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Voorwoord 
 

De corebusiness van Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ) betreft de realisering van een goede 

basisbrandweerzorg, geneeskundige hulpverlening door snelle inzet van ambulances en 

voorbereiding en coördinatie op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing.  

In 2019 hebben de brandweer en de ambulancedienst adequaat gepresteerd. Beide sectoren hebben 

in 2019 opnieuw stappen gezet om een kwaliteitskader te implementeren en verder te ontwikkelen 

om prestaties te meten. Middels de kwaliteitskaders is de kwantitatieve norm van het 

opkomstpercentage niet langer de absolute en primaire prestatie-indicator.  

 

De brandweer heeft het brandweerzorgplan verder uitgewerkt, waarbij een risicogerichte 

benadering van een gebied het uitgangspunt is voor het leveren van goede basisbrandweerzorg en 

daaraan gekoppeld een gedifferentieerde verdeling van de specialismen over de 36 posten. 

Complementair hieraan werd ingezet op preventieve activiteiten zoals voorlichting en advisering in 

het kader van brandveilig leven. 

 

De ambulancezorg heeft zich ten doel gesteld dat de zorgvragers sneller de juiste zorg, door de juiste 

hulpverlening, op het juiste moment krijgen. Daartoe is samen met zorgpartners (huisartsen, 

geestelijke gezondheidszorg en ambulancediensten in Gelderland-Zuid en Gelderland-Midden) in 

2019 een pilot ingediend voor het oprichten van een zorgcoördinatiecentrum. Dit moet leiden tot 

efficiëntie- en kwaliteitsverbetering in de zorg.  

 

De sector Crisisbeheersing heeft een belangrijke stap gezet door samen met gemeenten en andere 

partners, intern en extern, een nieuw regionaal beleidsplan te ontwikkelen voor de jaren 2020-2023. 

Door deze werkwijze is daadwerkelijk invulling gegeven aan de ambitie om in verbinding met 

anderen focus aan te brengen op de activiteiten van de regio Gelderland-Zuid in de komende jaren. 

 

Door personeelskrapte bij de meldkamer was VRGZ genoodzaakt samen te werken met de 

meldkamer Gelderland-Midden, gevestigd in Arnhem. De VRGZ heeft in 2019 een huzarenstukje 

geleverd door de activiteiten van de meldkamer Gelderland-Zuid geruisloos naar Arnhem over te 

brengen. De operationele dienstverlening is op geen enkel moment in gevaar geweest.  

 

Tevens is de VRGZ overgegaan naar een andere ICT-provider en is een nieuw geïntegreerd financieel 

en HRM-pakket ingevoerd. Dit alles om de ondersteunende dienstverlening aan de primaire 

processen op een hoger niveau te brengen. 

 

In 2019 is het al jarenlang bestaande lastige dossier huisvesting afgerond door een op termijn gezien 

hogere extra bijdrage van gemeenten en bezuinigingen bij de veiligheidsregio. Met recht kan hier 

worden gesproken dat gemeenten en VRGZ invulling hebben gegeven aan een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid om in financiële zin de zaken structureel op orde te krijgen. 

 

De organisatie is in 2019 verder gegroeid naar een netwerkorganisatie om de dienstverlening verder 

te versterken en de samenwerking met onze partners te intensiveren. Alle leidinggevende posities 

zijn ingevuld. De organisatie bevindt zich, vergeleken met 2017 en 2018, duidelijk in een rustiger 
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vaarwater waarin medewerkers elkaar opzoeken, eigen verantwoordelijkheid nemen en nieuwe 

uitdagingen aan willen gaan. 

 

Overigens is op het moment van schrijven van dit jaarverslag (eind maart 2020) de VRGZ volop 

betrokken bij de bestrijding van het Coronavirus. De ontwikkelingen ten aanzien van het Coronavirus 

COVID-19 volgen elkaar in snel tempo op. Duidelijk is nu al dat de VRGZ, vanwege haar rol in deze 

crisis, voor 2020 hogere lasten zal hebben dan verwacht en dat overige werkzaamheden later 

worden afgerond dan gepland. De exacte effecten zijn op dit moment nog niet in te schatten. De 

VRGZ zal deze lasten opvangen door een beroep te doen op de regelingen die het Rijk hiervoor 

beschikbaar stelt en door – daar waar nodig – gebruik te maken van de procedures tot financiering 

die de WGR en de gemeenschappelijke regeling haar bieden. 

 

Met deze en andere activiteiten is in 2019 getracht de veiligheid van de inwoners in Gelderland-Zuid 

zo goed mogelijk te borgen en zijn en worden onveilige situaties zo snel mogelijk aangepakt om 

vervolgens terug te keren naar de normale situatie. Veiligheid blijft vooral mensenwerk. Het bestuur 

constateert met grote waardering dat ook in 2019 de inzet en betrokkenheid van alle mensen die 

werkzaam zijn bij de VRGZ bijzonder hoog was.  

 

Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 

Februari 2020 
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Leeswijzer 
 

In deze jaarstukken wordt conform bestuurlijke afspraak over de substantiële afwijkingen ten 

opzichte van de begroting 2019 gerapporteerd. Wanneer de activiteiten zich hebben ontwikkeld 

conform de begroting is er geen reden tot rapporteren. Hierdoor krijgen het bestuur en de 

gemeenteraden beter zicht op de belangrijkste inhoudelijke activiteiten en prestaties. 

  

De jaarstukken 2019 bestaan uit:  

 

Hoofdstuk Inhoud 

1 Een algemene inleiding met de belangrijkste ontwikkelingen die in 2019 hebben 

plaatsgevonden. 

 

2 Een beschrijving van de beleidsmatige resultaten van het programma Crisis- en 

Rampenbestrijding: Brandweer en Crisisbeheersing. 

 

3 Een beschrijving van de beleidsmatige resultaten van het programma Regionale 

Ambulancevoorziening (RAV). 

 

4 Een financieel-technisch hoofdstuk: de voorgeschreven paragrafen van 

verantwoording:  

▪ weerstandsvermogen en risicobeheersing 

▪ onderhoud kapitaalgoederen 

▪ financiering 

▪ organisatie en bedrijfsvoering 

▪ verbonden partijen 

 

5 De baten en lasten over het jaar 2019: de financiële resultaten van beide 

programma’s met een analyse van de totstandkoming hiervan.  

Tevens een beschrijving van de samenstelling van het bestuur van de VRGZ en de 

portefeuilleverdeling hierbinnen. 

 

6 Bijlagen. 

7 Verklaring van de gebruikte afkortingen. 
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1 Inleiding en ontwikkelingen 

1.1 Veiligheidsregio Gelderland-Zuid  
 

 
 

Figuur 1.1.1: geografische omvang VRGZ 

 

De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ) is een organisatie voor brandweerzorg, geneeskundige 

hulpverlening, meldkameractiviteiten en voorbereiding en coördinatie op het gebied van 

rampenbestrijding en crisisbeheersing. Dit regionale samenwerkingsverband van veertien 

gemeenten1 is gebaseerd op de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Wet veiligheidsregio's.  

 

De VRGZ draagt bij aan een veilige regio waarin de inwoners kunnen rekenen op snelle en goede 

geneeskundige hulpverlening, brandweerzorg, advisering bij bouwplannen en evenementen en 

waarin rampen en crises zo goed mogelijk voorkomen en bestreden worden. Dit doet de VRGZ 

samen met de deelnemende gemeenten, de politie en andere lokale, regionale en landelijke partijen. 

Deze dienstverlening moet betrouwbaar en adequaat zijn. Dit vormt het bestaansrecht van de 

gemeenschappelijke regeling waar inwoners van Gelderland-Zuid op moeten kunnen vertrouwen. 

 

De operationele inzet van de medewerkers inclusief de vrijwilligers bij de brandweer is onverminderd 

hoog. De vorm en inhoud van de dienstverlening past zich aan door de ontwikkelingen in de tijd. De 

hierna beschreven interne en externe ontwikkelingen in 2019 hebben daarop invloed of zullen dat 

gaan hebben. 

 

In 2019 is gewerkt vanuit de navolgende door de regio vastgestelde visie: Wij zijn dé partner op het 

gebied van fysieke veiligheid met oog voor sociale veiligheid. Wij streven naar uitstekende 

dienstverlening aan iedereen die in Gelderland-Zuid woont, werkt en verblijft en dragen in 

belangrijke mate bij aan een veilige leefomgeving. Wij worden gekenmerkt als verbinders van 

veiligheid en staan midden in de samenleving.  

 

 
1 In alfabetische volgorde: Berg en Dal, Beuningen, Buren, Culemborg, Druten, Heumen, Maasdriel, Neder-Betuwe,  

Nijmegen, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal, Wijchen en Zaltbommel. 
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Vanuit deze gedachte is gewerkt aan de hieronder beschreven belangrijkste ontwikkelingen in 2019. 

 

1.2 Belangrijke ontwikkelingen  

Beleidsplan 

In 2018 en 2019 is gewerkt aan het meerjarig Regionaal Beleidsplan 2020-2023. Gemeenten, andere 

hulpverleningsdiensten, OM, Defensie, Rijkswaterstaat en andere partners is gevraagd om input te 

leveren. Een aantal interactieve sessies, werkbijeenkomsten en voorlichtingssessies met 

raadscommissies of raden hebben uiteindelijk geleid tot een concept beleidsplan. Dit beleidsplan is in 

de vergadering van het Algemeen Bestuur van 19 december 2019 vastgesteld. De interactieve vorm 

waarin het proces is doorlopen, heeft in belangrijke mate bijgedragen aan het positieve resultaat. 

Tegelijk met het Regionaal Beleidsplan zijn ook het Regionaal Risicoprofiel en het Regionaal Crisisplan 

geactualiseerd. Met de vaststelling van deze drie centrale plannen van de veiligheidsregio is de focus 

voor de periode 2020-2023 bepaald. 

Regionaal overlegplatform 

In 2019 heeft de VRGZ als overlegplatform gefungeerd voor het Districtelijk Veiligheidsoverleg 

Gelderland-Zuid (DVO) en de implementatie van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg 

(Wvggz). Burgemeesters en wethouders Volksgezondheid hebben samen een aantal bijeenkomsten 

bijgewoond waarin besluiten zijn genomen om de genoemde wet op een bepaalde wijze uit te 

voeren per 1 januari 2020. 

Verhuizing meldkameractiviteiten 

Landelijk is besloten dat de meldkamers van de Veiligheidsregio’s Gelderland-Zuid, Gelderland-

Midden, Noord- en Oost-Gelderland, Twente en IJsselland worden samengevoegd in Apeldoorn.  

Dit voornemen is voor een aantal medewerkers, dat werkzaam was op de meldkamer aanleiding 

geweest om te veranderen van werkgever. Dit vertrek nam in omvang zodanig toe dat de 

personeelskrapte de operationele dienstverlening in gevaar bracht. Deze kwetsbaarheid kon niet 

worden opgelost via de geëigende wegen van werving en opleiding. Er was sprake van te veel 

vacatures, krapte op de arbeidsmarkt, de opleidingsduur om gekwalificeerd personeel te krijgen was 

te lang om de roosters op een ordentelijke wijze tijdig gevuld te krijgen en er was ook geen buffer 

van centralisten om uit te putten. Bij ziekte werd al snel een beroep gedaan op zittende 

medewerkers in de vorm van extra diensten. Verlof opnemen was lastig en uitzendbureaus konden 

nauwelijks centralisten leveren. De roosters werden met de grootste moeite gevuld. Opgepast moest 

worden voor overbelasting van de zittende medewerkers. Deze problematiek gold zowel voor 

Gelderland-Zuid als Gelderland-Midden. 

 

Om de kwetsbaarheid van de dienstverlening te verminderen en de kwaliteit en continuïteit te 

borgen, heeft het Algemeen Bestuur in 2019 ingestemd om de meldkameractiviteiten te verplaatsen 

naar Arnhem. Sinds 19 november 2019 wordt in Arnhem samengewerkt met de meldkamer van 

Gelderland-Midden. De overgang naar Arnhem is door de inzet van alle betrokkenen geruisloos 

verlopen. Uiteraard zal de bezetting van de meldkamer gezien de krapte op de arbeidsmarkt en de 

mogelijkheid dat centralisten elders gaan werken een punt van aandacht blijven. Met de verhuizing 
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naar Arnhem blijven de huidige verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de directies en de 

besturen van beide veiligheidsregio’s onverkort van kracht. 

 

Het doel is om de vijf hierboven genoemde meldkamers in 2022 samen te voegen tot één meldkamer 

voor Oost-Nederland. In aanloop daar naartoe werd in de laatste vergadering van het Algemeen 

Bestuur in december 2019 ingestemd met het overdrachtsdossier van de meldkamer Gelderland-

Zuid. In dit dossier staat gedetailleerd beschreven welke zaken en medewerkers door de landelijke 

politie (i.c. de diensteenheid LMS) worden overgenomen. Dit besluit was nodig in verband met de 

verwachte inwerkingtreding per 1 januari 2020 van de Wijzigingswet meldkamers. Vanaf dat moment 

is de politie verantwoordelijk voor de instandhouding en het beheer van alle meldkamers in 

Nederland. Dit geldt voor de reeds samengevoegde meldkamers en de nog niet samengevoegde 

meldkamers. Op 1 januari 2020 vindt tevens de overdracht van het budget voor het beheer van de 

meldkamers naar de politie plaats. De minister zal het BDuR-budget van de veiligheidsregio’s daartoe 

afromen ten voordele van de politie. 

Huisvesting 

Huisvesting is jarenlang een bestuurlijk lastig onderwerp geweest. Meerdere jaren achter elkaar 

werden de begrote budgetten voor het onderhoud van brandweerkazernes overschreden.  

Om duidelijkheid te krijgen over de reëel benodigde budgetten voor huisvesting heeft het Algemeen 

Bestuur gevraagd om een grondige schouw te doen. Uit het resultaat bleek dat de in het verleden 

geraamde budgetten feitelijk onvoldoende waren. Op basis hiervan werd voorgesteld om de 

aangesloten gemeenten een extra bijdrage te vragen. Onderdeel van dit voorstel was dat VRGZ in 

2020 een incidentele bezuiniging op zich nam. Dit heeft geleid tot positieve besluitvorming in de 

vergadering van het Algemeen Bestuur in juni 2019.  

Regionaal Operationeel Centrum 

In 2018 zijn voorbereidingen getroffen om de verhuizing van het Regionaal Operationeel 

Centrum (ROC) naar de Professor Bellefroidstraat in Nijmegen mogelijk te maken. Om zeker 

te zijn dat de betreffende ruimtes voor het ROC goed zijn ingericht, zijn oefeningen 

gehouden en kennismakingsmomenten georganiseerd voor personen die gebruikmaken van 

deze ruimte bij een crisis. 

Door de opgedane positieve ervaringen is het ROC op de Professor Bellefroidstraat op 

4 februari 2019 operationeel geworden. Ook deze verhuizing van de Stieltjesstraat naar de 

Professor Bellefroidstraat is door de inzet van vele betrokkenen vlekkeloos verlopen. 

Daarnaast is de brandweerpost Wijchen benoemd als uitwijklocatie voor het Regionaal 

Crisiscentrum. Dit kan noodzakelijk zijn als het ROC bijvoorbeeld in het effectgebied ligt.  

Vrijwilligers brandweer 

In 2018 is gebleken dat het stelstel van vrijwilligheid bij de brandweer niet overeenkomt met 

Europese regelgeving. Vervolgens is door het landelijk Veiligheidsberaad, in overleg met de minister 

van Justitie en Veiligheid, besloten om een 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 
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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 naar de consequenties van de voorgestelde denkrichting. Het resultaat hiervan 

wordt verwacht in april 2020. 

 

In het perspectief van het bestaande brandweerstelsel, waarin de beroepsmedewerkers en de 

vrijwilligers dezelfde taken kunnen doen, is dit onderzoek fundamenteel van aard en inhoud. 

Onbekend is of en zo ja wat de mogelijke financiële consequenties zijn. Gezien de gevoeligheid van 

deze materie heeft het Algemeen Bestuur besloten over de start en het te doorlopen proces met alle 

betrokkenen in alle openheid te communiceren en hen daarbij te betrekken. 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.  

Wetsvoorstel ambulancevoorzieningen 

In juni 2019 heeft minister Bruins van Volksgezondheid middels een brief naar de Tweede Kamer de 

uitspraak gedaan in te willen zetten op kwalitatieve ambulancezorg met continue beschikbaarheid. 

De minister heeft aangegeven de huidige aanbieders voor onbepaalde tijd een aanwijzing te geven, 

dit was voorheen nog onduidelijk. De kwaliteitsnormen opgesteld in het nieuwe kwaliteitskader 

Ambulancezorg krijgen een expliciete plek in de nieuwe wetgeving. De concept Wet 

Ambulancevoorzieningen is in het najaar van 2019 ter consultatie voorgelegd aan de betrokken 

partijen. 

Kantoorautomatisering en geïntegreerd financieel en HRM-pakket 

In 2019 is hard gewerkt aan het implementeren van een nieuwe omgeving voor de 

kantoorautomatisering. Deze is in december 2019 daadwerkelijk operationeel geworden.  

Daarnaast zijn de voorbereidingen getroffen voor de invoering van een geïntegreerd financieel en 

HRM-pakket. Dit pakket is per 1 januari 2020 operationeel. 
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2 Programma Crisis- en Rampenbestrijding 

2.1 Brandweer 

2.1.1 Brandweerzorg  

Specialismen en OVD-gebieden 

Op 20 december 2018 is het onderdeel Brandweerzorgplan, onderdelen specialismen en OVD-

gebieden vastgesteld en vervolgens in 2019 geïmplementeerd. Een specialisme is aanvullend op de 

basisbrandweerzorg voor grote dan wel complexe incidenten, waarbij speciale kennis en materieel 

nodig is. Vanuit de historie zijn deze landelijk of regionaal georganiseerd, gezien de inzetfrequentie.  

In de nieuwe opzet is de spreiding van de specialismen gebaseerd op het wettelijk kader uit de Wet 

veiligheidsregio’s en het Besluit veiligheidsregio’s en op de risico’s die in de regio Gelderland-Zuid 

aanwezig zijn. Naast de operationele criteria zoals normtijden en risico’s, zijn ook 

bedrijfsvoeringsaspecten onderdeel van afwegingen geweest. Dit leidde er toe dat de opkomsttijd 

van een basisontsmettingseenheid werd gesteld op 60 minuten in plaats van 30 minuten en het 

aantal OVD-gebieden in 2019 van acht naar vijf is teruggegaan. Voor een aantal specialismen 

(bijvoorbeeld duiktaak en Groot Water Transport) zijn aparte voorstellen ingediend. 

Taakdifferentiatie vrijwilligers 

Om met het stelsel van beroepsbrandweer en brandweervrijwilligers te voldoen aan Europese wet- 

en regelgeving, wordt landelijk de richting onderzocht om taken van beroeps en vrijwilligers te 

differentiëren. Voordat hierover een definitief besluit genomen wordt, is alle veiligheidsregio’s 

verzocht in beeld te brengen welke gevolgen deze richting heeft voor de organisatie en de 

brandweerzorg. Volgens besluit van het Algemeen Bestuur wordt daarvoor het volgende proces 

doorlopen: eerst wordt een operationele en financiële impactanalyse opgesteld van de voorgestelde 

differentiatie voor onze regio. Daarna wordt deze impactanalyse besproken met alle intern 

belanghebbenden, vooral ook vrijwilligers en repressieve beroepsmedewerkers. Van belang daarbij is 

een beeld te krijgen van het effect op de motivatie van vrijwilligers. Gedurende deze fasen wordt de 

impact ook besproken met het bestuur. Een bestuurlijk gedragen notitie over de gevolgen van de 

differentiatie voor de VRGZ wordt in april 2020 aangeboden ten behoeve van het overleg van het 

Veiligheidsberaad en de Minister van Justitie en Veiligheid. 

Incidentbestrijding op het water 

Om te bepalen wat de brandweer waar nodig heeft om incidenten op het water te bestrijden, heeft 

het bestuur in april het waterrisicoprofiel vastgesteld. Het is een aanvulling op het bestuurlijk 

vastgestelde brand- en hulpverleningsrisicoprofiel. Op grond van het waterrisicoprofiel is het aantal 

benodigde brandweerhulpboten (zes) en de spreiding ervan bepaald. In dit kader heeft het bestuur 

ook de manier om te voorzien in de duiktaak vastgesteld: met de veiligheidsregio’s Brabant-Noord en 

Gelderland-Midden worden afspraken gemaakt over alarmering van hun duikteams wanneer in onze 

regio eigen personeel of slachtoffers onder water raken. 

Paraatheid 

Versterken van de paraatheid van de posten is een speerpunt. Om inzicht te krijgen in eventuele 

knelpunten is in 2019 een paraatheidsbeeld van elke post opgesteld. Mede aan de hand van een in 

2019 opgesteld Kader Paraatheid kan vervolgens bekeken worden welke maatregelen zinvol zijn om 
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de paraatheid te versterken. In het kader van de paraatheid heeft het Algemeen Bestuur in juni 2019 

ingestemd met het invoeren van een flexibele bezetting van de tankautospuit (TS Flex). Bij bepaalde 

incidenten heeft een post dan de keuze om met vier, vijf of zes personen uit te rukken waardoor de 

post zelf kan blijven uitrukken. Vanaf het maatgevende scenario (woningbrand) moet altijd de 

standaardbezetting van zes personen aanwezig zijn bij het incident. 

 

2.1.2 Operationele prestaties brandweer - incidentbestrijding  

Opkomstpercentage  

Het opkomstpercentage is het percentage van het aantal prio-1-meldingen waarbij de brandweer 

binnen de geldende wettelijke opkomsttijden ter plaatse is. In het kader van deze zorgnorm zijn er in 

2019 656 incidenten met prio-1-melding geweest. 

Het opkomstpercentage voor de gehele veiligheidsregio komt in 2019 op 50%. Dit is vergelijkbaar 

met vorig jaar (51%). Het opkomstpercentage is daarmee stabiel. Opgemerkt wordt dat in veel 

gevallen de overschrijding van normtijden niet meer dan één of twee minuten bedraagt: bij de norm 

plus één minuut loopt het opkomstpercentage op naar 61%; bij de norm plus twee minuten naar 

70%. 

Aantal alarmeringen 

Het aantal alarmeringen voor branden, hulpverleningen en loze meldingen is als volgt: 

 

Resultaten  2017  2018 2019  

Alarmeringen branden  1.387  1.829 1.663 

Alarmeringen hulpverlening  1.969  2.169 2.294 

Loze meldingen  1.290  688 815 

Tabel 2.1.1: alarmeringen 

 

Het aantal branden is te wijten aan de droge zomer met veel buitenbranden. Het aantal 

gebouwbranden is juist iets gedaald ten opzichte van 2018. De loze meldingen zijn toegenomen maar 

de daling blijft ten opzichte van 2017 stabiel. 
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Hieronder zijn de cijfers uitgesplitst in de belangrijkste categorieën: 

 

Resultaten  2017  2018 2019  

Aantal branden     

Alarmeringen hulpverlening  311 393 367 

Buitenbranden  650 967 823 

Overig (kleine branden) 426 397 473 

Aantal hulpverleningen    

Ongevallen 443 695 773 

Gezondheid 212 202 185 

Leefmilieu 313 361 359 

Tabel 2.1.2: resultaten per soort alarmering 

 

2.1.3 Operationele prestaties brandweer - risicobeheersing  

Het aantal gerealiseerde controles van Toezicht en Handhaving over 2019 komt uit op 1.070, wat 

hoger is dan de 900 controles die in het programma Risicobeheersing opgenomen zijn. 

In 2019 zijn in het kader van Brandveilig Leven ruim 7.000 personen met voorlichting bereikt. Voor 

wat betreft compenserende maatregelen Brandweerzorgplan zijn in Batenburg 45 woningchecks 

uitgevoerd, zijn 45 inloopavonden georganiseerd in dorpen (312 personen ontvangen) en 301 

markante objecten bezocht. Daarnaast zijn in het reguliere programma nog eens 467 objecten 

bezocht, 144 schoolbezoeken gehouden en 44 objecten bezocht op verzoek van inwoners en 

gemeenten.  

Veilig Bouwen heeft 1.685 adviezen afgegeven in het kader van bouwvergunningen. Door een 

voorspoedige economie wat leidt tot meer bouwactiviteiten is dit aantal relatief hoog.  

Omgevingsveiligheid heeft 628 adviezen afgegeven in het kader van evenementen, ruimtelijke 

adviezen, BRZO, industriële veiligheid en vuurwerk. Het overgrote deel daarvan, 367 adviezen, is 

afgegeven voor A-, B- en C-evenementen. 

 

2.2 Crisisbeheersing 

2.2.1 Directie en managementstructuur 

Er werd in 2019 invulling gegeven aan de nieuwe directie- en managementstructuur binnen de VRGZ.  

De directeur Crisisbeheersing is in januari 2019 gestart en ook de GHOR, het Veiligheidsbureau en 

team Communicatie staan sinds april 2019 als sector Crisisbeheersing onder leiding van een nieuwe 

manager Crisisbeheersing. 

2.2.2 Visie en inrichting sector Crisisbeheersing 

Binnen de regionale visie streeft de sector Crisisbeheersing ernaar te functioneren als ‘hét centrum 

voor de multidisciplinaire (netwerk) samenwerking’. Met de samenvoeging van het 

Veiligheidsbureau, de GHOR en het team Communicatie ontstaat de spin in het web voor 
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crisisbeheersing. Onze (corporate) communicatie zorgt voor betrouwbare risicocommunicatie en 

draagt bij aan een stevige positionering van de VRGZ in het veiligheidsdomein. 

 

Met de realisering van het regionaal beleidsplan heeft de sector haar initiërende en regisserende rol 

waargemaakt door te zorgen voor multidisciplinaire samenwerking en afstemming met de interne 

VRGZ-disciplines, de externe partners als Politie, gemeenten, Defensie, zorginstellingen, GGD, 

partners van de vitale infrastructuren, Duitse hulpinstanties en andere veiligheidsregio’s. Door deze 

netwerksamenwerking is de gezamenlijke voorbereiding op rampenbestrijding en crisisbeheersing en 

de positionering van de hiervoor beschreven kernactiviteiten van de regio helder vastgelegd in het 

beleidsplan. De sector Crisisbeheersing heeft op deze wijze de eigen VRGZ-organisatie met de 

relevante buitenwereld verbonden. 

 

In de begroting 2020 wordt verwezen naar een formatie-onderzoek voor de sector Crisisbeheersing 

in 2019. Binnen deze sector wordt op diverse plekken een hoge werkdruk ervaren. Op 1 april is de 

nieuwe manager Crisisbeheersing gestart. Zij heeft als opdracht om de voormalige sectoren 

Veiligheidsbureau en GHOR en het team Communicatie samen te brengen en intensiever te laten 

samenwerken binnen de sector Crisisbeheersing. Door taken gezamenlijk op te pakken en processen 

door te ontwikkelen wordt ernaar gestreefd een efficiencyslag te maken. Daarnaast zal een aantal 

taken opnieuw tegen het licht worden gehouden. Er wordt inmiddels gewerkt met een nieuwe 

inrichting van de sector Crisisbeheersing om de in- en externe samenwerking voor deze sector te 

verbeteren. In 2020 krijgt de ontwikkeling van de sector een vervolg. 

Jaarthema 2019: Gevaarlijke stoffen 

Er is extra aandacht gegeven aan dit onderwerp bij diverse initiatieven en communicatiemomenten 

zoals trainingen en oefeningen klein & groot, planvorming, gesprekken met interne en externe 

vertegenwoordigers van organisatie(s)onderdelen, diverse interne en externe bijeenkomsten. Tijdens 

de georganiseerde informatiedagen voor de functionarissen CoPI en ROT heeft ook het jaarthema 

Gevaarlijke stoffen centraal gestaan. 

(Landelijke) Meldkamer Samenwerking 

In 2019 is vanuit de VRGZ deelgenomen aan diverse deelprojecten in het kader van de samenvoeging 

van de vijf meldkamers in Oost-Nederland. Het doel was en is om binnen Oost-5 te komen tot een 

soepele samenvoeging van de brandweer- en multi-meldkamerfunctie.  

 

2.2.3 Hoofdstructuur Crisis- en Rampenbestrijding 

Voorbereiding 

Veel van de crisisfunctionarissen die een rol vervullen in de bezetting van de hoofstructuur (BT, ROT, 

CoPI) zijn in 2019 opgeleid, getraind en geoefend. Naast de reguliere oefeningen zijn in 2019 ook 

grote multidisciplinaire oefeningen georganiseerd. In de haven van Nijmegen hebben meerdere 

grootschalige oefeningen plaatsgevonden in samenwerking met onder andere Rijkswaterstaat 

waarbij een aanvaring met een passagiersschip centraal stond. Daarnaast is er ook een interregionale 

ROT-/RBT-oefening georganiseerd met Veiligheidsregio Gelderland-Midden waarbij een aanvaring 

van een schip met gevaarlijke stoffen centraal stond. De samenwerking met externe partners bij 

oefeningen draagt bij aan een vruchtbare samenwerking tijdens praktijkinzetten. 
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In 2019 is de systeemtest uitgesteld in verband met diverse grote projecten die in 2019 plaats 

hebben gevonden. Deze zal in het eerste kwartaal van 2020 alsnog plaatsvinden. 

 

Uitvoering 

In 2019 is de hoofdstructuur van de Crisis- en Rampenbestrijding bij de volgende incidenten 

opgeschaald: 

  
datum incident GRIP 

 26 februari brand in een chalet camping Heerewaarden in gemeente Maasdriel GRIP1 

 12 maart stroomstoring in gemeente Zaltbommel, Maasdriel en West Betuwe GRIP1 

 20 maart aanvaring tussen twee schepen in gemeente Nijmegen GRIP1 

 8 juni brand in chalet op een camping Heerewaarden GRIP1 

 10 juni gaslucht in appartementencomplex in gemeente Nijmegen GRIP1 

 20 juni brand bij recyclingbedrijf in gemeente Nijmegen GRIP1 

 24 juni uitval landelijk netwerk van KPN GRIP2 

 22 juli brand bij meubelmakerij in gemeente Culemborg GRIP1 

 3 september ongeval auto en twee fietsers in gemeente Berg en Dal GRIP1 

 13 september brand in magazijn kringloopwinkel in gemeente West Maas en Waal GRIP1 

 16 september ongeval kermisattractie in gemeente Wijchen GRIP1 

 7 oktober brand in loods in gemeente Maasdriel GRIP1 

 22 oktober ongeval met meerdere voertuigen op de A73 in gemeente Nijmegen GRIP1 

 20 november onwel wording in een trein in gemeente Nijmegen GRIP1 

 5 december aanvaring tankerschip met spoorbrug in gemeente Zaltbommel en 

West Betuwe 

GRIP1 

 8 december brand appartementencomplex in gemeente Nijmegen GRIP1 

Tabel 2.2.1: overzicht GRIP-incidenten 

Verantwoorden, leren en bijstellen 

Om bij (vergelijkbare) toekomstige crises effectiever te reageren, moeten en willen we leren van 

onze praktijk. Om deze reden werden alle GRIP-incidenten van 2019 multidisciplinair geëvalueerd 

door het eigen leeragentschap. Zo heeft de VRGZ zicht op haar operationele prestaties en wordt er 

een rode draden analyse opgesteld. Alle geleerde lessen zijn zo breed mogelijk gedeeld en leer- en 

actiepunten zijn of worden opgevolgd. 
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Bevolkingszorg 

In 2019 is gebleken dat de opkomst van de sectie Bevolkingszorg binnen de crisisorganisatie 

kwetsbaar is. De veiligheidsregio heeft in 2019 op verzoek van de gemeentesecretarissen om deze 

reden een advies uitgebracht voor verbetering van de bereikbaarheid en beschikbaarheid van de 

sectie Bevolkingszorg en crisiscommunicatie van de crisisorganisatie. De veiligheidsregio gaat in 

samenspraak met vertegenwoordigers van gemeenten de inrichting van de crisisorganisatie voor 

bevolkingszorg verbeteren. 

Informatiemanagement 

Goede informatievoorziening is cruciaal voor een effectieve bestrijding van incidenten: de juiste 

informatie op het juiste moment bij de juiste persoon is van doorslaggevende betekenis in het goed 

managen van een crisis. Dit wordt ook wel informatie- en geogestuurd optreden genoemd. 

Informatiemanagement valt of staat met de onderlinge continue samenwerking tussen alle sectoren 

en partners. Om deze reden is informatiemanagement ook de verbindende schakel binnen 

crisisbeheersing en rampenbestrijding. Tijdens de bestuurlijke themabijeenkomst op 21 november 

2019 is gesproken over het vormgeven van een Veiligheidsinformatieknooppunt (VIK). Door het 

gebruik van een VIK kan zolang er geen sprake is van een opgeschaalde GRIP-situatie continu actuele 

informatie worden gegenereerd en geanalyseerd over bijvoorbeeld weersomstandigheden, 

verkeerssituaties, et cetera. Er is tijdens de bestuurlijke themabijeenkomst besloten om eerst 

verkennend onderzoek te doen naar de meerwaarde van een VIK. 

 

2.2.4 GHOR 

Evenementenadvisering en -coördinatie 

Bij 225 evenementen heeft de GHOR in 2019 een advies gegeven ten aanzien van de gewenste 

geneeskundige paragraaf in de evenementenvergunning. Bij 39 evenementen werd de 

geneeskundige coördinatie uitgevoerd door de GHOR. Hiervan is bij 21 grootschalige en complexe 

evenementen door de GHOR een bijdrage geleverd aan de veiligheidsoverleggen met betrekking tot 

risicoanalyse en voorbereiding op het evenement. 

 

Informatie-uitwisseling in de witte keten  

In het bestuurlijk ketenpartneroverleg is samen met bestuurders en contactpersonen uit de “witte 

keten”, wethouders die portefeuillehouders zorg zijn en burgemeesters gesproken over het belang 

van een goede informatie-uitwisseling binnen de witte keten. Door de krapte in de zorg is de 

noodzaak om gegevens in relatie tot zorgcontinuïteit met elkaar te delen toegenomen. 

 

Samen met Acute Zorgregio Oost (AZO) en GHOR Gelderland-Midden is in dat kader het project Kijk 

op de Keten gestart met als doel de informatie-uitwisseling binnen de geneeskundige keten ten tijde 

van een (dreigende) crisis te verbeteren. In 2019 is gestart om samen met de betrokken partijen 

zoals RAV, ziekenhuizen, huisartsen en GGD, ieders behoefte, rol en processen in kaart te brengen. 

De uitkomst hiervan vormt de basis voor het vervolg in 2020 om te kijken op welke manier en met 

welk systeem de informatie gedeeld kan worden. 
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Communicatie 

Risicocommunicatie is in 2019 verder geïntensiveerd en het volume is toegenomen. Maandelijks 

ontvangen gemeenten en ruim 100 lokale mediacontacten (huis-aan-huis, lokale nieuwsbrieven, et 

cetera) vanuit de VRGZ informatie over actuele risicogevoelige thema’s voor publicatie. Daarnaast 

zijn de voorlichters beschikbaar voor extra toelichting of interviews.  

 

Ook blijft het aantal volgers van sociale mediakanalen (Twitter, Facebook, Instagram etc.) van de 

veiligheidsregio groeien, met in 2019 een groei van ruim 60%. Met deze ontwikkeling neemt het 

bereik bij alarmering (crisiscommunicatie) en het informeren over risico’s (risicocommunicatie) toe. 

Tot slot draagt dit bij aan de positionering en aantrekkingskracht van de veiligheidsregio gelet op 

arbeidsmarktcommunicatie. 

 

2.3 Organisatieontwikkeling 
In de begroting 2018 werd € 500.000,- ter beschikking gesteld voor organisatieontwikkeling. Een deel 

van de activiteiten was in 2018 nog niet afgerond. Daarom is door het Algemeen Bestuur besloten bij 

vaststelling van de jaarrekening 2018 om voor het restant van € 126.000,- een bestemde reserve te 

vormen. De hiermee samenhangende lasten voor 2019 zijn weergegeven in tabel 2.3.1. Hieruit blijkt 

dat in 2019 € 72.000,- is uitgegeven. Het restant van de bestemde reserve valt vrij en is daarmee 

onderdeel van de resultaatbestemming 2019. 

 

Omschrijving  

(bedragen x € 1.000,-) 

Begroting 

2018 

Realisatie  

2018 

Realisatie 

2019   
MD traject (sector- en afdelingshoofden) 80 31 0 

Integraal management (teamleiders) 60 0 2 

Training adviseurs (business partner) 35 34 4 

Doorontwikkeling n.a.v. visie, kernwaarden richting 

medewerkers 
50 0 0 

Ontwikkeling afdeling bedrijfsvoering 30 15 32 

Ontwikkeling Veiligheidsbureau en bureau GHOR 20 0 19 

Coaching teamleiders (zie integraal management) 100 0 0 

Begeleiding van medewerkers/managers die o.b.v. 

strategische persoonsplanning niet meer passen bij de 

gewenste organisatiecultuur  

125 294 14 

Totaal 500 374 72 

Tabel 2.3.1: organisatieontwikkeling 
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3 Programma Regionale Ambulance Voorziening (RAV) 
 

3.1 Uitbreiding en opleiding 
De afgelopen jaren heeft Ambulancezorg Gelderland-Zuid fors ingezet op het werven van nieuwe 

medewerkers om zodoende het aantal diensten te kunnen uitbreiden. Eind 2019 is de organisatie 

nagenoeg volledig op formatie. In 2019 zijn in totaal twintig nieuwe medewerkers in dienst gekomen. 

Het betreft acht ambulanceverpleegkundigen, drie bachelor medisch hulpverleners, zeven 

ambulancechauffeurs en twee verpleegkundig centralisten. Vier van deze 

ambulanceverpleegkundigen en vier ambulancechauffeurs waren al volledig opgeleid en daarmee 

meteen inzetbaar binnen de organisatie. De overige nieuwe medewerkers worden intern opgeleid. 

Daartegenover zijn drie ambulanceverpleegkundigen, vijf ambulancechauffeurs en twee 

verpleegkundig centralisten uitgestroomd.  

 

3.2 Volumegroei ambulancezorg en zorgcoördinatie 
De afgelopen jaren ziet de ambulancesector de vraag naar acute zorg toenemen. In vijf jaar tijd zijn 

zowel het aantal op de meldkamer Ambulancezorg binnengekomen meldingen als het aantal 

ambulancehulpverleningen met ongeveer 10.000 toegenomen.  

 

 
Figuur 3.2.1: volumegroei ambulancezorg 

 

De reden hiervoor is met name toe te schrijven aan de toenemende vergrijzing van de bevolking, 

inzet op meer transmurale zorg (ketenzorg) en het toenemend aantal mensen met één of meerdere 

chronische ziekten. Naar verwachting is deze groei die de sector de afgelopen jaren heeft 

doorgemaakt slechts het begin. De sector ziet verbeterde samenwerking tussen de verschillende 

(acute) zorgpartijen als één van de oplossingen en noodzakelijk om ondanks de toenemende druk de 

acute zorg toegankelijk te blijven houden.  
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Het Rijk heeft daartoe landelijk € 15.000.000,- ter beschikking gesteld voor een periode van drie jaar 

voor de uitvoering van pilots op het terrein van zorgcoördinatie. Om deze reden heeft 

Ambulancezorg Gelderland-Zuid gezamenlijk met Ambulancezorg Gelderland-Midden in september 

2019 een pilotplan voor zorgcoördinatie ingediend om te bekijken welke invloed verbeterde 

samenwerking en afstemming van informatie en systemen tussen ambulancezorg, huisartsenposten 

en de GGZ (Pro Persona) binnen de acute zorg zal leveren. Het pilotplan zet in op het creëren van 

virtuele verbindingen tussen de verschillende partijen voor een betere informatie-uitwisseling over 

de betreffende patiënt en het creëren van inzicht in de beschikbare zorgcapaciteit in de regio’s. Het 

pilotplan is gepresenteerd aan een landelijke stuurgroep waarin Ambulancezorg Nederland, 

Zorgverzekeraars Nederland en een externe begeleidingspartij deelgenoot waren.  

In april 2020 wordt duidelijkheid verwacht over de toekenning van de gevraagde gelden.  

 

3.3 Onderzoek naar urgentiebepaling en zorgdifferentiatie 
In 2019 is in opdracht van Ambulancezorg Nederland een onderzoek verricht naar de wijze van 

urgentiebepaling. In de huidige situatie kent de ambulancesector vier urgenties: A1 (< 15 min), A2 

(< 30 min), B1-vervoer (gepland vervoer) en B2-vervoer (laag complex gepland vervoer). Deze 

urgenties en de daaraan gekoppelde normtijden komen niet overeen met de urgenties waarmee de 

huisarts werkt. Daarnaast zijn de afgelopen jaren meer verschillende vormen van ambulancezorg 

ontwikkeld die inzetbaar zijn voor de gevarieerde zorgvragen die dagelijks binnenkomen op de 

meldkamer ambulancezorg. De ontwikkeling van verschillende ambulancevormen wordt ook wel 

zorgdifferentiatie genoemd. Een onderzoeksgroep, waarvan Veiligheidsregio Gelderland-Zuid deel 

uitmaakte, heeft onderzoek gedaan naar de urgentiebepaling-systemen in andere landen en of deze 

mogelijk (deels) toepasbaar zijn in Nederland. Geconcludeerd is dat er internationaal vele 

verschillende vormen worden gebruikt en ook in het Nederlandse systeem behoefte lijkt te bestaan 

aan meerdere urgentieclassificaties. Deze moeten worden afgestemd met huisartsen. In 2020 zal 

verder onderzoek worden gedaan naar het urgentiebepaling-systeem.  

 

3.4 Onderzoek ambulanceproces en exploitatie  
In 2019 heeft Ambulancezorg Gelderland-Zuid gezamenlijk met de lokale zorgverzekeraars een 

externe partij de opdracht gegeven om over de periode 2017, 2018 en deels 2019 onderzoek te doen 

naar het ambulanceproces en exploitatie. Uit het onderzoek naar het ambulanceproces zijn voor de 

regio punten aangedragen waarop de organisatie het proces zou kunnen verbeteren. Deze 

onderwerpen zijn opgenomen in het meerjarenbeleidsplan Ambulancezorg Gelderland-Zuid 2020-

2023.  

 

Daarnaast is uit het onderzoek gebleken dat in de onderzochte jaren sprake is van een negatieve 

exploitatie. Belangrijke oorzaken daarvan zijn het negatieve resultaat op het budget meldkamer 

ambulancezorg en de hoge kosten die gepaard gaan met de inzet van uitzendkrachten. Tijdens de 

budgetgesprekken in het najaar van 2019 heeft Ambulancezorg Gelderland-Zuid met name gepoogd 

om te komen tot afspraken waaruit blijkt dat toegewerkt wordt naar een begroting waarin de 

budgetcomponenten uitsluitend voor de juiste elementen met voldoende budget worden toegepast. 

De ervaring van Ambulancezorg Gelderland-Zuid is dat er structureel te weinig geld is voor de 
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ambulancezorg. In 2020 worden nog diverse aanvullende onderzoeken gestart en worden landelijke 

uitspraken afgewacht.  

 

3.5 Standplaatsen 
In het jaar 2019 is voor twee van de vijf opkomststandplaatsen een businesscase gemaakt ten 

aanzien van nieuwbouwplannen/verbouwplannen. Voor de huidige standplaats Tiel geldt dat deze 

aan volledige vervanging toe is. Hiervoor zijn verschillende nieuwe stukken grond overwogen en ook 

is een plan voor nieuwbouw op de huidige locatie onderzocht. Hieruit bleek dat een stuk grond dicht 

bij de huidige locatie de beste optie is voor een toekomstbestendige post in Tiel. Voor de 

opkomstlocatie Beuningen is gekeken naar uitbouwmogelijkheden om zodoende meer voertuigen en 

medewerkers te kunnen huisvesten. Voor beide plannen geldt dat in 2020 goedkeuring gegeven 

dient te worden door de zorgverzekeraars.  

 

3.6 Prestaties 
Wat (voorgenomen) 

Norm 

Gerealiseerd in 

2019 

Gerealiseerd in 

2018 

Operationele inzetprestatie    

A1-ritten ambulance 10.000 10.593 10.394 

A1-ritten binnen 15 minuten 95% 92,8% 93,3% 

A1-ritten gemiddelde meldtijd (min:sec) Max. 01:40 01:32 01:27 

A1 ritten gemiddelde opstarttijd 

(min:sec) 
Max. 00:45 00:56 00:51 

A1-ritten gemiddelde rijtijd (min:sec) 06:30 07:23 07:26 

A1-ritten gemiddelde responstijd 

(min:sec) 
08:55 09:51 09:44 

A2-ritten ambulance 8.000 8.679 8.307 

A2-ritten binnen 30 minuten 98% 97,5% 97,6% 

B-ritten ambulance 10.000 10.077 9.942 

Eerste hulp geen vervoer2 - 9.726 8.951 

Vakbekwaamheid    

Medewerkersbekwaamheidsverklaring 100% 100% 100% 

Tabel 3.6.1: prestatiecijfers Ambulancezorg Gelderland-zuid 

  

 

 
2 Ambulance verleent wel eerste hulp ter plaatse maar hulpverlening leidt niet tot vervoer 
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Wat Aantal 1-1-19 Aantal 31-12-19 

Eenheden   

Posten/standplaatsen 8 8 

A-ambulances en B-ambulances 26 26 

Mobiele Intensive Care Unit (MICU) 1 1 

Rapid Responder voertuigen 4 4 

Tabel 3.6.2: kerngegevens Ambulancezorg GZ 
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4 Paragrafen  

4.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 

4.1.1 Beleid weerstandsvermogen en weerstandscapaciteit 

In 2014 is door VRGZ de nota Risicomanagement, voorzieningen en weerstandsvermogen opgesteld. 

Het Algemeen Bestuur nam hierover een besluit op 12 februari 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 (zie paragraaf 4.1.2 Risico’s).  

▪ Bij het uitbrengen van de financiële rapportages (begroting, jaarrekening en tweemaal per jaar 

tussentijdse cijfers) worden nieuwe of verdwenen risico’s als mutatie gemeld in de paragraaf 

Risico’s.  

▪ De frequentie van de rapportage over risico’s wordt groter als daar aanleiding voor is. 

▪ Voor de omvang van de algemene reserve Crisis- en Rampenbestrijding wordt 5% van de omzet 

genomen als streefwaarde. 

▪ Voor de omvang van de reserve RAV wordt 10% van de omzet genomen als minimumnorm en 

15% als streefwaarde.  

 

De jaarrekening is met inachtneming van bovenstaand beleid opgesteld. 

 

Programma Crisis- en Rampenbestrijding 

Omvang algemene reserve 

(Bedragen * € 1.000,-) 

Realisatie 

2019 

Norm 5% van de omzet programma C&R 2.482 

Algemene reserve Crisis- en Rampenbestrijding  1.821 

Percentage eigen vermogen van de omzet 3,6% 

Tabel 4.1.1: omvang algemene reserve 

 

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

 

Bij de gepresenteerde cijfers wordt ervan uitgegaan dat de voorstellen voor bestemming van het 

resultaat 2019 door het Algemeen Bestuur worden overgenomen. In de begroting 2021 en 

meerjarenraming 2022-2024 zal een geactualiseerd meerjarig beeld van de algemene reserve 

worden geschetst. 

 

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 positieve 

resultaat van het programma C&R in 2018 is derhalve aan de algemene reserve toegevoegd. De 

bestuurlijke norm is nog niet bereikt, daarom wordt voorgesteld om ook het positieve resultaat van 
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2019 toe te voegen aan de algemene reserve (€ 287.000,-). Hiermee komt de algemene reserve uit 

op 3,6% van de omzet zoals in bovenstaande tabel weergegeven. 

 

Weerstandsvermogen en weerstandscapaciteit 

(Bedragen * € 1.000,-) 

Realisatie 

2019 

Benodigde weerstandscapaciteit  3.161 

Beschikbare weerstandscapaciteit   1.821 

Weerstandsvermogen  58% 

Tabel 4.1.2: weerstandsvermogen en weerstandscapaciteit C&R 

 

De benodigde weerstandscapaciteit is het resultaat van de gewogen risicocapaciteit van de 

geïnventariseerde risico’s (zie paragraaf 4.1.2). De beschikbare weerstandscapaciteit is gelijk aan de 

algemene reserve. Het weerstandsvermogen is de mate waarin de benodigde capaciteit wordt 

gedekt door de beschikbare capaciteit. Zoals uit tabel 4.1.2 blijkt is het weerstandsvermogen 

ontoereikend om de risico’s af te dekken. Naarmate de gecalculeerde risico’s zich voordoen zullen 

hiervoor extra bezuinigingsmaatregelen moeten worden getroffen of wordt de bijdrage van 

gemeenten hoger. 

 

Programma RAV 

De reserves van de Ambulancezorg GZ zien er als volgt uit:  

 

Omvang reserve aanvaardbare kosten RAV  

(Bedragen * € 1.000,-) 

Realisatie 

2019 

Minimale norm is 10% van de omzet 2.231 

Streefwaarde is 15% van de omzet 3.347 

Reserve aanvaardbare kosten RAV  1.014 

Percentage eigen vermogen van de omzet 4,5% 

Tabel 4.1.3: reserve aanvaardbare kosten RAV 

 

Cijfermatig haalt de Ambulancezorg GZ de minimale norm van 10% van de omzet niet. Dit wordt 

vooral veroorzaakt door het negatieve resultaat van 2019. Afgelopen 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 en 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 

structureel met ruim € 500.000,- en loopt in de komende jaren structureel op tot ruim € 600.000,-. 
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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 naar een klein verlies.  

 

In de begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 zal een geactualiseerd meerjarig beeld van de 

reserve aanvaardbare kosten worden geschetst. 

 

Weerstandsvermogen en weerstandscapaciteit 

(Bedragen * € 1.000,-) 

Realisatie 

2019 

Benodigde weerstandscapaciteit  2.229 

Beschikbare weerstandscapaciteit   1.014 

Weerstandsvermogen  45% 

Tabel 4.1.4: weerstandsvermogen en weerstandscapaciteit RAV 

 

De beschikbare weerstandscapaciteit is niet toereikend om de geïnventariseerde en gecalculeerde 

risico’s te dekken. Naarmate de gecalculeerde risico’s zich voordoen zullen hiervoor extra 

bezuinigingsmaatregelen moeten worden getroffen of wordt de bijdrage van verzekeraars hoger. 

 

4.1.2 Risico’s  

In tabel 4.1.5 is een samenvatting van de risico’s met financiële omvang opgenomen (prijspeil van de 

categorieën wordt in de loop van 2020 geactualiseerd). Bij de bepaling van de noodzakelijke 

risicocapaciteit is rekening gehouden met de weging van de verwachtingswaarde van de kans dat de 

risico’s zich voordoen. 

 

Bedragen *€ 1.000,-  

Verwachtings-

waarde 

afzonderlijke 

risico’s 

Noodzakelijke 

risicocapaciteit 

VRGZ 

Noodzakelijke 

risicocapaciteit 

C&R 

Noodzakelijke 

risicocapaciteit 

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 4.1.5: samenvatting risico’s 
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Ten opzichte van vorig jaar hebben zich de volgende mutaties voorgedaan: 

Vervallen risico’s 

▪ Openbaar Meld Systeem (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 

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 zal daarop 

aangepast moeten worden.  

▪ 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 schrijven van dit jaarverslag (eind maart 2020) volgen de 

ontwikkelingen ten aanzien van het Coronavirus COVID-19 zich in snel tempo op. Duidelijk is nu 
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al dat de VRGZ, vanwege haar rol in deze crisis, voor 2020 hogere lasten zal hebben dan verwacht 

en dat overige werkzaamheden later worden afgerond dan gepland. De exacte effecten voor 

2020 en eventueel 2021 zijn op dit moment nog niet in te schatten. 

 

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) in combinatie met 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 zal dit risico via het 

risicomanagement gecalculeerd worden. 
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4.1.3 Kengetallen 

Onderstaande kengetallen zijn opgenomen conform Besluit Begroting en Verantwoording provincies 

en gemeenten (BBV). De kengetallen zijn berekend zoals aangegeven in de Ministeriele Regeling juli 

2015. 

 

Kengetallen Realisatie 

2019 

Begroting 

2019 

Realisatie 

2018 

Netto schuldquote 
 

69% 83% 73% 

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle 

verstrekte leningen 
 69% 83% 73% 

Solvabiliteitsratio 
 

5% 5% 6% 

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

Tabel 4.1.6: kengetallen 

 

De solvabiliteitsratio geeft de verhouding tussen het eigen vermogen en het totale vermogen aan.  

De daling van de solvabiliteitsratio in 2019 ten opzichte van 2018 wordt met name veroorzaakt door 

de daling van de reserve aanvaardbare kosten van het programma RAV.  

 

4.2  Onderhoud kapitaalgoederen 
Een overzicht van de geplande en gerealiseerde investeringen is opgenomen in de bijlagen bij dit 

jaarverslag. In zijn algemeenheid worden kapitaalgoederen van de VRGZ onderhouden en vervangen 

na afloop van de economische levensduur. De belangrijkste kapitaalgoederen betreffen de 

gebouwen. 

 

4.3  Financiering 

4.3.1 Beleid t.a.v. risicobeheer en financieringsportefeuille 

Risicobeheer 

Het is de VRGZ niet toegestaan om leningen te verstrekken en rente en aflossing van leningen te 

garanderen.  

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 en voldeed in 2019 aan wet- en regelgeving. 

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.  
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De financieringsportefeuille is in 2019 niet aangepast. In verband met het uitstellen van diverse 

investeringen was de financieringsbehoefte lager waardoor de leningen die vóór 2019 werden 

afgesloten afdoende waren.  

 

4.3.2 Rente en treasury 

In onderstaand renteschema worden de rentelasten, de toerekening aan taakvelden en het 
renteresultaat weergegeven (bedragen x € 1.000,-): 
 

  

Realisatie 

2019 

Begroting 

2019 

Realisatie 

2018 

a. De externe rentelasten over korte en lange financiering  1.036 1.119 1.070 

b. De externe rentebaten               -                 -                 -    

Totaal door te rekenen externe rente 1.036 1.119 1.070 

c. De rente die aan de grondexploitatie moet worden 

doorberekend 
             -                 -                 -    

De rente van projectfinanciering die aan het betreffende 

taakveld moet worden toegerekend 
             -                 -                 -    

Totaal c              -                 -                 -    
 

      

Saldo door te rekenen externe rente (a+b+c) 1.036 1.119 1.070 

d1. Rente over eigen vermogen              -                 -                 -    

d2. Rente over voorzieningen (gewaardeerd op contante 

waarde)  
             -                 -                 -    

De aan taakvelden (programma’s inclusief overzicht 

Overhead) toe te rekenen rente  
1.036 1.119 1.070 

e. De werkelijk aan taakvelden (programma’s inclusief 

overzicht Overhead) toegerekende rente (renteomslag) 
1.264 1.225 1.093 

f. Renteresultaat op het taakveld treasury -228 -106 -23 

Tabel 4.3.1: rentelasten 

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. Uit tabel 4.3.2 blijkt dat de VRGZ 

binnen de norm voor de kasgeldlimiet is gebleven. 
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Kasgeldlimiet (bedragen x € 1.000,-)      

Omvang begroting per 01-01-2019 (= grondslag)   70.332 

In procenten van de grondslag    8,20% 

Toegestane kasgeldlimiet     5.767 

 
    1e kwartaal    2e kwartaal    3e kwartaal    4e kwartaal 

Totaal netto vlottende schuld 534 688 662 546 

Toegestane kasgeldlimiet 5.767 5.767 5.767 5.767 

Ruimte  6.301 6.455 6.429 6.313 

Tabel 4.3.2: 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.  

 

In 2019 bleef de VRGZ binnen de norm van de Wet Fido3. 

 

Renterisiconorm (bedragen x € 1.000,-) 2019 

1 Renteherziening op lening o/g 0  

2 Betaalde aflossingen 623  

3 Renterisico (1+2) 623  

   

4 Begrotingstotaal 2019 70.332 

 Bij Min. Regeling vastgestelde % 20% 

5 Renterisiconorm 14.066 

   

Toets renterisiconorm (5-3)  

6 Ruimte (+) c.q. overschrijding (-) 13.443 

Tabel 4.3.3: renterisiconorm 

 

 

 
3 Wet Financiering decentrale overheden 
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4.4 Organisatie en bedrijfsvoering 
 

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

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

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

4.4.1 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.  

4.4.2 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 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.  

 

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. 

4.4.3 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. Hiermee wordt de verandering binnen 

Bedrijfsvoering voor de organisatie goed merkbaar. 
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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 is een 

projectteam druk geweest met de implementatie van het nieuwe pakket. Het systeem is per 1 januari 

2020 in gebruik genomen en zal in 2020 doorontwikkeld worden. 

 

Goede organisatie-inrichting 

 

Pilot nieuwe gesprekscyclus 

Begin 2019 is gestart met de pilot Het goede gesprek. Onderdeel daarvan was een training 

gespreksvaardigheden voor leidinggevenden. Deze pilot is positief geëvalueerd. Op basis van de 

uitkomsten van deze evaluatie wordt begin 2020 de regeling Het goede gesprek aangeboden aan de 

directie en OR. 

 

HRM beleid 

Begin 2019 is de strategische HRM-visie vastgesteld. Vanuit goed werkgeverschap is geïnvesteerd in 

drie thema’s: goed in ons werk, goed in ons vel en goed leiderschap. Een volgende stap in 2020 is het 

vaststellen van het duurzame inzetbaarheidsbeleid. 

 

Leiderschap 

In 2019 zijn alle leidinggevenden van de VRGZ een gezamenlijk traject gestart om elkaar beter te 

leren kennen en te investeren in de samenwerking. In 2020 wordt dit traject vervolgd en wordt de 

verdieping gezocht in het ontwikkelen van een gezamenlijk kompas voor leiderschap binnen de 

VRGZ. 

 

Organisatie in control 

 

Informatievoorziening & Control 

Op basis van de interne controles en de interim controle is vastgesteld dat de interne beheersing op 

orde is. Wel is er een aantal aandachtspunten met name ten aanzien van IT-gebruikersbeheer en IT-

gebruikersrechten (zorgdragen dat de juiste medewerkers de juiste toegangsrechten hebben). Met 

de implementatie van de nieuwe kantoorautomatisering en het nieuwe geïntegreerde financieel en 

HRM-pakket verwachten we deze aandachtspunten ondervangen te hebben.  
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Inkopen en aanbesteden 

Alle aanbestedingstrajecten die de VRGZ heeft opgestart, zijn binnen de Europese 

aanbestedingsgrenzen afgerond en daarmee rechtmatig tot stand gekomen.  

 

Vastgoed- & Facility Management 

Op 27 juni 2019 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met het nieuwe meerjarenonderhoudsplan. 

Dit betekent dat er met ingang van 2019 structureel € 480.000,- meer budget voor onderhoud 

(preventief, correctief en meerjarenonderhoud) beschikbaar is. In 2019 is dit bedrag ter beschikking 

gesteld vanuit de algemene reserve Crisis- en Rampenbestrijding, in 2020 wordt dit bedrag 

incidenteel bezuinigd door de VRGZ, vanaf 2021 wordt dit bedrag structureel opgenomen in de 

gemeentelijke bijdrage. Daarnaast is voor de jaren 2020 tot en met 2022 ingestemd met een 

jaarlijkse bijdrage van € 300.000,- voor het wegwerken van achterstallig onderhoud.  

 

In 2018 is gestart met het professionaliseren van de afdeling Vastgoed- & Facility Management. 

Hierdoor is het contracteigenaarschap en budgetbeheer beter belegd. De control op de financiën is 

in 2019 fors verbeterd. De onderhoudslasten zijn binnen de raming gebleven. 

 

Verder is gestart met het Strategisch Plan Vastgoed (SPV). Doel is meer inzicht te hebben in de 

vastgoedportefeuille. Dit plan zal in de toekomst als uitgangspunt dienen bij operationele en 

strategische keuzes die gemaakt worden ten aanzien van huisvesting.  

Naast dit plan is een start gemaakt om een blauwdruk te maken voor nieuw te bouwen kazernes. Dit 

levert een uniforme inrichting op. Op het moment dat wordt besloten een nieuwe kazerne te 

bouwen zal dit worden voorgelegd aan het bestuur. 
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Samenstelling personeelsbestand 

In onderstaande tabel zijn een aantal gegevens opgenomen over de opbouw van het 

personeelsbestand. Vanaf 1 januari 2020 heeft de VRGZ een nieuw financieel en HRM-pakket in 

gebruik genomen. Het kan zijn dat een deel van onderstaande gegevens vanaf 2020 anders wordt 

gedefinieerd en berekend.  

 
  

2019 2018 2017 2016 

Aantal medewerkers VRGZ4     
 

Aantal medewerkers in dienst (excl. 

brandweervrijwilligers/inhuur) 
626 636 616 586 

 
Aantal brandweervrijwilligers 738 737 729 713 

 
Totaal medewerkers VRGZ 1.364 1.373 1.345 1.299 

Aantal FTE (excl. brandweervrijwilligers)     
 

FTE in dienst  540 549 534 520 
 

FTE inhuur 13 30 29 31 

Gemiddelde leeftijd     

Inclusief vrijwilligers 44 44 43 44 

Exclusief vrijwilligers 47 49 48 47 

Verhouding man-vrouw (%)     
 

Inclusief vrijwilligers 79 – 21 83 - 17 84 - 16 85 - 15 
 

Exclusief vrijwilligers 66 – 34 65 - 35 67 - 33 72 - 28 

Ziekteverzuim (%)     
 

Ziekteverzuim (excl. vrijwilligers) 4,3% 5,1% 5,5% 4,9% 

Tabel 4.4.1: opbouw personeelsbestand 

 

 

4.5 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 ondersteunende diensten (geleverd door de afdelingen Vastgoed- en Facility Management, 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. 

 

 
4 iedereen die van de VRGZ een loonstrook ontvangt (excl. FLO, niet-betaalde stagiaires) 
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Dagelijks Bestuur d.d. 26 maart 2020 

 

Jaarrekening 

5 
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5 Jaarrekening 

5.1 Balans per 31 december (na resultaatbestemming) 

ACTIVA           

Bedragen x € 1.000,- 2019   2018 

Vaste Activa           

Materiële vaste activa met een economisch nut 55.429     56.773   

    55.429     56.773 

Vlottende activa           

Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 

jaar 
          

Debiteuren 2.876     2.839   

Debiteuren openbare lichamen 547     1.879   

Uitzettingen Rijks schatkist 5.728     3.855   

Nog in tarieven te verrekenen 849     760   

Overige vorderingen 870     770   

    10.870     10.103 

Liquide middelen           

Kassaldi 2     1   

Banksaldi 745     208   

    747     209 

Overlopende activa           

Overige nog te ontvangen/vooruitbetaald 574     721   

    574     721 

      

      

      

      

      

 

 
     

      

      

      

 

 

 

     

Totaal   67.620     67.806 

Tabel 5.1.1: balans - activa 
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PASSIVA           

Bedragen x € 1.000,- 2019   2018 

Vaste Passiva           

Eigen vermogen           

Reserve aanvaardbare kosten RAV 2.149     2.305   

Algemene reserve Crisis- en Rampenbestrijding 1.534     1.426   

Bestemde reserve aanbesteding ICT en HV 0     136   

  3.683     3.867   

Gerealiseerd resultaat -398     78   

    3.285     3.945 

Voorzieningen           

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en 

risico's 1.158 
    

1.249 
  

Voorzieningen ter egalisatie van kosten 1.910     1.064   

    3.068     2.313 

Vaste schuld met rentetypische looptijd > 1 jaar           

Onderhandse lening van openbare lichamen   50.315     50.938 

Vlottende passiva           

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar       

Kasgeldleningen           

Crediteuren 648     944   

Crediteuren openbare lichamen 29     72   

Nog in tarieven te verrekenen 0     0   

Belastingen en sociale premies 3.342     3.006   

Overige schulden 2.716     2.208   

Banksaldi 0     36   

    6.735     6.266 

Overlopende passiva           

Nog te betalen bedragen 3.602     3.725   

Vooruitontvangen rijksoverheid 615     612   

Vooruitontvangen overigen (niet-overheid) 0     7   

    4.217     4.344 

Totaal   67.620     67.806 

Gewaarborgde geldleningen  0   0 

Garantstellingen  0   0 

Tabel 5.1.2: balans – passiva 



 

 

 
 Jaarrekening Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2019 42 
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5.2 Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over het 

begrotingsjaar 
 

Bedragen x € 1.000,- Realisatie   Gew.begr.   Begroting   Realisatie 

  2019   2019   2019   2018 

Budget aanvaardbare kosten 21.628   21.306   21.306   20.298 

Aanpassing budget voorgaande jaren -124   0   0   19 

Subsidies Rijk 7.705   7.599   7.269   7.435 

Subsidies Provincie 0   0   0   31 

Bijdrage deelnemende gemeenten 37.326   37.326   37.292   37.152 

Opbrengsten bedrijfsvoering 2.399   2.074   2.074   2.252 

Overige opbrengsten 3.087   2.027   2.357   3.116 

Som der bedrijfsopbrengsten 72.021   70.332   70.298   70.303 

Personeelskosten 51.915   50.407   50.020   49.895 

Kapitaallasten 6.848   7.272   7.272   6.852 

Overige bedrijfskosten 14.146   13.926   13.245   13.664 

Rentebaten en -lasten -228   -107   -107   -23 

Nader te bepalen dekking 0  -132   -132   0 

Som der bedrijfskosten 72.681   71.366   70.298   70.388 

                

Totaal saldo baten en lasten -660   -1.034   0   -85 

Reservemutaties C&R 262   1.034   0   163 

Reservemutaties RAV 0   0   0   0 

Gerealiseerd resultaat VR -398   0   0   78 

Tabel 5.2.1: overzicht van baten en lasten 

 

Bovenstaand overzicht wordt toegelicht in twee programma's: programma Crisis- en 
Rampenbestrijding (paragraaf 5.5 en 5.6) en programma RAV (paragraaf 5.7 en 5.8).  
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5.3 Grondslagen van resultaatbepaling en waardering 
De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit Begroting en 

Verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft. Het overzicht van baten en lasten van de 

veiligheidsregio 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 zijn opgenomen in het overzicht van baten en 

lasten per programma. In het overzicht van baten en lasten op het niveau van de totale VRGZ zijn de 

onderlinge verrekeningen geëlimineerd. 

5.3.1 Grondslagen van resultaatbepaling        

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en 

winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. 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 is 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.  

5.3.2  Grondslagen van waardering        

Alle activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders is vermeld. De 

belangrijkste posten worden hieronder nader toegelicht. 

5.3.3 Activa 

Materiële vaste activa met een economisch nut 

Onder materiële vaste activa worden activa verstaan die bedoeld zijn om de bedrijfsuitoefening 

duurzaam te dienen. De materiële vaste activa (met een aanschafwaarde > € 5.000,-) worden 

gewaardeerd tegen aanschaffingsprijs of vervaardigingkosten, verminderd met een lineaire 

afschrijving gebaseerd op economische levensduur of tegen lagere bedrijfswaarde. Aan de materiële 
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vaste activa wordt rente toegerekend tegen het bestuurlijk vastgestelde percentage van 2%. Indien 

de VRGZ investeringsbijdragen van derden ontvangt wordt dit expliciet toegelicht. 

 
 

     Afschrijvingstermijn5 

Persoonlijke beschermingsmiddelen en werkkleding     
 

  Bluskleding en beschermingsmiddelen (bluspakken, laarzen etc.)   5 / 8 / 10 

  Ademlucht (toestel, cilinder, gelaatstuk etc.)     7 / 8 / 10 / 15 

Automatisering               

  Hard- en software           3 / 4 / 5 

  Telefonie             10 

  ICT-infrastructuur           15 / 30 

Communicatie- en verbindingsmiddelen         

  Alarmontvanger           5 

  Mobiele Data Terminal (MDT)         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 

 

 
5 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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Bepakking vaartuigen             

  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 e.d.)       10 

  Watertransportsysteem         15 / 20 

  Kettingzaag           5 

  Overdrukventilator           10 

  Draagbare motorspuit         10 

  Warmtebeeldcamera           7 

Vakbekwaamheidsmiddelen             

  Oefenaanhanger en oefencontainer       15 

  Oefenmiddelen (PPMO)         5 / 8 

 Simulatiecontainer      3 

  Oefenterrein           20 

Tabel 5.3.1: grondslagen 
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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 voorziening oninbaarheid wordt bepaald 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. 

5.3.4 Passiva 

Eigen vermogen 

Het eigen vermogen van het programma Crisis- en Rampenbestrijding bestaat uit een algemene 

reserve voor Crisis- en Rampenbestrijding, een bestemde reserve voor de aanbesteding van ICT en 

HV en een bestemde reserve organisatieontwikkeling. Het eigen vermogen van het programma RAV 

bestaat uit de reserve aanvaardbare kosten RAV. Het eigen vermogen bestaat daarnaast uit het nog 

te bestemmen resultaat over het laatste boekjaar. 

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. 

 

De voorziening niet-actieven is gevormd voor de afdekking van kosten voor niet-actief personeel. De 

kosten van niet-actief personeel in verband met FLO (functioneel leeftijdsontslag) kunnen worden 

gedeclareerd en maken derhalve geen onderdeel uit van deze voorziening. Dit geldt voor beide 

programma’s. 

 

 

De voorzieningen zijn nominaal gewaardeerd. Er wordt geen rente toegerekend aan de 

voorzieningen.  

 

Voor zover niet anders is vermeld zijn passiva gewaardeerd tegen nominale waarde. 
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5.4 Toelichting balans 
 

Bedragen x € 1.000,-  

VASTE ACTIVA 

Verloopoverzicht materiële vaste activa met economisch nut:  

Stand  

01-01-2019 
Investering 

Mutatie 

onderhanden 

activa 

Desinvestering Afschrijving Afwaardering 
Stand  

31-12-2019 

Gebouwen 26.992 645 -114 0 1.322 0 26.201 

Grond en terreinen 4.255 0 0 0 0 0 4.255 

Voertuigen en bepakkingen 20.657 609 13 0 2.773 0 18.506 

Inventaris 1.192 339 -5 7 258 0 1.261 

Verbindingsmiddelen 1.281 321 0 0 347 0 1.255 

Automatisering 1.476 979 0 149 549 0 1.757 

Persoonlijke beschermingsmiddelen  920 1.609 -80 0 255 0 2.194 

 56.773 4.502 -186 156 5.504 0 55.429 

 Tabel 5.4.1: verloopoverzicht MVA 

Voor een toelichting op de investeringen wordt verwezen naar het investeringsoverzicht (paragraaf 6.5 Investeringen). 
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Aansluiting afschrijvingskosten en kapitaallasten 2019  

Afschrijvingskosten 5.504 

Verschil tussen doorbelaste afschrijvingskosten van en aan Politie 80 

Totaal afschrijvingskosten 5.584 

Berekende rentelasten over investeringen 1.264 

Totaal kapitaallasten 6.848 

Tabel 5.4.2: aansluiting afschrijving en kapitaallasten 

 
 

VLOTTENDE ACTIVA 

Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 
jaar 

  
Stand  

01-01-2019 
  

Stand  
31-12-2019 

Debiteuren   2.874   2.912 

Voorziening dubieuze debiteuren   -35   -36 

Debiteuren openbare lichamen   1.879   547 

Uitzettingen Rijks schatkist   3.855   5.728 

Nog in tarieven te verrekenen   760   849 

Overige vorderingen   770   870 

 Totaal   10.103   10.870 

Tabel 5.4.3: balans vlottende activa 

 
Alle uitzettingen hebben een looptijd < 1 jaar. Alle overtollige liquide middelen boven het 

drempelbedrag van € 525.000,- (0,75% van het begrotingstotaal) worden uitgezet bij het Rijk. De 

uitzettingen Rijks schatkist nemen behoorlijk toe. Dit komt vooral doordat in 2019 de 

debiteurenstand is gedaald en er minder is geïnvesteerd in materieel. Voor een uitgebreid overzicht 

van de gerealiseerde investeringen in 2019 wordt verwezen naar de investeringsplanning in 

paragraaf 6.5.  

 

 Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4 

Middelen buiten 's Rijks schatkist 3 1 2 1 

Drempelbedrag 525 525 525 525 

Ruimte onder het drempelbedrag 522 524 523 524 

Overschrijding van het drempelbedrag 0 0 0 0 

Tabel 5.4.4: drempelbedragen 
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De VRGZ maakt gebruik van het automatisch afromen van banksaldi naar de Rijks schatkist. Hierdoor 

zijn de saldi die buiten de Rijks schatkist aangehouden worden zeer laag. 

 

Verloop van nog in tarieven te 

verrekenen: 

Stand  

01-01-

2019 

Fin. 

verschil 

boekjaar 

Correctie 

voorg. 

jaren 

Verrekend 

zorgverz. 

Stand  

31-12-

2019 

Nog in tarieven te verrekenen 760 1.840 -124 -1.627 849 

Totaal 760 1.840 -124 -1.627 849 

Tabel 5.4.5: verloop van nog in tarieven te verrekenen 

 

Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar paragraaf 6.3. 

 

  

Liquide middelen Stand  
01-01-2019 

Stand  
31-12-2019 

Kas 1 2 

Rek.courant Rabobank 26 6 

Rek.courant ING-bank 182 696 

Rek.courant BNG-bank 0 43 

 Totaal 209 747 

Tabel 5.4.6: liquide middelen 

 
Alle liquide middelen staan ter vrije beschikking van de VRGZ. Overtollige middelen worden in de 

Rijksschatkist aangehouden (zie Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar). 

 
 

Overlopende activa Stand  
01-01-2019 

Stand  
31-12-2019 

Vooruitbetaalde bedragen  721 574 

Totaal 721 574 

Tabel 5.4.7: overlopende activa 

 
De vooruitbetaalde bedragen betreffen met name vooruitbetaalde onderhoudscontracten, 

verzekeringspremies en abonnementen. 
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VASTE PASSIVA 

Eigen vermogen Stand  

31-12-

2018 

Bestem- 

ming 

2018 

Stand  

01-01-

2019 

Toevoe- 

ging 

Onttrek-

king 

Stand  

31-12-

2019 

Reserve aanvaardbare  

kosten RAV 
2.305 -156 2.149 0 0 2.149 

Algemene reserve C&R 1.426 108 1.534 0 0 1.534 

Bestemde reserve  

aanbesteding ICT en HV 
136 0 136 0 136 0 

Bestemde reserve 

organisatieontwikkeling 
0 126 126 0 126 0 

Totaal 3.867 78 3.945 0 262 3.683 

Tabel 5.4.8: verloop eigen vermogen 

 

Het Algemeen Bestuur heeft op 27 juni 2019 besloten om uit het jaarresultaat € 126.000,- te 

onttrekken voor een nieuw te vormen bestemde reserve organisatieontwikkeling, € 108.000,- toe te 

voegen aan de algemene reserve Crisis- en Rampenbestrijding en € 156.000,- te onttrekken aan de 

reserve aanvaardbare kosten RAV.  

 

Nadere uiteenzetting nog te bestemmen resultaat naar programma 

Vanuit het jaarresultaat 2019 programma RAV wordt voorgesteld om: 

Te onttrekken aan de reserve aanvaardbare kosten RAV -1.135 

Totaal programma RAV           -1.135 

                    

Vanuit het jaarresultaat 2019 programma Crisis- en Rampenbestrijding wordt voorgesteld om: 

Toe te voegen aan de algemene reserve Crisis- en Rampenbestrijding tot 5% van de omzet 287 

Toe te voegen aan de bestemde reserve meldkamer 450 

Totaal programma Crisis- en Rampenbestrijding 737 

                    

Totaal voorstel voor resultaat 20196   -398 

Tabel 5.4.9: nog te bestemmen resultaat 

  

 

 
6 negatief is per saldo onttrekking 
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Voorzieningen 

De VRGZ heeft twee voorzieningen: een voorziening voor niet-actief personeel en een voorziening 

voor groot onderhoud. 

 

Voorzieningen 

Voorzieningen voor 

verplichtingen, verliezen en 

risico's 

Stand  

01-01-2019 
Toevoeging Aanwending Vrijval 

Stand  

31-12-2019 

Voorziening niet-actief 

personeel 
1.249 343 340 94 1.158 

Voorzieningen ter egalisatie 

van kosten 
     

Voorziening groot onderhoud 1.064 1.281 435 0 1.910 

Totaal voorzieningen 2.313 1.624 775 94 3.068 

Tabel 5.4.10: voorzieningen 

 

De voorziening voor niet-actief personeel is gevormd voor de verwachte uitgaven inzake WW- en 

wachtgelduituitkeringen. De onttrekking aan de voorziening in 2019 bedraagt € 340.000,-. In 2019 

heeft een dotatie plaatsgevonden van € 343.000,-, deze heeft grotendeels betrekking op nieuwe 

instroom in 2019. Als gevolg van het definitief vaststellen van de pensioendatum van een van de 

oud-medewerkers (eerder dan voorzien) en een medewerker die deels ander werk heeft gevonden 

kan een deel van de voorziening vrijvallen (€ 94.000,-). 

  

Het Algemeen Bestuur heeft medio 2019 het nieuwe meerjarenonderhoudsplan voor groot 

onderhoud vastgesteld. Het is daardoor niet gelukt de volledige jaarschijf 2019 in de resterende 

maanden uit te voeren. De resterende opdrachten zijn per balansdatum reeds uitgezet of in 

voorbereiding. Als gevolg van het nieuwe meerjarenonderhoudsplan is de jaarlijkse dotatie 

opgehoogd naar € 1.281.000,-.  

 
 

Vaste schuld met rentetypische looptijd > 1 jaar 

Onderhandse leningen 
Stand  

01-01-2019 
Opname Aflossing 

Stand  

31-12-2019 

Verloopoverzicht langlopende leningen 50.938 0 623 50.315 

 50.938 0 623 50.315 

Totale rentelast van alle vaste schulden    1.025 

Tabel 5.4.11: vaste schuld 

 

In 2019 zijn geen nieuwe leningen afgesloten.  
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VLOTTENDE PASSIVA 

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd 
< 1 jaar 

Stand  
01-01-2019 

Stand  
31-12-2019 

Crediteuren 944 648 

Crediteuren openbare lichamen 72 29 

Nog in tarieven te verrekenen 0 0 

Nog te betalen loonbelasting 1.759 2.087 

Nog te betalen sociale lasten/pensioenpremies 1.144 1.202 

Nog te betalen omzetbelasting 103 53 

Nog te betalen aan personeel 2.208 2.716 

Rekening courant BNG-bank 36 0 

Totaal 6.266 6.735 

Tabel 5.4.12: vlottende passiva 

 

Overlopende passiva Stand  
01-01-2019 

Stand  
31-12-2019 

Vooruitontvangen inkomsten 619 615 

Nog te betalen bedragen 3.725 3.602 

Totaal 4.344 4.217 

Tabel 5.4.13: overlopende passiva 

 

De vooruitontvangen inkomsten zijn nagenoeg gelijk gebleven. De nog te betalen bedragen zijn 

daarentegen met € 123.000,- afgenomen. 

 
 

De vooruitontvangen inkomsten 

hebben betrekking op 

Stand  

01-01-2019 
Toename Afname 

Stand  

31-12-2019 

Rijksoverheid (25KV bovenleiding) 112 115 112 115 

Rijksoverheid (uitwerkingskader 

meldkamer) 
500 0 0 500 

Overige vooruitontvangen inkomsten 7 0 7 0 

Totaal 619 115 119 615 

Tabel 5.4.14: vooruitontvangen inkomsten 
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Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen 

 

Vakantiegeldverplichting 

In verband met de invoering van het Individueel Keuzebudget is de vakantiegeldverplichting voor het 

programma C&R komen te vervallen. Voor het programma RAV bedraagt de bruto verplichting 

€ 444.000,-.  

 

Inkopen en aanbesteden 

In het verleden is een aantal aanbestedingstrajecten niet tijdig afgerond door de omvangrijke 

tijdsinspanning die ieder traject vergt van de organisatie. Hierdoor werd op deze plek de resterende 

contractwaarde opgenomen van lopende verplichtingen die nog niet (Europees) waren aanbesteed. 

Vanaf eind 2019 is dit wel het geval. 

 

 Voorgenomen Gerealiseerd 

Rechtmatige inkopen gerealiseerde aanbestedingsprojecten 100% 100% 

Tabel 5.4.15: inkopen en aanbesteden 

 

Huur hoofdgebouw 

De VRGZ is een huurovereenkomst aangegaan met de GGD Gelderland-Zuid inzake de huur (voor een 

deel) van het pand aan de Groenewoudseweg 275 te Nijmegen. De huurverplichting is circa € 5.000,- 

per maand. 

 

Locatie Bedrag / 

jaar 

Looptijd 

tot  

Groenewoudseweg 275 te Nijmegen € 60.000 01-01-2021 

Tabel 5.4.16: huurcontract hoofdgebouw 

 

 
Huur dependances 
De VRGZ is met meerdere verhuurders huurovereenkomsten aangegaan voor dependances, in totaal 

5 locaties. De huurovereenkomsten zijn gesloten voor bepaalde tijd en hebben een looptijd van 

maximaal 5 jaar of worden jaarlijks verlengd. De opzegtermijn varieert van 3 tot 12 maanden. De 

totale jaarlijkse huurprijs bedraagt € 306.500,-. 
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Locatie Bedrag / 

jaar 

Looptijd 

tot  

Looptijd < 1 jaar   

Dalwagen 45b te Dodewaard € 25.000 30-04-2020 

Triosingel 34 te Culemborg € 192.500 31-12-2020 

Industrieweg 4 en 6 te Groesbeek € 19.000 31-12-2020 

Nieuwe Rijksweg 1 te Ubbergen € 25.000 31-12-2020 

Steenweg 20 te Waardenburg € 45.000 31-12-2020 

Totaal bedrag per jaar € 306.500  

Tabel 5.4.17: huurcontracten dependances 

 

 

Gebeurtenissen na balansdatum 

Op het moment van opstellen van deze jaarrekening (medio maart 2020) volgen de ontwikkelingen 

ten aanzien van het Coronavirus COVID-19 zich in snel tempo op. Duidelijk is nu al dat VRGZ, 

vanwege haar rol in deze crisis, voor 2020 hogere lasten zal hebben dan verwacht en dat overige 

werkzaamheden later worden afgerond dan gepland. De exacte effecten zijn op dit moment nog niet 

in te schatten. De VRGZ zal deze lasten opvangen door een beroep te doen op de regelingen die het 

Rijk hiervoor beschikbaar stelt en door – daar waar nodig – gebruik te maken van de procedures tot 

financiering die de WGR en de gemeenschappelijke regeling haar bieden. 
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5.5 Overzicht baten en lasten programma Crisis- en Rampenbestrijding 
 

Bedragen x € 1.000,- Realisatie Gew.begr. Begroting Realisatie 

  2019 2019 2019 2018 

Subsidies Rijk 7.083 7.129 6.799 6.931 

Subsidies Provincie 0 0 0 31 

Bijdrage deelnemende gemeenten 37.326 37.326 37.292 37.152 

Opbrengsten bedrijfsvoering 2.399 2.074 2.074 2.252 

Overige opbrengsten 2.823 1.952 2.282 2.870 

Som der bedrijfsopbrengsten 49.631 48.481 48.447 49.236 

Personeelskosten 33.512 33.766 33.379 33.752 

Kapitaallasten 5.830 5.957 5.957 5.721 

Overige bedrijfskosten 10.042 9.899 9.218 9.715 

Rentebaten en -lasten -228 -107 -107 -23 

Som der bedrijfskosten 49.156 49.515 48.447 49.165 

          

Totaal saldo baten en lasten 475 -1.034 0 71 

Reservemutaties C&R 262 1.034 0 163 

Gerealiseerd resultaat C&R 737 0 0 234 

Tabel 5.5.1: baten en lasten programma C&R 
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5.5.1 Wijzigingen programma Crisis- en Rampenbestrijding 

Bedragen x € 1.000,- Begroting 

2019 

Overname 

kazernes 

Onderhoud 

kazernes 

Organisatie 

ontwikkeling 

Bestemde 

reserve ICT 

Principe 

akkoord CAO 
Verschuivingen 

Gewijz. 

begroting 2019 

Subsidies Rijk 6.799 0 0 0 0 0 330 7.129 

Bijdrage deelnemende gemeenten 37.292 34 0 0 0 0 0 37.326 

Opbrengsten bedrijfsvoering 2.074 0 0 0 0 0 0 2.074 

Overige opbrengsten 2.282 0 0 0 0 0 -330 1.952 

Som der bedrijfsopbrengsten 48.447 34 0 0 0 0 0 48.481 

Personeelskosten 33.379 0 0 126 0 292 -31 33.766 

Kapitaallasten 5.957 0 0 0 0 0 0 5.957 

Wagenpark 1.667 0 0 0 0 0 0 1.667 

Communicatieapparatuur 2.749 0 0 0 136 0 0 2.885 

Huisvestingskosten 3.041 34 494 0 0 0 0 3.569 

Overige bedrijfskosten 1.598 0 -14 0 0 0 31 1.615 

Onvoorzien 163 0 0 0 0 0 0 163 

Rentebaten en -lasten -107 0 0 0 0 0 0 -107 

Som der bedrijfskosten 48.447 34 480 126 136 292 0 49.515 

                  

Totaal saldo baten en lasten 0 0 -480 -126 -136 -292 0 -1.034 

Reservemutaties C&R7 0 0 480 126 136 292 0 1.034 

Gerealiseerd resultaat C&R 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tabel 5.5.2: wijzigingen begroting programma C&R 

 

 
7 -/- is onttrekking + is toevoeging 
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Overname kazerne           

Eind 2018 heeft de overdracht van de laatste kazerne in Buren plaatsgevonden. Hierdoor wijzigt de 

bijdrage van alle gemeenten op basis van de eerdere bestuurlijke besluitvorming omtrent de 

herverdeelmethodiek    

Onderhoud kazernes 

Het Algemeen Bestuur heeft ingestemd met een verhoging van de bijdrage voor onderhoudskosten 

van kazernes. Het betreft incidenteel € 900.000,- en structureel € 330.000,- (planmatig onderhoud) 

en € 150.000,- (correctief onderhoud). Het Algemeen Bestuur heeft besloten dat de uitzetting van 

€ 480.000,- in 2019 uit de algemene reserve Crisis- en Rampenbestrijding gefinancierd wordt. Het 

achterstallig onderhoud ad € 900.000,- wordt uitgesmeerd over de jaren 2020 tot en met 2022. 

Overige wijzigingen 

Het Algemeen Bestuur heeft ingestemd met de volgende wijzigingen ten opzichte van de primaire 

begroting 2019:      

▪ 27 juni 2019 - bestemde reserves: de reserve-onttrekkingen in 2019 dekken de uitgaven 

t.a.v. de aanbesteding ICT (restant vanuit 2017 & 2018) respectievelijk 

organisatieontwikkeling (voorstel bestemming resultaat 2018).  

▪ 21 november 2019 - bijdrage principeakkoord cao: bij de vaststelling van de 

indexeringsmethodiek is door het Algemeen Bestuur besloten dat de extra loonstijging ten 

opzichte van de begroting uit de algemene reserve Crisis- en Rampenbestrijding onttrokken 

mag worden tot de indexering structureel wordt verwerkt in de begroting.  

▪ 21 november 2019: ten behoeve van een betere matching tussen begroting en realisatie 

hebben enkele budgetverschuivingen plaatsgevonden. Deze verschuivingen zijn per saldo 

budgettair neutraal. 
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5.6 Toelichting programma Crisis- en Rampenbestrijding 

Algemeen         

In onderstaande toelichting wordt een vergelijking gemaakt tussen de gewijzigde begroting en de 

realisatie in 2019 en worden de afwijkingen groter dan € 25.000,- toegelicht. 

 

5.6.1 Bedrijfsopbrengsten 

    

Bedragen x € 1.000,- 

BEDRIJFSOPBRENGSTEN 

 Realisatie 

2019 

Gew. begr. 

2019 

Realisatie 

2018 

Bijdragen Rampenbestrijding       

Subsidies Provincie 0 0 31 

Subsidies Rijk 7.082 7.129 6.931 

Totaal bijdragen 7.082 7.129 6.962 

Bijdrage deelnemende gemeenten 37.326 37.326 37.152 

 Totaal opbrengsten 44.408 44.455 44.114 

Tabel 5.6.1: bedrijfsopbrengsten 

 

Bijdragen Rampenbestrijding  -47 

De bijdrage vanuit het Rijk (BDuR) is € 102.000,- lager dan begroot omdat door het Rijk geen 

prijsbijstelling aan de veiligheidsregio’s is toegekend. In de politieke onderhandelingen met de 

minister van Financiën heeft de minister van Justitie en Veiligheid ervoor gekozen om de tranche 

prijsbijstelling 2019 volledig in te zetten voor de budgettaire problematiek binnen het ministerie 

en niet uit te keren aan de verschillende onderdelen.  

De bijdrage ten behoeve van de 25KV-lijnen is € 55.000,- meer dan begroot als gevolg van een 

hogere index dan begroot en een extra bijdrage voor opleidingskosten over de voorgaande jaren. 

 

 

 Realisatie 

2019 

Gew. begr. 

2019 

Realisatie 

2018 

Overige opbrengsten       

Opbrengsten bedrijfsvoering 2.399 2.074 2.252 

Overige opbrengsten 2.823 1.952 2.870 

Totaal 5.222 4.026 5.122 

Tabel 5.6.2: overige opbrengsten 
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Overige opbrengsten  1.196 

De overige opbrengsten zijn in 2019 aanzienlijk hoger dan begroot. Een aantal medewerkers van 

de VRGZ is gedetacheerd naar andere organisaties, in totaal werd hiervoor € 321.000,- ontvangen. 

Hier staan in beperkte mate extra personeelslasten tegenover. 

 

Mede als gevolg van extra pensioenstortingen en opleidingskosten is de doorbelasting aan de 

gemeente Nijmegen voor FLO € 430.000,- hoger dan begroot, (zie ook Personeelskosten). De 

doorbelasting aan de Politie voor de kosten van de gemeenschappelijke meldkamer is 

daarentegen lager uitgevallen (€ 186.000,-). De doorbelasting voor de ondersteunende diensten is 

€ 325.000,- hoger uitgevallen als gevolg van de hogere kosten voor de implementatie van de 

nieuwe kantoorautomatisering en het geïntegreerde financieel en HRM-systeem. 

 

De opbrengsten uit het landelijke programma Omgevingsveiligheid vallen hoger uit dan begroot 

(€ 80.000,-). In 2019 hebben de voorbereidingen van de overdracht van Anaphem naar het 

Radboud UMC plaatsgevonden. In 2019 waren de opbrengsten € 95.000,-, deze waren niet 

begroot. 

 

Daarnaast ontving de VRGZ vanuit de LMS bijdrage (€ 57.000,-) voor dekking van de multi-

disciplinaire samenvoegingslasten (VRGZ is penvoerder voor 5 regio’s). Een aantal kleinere 

bijstellingen zoals de verhuur van kantoorruimte en de verkoop van afgeschreven materieel 

leverden € 74.000,- op.  

 

5.6.2 Bedrijfskosten 

 

Bedragen x € 1.000,- 

BEDRIJFSKOSTEN 

 Realisatie 

2019 

Gew. begr. 

2019 

Realisatie 

2018 

Personeelskosten    

Lonen en salarissen 22.609 23.859 22.541 

Sociale lasten 2.771 2.807 2.739 

Pensioenpremie 2.909 2.962 2.743 

Uitkeringen -96 0 -117 

Opleidingen 2.374 2.549 2.171 

Overige personeelslasten 1.453 1.162 2.104 

 32.020 33.339 32.181 

Uitzendkrachten en detachering 1.492 427 1.571 

Totaal 33.512 33.766 33.752 
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Tabel 5.6.3: personeelskosten 

Personeelskosten  -254 

De personeelskosten zijn lager uitgevallen dan begroot. De volgende oorzaken liggen hieraan ten 

grondslag: 

▪ De FLO-kosten voor brandweermedewerkers zijn € 430.000,- hoger uitgevallen dan 

begroot. Deze kosten worden vergoed door de gemeente Nijmegen (zie Overige 

opbrengsten). 

▪ Een deel van de vacatures is later of nog niet structureel ingevuld. Daar waar nodig is 

hiervoor tijdelijk personeel ingehuurd wat leidt tot een hoge overschrijding op 

uitzendkrachten en detacheringen. Per saldo levert dit echter een voordeel op van 

€ 258.000,-. 

▪ De overgang naar HR21 is inmiddels afgerond. De reservering voor eventuele financiële 

consequenties die met terugwerkende kracht verwerkt hadden moeten worden, kan 

hierdoor vrijvallen (€ 293.000,-). 

▪ Mede als gevolg van de aanstaande transitie van de meldkamers naar een LMS heeft een 

deel van de medewerkers afscheid genomen van de VRGZ en is het moeilijk gebleken om 

genoeg geschoold personeel aan te nemen om de roosters op de meldkamer te kunnen 

vullen. Hierdoor is een onderschrijding op de roosterfuncties ontstaan van € 145.000,-. 

Deze kwetsbaarheid heeft ertoe geleid dat in november 2019 de meldkamers van VRGZ 

en VGGM zijn samengevoegd en de meldkamer van de VRGZ is verhuisd naar Arnhem.   

▪ Op het gebied van opleiden en trainen is € 175.000,- minder uitgegeven dan begroot. Dit 

heeft geen gevolgen voor de operatonele activiteiten gehad. 

▪ De aanbesteding van de personeelsverzekeringen is hoger uitgevallen dan begroot 

(€ 146.000,-). 

▪ In 2019 heeft ten behoeve van nieuwe instroom in de voorziening niet-actief personeel 

een dotatie plaatsgevonden van € 343.000,-. Het definitief vaststellen van de 

pensioendatum van een van de oud-medewerkers (eerder dan voorzien) en een nieuwe 

baan voor een oud- medewerker heeft geleid tot een vrijval van de voorziening van 

€ 94.000,-. 

▪ In afwachting van de landelijke aanbesteding van nieuwe werkkleding voor de brandweer 

is in 2019 fors minder uitgegeven en alleen het hoognodige vervangen. Dit heeft een 

incidentele besparing opgeleverd van € 124.000,-. 

▪ Een mix van over- en onderschrijdingen in de overige personeelskosten (waaronder 

arbokosten) leidt per saldo tot € 84.000,- lagere kosten. 

 

Principeakkoord cao 

De stijging van de loonkosten als gevolg van het principeakkoord cao bedraagt € 292.000,-. Het 

Algemeen Bestuur heeft in november besloten dat deze loonstijging ten laste van de algemene 

reserve Crisis- en Rampenbestrijding mag worden gebracht. Hiervoor is een begrotingswijziging 

doorgevoerd (zie ook paragraaf 5.5.1) waardoor deze kostenstijging niet leidt tot een 

overschrijding.  
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 Realisatie 

2019 

Gew. begr. 

2019 

Realisatie 

2018 

Kapitaallasten       

Gronden en terreinen 88 78 78 

Gebouwen en verbouwingen 1.800 1.766 1.790 

Voertuigen en bepakkingen 2.608 2.689 2.718 

Inventaris 153 173 159 

Verbindingsmiddelen 344 381 288 

Automatisering 548 535 385 

Persoonlijke beschermingsmiddelen en werkkleding 289 335 303 

Totaal 5.830 5.957 5.721 

Tabel 5.6.4: kapitaallasten 

 

Kapitaallasten  -127 

De kapitaallasten zijn lager dan begroot. Dit is grotendeels het gevolg van doorgeschoven 

investeringen. Als onderdeel van de bezuinigingsmaatregelen voor 2020 is conform het 

bestuursvoorstel besloten een deel van de investeringen die waren gepland voor 2019 door te 

schuiven naar 2020 of 2021 waardoor in 2020 een incidentele besparing op de kapitaallasten zal 

worden gerealiseerd. Daarnaast zijn de geplande investeringen voor het nieuwe geïntegreerde 

financieel en HRM-pakket en de datalijnen niet als investering uitgevoerd, maar worden de 

jaarlijkse licentiekosten ten laste van de exploitatie verwerkt. 

 

 Realisatie 

2019 

Gew. begr. 

2019 

Realisatie 

2018 

Overige bedrijfskosten    

Huisvestingskosten 3.663 3.570 3.623 

Kantoormiddelen 320 389 351 

Medische zaken 0 4 26 

Communicatieapparatuur 2.767 2.741 2.671 

Wagenpark en werkmaterieel 1.786 1.667 1.777 

Dienstverlening door derden 1.384 1.246 1.247 

Interne doorbel. onderst. dienst -892 -1.077 -1.021 

Algemene kosten 1.014 1.195 1.041 

Onvoorzien 0 163 0 

Totaal 10.042 9.898 9.715 

Tabel 5.6.5: overige bedrijfskosten 
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Huisvestingskosten  93 

De huisvestingskosten zijn hoger dan begroot als gevolg van forse tariefstijgingen voor gas, water 

en licht en de gestegen energiebelasting (€ 99.000,-). De overige huisvestingslasten vallen per 

saldo lager uit (€ 6.000,-). In 2019 is door het Algemeen Bestuur structureel € 480.000,- 

beschikbaar gesteld voor onderhoudslasten. Dit bedrag was voldoende om de lasten te dekken 

waardoor er in tegenstelling tot de afgelopen jaren geen overschrijding is op de 

onderhoudslasten.  

 

Kantoormiddelen  -69 

Als gevolg van de overstap naar een nieuwe leverancier voor de printers en multifunctionals vallen 

de kosten hiervoor lager uit. Dit is naar verwachting een structurele besparing.  

 

Communicatieapparatuur  26 

De werkelijke lasten voor communicatieapparatuur zijn  hoger als gevolg van extra datalijnen 

(€ 67.500,-). Een deel van de uitbreiding van de datalijnen was als investering in de begroting 

opgenomen (aansluiting op het Telemann netwerk zoals diverse gemeenten). Echter, voor een 

deel van de datalijnen zijn de investeringslasten dermate hoog dat gekozen is voor een 

abonnement bij een reguliere provider waardoor de maandelijkse lasten op deze plek hoger 

uitgevallen zijn. 

 

De overgang naar de nieuwe kantoorautomatisering heeft in 2019 incidenteel geleid tot dubbele 

lasten (€ 118.000,-). De overgang naar de nieuwe mobiele werkomgeving waarbij iedereen is 

voorzien van een laptop en mobiele telefoon heeft geleid tot minder uitgaven voor kleine 

aanschaffingen (€ 110.000,-). Hier staan deels hogere afschrijvingslasten tegenover. 

 

De telefoonkosten zijn lager dan begroot (€ 25.000,-) en een mix van overige kosten valt per saldo 

ook € 25.000,- lager uit. 

 

Wagenpark en werkmaterieel  119 

De kosten voor het onderhoud van het wagenpark en werkmaterieel zijn fors hoger uitgevallen. 

Dit wordt deels veroorzaakt door nagekomen facturen uit 2018 (€ 60.000,-). Als gevolg van 

gewijzigde wet- en regelgeving moeten de rijlessen door de veiligheidsregio zelf worden 

uitgevoerd. De extra schade die hieruit is voortgevloeid bedraagt circa € 20.000,-. Daarnaast zijn 

de onderhoudslasten hoger als gevolg van storingen in het materieel (€ 32.000,-). De overige 

€ 7.000,- bestaat uit een mix van overige wagenparkkosten.   

 

Dienstverlening door derden  138 

De overschrijding wordt voornamelijk veroorzaakt door inhuur van expertise ten behoeve van de 

implementatie van de nieuwe kantoorautomatisering en het nieuwe geïntegreerde financieel en 

HRM-pakket (€ 125.000,-). De VRGZ heeft € 57.000,- aan lasten betaald voor de samenvoeging van 

de meldkamers. Dit is vergoed vanuit de LMS waardoor dit per saldo kostenneutraal uitvalt (zie 
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Overige opbrengsten). De overige lasten voor dienstverlening door derden zijn € 44.000,- lager 

uitgevallen. 

 

Interne doorbel. onderst. dienst  -185 

Bij de overgang naar de nieuwe kantoorautomatisering is de RAV overgestapt naar goedkopere 

accounts. Hierdoor is de doorbelasting aan de RAV lager. Dit is grotendeels structureel. 

 

Algemene kosten  -181 

De doorbelasting vanuit de politie voor ICT-personeel ten behoeve van de meldkamer is 

aanzienlijk lager dan begroot (€ 84.000,-). Ook de doorbelasting aan de politie is hierdoor lager 

(zie Overige opbrengsten).  

 

In 2019 is de bijdrage aan het IFV lager uitgevallen dan begroot (€ 28.000,-). Daarnaast is 

vooruitlopend op de bezuinigingstaakstelling in 2020 reeds kritisch naar de begrote uitgaven op 

deze post gekeken, waardoor in 2019 € 69.000,- minder is uitgegeven. Dit is een structurele 

besparing. 

 

Onvoorzien  -163 

De post onvoorzien is ingezet zodat de extra lasten als gevolg van de nieuwe cao (€ 292.000,-) niet 

ten laste van de algemene reserve gebracht hoefde te worden.     

 

Rentebaten en -lasten  -121 

Als gevolg van de doorgeschoven investeringen van de totale organisatie is de 

financieringsbehoefte lager dan begroot. De rentelasten zijn hierdoor € 81.000,- lager dan begroot. 

Het overige voordeel ontstaat doordat de toegerekende rente aan de activa lager uitvalt (€ 

40.000,-). De tegenhanger wordt gepresenteerd onder kapitaallasten.  

 

5.6.3 Overzicht van incidentele baten en lasten 

 

OVERZICHT VAN INCIDENTELE BATEN EN LASTEN 

Incidentele baten en lasten Realisatie 

2019 

Gew. begr. 

2019 

Realisatie 

2018 

Incidentele baten 0 0 0 

Incidentele lasten 0 0 0 

Totaal 0 0 0 

Tabel 5.6.6: incidentele baten en lasten 
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5.7 Overzicht baten en lasten programma Regionale Ambulance 

Voorziening 
 

In deze paragraaf wordt uiteengezet wat de activiteiten van de RAV, zoals beschreven in hoofdstuk 

drie, hebben gekost en hoe dit is gefinancierd. 

 

Bedragen x € 1.000,- Realisatie Gew.begr. Begroting Realisatie 

  2019 2019 2019 2018 

Budget aanvaardbare kosten 21.628 21.306 21.306 20.298 

Aanpassing budget voorgaande jaren -124 0 0 19 

Subsidies Rijk 622 470 470 504 

Overige opbrengsten 264 75 75 246 

Som der bedrijfsopbrengsten 22.390 21.851 21.851 21.067 

Personeelskosten 18.403 16.641 16.641 16.143 

Kapitaallasten 1.018 1.315 1.315 1.131 

Overige bedrijfskosten 4.104 4.027 4.027 3.949 

Rentebaten en -lasten 0 0 0 0 

Nader te bepalen dekking 0 -132 -132 0 

Som der bedrijfskosten 23.525 21.851 21.851 21.223 

          

Totaal saldo baten en lasten -1.135 0 0 -156 

Reservemutaties RAV 0 0 0 0 

Gerealiseerd resultaat RAV -1.135 0 0 -156 

Tabel 5.7.1: baten en lasten programma RAV 
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5.8 Toelichting programma Regionale Ambulance Voorziening 

Algemeen 

In onderstaande toelichting wordt een vergelijking gemaakt tussen de gewijzigde begroting en de 

realisatie in 2019 en worden de afwijkingen groter dan € 25.000,- toegelicht.  

5.8.1 Bedrijfsopbrengsten 

 

Bedragen x € 1.000,- 

BEDRIJFSOPBRENGSTEN 

 Realisatie 

2019 

Gew. begr. 

2019 

Realisatie 

2018 

Budget aanvaardbare kosten       

Budget aanvaardbare kosten 21.628 21.306 20.298 

Aanpassing budget voorgaande jaren -124 0 19 

Totaal 21.504 21.306 20.317 

Tabel 5.8.1: budget aanvaardbare kosten 

 

Budget aanvaardbare kosten  198 

Het budget aanvaardbare kosten voor 2019 is hoger dan begroot. Dit heeft een aantal oorzaken. 

In 2019 is meer personeel opgeleid dan begroot, wat leidt tot € 156.000,- meer budget. Cao-

afspraken leiden tot een hogere S&B-vergoeding van € 145.000,-.  

Het definitieve budget voor 2018 leverde een negatieve nacalculatie op van € 124.000,-, dit is in 

2019 verrekend. Diverse kleinere aanpassingen in het budget verklaren de overige € 21.000,-.  

 

 

 

 Realisatie 

2019 

Gew. begr. 

2019 

Realisatie 

2018 

Subsidies Rijk       

Subsidies Rijk 622 470 504 

Totaal bijdragen 622 470 504 

Tabel 5.8.2: subsidies Rijk 

 

 

Subsidies Rijk  152 

De afwijking van de begroting komt door de uitkering van FLO-gelden. Er is € 160.000,- meer 

uitgegeven wat voor 95% (€ 152.000,-) wordt vergoed door de Rijksoverheid.  
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 Realisatie 

2019 

Gew. begr. 

2019 

Realisatie 

2018 

Overige opbrengsten       

Overige opbrengsten 264 75 246 

Totaal 264 75 246 

Tabel 5.8.3: overige opbrengsten 

 

Overige opbrengsten  189 

De overige opbrengsten zijn in 2019 fors hoger dan begroot. Dit komt door toegekende subsidies 

voor opleidingen die hoger zijn dan begroot (€ 26.000,-) en hogere opbrengsten voor Opleiden 

Trainen en Oefenen (OTO) van € 55.000,-. Daarnaast heeft de RAV een project voor registratie van 

personen met verward gedrag uit kunnen voeren. De subsidie daarvoor bedraagt € 56.000,-.  

Tot slot heeft de verkoop van materieel zoals afgeschreven ambulances eenmalig € 46.000,- 

opgeleverd. De resterende € 6.000,- zijn kleine incidenteel hogere opbrengsten dan begroot. 

Tegenover bijna alle opbrengsten staan hogere lasten (personeelslasten of dienstverlening door 

derden).  

 

5.8.2 Bedrijfskosten 

 

Bedragen x € 1.000,- 

BEDRIJFSKOSTEN 

 Realisatie 

2019 

Gew. begr. 

2019 

Realisatie 

2018 

Personeelskosten    

Lonen en salarissen 12.796 12.308 11.242 

Sociale lasten 1.669 1.577 1.524 

Pensioenpremie 1.826 1.658 1.576 

Verrekening personeelskosten 0 0 0 

Uitkeringen -53 -40 0 

Opleidingen 398 448 333 

Overige personeelslasten 499 407 450 

  17.135 16.358 15.125 

Uitzendkrachten en detachering 1.268 283 1.018 

Totaal 18.403 16.641 16.143 
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Tabel 5.8.4: personeelskosten 

 

Personeelskosten  1.762 

Zoals eerder aangegeven is er krapte op de arbeidsmarkt. Deze krapte heeft geleid tot het niet 

voldoende personeel in dienst hebben om het rooster te vullen, met name begin 2019. In de loop 

van het jaar zijn vrijwel alle vacatures ingevuld. Per saldo zijn minder salariskosten gemaakt 

(€ 171.000,-). Daar staat een salarisstijging tegenover van gemiddeld 6%, dit resulteert in 

€ 906.000,- hogere salariskosten dan begroot. Per saldo zijn de salariskosten dus € 735.000,- 

hoger dan begroot. Minder mensen in dienst leidt ook tot minder opleidingskosten voor het 

personeel in dienst (€ 50.000,-).  

Om de diensten wel te kunnen draaien worden alternatieven gezocht. Dit gebeurt voornamelijk 

via de inhuur van personeel. In 2019 is in totaal voor € 1.268.000,- personeel ingehuurd wat 

€ 985.000,- hoger is dan begroot. De overige personeelskosten worden overschreden door hogere 

kosten voor reizen (€ 63.000,-) en hogere kosten voor verzekeringen personeel (€ 23.000,-). Een 

mix van overige afwijkingen leidt tot een overschrijding van € 6.000,-.  

 

 

 Realisatie 

2019 

Gew. begr. 

2019 

Realisatie 

2018 

Kapitaallasten    

Gebouwen en verbouwingen 119 117 134 

Gronden en terreinen 8 7 7 

Voertuigen en bepakkingen 609 753 686 

Inventaris 132 281 166 

Verbindingsmiddelen 30 29 31 

Automatisering 120 128 107 

Totaal 1.018 1.315 1.131 

Tabel 5.8.5: kapitaallasten 

 

Kapitaallasten  -297 

De kapitaallasten voor de RAV vallen lager uit dan begroot. Dat zit voornamelijk in voertuigen en 

bepakkingen en (medische) inventaris. Een aantal investeringen was gepland voor 2019, maar is 

niet uitgevoerd. Dat zijn o.a. ambulances, inclusief rapid responder voertuigen, die pas in 2020 

geleverd gaan worden en hartritmemassageapparatuur.  

Andere voertuigen die opvallen zijn piketauto’s en het MICU voertuig. De ambulances en het 

MICU voertuig worden in 2020 aangeschaft. De investering in hartritmemassageapparatuur wordt 

heroverwogen.  
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 Realisatie 

2019 

Gew. begr. 

2019 

Realisatie 

2018 

Overige bedrijfskosten    

Huisvestingskosten 243 252 246 

Kantoormiddelen 30 28 22 

Medische zaken 743 649 655 

Communicatieapparatuur 598 563 568 

Wagenpark en werkmaterieel 956 918 885 

Dienstverlening door derden 283 156 193 

Interne doorbel. onderst. dienst 892 1.077 1.021 

Algemene kosten 359 384 359 

Nader te bepalen dekking 0 -132 0 

Totaal 4.104 3.895 3.949 

Tabel 5.8.6: overige bedrijfskosten 

 

De huisvestingskosten, kantoormiddelen en algemene kosten verliepen conform begroting en 

worden niet nader toegelicht. De afwijkingen in de overige categorieën worden hierna beschreven. 

 

Medische zaken  94 

De medische zaken kennen een overschrijding van € 94.000,-. Dit komt door het duurder worden 

van verbruiksartikelen (€ 65.000,-). Daarnaast is er meer uitgegeven aan onderhoud en reparatie 

i.v.m. uitstellen van vervanging van apparatuur, zoals het hartritmemassage-apparaat (€ 29.000,-). 

 

Communicatieapparatuur  35 

De overschrijding van € 35.000,- wordt verklaard door de implementatie van een nieuw 

softwarepakket voor planning (€ 52.000,-). Daarnaast is er meer aanschaf van kleine apparatuur 

geweest, zoals de aanschaf van apparatuur voor verkeersregelinstallaties voor de doorgeschoven 

ambulances (€ 18.000,-). Hier tegenover staan lagere telefoonkosten (€ 23.000,-) en diverse kleine 

meevallers van in totaal € 12.000,-. 

 

Wagenpark en werkmaterieel  38 

Een aantal investeringen is doorgeschoven naar 2020 waaronder ambulances. Dit betekent 

minder kapitaallasten maar hogere kosten voor onderhoud (€ 78.000,-). Waar de verzekering van 

personeel hoger uitviel dan begroot, valt de verzekering van het wagenpark € 34.000,- lager uit. 

Overige kosten voor wagenpark en werkmaterieel zijn € 6.000,- lager dan begroot.  
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Dienstverlening door derden  127 

De RAV heeft kosten gemaakt voor onderzoek naar de opbrengsten- en kostenstructuur 

(€ 53.000,-). En er is een project uitgevoerd naar de registratie van vervoer van personen met 

verward gedrag (€ 30.000,-). Hier staat ook een subsidie tegenover (zie Overige opbrengsten). Tot 

slot zijn ambulance services, inclusief personeel ingehuurd voor € 20.000,- hoger dan begroot. 

Debiteuren zijn voor € 13.000,- afgeschreven. Overige diverse posten zijn € 11.000,- hoger dan 

begroot.  

 

Interne doorbelasting ondersteunende diensten  -185 

De nieuwe kantoorautomatisering is van invloed op de doorbelasting naar de verschillende 

sectoren. De RAV maakt gebruikt van veel (goedkope) light accounts, omdat er maar weinig 

personeel op kantoor werkt. In totaal is de doorbelasting € 185.000,- lager dan begroot. Dit is 

grotendeels structureel.  

 

Nader te bepalen dekking  132 

De nader te bepalen dekking betreft een taakstelling voor 2019. De verwachting was dat het 

eerder genoemde kostenonderzoek zou leiden tot een hogere bijdrage voor 2019 waaruit dit 

verwachte tekort van de begroting kon worden gedekt. Deze extra bijdrage wordt echter pas 

vanaf 2020 toegekend. 

 

5.8.3 Overzicht van incidentele baten en lasten 

 

Bedragen x € 1.000,- 

OVERZICHT VAN INCIDENTELE BATEN EN LASTEN 

Incidentele baten en lasten Realisatie 

2019 

Gew. begr. 

2019 

Realisatie 

2018 

Incidentele baten 0 0 0 

Incidentele lasten 0 0 0 

Totaal 0 0 0 

Tabel 5.8.7: incidentele baten en lasten 
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5.9 Analyse begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid 

Programma Crisis- en Rampenbestrijding 

Het resultaat van het programma Crisis- en Rampenbestrijding is in 2019 positiever dan in de 

begroting werd aangenomen. Dit heeft met name te maken met extra opbrengsten als gevolg van 

detacheringen en de doorbelasting aan de GGD Gelderland-Zuid.  

 

Bedrijfskosten C&R 

Bedragen x € 1.000,- 

Realisatie 

2019 

Gew. begr. 

2019 
Verschil 

Personeelskosten 33.512 33.766 -254 

Kapitaallasten 5.830 5.957 -127 

Overige bedrijfskosten 10.042 9.899 143 

Rentebaten en -lasten -228 -107 -121 

Totale bedrijfslasten C&R 49.156 49.515 -359 

Tabel 5.9.1: bedrijfskosten programma C&R 

 

De hogere bedrijfslasten worden voornamelijk veroorzaakt door inhuur van extra personeel en 

expertise ten behoeve van de implementatie van de nieuwe kantoorautomatisering en het nieuwe 

geïntegreerde financieel en HRM-systeem. De kapitaallasten vallen lager uit als het gevolg van de 

doorschuiving van een fors deel van de investeringen naar 2020, waardoor ook de 

financieringsbehoefte en daarmee de rente op leningen lager uitvalt. Deze over- en 

onderschrijdingen van de kosten zijn, voor zover voorzien, in de tussentijdse financiële rapportages 

voorgelegd aan het Algemeen Bestuur, dat hiermee heeft ingestemd. De extra lasten vallen binnen 

het bestaande beleid en de reguliere bedrijfsuitoefening waardoor er geen sprake is van 

begrotingsonrechtmatigheid. Een deel van de hogere lasten worden gedekt door extra opbrengsten.  

 

Programma Regionale Ambulance Voorziening 

        

Bedrijfskosten RAV 

Bedragen x € 1.000,- 

Realisatie 

2019 

Gew. begr. 

2019 
Verschil 

Personeelskosten 18.403 16.641 1.762 

Kapitaallasten 1.018 1.315 -297 

Overige bedrijfskosten 4.104 4.027 77 

Nader te bepalen dekking 0 -132 132 

Totale bedrijfslasten RAV 23.525 21.851 1.674 

Tabel 5.9.2: bedrijfskosten programma RAV 

 

Het resultaat van het programma Regionale Ambulance Voorziening is in 2019 negatiever dan in de 

primaire begroting werd aangenomen. De oorzaak hiervan ligt met name in de 
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kostenoverschrijdingen op personeelslasten, die voornamelijk het gevolg zijn van extra inhuur als 

gevolg van krapte op de arbeidsmarkt. De kostenoverschrijdingen zijn vastgesteld door het 

Algemeen Bestuur op basis van de tussentijdse rapportages en vallen binnen het bestaande beleid 

en de reguliere bedrijfsuitoefening waardoor geen sprake is van begrotingsonrechtmatigheid.  

 

5.10 SiSa-bijlage bij de jaarrekening 
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SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2019 op 

grond van artikel 3 van de Regeling 

informatieverstrekking SiSa 

 

I   N   D   I   C   A   T   O   R   E   N  

V&J 

  

A2 

  

  

  

Brede Doeluitkering 

Rampenbestrijding 

(BDuR) 

Besteding 2019 

Besluit veiligheidsregio's 

artikelen 8.1 t/m 8.6 

Aard controle R 

 Indicatornummer: A2 / 01  

Veiligheidsregio's   

  € 6.697.370   
Tabel 5.10.1: SiSa 

 

 

5.11 Publicatie in het kader van de Wet Normering Topinkomens 
De verantwoording is opgesteld op basis van de op de VRGZ van toepassing zijnde regelgeving. Het 

bezoldigingsmaximum in 2019 is voor de VRGZ € 194.000,-. Het weergegeven toepasselijke WNT-

maximum per persoon of functie is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen 

tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het 

dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Uitzondering op dit maximum is het WNT-maximum 

voor de leden van het Algemeen Bestuur; dit bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de overige 

leden 10% van het bezoldigingsmaximum. 

 

Naast de hieronder vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2019 een 

bezoldiging boven het toepasselijke WNT-maximum hebben ontvangen, of waarvoor in eerdere 

jaren een vermelding op grond van de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden. 
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Bezoldiging topfunctionarissen  

Leidinggevende topfunctionarissen, gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf 

de 13e maand van de functievervulling. 

 

Bedragen x € 1,- D. van Zanten J. van Kastel M. Honigh R. Wever 

Functiegegevens Directeur 
Ambulance -en 
brandweerzorg 

Directeur 
Crisisbeheersing 

Manager 
Bedrijfsvoering/ 

Projectleider 
Directeur a.i. VRGZ 

Aanvang en einde functievervulling in 2019 1/1 - 31/12 1/1 – 31/12 1/1 – 31/12 n.v.t.  

Omvang dienstverband (in fte) 1,00 1,00 1,00 n.v.t.  

(Fictieve) dienstbetrekking? Ja Ja Ja n.v.t.  

Bezoldiging       

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 133.498  € 134.686 € 120.326 n.v.t.  

Beloningen betaalbaar op termijn € 20.108  € 19.863 € 16.133 n.v.t.  

Subtotaal € 153.606  € 154.549 € 136.459 n.v.t.  

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum € 194.000  € 194.000 € 194.000 n.v.t.  

-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet terug 
ontvangen bedrag 

€0 €0 €0 n.v.t.  

Totale bezoldiging € 153.606 € 154.549 € 136.459 n.v.t.  

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.  

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde 
betaling 

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.  
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Gegevens 2018        

Bedragen x € 1,-     

Aanvang en einde functievervulling in 2018 1/12 – 31/12 n.v.t.  1/1 – 31/12 1/4 - 30/11 

Omvang dienstverband 2018 (in fte) 1,00 n.v.t.   1,00 0,56 

Bezoldiging        

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 10.868 n.v.t.  € 120.648 € 56.776  

Beloningen betaalbaar op termijn € 1.526 n.v.t.   € 18.081   

Bezoldiging € 12.394 n.v.t.   € 138.729 € 56.776  

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum € 16.052 n.v.t.   € 189.000 €70.192  

Tabel 5.11.1: bezoldiging topfunctionarissen met dienstbetrekking 
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Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12. 
  

Bedragen x € 1,- R. Wever 

Functiegegevens Directeur a.i. VRGZ 

Kalenderjaar 2019 2018 

Periode functievervulling in het kalenderjaar (aanvang - 
einde) 

n.v.t 1/1 - 31/3 

Aantal kalendermaanden functievervulling in het 
kalenderjaar 

n.v.t 3 

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum     

Maximum uurtarief dat geldt voor het kalenderjaar € 187 € 182 

Individueel toepasselijk maximum voor de betreffende 
periode 

n.v.t € 57.300 

Individueel toepasselijk maximum gehele periode 
kalendermaand 1 t/m 12 

€ 57.300  

Bezoldiging (alle bedragen excl. BTW)     

Werkelijk uurtarief lager dan het maximum uurtarief n.v.t Ja 

Bezoldiging in de betreffende periode  n.v.t € 34.125 

Totale bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12 € 34.125  

-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet 
terugontvangen bedrag 

0  

Totale bezoldiging, exclusief BTW € 34.125  

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan n.v.t n.v.t 

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling n.v.t n.v.t 

Tabel 5.11.2: bezoldiging topfunctionarissen zonder dienstbetrekking 
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Toezichthoudende topfunctionarissen 

 

Toezichthoudende topfunctionarissen 
Vertegenwoordiger van de 
gemeente 

Functie 

Dhr. M. Slinkman Berg en Dal Lid AB 

Mevr. D.A. Bergman Beuningen Lid AB 

Dhr. J.A. de Boer Buren Lid AB en DB 

Dhr. G.J. van Grootheest Culemborg Lid AB 

Mevr. C.A.A. van Rhee-Oud Ammerveld Druten Lid AB 

Mevr. G.M. Mittendorff Heumen Lid AB 

Dhr. H. van Kooten Maasdriel Lid AB 

Dhr. A.J. Kottelenberg Neder-Betuwe Lid AB 

Dhr. H.M.F. Bruls  Nijmegen Voorzitter AB en DB 

Dhr. J. Beenakker  Tiel Plv Vz AB en lid DB 

Dhr. H. Keereweer West Betuwe Lid AB 

Dhr. S. Stoop West Betuwe Lid AB 

Dhr. V.M. van Neerbos West Maas en Waal Lid AB 

Dhr. J.Th.C.M. Verheijen Wijchen Lid AB en DB 

Dhr. J.P. Rehwinkel Zaltbommel Lid AB 

Dhr. P.C. van Maaren Zaltbommel Lid AB 

Tabel 5.11.3: bezoldiging toezichthoudende topfunctionarissen 

 
Alle leden van het bestuur zijn onbezoldigd. 
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5.12 Overige gegevens: Controleverklaring van de onafhankelijke 

accountant 
 

Aan het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid te Nijmegen 

 

Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2019 

 

Ons oordeel 

 

Wij hebben de jaarrekening 2019 van Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid te 

Nijmegen gecontroleerd.  

 

Naar ons oordeel: 

• Geeft de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de 
samenstelling van zowel de baten en lasten over 2019 als van de activa en passiva van 
Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid op 31 december 2019 in overeenstemming 
met het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). 
 

• Zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2019 in  
alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met  
de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, waaronder 
verordeningen van de gemeenschappelijke regeling, zoals opgenomen in het normenkader. 

 

De jaarrekening bestaat uit: 

• De balans per 31 december 2019. 
 

• Het overzicht van baten en lasten over 2019. 
 

• De toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere 
toelichtingen. 
 

• De SiSa-bijlage met de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen. 
 

• Het overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld (bijlage 6.8) 

De basis voor ons oordeel 

 

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controle-

standaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado), het door het algemeen bestuur 

vastgestelde normenkader 2019 en het Controleprotocol WNT 2019. Onze verantwoordelijkheden op grond 

hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’. 

 

Wij zijn onafhankelijk van Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid zoals vereist in de 

Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de 
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opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening 

gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).  

 
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. 
 
Paragraaf ter benadrukking van de impact van COVID-19  
Het coronavirus heeft ook invloed op de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. In de toelichting op pagina 6 in  
de jaarrekening heeft het management de huidige impact en haar plannen om met deze gebeurtenissen of 
omstandigheden om te gaan toegelicht. Ook geven zij aan dat het op dit moment voor hen niet goed mogelijk 
is om in te schatten wat de invloed van het coronavirus is op de financiële prestaties en gezondheid van 
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Ons oordeel is niet aangepast met betrekking tot deze aangelegenheid. 

Materialiteit 

Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als geheel 

bepaald op € 728.000, waarbij de bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 

1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves, zoals voorgeschreven 

in artikel 2 lid 1 Bado en het controleprotocol vastgesteld met het besluit d.d. 5 november 2015. 

 

Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de materialiteits-

voorschriften gehanteerd zoals vastgelegd in het Controleprotocol WNT 2019. Wij houden ook rekening met 

afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van de jaarrekening om 

kwalitatieve redenen materieel zijn, zoals ook bedoeld in artikel 3 Bado. 

 

Wij zijn met het algemeen bestuur overeengekomen dat wij aan het algemeen bestuur tijdens onze controle 

geconstateerde afwijkingen boven de € 582.000 rapporteren alsmede kleinere afwijkingen die naar onze 

mening om kwalitatieve redenen relevant zijn. 

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd 

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2019 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in 

artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub j Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet 

hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende 

topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-

plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is. 

VERKLARING OVER DE IN DE JAARSTUKKEN OPGENOMEN ANDERE INFORMATIE 

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvatten de jaarstukken andere informatie, die 
bestaat uit: 

• Het jaarverslag, waaronder de programmaverantwoording en de paragrafen 

• De overige gegevens 

• De bijlagen (exclusief bijlage 6.8) 
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie: 

• Met de jaarrekening verenigbaar is zoals bedoeld in artikel 213 lid 3 sub d Gemeentewet en geen 
materiële afwijkingen bevat. 
 

• Alle informatie bevat die op grond van het BBV is vereist. 
 

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit 

de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. 
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Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de voor de gemeenschappelijke regeling van toepassing 

zijnde vereisten in de Gemeentewet en aan de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet 

dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. 

 

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het 

jaarverslag in overeenstemming met het BBV. 

BESCHRIJVING VAN VERANTWOORDELIJKHEDEN MET BETREKKING TOT DE JAARREKENING 

Verantwoordelijkheden van het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur voor de jaarrekening  

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in 

overeenstemming met het BBV. Het dagelijks bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand 

komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in overeen-

stemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, waaronder 

verordeningen van de gemeenschappelijke regeling, zoals opgenomen in het normenkader. 

 

In dit kader is het dagelijks bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het 

dagelijks bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet- 

en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. 

 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het dagelijks bestuur afwegen of de organisatie in staat is om haar 

werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet  

het dagelijks bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het 

dagelijks bestuur het voornemen heeft om de organisatie te liquideren of de activiteiten te beëindigen of  

als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het dagelijks bestuur moet gebeurtenissen en omstan-

digheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de organisatie haar activiteiten in continuïteit kan 

voortzetten, toelichten in de jaarrekening. 

 

Het algemeen bestuur is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële 

verslaggeving van de gemeenschappelijke regeling. 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee 

voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. 

 

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het 

mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. 

 

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel indien redelijkerwijs kan 

worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslis-

singen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en 

omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons 

oordeel. 

 

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele 

oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het Bado, het 
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controleprotocol dat is vastgesteld door het algemeen bestuur en het Controleprotocol WNT 2019, ethische 

voorschriften en de onafhankelijkheidseisen.  

Onze controle bestond onder andere uit: 

• Het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat 
als gevolg van fouten of fraude dan wel het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede 
de balansmutaties, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en 
het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is 
het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan 
sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, 
het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing. 
 

• Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controle-
werkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet 
als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de 
gemeenschappelijke regeling. 
 

• Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de 
gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het 
dagelijks bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan. 
 

• Het vaststellen dat de door het dagelijks bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar 
is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en 
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de organisatie haar activiteiten in 
continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn 
wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde 
toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring 
aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van 
onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat 
een organisatie haar continuïteit niet langer kan handhaven. 
 

• Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen 
toelichtingen. 
 

• Het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeur-
tenissen en of de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in alle van 
materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen. 

Wij communiceren met het algemeen bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de 
controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder 
eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing. 
 

Arnhem, 1 april 2020 

 

 

Deloitte Accountants B.V. 

 

Was getekend: drs C.L. Willems RA 
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6  Bijlagen 

6.1 Budgetopbouw aanvaardbare kosten ambulancedienst 
Budget aanvaardbare kosten 2018 

Parameter 
Parameter 

waarde 
Index 

Budget 

kasbasis 

Nacal-

culatie 

Herrekend 

budget  

Loonkosten             

S&B vergoeding  1 11.797.942 1,0296 12.681.313 0 12.681.313 

Vergoeding ouderenbeleid 1 424.628 1,0296 437.197 0 437.197 

Opleidingsvergoeding 1 446.262 1,0296 459.471 0 459.471 

Overige loonkosten 1 189.174 1,0296 194.773 0 194.773 

Overige kosten  1 282.800 1,0296 291.171 0 291.171 

Wagenpark             

Wagenparkvergoeding 25 40.137 1,0155 1.034.257 -15.284 1.018.973 

Productie             

Km-vergoeding brandstof 1.455.499 0,21 1,0000 314.242 0 314.242 

Km-vergoeding materieel 1.455.499 0,28 1,0155 413.615 0 413.615 

Productievergoeding rit 35.765 18,29 1,0155 664.494 0 664.494 

Vrije marge             

Vrije marge 1 0 1,0155 266.361 -207.934 58.427 

Rest vergoeding             

Afschrijving huisvesting 1 290.160 1,0155 294.658 0 294.658 

Materiële kosten huisvesting 1 114.689 1,0155 116.467 0 116.467 

Vergoeding piketauto's 1 20.582 1,0155 20.901 0 20.901 

Directie en administratie 1 1.026.364 1,0296 1.056.745 0 1.056.745 

Rente eigen vermogen 1 0 1,0155 0 0 0 

Rente vreemd vermogen 1 0 1,0155 0 0 0 

Inzet door derden 1 0 1,0155 0 0 0 

Controleprotocol 1 2.743 1,0155 2.786 0 2.786 

Afschrijving dubieuze debiteuren 1 77.000 1,0000 77.000 1.155 78.155 

Vergoeding AED gebruikskosten  1     2.412 -543 1.869 

Overige kosten (initiële 

opleidingsvergoeding) 
1  1,0296 447.189 99.314 546.503 

Totaal aanvaardbare kosten 2018       18.775.052 -123.292 18.651.760 

      Tabel 6.1.1: BAK ambulancedienst 2018  
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Budget aanvaardbare kosten 

2019 

Para- 

meter 

Parameter 

waarde 
Index 

Budget 

kasbasis 

Nacal-

culatie 

Herrekend 

budget  

Loonkosten             

S&B vergoeding  1 12.681.340 1,0342 13.115.014 0 13.115.014 

S&B flex       147.137 0 147.137 

Vergoeding ouderenbeleid 1 437.197 1,0342 452.149 0 452.149 

Opleidingsvergoeding 1 459.471 1,0342 475.185 0 475.185 

Overige loonkosten 1 194.774 1,0342 201.435 0 201.435 

Overige kosten  1 291.171 1,0342 301.129 0 301.129 

Wagenpark             

Wagenparkvergoeding 27 1.100.493 1,0249 1.127.895 0 1.127.895 

Productie             

Km-vergoeding brandstof 1.405.819 314.334 1,0000 314.334 0 314.334 

Km-vergoeding materieel 1.405.819 393.629 1,0249 403.431 0 403.431 

Productievergoeding rit 35.981 668.331 1,0249 684.973 0 684.973 

Vrije marge             

Vrije marge 1 590.176 1,0000 590.176 0 590.176 

Rest vergoeding             

Afschrijving huisvesting 1 294.658 1,0249 301.995 0 301.995 

Materiële kosten huisvesting 1 116.467 1,0249 119.367 0 119.367 

Vergoeding piketauto's 1 20.901 1,0249 21.421 0 21.421 

Directie en administratie 1 1.056.745 1,0342 1.092.885 0 1.092.885 

Rente eigen vermogen 1 0 1,0249 0 0 0 

Rente vreemd vermogen 1 0 1,0249 0 0 0 

Inzet door derden 1 0 1,0249 0 0 0 

Controleprotocol 1 2.786 1,0249 2.855 0 2.855 

Afschrijving dubieuze debiteuren 1 78.155 1,0249 80.101 0 80.101 

Overige kosten (initiële 

opleidingsvergoeding) 
1 622.974 1,0000 622.974 0 622.974 

Totaal aanvaardbare kosten 

2019 
      20.054.456 0 20.054.456 

                Tabel 6.1.2: BAK ambulancedienst 2019 
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6.2 Budgetopbouw aanvaardbare kosten meldkamer ambulancedienst 
Budget aanvaardbare kosten 2018 Para 

meter 

Parameter 

waarde 
Index 

Budget 

kasbasis 

Nacal-

culatie 

Herrekend 

budget  

Loonkosten             

Loonkosten / meldingen t/m 25.000 25.000 35 1,0296 899.580 0 899.580 

Loonkosten / meldingen > 25.000 13.816 22 1,0296 307.286 0 307.286 

Materiële kosten             

Onderhoud gebouwen 1 980 1,0155 995 0 995 

Heffingen, belastingen en verzekeringen 1 524 1,0155 532 0 532 

Energiekosten 1 2.689 1,0155 2.731 0 2.731 

Verb.systeem, telefonie huur 1 15.127 1,0155 15.361 0 15.361 

Verb.systeem, telefonie onderhoud 1 8.328 1,0155 8.457 0 8.457 

Onderhoudskosten GMS / meldkamer 1 27.037 1,0155 27.456 0 27.456 

Onderhoudskosten GMS / centr.werkplek 3 1.097 1,0155 3.341 0 3.341 

Onderhoudskosten GMS / beheerderwerkplek 1 427 1,0155 434 0 434 

Mat. kosten AVLS-GIS / centr.werkplek 3 19.373 1,0155 59.021 0 59.021 

Mat. kosten schoonmaak 1 2.873 1,0155 2.918 0 2.918 

Mat. kosten administratie 1 23.387 1,0155 23.749 0 23.749 

Overige materiële kosten 1 5.168 1,0155 5.248 0 5.248 

Controleprotocol 1 0 1,0155 0 0 0 

              

Afschrijving inventaris 1 10.694 1,0000 10.694 0 10.694 

Verb.systeem, telefonie afschrijving 1 9.213 1,0000 9.213 0 9.213 

Afschrijving GMS / meldkamer 2016 1 17.807 1,0000 17.807 0 17.807 

Afschrijving GMS / meldkamer 2017 1 18.140 1,0000 18.140 0 18.140 

Afschrijving GMS / meldkamer 2018 1 18.412 1,0000 18.422 0 18.422 

Afschrijving GMS / centr.werkplek 2016 1 3.126 1,0000 3.126 0 3.126 

Afschrijving GMS / centr.werkplek 2017 1 3.185 1,0000 3.185 0 3.185 

Afschrijving GMS / centr.werkplek 2018 1 3.232 1,0000 3.234 0 3.234 

Afschrijving GMS / beheerderwerkplek 2016 1 337 1,0000 337 0 337 

Afschrijving GMS / beheerderwerkplek 2017 1 343 1,0000 343 0 343 

Afschrijving GMS / beheerderwerkplek 2018 1 348 1,0000 349 0 349 

Afschrijving AVLS-GIS / centr.werkplek 2014 1 11.012 1,0000 10.972 0 10.972 

Afschrijving AVLS-GIS / centr.werkplek 2015 1 11.054 1,0000 11.012 0 11.012 

Afschrijving AVLS-GIS / centr.werkplek 2016 1 11.261 1,0000 11.054 0 11.054 

Afschrijving AVLS-GIS / centr.werkplek 2017 1 11.429 1,0000 11.261 0 11.261 

Afschrijving AVLS-GIS / centr.werkplek 2018 1 11.435 1,0000 11.435 0 11.435 

Overige afschrijvingskosten (o.a. huur) 1 25.383 1,0000 25.383 0 25.383 

Rentekosten 1 0 1,0000 0 0 0 

              

Vrije marge 1 0 1,0000 0 0 0 

Totaal aanvaardbare kosten 2018       1.523.076 0 1.523.076 

                       Tabel 6.2.1: BAK MKA 2018 
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Budget aanvaardbare kosten 2019 Para 

meter 

Parameter 

waarde 
Index 

Budget 

kasbasis 

Nacal-

culatie 

Herrekend 

budget  

Loonkosten             

Loonkosten / meldingen t/m 25.000 25.000 35 1,0296 930.345 0 930.345 

Loonkosten / meldingen > 25.000 14.006 22 1,0296 322.166 0 322.166 

Materiële kosten             

Onderhoud gebouwen 1 995 1,0249 1.020 0 1.020 

Heffingen, belastingen en verzekeringen 1 532 1,0249 545 0 545 

Energiekosten 1 2.731 1,0249 2.799 0 2.799 

Verb.systeem, telefonie huur 1 15.361 1,0249 15.744 0 15.744 

Verb.systeem, telefonie onderhoud 1 8.457 1,0249 8.668 0 8.668 

Onderhoudskosten GMS / meldkamer 3 27.457 1,0249 28.140 0 28.140 

Onderhoudskosten GMS / centr.werkplek 1 3.341 1,0249 3.424 0 3.424 

Onderhoudskosten GMS / beheerderwerkplek 1 434 1,0249 444 0 444 

Mat. kosten AVLS-GIS / centr.werkplek 3 59.021 1,0249 60.490 0 60.490 

Mat. kosten schoonmaak 1 2.917 1,0249 2.990 0 2.990 

Mat. kosten administratie 1 23.750 1,0249 24.341 0 24.341 

Overige materiële kosten 1 5.248 1,0249 5.379 0 5.379 

Controleprotocol 1 0 1,0249 0 0 0 

              

Afschrijving inventaris 1 10.694 1,0000 10.694 0 10.694 

Verb.systeem, telefonie afschrijving 1 9.213 1,0000 9.213 0 9.213 

Afschrijving GMS / meldkamer 2017 1 17.829 1,0000 17.829 0 17.829 

Afschrijving GMS / meldkamer 2018 1 18.105 1,0000 18.105 0 18.105 

Afschrijving GMS / meldkamer 2019 1 18.556 1,0000 18.556 0 18.556 

Afschrijving GMS / centr.werkplek 2017 1 3.130 1,0000 3.130 0 3.130 

Afschrijving GMS / centr.werkplek 2018 1 3.172 1,0000 3.172 0 3.172 

Afschrijving GMS / centr.werkplek 2019 1 3.251 1,0000 3.251 0 3.251 

Afschrijving GMS / beheerderwerkplek 2017 1 338 1,0000 338 0 338 

Afschrijving GMS / beheerderwerkplek 2018 1 343 1,0000 343 0 343 

Afschrijving GMS / beheerderwerkplek 2019 1 352 1,0000 352 0 352 

Afschrijving AVLS-GIS / centr.werkplek 2015 1 11.012 1,0000 11.012 0 11.012 

Afschrijving AVLS-GIS / centr.werkplek 2016 1 11.054 1,0000 11.054 0 11.054 

Afschrijving AVLS-GIS / centr.werkplek 2017 1 11.261 1,0000 11.261 0 11.261 

Afschrijving AVLS-GIS / centr.werkplek 2018 1 11.435 1,0000 11.435 0 11.435 

Afschrijving AVLS-GIS / centr.werkplek 2019 1 11.720 1,0000 11.720 0 11.720 

Overige afschrijvingskosten (o.a. huur) 1 25.383 1,0000 25.383 0 25.383 

Rentekosten 1 0 1,0000 0 0 0 

              

Vrije marge 1 0 1,0000 0 0 0 

Totaal aanvaardbare kosten 2019       1.573.644 0 1.573.644 

Tabel 6.2.2: BAK MKA 2019
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6.3 Verloop nog in tarieven te verrekenen financieringstekort/-overschot 

Bedragen x € 1.000,-         

    Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie 

    2016 2017 2018 2019 

Regionale Ambulance Voorziening (RAV)         

Saldo per 1 januari 297 -2.297 -1.114 760 

        

Bij/af: financieringsverschil boekjaar -501 658 1.403 1.840 

Bij/af: correcties voorgaande jaren 2 -23 19 -124 

Bij/af: verrekend met zorgverzekeraars  -2.095 548 452 -1.627 

Saldo per 31 december8 -2.297 -1.114 760 849 

Tabel 6.3.1: verloop nog in tarieven te verrekenen 

 

Het financieringstekort/-overschot bestaat uit het verschil tussen de daadwerkelijk gefactureerde 

ritopbrengsten in een jaar en het budget waar de ambulancedienst volgens de rekenstaat recht op 

heeft. Het saldo van dit tekort of overschot wordt in volgende jaren verrekend middels afrekeningen 

met zorgverzekeraars waar beschikkingen van de Nederlandse Zorgautoriteit aan ten grondslag 

liggen.         

  

 

 
8 -/- is te betalen; + is te ontvangen van zorgverzekeraars 
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6.4 Specificatie van het financieringstekort/-overschot 

Bedragen x € 1.000,- 

    Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie 

    2016 2017 2018 2019 

Regionale Ambulance Voorziening (RAV)  

Wettelijk budget aanvaardbare kosten 17.445 18.624 20.298 21.628 

Berekende nacalculatie 0 0 0 0 

Herrekend budget aanvaardbare kosten 17.445 18.624 20.298 21.628 

Vergoedingen         

Basis tarief A-vervoer 12.265 12.500 13.200 13.916 

Basis tarief B-vervoer 2.961 2.982 3.080 3.224 

Basistarief MICU 895 587 627 504 

Kilometers beladen 1.830 1.891 1.991 2.137 

Tarief voorgaande jaren -5 6 -3 7 

Totaal vergoedingen 17.946 17.966 18.895 19.788 

Financieringstekort / -overschot RAV -501 658 1.403 1.840 

                Tabel 6.4.1: specificatie van het financieringstekort/-overschot 
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6.5 Investeringen 
Investeringen (bedragen x € 1.000,-) 

 
Gew. begr. 

2019 

Realisatie 

2019 
Verschil 

Doorschuiven 

naar 2020 

Brandweer 
 

    

Inventaris 1 52 0 52 52 

Verbindingsmiddelen en  

communicatietechnologie 
1 520 321 199 205 

Vakbekwaamheidsmiddelen 1 270 98 172 82 

      

Persoonlijke beschermingsmiddelen      

Ademlucht 1 1.443 1.186 257 200 

Repressieve kleding 1 360 320 40 29 

  1.803 1.506 297 229 

      

Voertuigen en bepakkingen      

Bepakkingen 1 2.751 77 2.674 2.634 

Voer- en vaartuigen 2 1.942 471 1.471 1.672 

  4.693 548 4.145 4.306 

      

Totaal Brandweer   7.338 2.473 4.865 4.874 

                Tabel 6.5.1: investeringen brandweer 

 

 

Investeringen (bedragen x € 1.000,-) 
 

Gew. begr. 

2019 

Realisatie 

2019 
Verschil 

Doorschuiven 

naar 2020 

Crisisbeheersing      

Voertuigen en bepakkingen 1 80 0 80 80 

Verbindingsmiddelen en  

communicatietechnologie 
 0 0 0 0 

Gemeenschappelijke meldkamer      

Automatisering 3 133 0 133 0 

Staf      

Voertuigen en bepakkingen  45 29 16 0 

Totaal Crisisbeheersing, GMK, Staf   258 29 229 80 

                Tabel 6.5.2: investeringen Crisisbeheersing, GMK, staf 
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Investeringen (bedragen x € 1.000,-)  Gew. begr. 

2019 

Realisatie 

2019 
Verschil 

Doorschuiven 

naar 2020 

Ambulancevoorziening      

Automatisering 4 112 81 31 62 

Verbindingsmiddelen en  

communicatietechnologie 
 0 0  0 

Repressieve kleding  0 5 -5 0 

Inventaris  25 31 -6 0 

Inventaris medisch 4 695 291 404 392 

Verbouwingen  20 52 -32 0 

Voertuigen en bepakkingen 4 1.545 12 1.533 1.530 

Totaal Ambulancevoorziening   2.397 472 1.925 1.984 

                Tabel 6.5.3: investeringen Ambulancevoorziening  

 

Investeringen (bedragen x € 1.000,-)  Gew. begr. 

2019 

Realisatie 

2019 
Verschil 

Doorschuiven 

naar 2020 

Ondersteunende diensten      

Automatisering 5 1.358 898 460 185 

Inventaris 1 183 17 166 167 

Voertuigen en bepakkingen  0 20 -20 0 

Vastgoed      

Gebouwen 6 0 132 -132 0 

Verbouwingen 7 622 493 129 0 

Totaal  Bedrijfsvoering   2.163 1.560 603 352 

               Tabel 6.5.4: investeringen Bedrijfsvoering    

 

      

Totaal veiligheidsregio   12.156 4.534 7.622 7.290 

               Tabel 6.5.5: totaal investeringen VRGZ    
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Toelichting 

      

1 Ten behoeve van de bezuinigingstaakstelling voor 2020 is een aantal investeringen 

doorgeschoven naar 2020. Dit betreft o.a. uitgestelde investeringen in warmtebeeldcamera’s, 

voertuigen en hydraulisch redgereedschap. Hierdoor vallen de kapitaallasten in 2020 incidenteel 

lager uit. 

 

2 Er is besloten de levering van het groot-watertransport (WTS) uit te stellen in verband met 

bestuurlijke besluitvorming. 

 

3 In afwachting van de samenvoeging van de meldkamers tot een Landelijke Meldkamer 

Samenwerking (LMS) en de verhuizing naar Arnhem was dit budget bestemd voor nood-

vervangingen en -voorzieningen. Dit bedrag hoefde niet te worden ingezet.  

 

4 De aanschaf van ambulances, MICU en piketvoertuigen die in 2019 zou plaatsvinden is 

doorgeschoven naar 2020 om het resultaat 2019 positief te beïnvloeden. De geplande 

investering in hartritmeapparatuur wordt heroverwogen.  

 

5 In plaats van een investering in de ontwikkeling van een nieuw ERP-pakket voor de financiële en 

personeelsadministratie is gekozen voor een bestaande standaard software-oplossing (AFAS). De 

licentiekosten van dit geïntegreerde financieel en HRM-pakket worden rechtstreeks ten laste van 

de exploitatie verwerkt.  

 

Daarnaast was in de investeringsbegroting een hoger bedrag opgenomen voor de aansluiting op 

het Telemann-netwerk (zoals dat ook door diverse gemeenten wordt gebruikt). Voor een deel 

van de datalijnen zouden de investeringslasten echter dermate hoog uitvallen dat gekozen is 

voor een abonnement bij een reguliere provider waardoor de bijbehorende maandelijkse lasten 

ook rechtstreeks ten laste van de exploitatie komen. 

 

6 In 2019 is de aankoop van de kazerne in Buren geactiveerd. Daarnaast zijn vooruitlopend op de 

nieuwbouw van de kazerne aan de Dalwagen in Dodewaard in 2020 in 2019 reeds aanloopkosten 

verwerkt. 

 

7 De verbouwing van de Multipost in Nijmegen is goedkoper uitgevallen. 
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6.6 Leningen 
In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de langlopende leningen van de VRGZ. Alle leningen zijn afgesloten bij de Bank Nederlandse Gemeenten. 

In 2019 zijn geen nieuwe leningen aangetrokken. 

 

Bedragen * € 1.000,-  

Lening nr. Start datum Rente 

% 

Aflossing per jaar Looptijd* Restant 

looptijd 

Hoofdsom Stand  

01-01 

Aflossing 

2019 

Restant 

31-12 

Rente 

2019 

40.108.765 29-11-2013 2,73%   10 jaar 4 jaar 5.000 5.000 0 5.000 137 

40.108.827 12-12-2013 2,33% 1/31e van hoofdsom 8 jaar 2 jaar 1.575 1.321 51 1.270 31 

40.108.828 12-12-2013 2,33% 1/33e van hoofdsom 8 jaar 2 jaar 5.825 4.943 177 4.766 115 

40.108.829 12-12-2013 2,53% 1/34e van hoofdsom 9 jaar 3 jaar 4.850 4.137 142 3.995 104 

40.108.830 12-12-2013 2,53% 1/35e van hoofdsom 9 jaar 3 jaar 3.950 3.386 113 3.273 85 

40.108.831 12-12-2013 2,73% 1/36e van hoofdsom 10 jaar 4 jaar 1.900 1.636 53 1.583 45 

40.108.832 12-12-2013 2,73% 1/38e van hoofdsom 10 jaar 4 jaar 3.300 2.865 87 2.778 78 

40.109.522 15-12-2014 1,99%   20 jaar 15 jaar 10.000 10.000 0 10.000 199 

40.109.743 28-04-2015 1,02%   15 jaar 11 jaar 1.000 1.000 0 1.000 10 

40.109.744 28-04-2015 1,10%   20 jaar 16 jaar 9.500 9.500 0 9.500 105 

40.109.745 07-05-2015 0,83%   10 jaar 6 jaar 3.150 3.150 0 3.150 26 

40.110.043 01-12-2016 2,26%   20 jaar 17 jaar 4.000 4.000 0 4.000 90 

 Totaal           54.050 50.938 623 50.315 1.025 

* De rentevaste periode is gelijk aan de looptijd van de lening Tabel 6.6.1: leningen 
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6.7 Bijdrage deelnemende gemeenten  
In onderstaande tabel is de ontwikkeling van de bijdrage van gemeenten weergegeven. De volgende 

wijzigingen ten opzichte van de primaire begroting 2019 hebben plaatsgevonden: 

▪ Eind 2018 heeft de overdracht van de laatste kazerne in Buren plaatsgevonden. Hierdoor 

wijzigt de bijdrage van alle gemeenten op basis van de eerdere bestuurlijke besluitvorming 

omtrent de herverdeelmethodiek. 

▪ In lijn met de wens van het Algemeen Bestuur heeft een schouw naar het onderhoud van de 

brandweerkazernes plaatsgevonden. Hieruit is gebleken dat de huidige budgetten 

structureel omhoog moeten en daarnaast zijn incidenteel middelen nodig om achterstallig 

onderhoud in te lopen. Het Algemeen Bestuur heeft besloten dat de uitzetting van 

€ 480.000,- in 2019 uit de algemene reserve rampenbestrijding gefinancierd wordt. Het 

achterstallig onderhoud ad € 900.000,- wordt uitgesmeerd over de jaren 2020 tot en met 

2022. 

 

 

Gemeenten Bijdrage 2019 
Overname 

kazerne 

Herverdeel 

effect  

Gewijzigde bijdrage 

2019 

Berg en Dal 2.145.747   977 2.146.724 

Beuningen 1.250.909   570 1.251.479 

Buren 1.968.640  33.981 -16.094 1.986.527 

Culemborg 1.913.426  872 1.914.298 

Druten 945.838   431 946.269 

Heumen 1.155.893   527 1.156.420 

Maasdriel 1.631.401   743 1.632.144 

Neder-Betuwe 1.550.972   707 1.551.679 

Nijmegen 12.880.046   5.868 12.885.914 

Tiel 2.447.787   1.115 2.448.902 

West Betuwe 3.803.894  1.733 3.805.627 

West Maas en Waal 1.344.381   1.063 1.345.444 

Wijchen  2.332.641   613 2.333.254 

Zaltbommel 1.920.000   875 1.920.875 

 Totaal 37.291.575 33.981 0 37.325.556 

 Tabel 6.7.1: bijdrage deelnemende gemeenten 
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6.8 Taakvelden  
 

VRGZ totaal 

bedragen x € 1.000,- Realisatie 2019 Gewijzigde begroting 2019 Realisatie 2018 

  Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo 

1.1 Crisisbeheersing en brandweer 40.025 36.351 3.674 39.278 37.482 1.796 39.909 37.367 2.542 

7.1 Volksgezondheid 21.768 21.508 260 21.381 19.760 1.621 20.563 19.132 1.431 

0.5 Treasury 0 -228 228 0 -107 107 0 -23 23 

0.7 Algemene uitkeringen 7.705 0 7.705 7.599 0 7.599 7.435 0 7.435 

0.8 Overige baten en lasten 0 0 0 0 31 -31 0 0 0 

0.4 Overhead 2.523 15.050 -12.527 2.074 14.200 -12.126 2.396 13.912 -11.516 

0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Saldo van baten en lasten 72.021 72.681 -660 70.332 71.366 -1.034 70.303 70.388 -85 

0.10 Mutaties bestemde reserves 262 0 262 1.034 0 1.034 163 0 163 

Resultaat 72.283 72.681 -398 71.366 71.366 0 70.466 70.388 78 

Tabel 6.8.1: VRGZ totaal 
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Programma Crisis- en Rampenbestrijding 

bedragen x € 1.000,- Realisatie 2019 Gewijzigde begroting 2019 Realisatie 2018 

  Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo 

1.1 Crisisbeheersing en brandweer 40.025 36.351 3.674 39.278 37.482 1.796 39.909 37.367 2.542 

7.1 Volksgezondheid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0.5 Treasury 0 -228 228 0 -107 107 0 -23 23 

0.7 Algemene uitkeringen 7.083 0 7.083 7.129 0 7.129 6.931 0 6.931 

0.8 Overige baten en lasten 0 0 0 0 163 -163 0 0 0 

0.4 Overhead 2.523 13.033 -10.510 2.074 11.977 -9.903 2.396 11.821 -9.425 

0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Saldo van baten en lasten 49.631 49.156 475 48.481 49.515 -1.034 49.236 49.165 71 

0.10 Mutaties bestemde reserves 262 0 262 1.034 0 1.034 163 0 163 

Resultaat 49.893 49.156 737 49.515 49.515 0 49.399 49.165 234 

Tabel 6.8.2: Programma Crisis- en Rampenbestrijding 

 

 

 

 

 

  



 

 

 
 Jaarrekening Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2019 95 

 

Programma Regionale Ambulance Voorziening (RAV) 

bedragen x € 1.000,- Realisatie 2019 Gewijzigde begroting 2019 Realisatie 2018 

  Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo 

1.1 Crisisbeheersing en brandweer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7.1 Volksgezondheid 21.768 21.508 260 21.381 19.760 1.621 20.563 19.132 1.431 

0.5 Treasury 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0.7 Algemene uitkeringen 622 0 622 470 0 470 504 0 504 

0.8 Overige baten en lasten 0 0 0 0 -132 132 0 0 0 

0.4 Overhead 0 2.017 -2.017 0 2.223 -2.223 0 2.091 -2.091 

0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Saldo van baten en lasten 22.390 23.525 -1.135 21.851 21.851 0 21.067 21.223 -156 

0.10 Mutaties bestemde reserves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Resultaat 22.390 23.525 -1.135 21.851 21.851 0 21.067 21.223 -156 

Tabel 6.8.3: Programma RAV 
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6.9 Beleidsindicatoren  
 

 

 

Programma Regionale Ambulance Voorziening (RAV) 
 

Realisatie 

2019 

Begroting 

2019 

Realisatie 

2018 

Formatie (fte per 1.000 inwoners) 0,45 0,36 0,44 

Bezetting (fte per 1.000 inwoners) 0,38 0,32 0,40 

Apparaatskosten (kosten per inwoner * € 1) 42 39 39 

Externe inhuur (kosten als % van totale loonsom 

plus totale kosten inhuur externen) 
2% 2% 8% 

Overhead (% van totale lasten) 9% 10% 10% 

Tabel 6.9.2: programma RAV 

 

 

 

 
9 in deze indicatoren zijn de vrijwilligers van de Brandweer niet meegenomen 

Programma Crisis- en Rampenbestrijding9 
 

Realisatie 

2019 

Begroting 

2019 

Realisatie 

2018 

Formatie (fte per 1.000 inwoners) 0,63 0,63 0,63 

Bezetting (fte per 1.000 inwoners) 0,60 0,58 0,59 

Apparaatskosten (kosten per inwoner * € 1) 89 86 89 

Externe inhuur (kosten als % van totale loonsom 

plus totale kosten inhuur externen) 
5% 1% 4% 

Overhead (% van totale lasten) 26% 24% 24% 

Tabel 6.9.1: programma Crisis- en Rampenbestrijding 
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6.10 Overdracht Meldkamer Nijmegen 
In Hoofdstuk 1.2 is de samenvoeging van de meldkamers beschreven om te komen tot één 

meldkamer voor Oost-Nederland. In aanloop daar naar toe werd in de laatste vergadering van het 

Algemeen Bestuur in december 2019 ingestemd met het overdrachtsdossier van de meldkamer 

Gelderland-Zuid. In dit dossier is gedetailleerd beschreven welke zaken en mensen door de landelijke 

politie (i.c. de diensteenheid LMS) worden overgenomen.  

 

Onderstaand overzicht is opgesteld ten behoeve van de overdracht en de financiële verantwoording 

daarvan. We maken op deze wijze inzichtelijk wat overgedragen is per 1 januari 2020. LMS neemt de 

activa “as is” over op basis van de door de huisaccountant van de VRGZ gecontroleerde jaarrekening 

2019. 

 

Overdracht financieel 

De jaarrekening is met inachtneming van het LMS-overdrachtsdossier opgesteld. Dat betekent dat 

per 1 januari 2020 de volgende zaken zijn overdragen aan de Landelijke Meldkamer Samenwerking 

(LMS): 

 

Personeel 2 fte Servicemedewerkers ICT. 

Materiële vaste activa Investeringen in met name automatisering met een boekwaarde 

per 31 december 2019 van € 154.797,-. 

Contracten Alle contracten die verband houden met ICT en beheer van de 

meldkamer. 

Overlopende posten Er zijn diverse contracten en verplichtingen die qua datum niet 

gelijk lopen met een kalenderjaar. Deze bedragen worden 

verrekend met de LMS. De exacte omvang wordt in het 1e kwartaal 

van 2020 bekend. Deze hebben betrekking op de hierboven 

genoemde contracten. 

Ontmantelingskosten De ontmantelingskosten (€ 30.000,-) van de meldkamer Nijmegen 

worden betaald door de Meldkamer Nijmegen aan de LMS. 

 

De overdracht ziet er samengevat als volgt uit: 

 

• Overdracht activa € 154.797,- 

• Bij: verrekening overlopende posten P.M. 

• Af: bijdrage ontmantelingskosten € 30.000,- 

 

De VRGZ heeft met de belastingdienst afgestemd dat over de overdracht geen omzetbelasting hoeft 

te worden berekend. 
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6.11 Bestuur en vaststelling jaarrekening  

6.11.1 Algemene gegevens 

De Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid bestaat uit de sectoren 

Brandweer, Ambulancezorg, Bedrijfsvoering en Crisisbeheersing.  

 

De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid was in 2019 werkzaam voor de gemeenten Berg en Dal, 

Beuningen, Buren, Culemborg, Druten, Heumen, Maasdriel, Neder-Betuwe, Nijmegen, Tiel, West 

Betuwe, West Maas en Waal, Wijchen en Zaltbommel. De Gemeenschappelijke Regeling is gevestigd 

in Nijmegen.  

 

Bij wet is voorgeschreven dat het bestuur van de VRGZ bestaat uit de burgemeesters van de 

deelnemende gemeenten. Zij vormen het Algemeen Bestuur. Binnen dit bestuur is een aantal 

portefeuilles c.q. thematische verantwoordelijkheden verdeeld. Hiermee zijn geen formele 

besluitvormende bevoegdheden overgedragen. Elke portefeuille- of themahouder agendeert 

onderwerpen in het Dagelijks Bestuur en/of Algemeen Bestuur voor besluitvorming.  

 

In algemene zin zorgt het Dagelijks Bestuur voor de voorbereiding van besluitvorming voor het 

Algemeen Bestuur. Het Dagelijks Bestuur fungeert als agendacommissie voor het Algemeen Bestuur. 

Zij beoordeelt of de aangereikte voorstellen geschikt zijn voor besluitvorming in het Algemeen 

Bestuur. 

 

Voorzitter van de VRGZ is de burgemeester van Nijmegen. Plaatsvervangend voorzitter is de 

burgemeester van Tiel. 
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Per 31 december 2019 was de samenstelling van het Algemeen Bestuur als volgt: 

 

Organisatie Naam   

Gemeente Berg en Dal Dhr. M. Slinkman 1-1-2019 31-12-2019 

Gemeente Beuningen Mevr. D.A. Bergman 1-1-2019 31-12-2019 

Gemeente Buren Dhr. J.A. de Boer 1-1-2019 31-12-2019 

Gemeente Culemborg Dhr. G.J. van Grootheest 1-1-2019 31-12-2019 

Gemeente Druten Mevr. C.A.A. van Rhee-Oud Ammerveld 16-1-2019 31-12-2019 

Gemeente Heumen Mevr. G.M. Mittendorff 1-1-2019 31-12-2019 

Gemeente Maasdriel Dhr. H. van Kooten 1-1-2019 31-12-2019 

Gemeente Neder-Betuwe Dhr. A.J. Kottelenberg 1-1-2019 31-12-2019 

Gemeente Nijmegen Dhr. H.M.F. Bruls 1-1-2019 31-12-2019 

Gemeente Tiel Dhr. J. Beenakker 1-1-2019 31-12-2019 

Gemeente West Betuwe Dhr. H. Keereweer 

Dhr. S. Stoop 

2-1-2019 

22-11-2019 

21-11-2019 

31-12-2019 

Gemeente West Maas & Waal Dhr. V.M. van Neerbos 1-1-2019 31-12-2019 

Gemeente Wijchen Dhr. J.Th.C.M. Verheijen 1-1-2019 31-12-2019 

Gemeente Zaltbommel Dhr. J.P. Rehwinkel 

Dhr. P.C. van Maaren 

1-1-2019 

19-9-2019 

16-09-2019 

31-12-2019 

Tabel 6.11.1: samenstelling Algemeen Bestuur 

 

Onderwerpen/thema’s 

 Fysieke veiligheid  

1 Politie Dhr. H.M.F. Bruls 

2 Financiën Dhr. J.A. de Boer 

3 Personeelszaken en Organisatie Dhr. J.Th.C.M. Verheijen 

4 GHOR en ambulancevoorziening Dhr. M. Slinkman 

5 Bevolkingszorg Dhr. V.M. van Neerbos 

6 Algemene rampen- en crisisbeheersing Dhr. V.M. van Neerbos 

7 Brandweer Dhr. J. Beenakker 

8 Meldkamer/informatievoorziening  Mevr. D.A. Bergman 

9 Gelderse commissie veiligheid grote rivieren (is 

provinciale werkgroep) 

Dhr. H. van Kooten 

10 Continuïteit samenleving, jaarthema 2018 Dhr. V.M. van Neerbos 
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 Sociale veiligheid  

11 Regionaal Platform Criminaliteit (wordt Regionale 

Toezicht Ruimte) 

Dhr. J.P. Rehwinkel 

12 RIEC Dhr. J.A. de Boer 

13 Stuurploeg district Gelderland-Zuid Dhr. J.Th.C.M. Verheijen 

14 Veiligheidshuizen Dhr. J. Beenakker,   

Dhr. M. Slinkman, 

Dhr. H.M.F. Bruls 

15 Georganiseerde criminaliteit ondermijning (aanpak 

drugs, mensenhandel/prostitutie) 

Dhr. J.A. de Boer,  

Stuurgroep ondermijning: 

Dhr. J.A. de Boer 

Dhr. J.Th.C.M. Verheijen  

Dhr. H. van Kooten  

16. Arrondissementaal Justitieel Beraad  Dhr. J. Beenakker 

17 Veilige Publieke Taak Mevr. G.M. Mittendorff  

18 Overlast als gevolg van verwarde en psychisch 

kwetsbare personen 

Dhr. G.J. van Grootheest 

19 Stichting Ieder1Gelijk Dhr. A.J. Kottelenberg 

20 Bestuurlijke commissie diensten politie-eenheid Oost-

Nederland 

Dhr. A.J. Kottelenberg 

21 Lid bestuurlijke begeleidingsgroep Oost-Nederland ihk. 

Veiligheidsstrategie 

Dhr. G.J. van Grootheest 

22 Verbinding zorg en veiligheid Dhr. G.J. van Grootheest  

23 Auditcommissie Mevr. G.M. Mittendorff 

Dhr. A.J. Kottelenberg 

Tabel 6.11.2: verdeling portefeuilles 

 

6.11.2 Goedkeuring jaarrekening  

De jaarrekening 2019 wordt goedgekeurd door het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio 

Gelderland-Zuid nadat de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid zijn 

gesteld om hun zienswijze naar voren te brengen. De jaarrekening is door het Algemeen Bestuur 

vastgesteld op 25 juni 2020. 
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Verklaring van afkortingen 

7 
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7 Verklaring van afkortingen 
 

AED Automatische Externe Defibrillator 

AZO Acute Zorgregio Oost 

BBV Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten 

BDuR Brede Doeluitkering Rampenbestrijding 

BMT Brandweer Management Team 

BRZO Besluit Risico's Zware Ongevallen 

BT Beleidsteam 

Cao Collectieve arbeidsovereenkomst 

C&R Crisis- en Rampenbestrijding 

CoPI Commando Plaats Incident 

DIV Documentatie Informatievoorziening 

DPG Directeur Publieke Gezondheid 

DT Directieteam VRGZ 

DVO Dienstverleningsovereenkomst 

DVO Districtelijk Veiligheidsoverleg 

F&C Financiën & Control 

Fido Wet Financiering decentrale overheden 

FLO Functioneel Leeftijdsontslag 

GGD GZ Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Gelderland-Zuid 

GGZ Geestelijke Gezondheidszorg 

GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio 

GMK Gemeenschappelijke Meldkamer 

GRIP Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdingsprocedure 

HRM Human Resource Management 

HV Hulpverlening 

LMS Landelijke Meldkamer Samenwerking 

MDT Mobiele Data Terminals 

MICU Mobiele Intensive Care Unit 

MKA Meldkamer Ambulancezorg 

MT Managementteam 

OM Openbaar Ministerie 

OMS Openbaar meldsysteem 

OR Ondernemingsraad 

OvV Onderzoeksraad voor Veiligheid 

PIOFACH Personeel, Informatievoorziening, Organisatie, Financiën, Administratieve 

organisatie, Communicatie en Huisvesting 

PPMO Periodiek Preventief Medisch Onderzoek 

RAV Regionale Ambulance Voorziening 

RBT Regionaal Beleidsteam 
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RIEC Regionaal Informatie en Expertise Centrum 

ROC Regionaal Operationeel Centrum 

ROT Regionaal Operationeel Team 

SPV Strategisch Plan Vastgoed 

TS Tankautospuit 

VGGM Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden 

VIK Veiligheidsinformatieknooppunt 

Vpb Vennootschapsbelasting 

VRGZ Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 

WGR Wet gemeenschappelijke regelingen 

Wnra Wet normalisering rechtspositie ambtenaren 

WNT Wet Normering Topinkomens 

Wvggz Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg 

 


