de uitname van de BDuR zijn als 

begrotingswijziging verwerkt in 2020. 
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 Begrotingswijzigingen Crisis- en Rampenbestrijding 
 

bedragen x € 1.000,- Begroting 

2020 

Verschui-

vingen 

Wet verplichte 

GGZ 

Samenvoeging 

meldkamers 

Gewijzigde 

begroting 2020 

Baten        

Rijksbijdragen 7.185   -562 6.623 

Provinciale bijdragen 0    0 

Gemeentelijke bijdragen 39.181  -35  39.146 

Opbrengsten bedrijfsvoering 2.223 131   2.354 

Overige opbrengsten 1.910   -724 1.186 

Totaal baten 50.499 131 -35 -1.286 49.309 

Lasten      

Personeelslasten 34.570   -142 34.428 

Kapitaallasten 6.372   -115 6.257 

Wagenpark 1.709   -6 1.703 

Communicatieapparatuur 2.926 333 -35 -387 2.837 

Huisvestingskosten 3.890 12  -39 3.863 

Overige bedrijfskosten 1.436 -214  -397 825 

Onvoorzien 177    177 

Rentebaten en -lasten -101    -101 

Bezuinigingstaakstelling -480    -480 

Totaal lasten 50.499 131 -35 -1.086 49.509 

Reservemutaties 0   -200 -200 

Resultaat 0 0 0 0 0 

   Tabel 7.3.1: begrotingswijzigingen 2020 programma C&R 
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 Begrotingswijzigingen RAV 
 

bedragen x € 1.000,- Begroting 2020 Verschuivingen Samenvoeging 

meldkamers 

Gewijzigde 

begroting 2020 

Baten      

Budget aanvaardbare kosten 23.991  -362 23.629 

Rijksbijdragen 470   470 

Overige opbrengsten 75   75 

Totaal baten 24.536 0 -362 24.174 

Lasten     

Personeelslasten 19.064  -47 19.017 

Kapitaallasten 1.284  -38 1.246 

Wagenpark 952  -2 950 

Communicatieapparatuur 606  -129 477 

Huisvestingskosten 249 12 -13 248 

Overige bedrijfskosten 2.381 -12 -133 2.236 

Totaal lasten 24.536 0 -362 24.174 

Reservemutaties 0   0 

Resultaat 0 0 0 0 

 Tabel 7.3.2: begrotingswijzigingen 2020 programma RAV 
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7.4 Regionaal Beleidsplan 2020-2023 
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7.5 Beleidsindicatoren 

 

Beleidsindicatoren programma Crisis- en Rampenbestrijding 
 

Realisatie 

2019  

Begroting 

2020  

Begroting 

2021 

Raming 

2022  

 Raming 

2023  

 Raming 

2024  

Raming 

2025  

Formatie 0,63 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 

Bezetting 0,60 0,59 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 

Apparaatskosten 89 91 93 92 92 92 92 

Externe inhuur 5% 4% 3% 3% 3% 3% 3% 

Overhead 26% 23% 24% 24% 24% 24% 24% 

Tabel 7.5.1: beleidsindicatoren programma Crisis- en Rampenbestrijding 

 

Beleidsindicatoren programma RAV 

 

Realisatie 

2019  

 Begroting 

2020  

 Begroting 

2021  

 Raming 

2022  

 Raming 

2023  

Raming 

2024  

 Raming 

2025  

Formatie 0,45 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 

Bezetting 0,38 0,35 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 

Apparaatskosten 42 44 43 43 43 43 43 

Externe inhuur 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 

Overhead 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 

Tabel 7.5.2: beleidsindicatoren programma RAV 
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7.6 Financiële spelregels 

In deze paragraaf zijn de spelregels en grondslagen opgenomen die de VRGZ hanteert op het gebied 

van financiën. 

 Spelregels  

Bij het budgethouderschap zoals bij de VRGZ is ingericht, horen een aantal spelregels die een 

richtinggevende werking hebben op de handelingswijze bij inhoudelijke en financiële vraagstukken. 

Deze spelregels zijn hieronder opgenomen.  

 

A) Begroten  

Bij het opstellen van de begroting hanteert de VRGZ de volgende uitgangspunten:  

 
P&C-cyclus  

De planning vanaf het opstellen van de begroting tot en met het afleggen van verantwoording via de 

jaarstukken ziet er bij de VRGZ als volgt uit: 

 

 

 
Relatie beleid-financiën  

De VRGZ heeft de ambitie om bij het begroten het zicht op de relatie tussen de inhoud en het budget 

te kunnen bieden: 

▪ Dit stelt het Algemeen Bestuur, colleges van burgemeester en wethouders en 

gemeenteraden, met respect voor ieders verantwoordelijkheid, beter in staat om politiek-

bestuurlijke discussies te voeren die niet alleen over geld gaan, maar vooral over de inhoud.  

▪ Dit betekent dat het management van de VRGZ verbinding zal zoeken met de 

portefeuillehouders, leden van het Algemeen Bestuur en de raden om hierbij inzicht en 

betrokkenheid te creëren.  

▪ Daardoor kunnen bestuurders invulling geven aan hun rollen en taken binnen het Algemeen 

Bestuur en daarbuiten in de colleges en raden.  
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Structureel sluitende begroting  

De meerjarenbegroting is structureel sluitend, de laatste van de vier jaarschijven is altijd structureel 

sluitend. Daarbij gaan we bij het begroten uit van:  

▪ behoedzame, reële ramingen;  

▪ tegenover structurele uitgaven kunnen geen incidentele inkomsten of incidentele meevallers 

staan.  

 

Reguliere jaarlijkse indexering van de gemeentelijke bijdrage  

De indexering van de gemeentelijke bijdrage wordt vastgesteld aan de hand van een tweetal 

indexen; een loonindex en een materiële index. Een voorbeeld normering:  

 

▪ Loonindex  

Voor de loonindex wordt het centraal economisch plan (CEP) gepubliceerd in maart 2018 gebruikt als 

basis voor indexering. Het gaat dan om het CEP 2018 bijlage Middelen en Bestedingen 2020. Uit deze 

bijlage wordt genomen: ‘beloning werknemersoverheidssector, prijsmutatie uit de kolom 

bestedingen’ als indexering voor het loondeel.  

Er wordt eenmalig nagecalculeerd aan het einde van het begrotingsjaar. De nacalculatie is gebaseerd 

op de werkelijke lastenontwikkeling zoals deze volgt uit:  

▪ de cao voor gemeenteambtenaren;  

▪ de pensioenpremies vanuit het ABP;  

▪ de sociale premies vanuit het Rijk (loonbelasting en premies volksverzekeringen).  

Het verschil tussen de voorcalculatie en werkelijke ontwikkeling wordt ten gunste of ten laste van de 

algemene reserve gebracht, daarnaast wordt de werkelijke ontwikkeling verwerkt in de 

meerjarenraming. 

 

▪ Materiële index  

Ook voor de materiële index wordt het centraal economisch plan (CEP), bijlage Middelen en 

Bestedingen 2020 gepubliceerd in maart 2018, gebruikt als basis. Uit deze bijlage wordt ‘Bruto 

Binnenlands Product marktprijzen, prijsmutatie’ gebruikt als indexering voor de materiele lasten.  

 

▪ Verhouding loonindex / materiële index  

De VRGZ houdt een verhouding van 70/30 aan. 

 

Prijspeilaanpassingen  

Prijspeilaanpassingen worden budgettair neutraal behandeld, dus binnen de ruimte die door de 

indexering van de gemeentelijke bijdrage ontstaat.  
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Uitzettingen  

Er zijn drie typen uitzettingen van de begroting die in aanmerking komen voor een voorstel tot een 

extra bijdrage van gemeenten:  

▪ Nieuwe beleidsvoorstellen o.a. in relatie tot de uitwerking van onze meerjarenstrategie en 

beleidsontwikkelingen binnen gemeenten;  

▪ Buitengewone prijsstijgingen: prijsstijgingen, waar de VRGZ geen invloed op heeft en niet 

opgevangen kunnen worden binnen de reguliere indexering;  

▪ Autonome ontwikkelingen: niet door de VRGZ beïnvloedbare stijgingen die voortkomen uit 

bestaand beleid. Bijvoorbeeld wet- en regelgeving of noodzakelijke uitzettingen in verband 

met toename van het inwoneraantal in de regio.  

 

Onvoorzien  

Uit de post onvoorzien worden geen structurele uitgaven gedaan. De VRGZ begroot de post 

onvoorzien voor het programma Crisis- en Rampenbestrijding op 0,35% van de begrote omzet.  

 

Verantwoording kosten bedrijfsvoering  

Conform BBV wordt de overhead apart inzichtelijk gehouden en gerapporteerd. 

 

B) Tussentijdse begrotingswijzigingen  

Wijzigingen binnen financiële kaders  

Gezien de financiële risico’s die we lopen en onzekere toekomstige ontwikkelingen, willen we 

behoedzaam om blijven gaan met financiële mee- en tegenvallers. Daarom blijven wij ons inspannen 

om:  

▪ ons bestaande financiële beleid zorgvuldig na te leven en jaarlijks bij de jaarrekening een zo 

gunstig mogelijk financieel resultaat te behalen. Dat houdt in een kostenbewuste houding en 

bijbehorend gedrag;  

▪ tegenvallers door hogere lasten of lagere baten door verlaging van lasten binnen de sectoren 

of afdelingen  op te vangen;  

▪ bestemming van niet-voorziene voordelen in de exploitatie gedurende het jaar ter 

besluitvorming aan het Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur voor te leggen.  

In geval het Directieteam (DT) een voorstel doet om extra geld uit te geven aan nieuwe 

beleidsontwikkelingen op een ander moment dan bij de integrale afweging bij de begroting, moet 

solide dekking worden aangewezen. Tenzij er sprake is van externe dekking, moet in het voorstel 

aangegeven worden welk bestaand beleid moet worden geschrapt of verminderd.  
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Wijzigingen binnen financiële kaders worden in principe niet voorgelegd voor zienswijze aan de 

raden. Als gewijzigd of nieuw beleid politiek gezien een belangrijk onderwerp betreft, kan het 

Dagelijks Bestuur besluiten de wijziging voor zienswijze aan de raden voor te leggen.  

 

Wijzigingen buiten de financiële kaders  

Als een wijziging substantieel (boven de € 25.000,-) is, zijn er twee typen uitzettingen in de vorm van 

tussentijdse begrotingswijziging die in aanmerking komen voor een voorstel tot een extra bijdrage 

van gemeenten:  

▪ Buitengewone prijsstijgingen: prijsstijgingen, waar de VRGZ geen invloed op heeft en niet 

opgevangen kunnen worden binnen de reguliere indexering; 

▪ Autonome ontwikkelingen: niet door de VRGZ beïnvloedbare stijgingen (zoals wet- en 

regelgeving) die voortkomen uit bestaand beleid.  

Aangezien deze wijzigingen buiten de financiële kaders vallen, hebben ze dus invloed op de hoogte 

van de gemeentelijke bijdrage en worden dus voorgelegd voor zienswijze aan de raden.  

 

Resultaatbestemming  

Als in de jaarrekening sprake is van meevallers door hogere baten of lagere lasten, worden eerst 

vereiste bestemmingsreserves gevormd en de streefnorm aangevuld. Wat daarna nog resteert, 

wordt aan de gemeenten terugbetaald.  

Bij een negatief resultaat wordt eerst het weerstandsvermogen aangesproken. Mocht dit 

onvoldoende zijn, wordt een beroep gedaan op de gemeenten. Dit wordt hierna uitgewerkt. De 

VRGZ streeft ernaar in een zo vroeg mogelijk stadium via tussentijdse rapportages het Algemeen 

Bestuur te informeren over het vormen van bestemde reserves. 

 

C) Risicomanagement, weerstandsvermogen en reservepositie  

Risico’s  

In 2014 is door de VRGZ de nota ‘Risicomanagement, voorzieningen en weerstandsvermogen’ 

opgesteld. Het bestuur nam hierover besluiten in 2015.  

Elk jaar worden bij de verschillende organisatieonderdelen de risico’s in kaart gebracht. Deze risico’s 

zijn gerubriceerd en gewaardeerd.  

▪ In de begroting en jaarrekening wordt een cijfermatige samenvatting van de risico-

inventarisatie opgenomen, met de berekening van het weerstandsvermogen. 

▪ Nieuwe, gewijzigde of verdwenen risico’s worden bij het uitbrengen van de begroting, 

jaarrekening en de twee tussentijdse rapportages als mutatie gemeld. 

▪ De frequentie van de rapportage over risico’s wordt groter als daar aanleiding voor is. 
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Weerstandscapaciteit  

▪ De benodigde weerstandscapaciteit is het resultaat van de gewogen risicocapaciteit van de 

geïnventariseerde risico’s. 

▪ De beschikbare weerstandscapaciteit is het totaal van de algemene reserve.  

 

Weerstandsvermogen  

Het weerstandsvermogen is de mate waarin de benodigde capaciteit wordt gedekt door de 

beschikbare capaciteit. Als het weerstandsvermogen ontoereikend is om de risico’s af te dekken en 

naarmate de gecalculeerde risico’s zich voordoen, zal de VRGZ hiervoor bezuinigingsmaatregelen 

treffen of wordt de bijdrage van gemeenten hoger.  

Het weerstandsvermogen bij de VRGZ is bedoeld voor:  

a) het kunnen opvangen van incidentele financiële tegenvallers zonder direct ingrepen in de 

begroting te hoeven doen;  

b) het kunnen opvangen van de eerste klap van structurele financiële tegenvallers, waardoor 

tijd wordt gecreëerd om zorgvuldig af te kunnen wegen hoe de structurele doorwerking 

wordt aangepakt.  

Als de algemene reserve Crisis- en Rampenbestrijding hoger is dan de streefnorm, wordt het 

meerdere teruggestort naar de gemeenten.  

Als de algemene reserve Crisis- en Rampenbestrijding onder de streefnorm komt, zal de VRGZ 

inspanningen doen deze aan te vullen.  

In het geval dat de algemene reserve Crisis- en Rampenbestrijding onder € 0,- komt, wordt aan de 

gemeenten gevraagd om het vermogen aan te vullen.  

 

Reservepositie  

Geredeneerd vanuit bovenstaande zienswijze zien wij alleen de algemene reserve als 

weerstandsvermogen.  

▪ Voor de omvang van de algemene reserve Crisis- en Rampenbestrijding wordt 5% van de 

omzet genomen als streefwaarde. 

▪ Voor de omvang van de reserve aanvaardbare kosten RAV wordt 10% van de omzet 

genomen als minimumnorm en is 15% de streefwaarde.  

 

Bij de gepresenteerde cijfers wordt ervan uitgegaan dat de voorstellen voor bestemming resultaat 

door het bestuur worden overgenomen.  
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 Grondslagen 

 

A) Grondslagen  

De begroting en jaarrekening worden opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het 

Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) provincies en gemeenten daarvoor geeft. Het overzicht 

van baten en lasten van de VRGZ omvat het totaal van alle activiteiten die de VRGZ heeft uitgevoerd. 

De cijfers worden nader gepresenteerd en toegelicht in het overzicht baten en lasten programma 

Crisis- en Rampenbestrijding en het programma RAV. Onderlinge verrekeningen tussen beide 

programma’s worden opgenomen in het overzicht van baten en lasten per programma. In het 

overzicht van baten en lasten op het niveau van de totale VRGZ worden onderlinge verrekeningen 

geëlimineerd.  

 

Grondslagen van resultaatbepaling  

Bij de VRGZ worden de baten en lasten toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.  

Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. 

Incidentele baten en lasten worden vanaf € 50.000,- vermeld. 

Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht 

genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Bij het programma 

RAV wordt afgeweken van deze regel, omdat dit een zorggefinancierde taak is. Hiervoor wordt 

aansluiting gezocht bij de regelgeving voor zorginstellingen.  

De lasten worden bepaald op basis van historische kosten, met inachtneming van de vermelde 

grondslagen van waardering van activa en passiva en toegerekend aan het verslagjaar waarop ze 

betrekking hebben.  

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. 

Aangezien het niet is toegestaan voorzieningen te vormen voor jaarlijks terugkerende 

arbeidskostengerelateerde verplichtingen van een vergelijkbaar volume, worden sommige personele 

lasten toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt. Het gaat dan om aanspraken op 

een overbruggingsperiode, levensloop en versterkt ouderdomspensioen. Voor jaarlijks terugkerende 

arbeidsgerelateerde kosten zonder (naar verwachting) een jaarlijks vergelijkbaar volume is een 

verplichting opgenomen.  

 

Grondslagen van waardering  

De VRGZ waardeert alle activa en passiva tegen nominale waarde en maakt vermelding als hiervan 

afgeweken wordt.  
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B) Toelichting op balansposten  

Activa  

De VRGZ verstaat onder materiële vaste activa, activa die bedoeld zijn om de bedrijfsuitoefening 

duurzaam te dienen. De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingsprijs of 

vervaardigingkosten, verminderd met een lineaire afschrijving gebaseerd op economische 

levensduur of tegen lagere bedrijfswaarde. Met ingang van het begrotingsjaar 2020 bedraagt de 

activeringsgrens € 10.000,-.  

Aan de materiële vaste activa wordt rente toegerekend van 2%. Conform BBV houdt de VRGZ als 

maximummarge 0,5% afwijking aan. Indien de VRGZ investeringsbijdragen van derden ontvangt 

wordt dit expliciet toegelicht.  
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Afschrijvingstermijnen  

Overzicht met afschrijftermijnen 

Afschrijvingstermijnen  Afschrijvings 

termijn2 

Persoonlijke beschermingsmiddelen en werkkleding   

  Bluskleding en beschermingsmiddelen (bluspakken, gaspakken etc) 5 / 8 / 10 

  Ademlucht (toestel, cilinder, gelaatstuk etc)   10 / 15 

Automatisering     

  Hard- en software   3 / 4 / 5 

  Telefonie    10 

  ICT-infrastructuur    15 / 30 

Communicatie- en verbindingsmiddelen     

  Alarmontvanger   5 

  Mobiele Data Terminal   5 

  Communicatienetwerksysteem (C2000/P2000)   5 / 7 

  Signalering kazerne   10 

Gebouwen en inventaris     

  Installaties en testapparatuur ademluchtwerkplaats   8 / 15 

  Inventaris/meubilair/aggregaat   10 / 15 

  Verbouwing   10 / 20 

  Semi-permanente unit   20 

  Gebouw / kazerne   30 / 40 

Medische inventaris     

  Medische apparatuur (o.a. defibrillatoren, autopulse, AED)   5 / 7 

  Brancards   7 

Vaartuigen     

  Blusboten   30 

  Motorboot  10 / 15 

  Hulpboot en trailer   20 

 Midlife update  10 

       

Bepakking vaartuigen     

 
2 Bij een aantal genoemde activa zijn meerdere afschrijvingstermijnen weergegeven. Dit komt 
doordat onder de genoemde hoofdrubrieken een aantal subcategorieën vallen waarvan het te ver 
voert ze allemaal hier te vermelden. 
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Afschrijvingstermijnen  Afschrijvings 

termijn2 

  Reddingsvest  5 

  Bepakking overig   10 / 15 

Voertuigen     

  Ambulance en rapid responder   5 

  MICU-voertuig   7 

  Tankautospuit, redvoertuig en hulpverleningsvoertuig  12 / 15 

  Schuimblus- en haakarmvoertuig   20 

  Haakarmbak   15 / 20 

  Overige voertuigen (vervoer van personen en materiaal)   5 / 7 / 8 / 10 

  Midlife updates van de diverse voertuigen   4 / 7 / 8 / 10 

Inventaris en bepakking voertuigen     

  Inventaris Tankautospuit   15 

  Inventaris overige voertuigen   7 

  Werken op hoogte  7 

  Hydraulisch redgereedschap   8 / 15 

  Pneumatisch gereedschap / hefkussen   10 

  Meetapparatuur (explosiegevaar-, CO2-meter etc)   5 / 10 / 15 

  Oppervlakteredding (redbord, redsets ed.)  10 

  Watertransportsysteem   15 / 20 

  Kettingzaag  10 

  Overdrukventilator  10 

  Draagbare motorspuit  10 

  Warmtebeeldcamera  7 

Vakbekwaamheidsmiddelen     

  Oefenaanhanger en oefencontainer   15 

  Oefenmiddelen (PPMO)   5 / 8 

  Simulatiecontainer   3 

  Oefenterrein   20 

Tabel 7.6.1: afschrijvingstermijnen 
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Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar  

Deze zijn gewaardeerd op nominale waarde, voor zover nodig rekening houdend met mogelijke 

oninbaarheid. De VRGZ bepaalt de voorziening oninbaarheid op basis van de ouderdom van de 

openstaande posten per balansdatum (dynamische methode).  

 

Overige activa  

Alle overige activa in de balans zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.  

 

Eigen vermogen  

Het eigen vermogen bestaat uit een algemene reserve, bestemde reserves en het nog te bestemmen 

resultaat over het laatste boekjaar.  

 

Voorzieningen  

De VRGZ heeft een aantal voorzieningen.  

▪ De onderhoudsegalisatievoorzieningen stoelen op een meerjarenraming van het uit te 

voeren groot onderhoud aan de kapitaalgoederen, waarin rekening is gehouden met de 

kwaliteitseisen die ter zake zijn geformuleerd.  

▪ Er is een voorziening voor de afdekking van kosten voor niet-actief personeel. De vorming 

van de voorziening wordt gebaseerd op de ingegane verplichtingen van niet-actief personeel.  

De voorzieningen zijn nominaal gewaardeerd. Er wordt geen rente toegerekend aan de 

voorzieningen.  

 

Schulden  

De VRGZ beperkt het aangaan van schulden tot een minimum. 
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7.7 Begrippenlijst 

 

a. Verbonden partij: een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de provincie 

respectievelijk gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft; 

b. Rentetypische looptijd; als gedefinieerd in de Wet Fido, artikel 1, onder b; 

c. Vaste schuld: het gezamenlijk bedrag van: 

▪ De schuld uit hoofde van geldleningen met een oorspronkelijke rentetypische looptijd van 

één jaar of langer, en 

▪ De voor een termijn van één jaar of langer ontvangen waarborgsommen; 

d. Netto-vlottende schuld; als gedefinieerd in de Wet Fido, artikel 1, onder e; 

e. EMU-saldo: het geraamde respectievelijk gerealiseerde saldo van de ontvangsten en uitgaven 

van een provincie respectievelijk een gemeente, berekend op transactiebasis en overeenkomstig 

de voorschriften van het Europese systeem van nationale en regionale rekeningen in de 

Europese Unie; 

f. Overheadkosten: alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de 

medewerkers in het primaire proces; 

g. Taakvelden: wettelijk vastgelegde indeling van activiteiten die door alle overheden gebruikt 

wordt ten behoeve van de vergelijkbaarheid van cijfers.  
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7.8 Verklaring van afkortingen 

 
AB Algemeen Bestuur 

ABP Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds 

AED Automatische Externe Defibrillator  

AZGZ Ambulancezorg Gelderland-Zuid 

BAK Budget aanvaardbare kosten 

  

BBV Besluit Begroting & Verantwoording Provincies en Gemeenten 

BDuR Brede Doeluitkering Rampenbestrijding 

BGBOP Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen 

C&R Crisis- en Rampenbestrijding 

CAO Collectieve Arbeidsovereenkomst 

  

CBS Centraal Bureau voor de statistiek 

CEP Centraal Economisch Plan 

CISO Chief Information Security Officer 

DB Dagelijks Bestuur 

DIV Documentaire Informatievoorziening 

  

DMS Document Management Systeem 

DPG Directeur Publieke Gezondheid 

DT Directieteam 

DVO Dienstverleningsovereenkomst 

ELO Elektronische Leeromgeving 

  

Fido Wet Financiering decentrale overheden 

GGD GZ Gemeentelijke Gezondheidsdienst Gelderland-Zuid 

GGZ Geestelijke gezondheidszorg 

GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio 

GMK Gemeenschappelijke Meldkamer 

  

HRM Human Resource Management 

HV Huisvesting 

ICT Informatie- en communicatietechnologie 

IFV Instituut Fysieke Veiligheid 

LCMS Landelijk Crisismanagementsysteem 

  

LMO Landelijke Meldkamer Organisatie 

LMS Landelijke Meldkamer Samenwerking 

MICU Mobiele Intensive Care Unit 
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MKA Meldkamer Ambulancezorg 

MJOP Meerjarenonderhoudsplan 

  

MT Managementteam 

NTS Nederlandse Triage Standaard 

OMS Openbaar Meldsysteem 

P&C Planning & Control 

PBM Persoonlijke beschermingsmiddelen 

  

PIOFACH Personeel, Informatievoorziening, Organisatie, Financiën, Automatisering, 

Communicatie, Huisvesting 

PPMO Periodiek Preventieve Medisch Onderzoek 

RAV Regionale Ambulancevoorziening Gelderland-Zuid 

ROAZ Regionaal Overleg Acute Zorg 

S&B Spreiding en beschikbaarheid 

SPV Strategisch Plan Vastgoed 

  

Twaz Tijdelijke wet ambulancezorg 

VB Veiligheidsbureau 

VIK Veiligheidsinformatieknooppunt 

Vpb Wet op de Vennootschapsbelasting 

VRGZ Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 

  

Wet Fido Wet Financiering decentrale overheden 

WGR Wet Gemeenschappelijke Regelingen 

Wnra Wet normalisering rechtspositie ambtenaren 

Wvggz Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg 

ZCC Zorgcoördinatiecentrum 

 


