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Aan : Algemeen Bestuur Datum : 9 november 2017 Bijlage(n) : 1 

Steller : E. van Creij Onderwerp : Bestuursrapportage 2017 

Aanleiding 

Voor u ligt de Bestuursrapportage 2017. In deze rapportage rapporteren wij u –conform de 
Financiële verordening Veiligheidsregio Brabant-Noord– over afwijkingen van geplande activiteiten 
en van de begroting van baten en lasten over dit jaar. Deze rapportage is gebaseerd op de 
realisaties tot en met de maand augustus. 
 
Voor alle sectoren van het programma Brandweer zijn op basis van de voortgang geen relevante 
afwijkingen, anders dan in de bestuursconferentie genoemd, te melden ten aanzien van de 
doelstellingen 2017. Tijdens de Bestuursconferentie 2017 is de stand van zaken van de 
brandweer uitgebreid in beeld gebracht. Hierbij is de zorg uitgesproken of de doelstellingen in de 
toekomst nog gerealiseerd kunnen worden. De voor 2017 relevante afwijkingen staan in de 
rapportage verder toegelicht. 
 
Financiële begroting 
Er wordt een totaal positief resultaat verwacht van € 996.000 voor de gehele VRBN dat 
opgebouwd is uit het resultaat van BBN, BZ en het GMC. Bij de GHOR is sprake van een 
overschot ad € 30.000 dat als gevolg van de systematiek van kosten voor gemene rekening 
rechtstreeks leidt  tot een lagere bijdrage voor de GGD HvB en de gemeenten. 
 

A B C

Onderdeel

Begrote

lasten+ 

dotaties

2017 (x 1.000)

JEV

resultaat

2017 (x 1.000)

% van 

begrote

lasten + 

dotaties

Brandweer 35.997€         390€             1,1%

GHOR 2.411€           -€                  0,0%

GMC 3.182€           593€             18,6%

Bevolkingszorg 424€             13€               3,1%

Totaal VR 42.014€         996€             2,4%  
 
Brandweer 
Hieronder een kort overzicht van de belangrijkste verschillen per kostensoort (na verrekening van 
reserves): 
 

Salarissen  €            -  20.000  

Opleiden en oefenen  €             119.000  

Overige goederen en diensten  €               40.000  

Kapitaallasten  €             179.000  

BDUR  €               72.000 

Totaal  €             390.000 

 
In de rapportage zijn deze verschillen verder toegelicht en komen ook het verloop van de 
investeringen, reserves, voorzieningen en de financiering aan bod. Bij de investeringen zijn enkele 
kredieten voor de aanschaf van TS-en, bepakkingsmaterialen, logistieke voertuigen, 
verbindingsmiddelen, een materieelregistratiesysteem en een HRM systeem bijgesteld. 

Voorstel 
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Gemeenschappelijk Meldcentrum 

Het resultaat van het GMC ad € 593.000 is opgebouwd uit verschillende componenten. De 
grootste afwijkingen doen zich voor bij personeel, huisvesting en mutaties bij reserves. In de 
Bestuursrapportage 2017 is bij H3.2 een nadere toelichting op de verschillen opgenomen. Bij het 
opstellen van de Jaarverantwoording 2017 zal een voorstel tot resultaatbestemming worden 
gedaan. 

 

Bestuursconferentie 2017 
Tijdens de bestuursconferentie op 7 juli jl. zijn de knelpunten van de Brandweer in de huidige 
beleidsplanperiode aan de orde geweest. De twee belangrijkste zijn het gebrek aan 
uitvoeringscapaciteit en de kwaliteit van de bedrijfsvoering. Om álle knelpunten op termijn aan te 
pakken is op de korte termijn een versteviging van de brandorganisatie noodzakelijk. Hiervoor zal 
een investering moeten worden gedaan in mensen en middelen. Deze zullen dan worden ingezet 
om het proces die tot de versteviging vorm te geven, prioriteiten aan te brengen en besluitvorming 
te realiseren. Het verwachte incidentele overschot in de reguliere begroting 2017 zal hiervoor als 
eerste worden aangewend. 
 
Ook is tijdens de bestuursconferentie aangeven dat de beschikbare reserves daarvoor zouden 
kunnen worden ingezet. In 2018 zullen daartoe de reserves worden doorgelicht, waarmee ook de 
mogelijke vrijval van reserves aan de orde zal komen. 
 
Op dit moment is van de reserve Kapitaallasten materieel & materiaal bekend dat aan het einde 
van de egalisatieperiode 31-12-2025 een substantieel bedrag zal vrijvallen. Eind vorig jaar is 
becijferd dat dit jaar een bedrag van € 1,5 miljoen kan vrijvallen, zonder het doel van de reserve in 
gevaar te brengen. 
Doel: de kapitaallasten te egaliseren door middel van de vorming van reserve egalisatie 
kapitaallasten materieel & materiaal. Daarbij zal jaarlijks het verschil tussen het budget voor 
kapitaallasten en de werkelijke kosten worden gestort in de reserve. Afschrijvingen ineens als 
gevolg van de aanbesteding en uniformering van het van de gemeenten overgenomen materieel, 
zullen ten laste van deze reserve worden gebracht. De reserve wordt per 31 december 2025 
opgeheven, omdat dan het ideaalcomplex voor onze activa is gerealiseerd en daarmee de 
noodzaak tot egalisatie niet langer bestaat. Het saldo van de reserve per 31-12-2016 is  
€ 2.182.000. 
 
Het voorstel is dan ook om in 2018 een bedrag van € 1,5 miljoen. te onttrekken aan de reserve 
Kapitaallasten materieel & materiaal en deze te doteren aan een nieuw te vormen reserve 
‘Versteviging Brandweerorganisatie’. En dit bedrag in 2018 te besteden aan de versteviging van 
de Brandweerorganisatie, zodat eind 2018, in het Algemeen Bestuur van november 2018 in één 
keer een vervolgbesluit kan worden genomen over de uitkomsten van de 2e bestuursconferentie 
van april 2018. 
 
 

Procesgang 

Processtap Datum 

Contactambtenaren (advisering) Woensdag 11 oktober 2017 

Financiële Commissie (advisering) Vrijdag 13 oktober 2017 

Dagelijks Bestuur (instemming) Donderdag 26 oktober 2017 

Algemeen Bestuur (vaststelling) Donderdag 09 november 2017 

Advies Contactambtenaren 
De Contactambtenaren adviseren positief over de Bestuursrapportage 2017 VRBN. 
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Advies Financiële Commissie 

De Financiële Commissie adviseert positief over de Bestuursrapportage 2017 VRBN. 
 

Voorstel 
Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld in te stemmen met: 

1) de Bestuursrapportage 2017; 
2) de vorming van de reserve ‘Versteviging Brandweerorganisatie’ in 2017 waarbij geldt: 

a. Maximale grootte van de reserve: n.v.t. 
b. Maximale duur waarop reserve beschikbaar is: einde project eerste tranche 

bestuursconferentie 2017 
3) het onttrekken van € 1,5 miljoen uit de reserve Kapitaallasten materieel & materiaal in 

2017; 
4) het storten van 1,5 miljoen in de reserve ‘Versteviging Brandweerorganisatie’ in 2017 ter 

dekking van de kosten van de versteviging van de organisatie in 2018. 
 
Deze besluiten zullen dienovereenkomstig worden verwerkt in de 2e begrotingswijziging 2017 en 
de eerstvolgende begrotingswijziging 2018. 
 
      

Akkoord Ja  Nee  Afwijkend besluit   

 
Secretaris: dr. ir. P. Verlaan MCDm      Paraaf:  …………… 

 

Bijlage(n) 
 

1. Bestuursrapportage 2017. 
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Veiligheidsregio Brabant-Noord omvat Brandweer Brabant-Noord, de Geneeskundige 

Hulpverleningsorganisatie In De Regio, het Gemeenschappelijk Meldcentrum en 

Bevolkingszorg. In de veiligheidsregio werken 17 gemeenten, de GGD en de Nationale 

Politie met hen samen op het gebied van brandweerzorg, rampenbestrijding, 

crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, meldkamers en 

bevolkingszorg. Voorts werken ook het Waterschap Aa en Maas, het Waterschap De 

Dommel en het Regionaal Militair Commando-Zuid in de veiligheidsregio samen.
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Voorwoord 
 

 

 

  
 
In juli 2017 werd een bestuursconferentie gehouden met het Algemeen Bestuur van de 
veiligheidsregio. Hierin werd de staat van de organisatie beeld gebracht, halverwege het 
beleidsplan 2016-2019 en ten opzichte van het huidige takenpakket c.q. de huidige 
maatschappelijke opdracht. Het bestuur gaf de veiligheidsregio de opdracht om de 
brandweerorganisatie te verstevigen om uitvoering te kunnen blijven geven aan het 
huidig beleidsplan. De uitwerking van deze opdracht en de daarvoor benodigde middelen 
moeten nog in de formele besluitvorming beslag krijgen. 
 
Deze Bestuursrapportage 2017 over de voortgang van de uitvoering ten opzichte van de 
programmabegroting kan dus niet los worden gezien van deze context en de daarvoor 
ingezette capaciteit.  
 
Omdat er tijdens de bestuursconferentie al veel aan bod is gekomen, is gekozen om voor 
de brandweerkolom een summiere bestuursrapportage aan te leveren. Hierin worden 
enkel de meest relevante (financiële) afwijkingen en ontwikkelingen op hoofdlijnen 
gerapporteerd. Ondertussen wordt voorrang gegeven aan het adresseren van de 
knelpunten die onderwerp zijn van de bestuursconferentie 2017 en aan het proces 
Samenwerking met Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. De GHOR en het GMC 
rapporteren hiernaast in deze rapportage ook op inhoudelijke ontwikkelingen en 
afwijkingen, zoals gebruikelijk. 
 
Voor wijzigingen in de begroting betekent dit dat zowel de wijzigingen die voortvloeien uit 
de bestuursrapportage als de wijzigingen op basis van de opdracht naar aanleiding van 
de bestuursconferentie 2017 daarin worden verwerkt.  
 
 
 
 
’s-Hertogenbosch, 09 november 2017 
 
drs. T. van Kraaij, 
Controller a.i. Veiligheidsregio Brabant-Noord 
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1 Beleidsmatige ontwikkelingen 

In dit hoofdstuk wordt een overzicht geschetst van in- en externe ontwikkelingen die van 
invloed zijn op de organisatie en/of begroting van de Veiligheidsregio Brabant- Noord. 
Achtereenvolgens komen de Brandweer Brabant-Noord (BBN), de Geneeskundige 
Hulpverleningsorganisatie In De Regio Brabant-Noord (GHOR), het Gemeenschappelijk 
Meldcentrum (GMC) en Bevolkingszorg (BZ) aan bod. 
 
 

1.1 Algemene ontwikkelingen 

 

Brandweer Brabant-Noord 

o Bestuurlijk relevante ontwikkelingen 

Tijdens de Bestuursconferentie 2017 zijn alle relevante ontwikkelingen op termijn van de 
brandweer beschreven en de knelpunten hierbij in beeld gebracht. De besluitvorming 
hierover loopt parallel aan dit document.  

 

GHOR Brabant-Noord 

o Doorontwikkeling moderne crisistypen 

Actuele ontwikkelingen, opgaven en/of crises binnen het (net)werk van de GHOR laten 
zich niet allemaal vangen in de al bekende rampenplannen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 
de verhoogde instroom van vluchtelingen (crisisnoodopvang), de (zorg)casuïstiek rond de 
ontmanteling van Fort Oranje, de extramuralisering van zorg en de huidige drukte in de 
spoedzorg. Ontwikkelpunten en ambities voor de nabije toekomst zijn dan ook om te 
anticiperen op deze en andere moderne vraagstukken. Deze opgaven vragen om een 
bredere benadering door de GHOR, dan een primaire focus op het ontwikkelen van 
operationele plannen, protocollen en procedures voor de bekende ramptypen (iets wat 
overigens nog steeds nodig blijft). Organiseren mét partners. Versteviging van de GHOR 
op dit vlak vindt plaats binnen de reguliere budgetten.  

o Informatiemanagement witte kolom 

Informatiemanagement is een methode van samenwerken, waarbij alle betrokken 
(geneeskundige) partijen continu alle relevante (keten)informatie die bij hen beschikbaar 
in een online omgeving beschikbaar stellen. De GHOR voert de regie op dit proces. In de 
eerste helft van 2017 heeft een verkennend onderzoek naar de behoefte en 
mogelijkheden om met geneeskundige partners samen te kunnen werken op basis van 
informatiemanagement plaatsgevonden. In de tweede helft van 2017 zullen onderlinge 
afspraken worden uitgewerkt en een systematiek worden bepaald. Dekking hiervoor zal 
worden gevonden binnen de bestaande budgetten. 

o Vergoedingen van de piketfunctionarissen 

Er ligt een voorstel om de vergoedingen van de piketfunctionarissen van de GHOR BN 
en de GHOR MWB te harmoniseren met elkaar. De huidige verschillen leiden tot de 
onwenselijke situatie dat functionarissen die actief zijn in beide regio's, voor hetzelfde 
werk, verschillend betaald worden. Dit doet zich met name voor bij de 
piketfunctionarissen die werken bij de RAV MWN en bij de pshi-coördinatoren. Voor een 
aantal functionarissen van de GHOR BN betekent dit een verlaging van hun vergoeding. 
Een van de gesprekspunten met het GO is het toekennen van een eenmalige 
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gewenningsbijdrage voor deze functionarissen. Dekking hiervoor zal worden gevonden 
binnen de bestaande budgetten. 
 

GMC Brabant-Noord 

o Goïng concern 

Naast de corebusiness als gemeenschappelijk meldcentrum, stond de eerste helft van 
2017 in het teken van de tijdelijke verhuizing naar de Mathildelaan in Eindhoven. In 
oktober 2016 is besloten een jaar in te huizen bij het GMK van VRBZO om de 
werkprocessen van de meldkamer zo min mogelijk te verstoren en tegelijkertijd de 
verbouwing in Den Bosch zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Naast de meldkamer 
zijn ook de opschalingsruimtes van de VRBN en politie Oost Brabant verplaatst naar 
tijdelijke locaties. Het regionaal service center van politie Oost Brabant is (definitief) 
verhuisd naar Veldhoven.  
Met de tijdelijke verhuizing naar Eindhoven verdween de vaste uitwijkmogelijkheid van 
het GMC naar de meldkamer in Eindhoven. Om dit op te vangen is er bestuurlijk een 
(wederzijds) uitwijk convenant ondertekend met en gerealiseerd in de meldkamer 
Maastricht van de veiligheidsregio’s in Limburg.  
In het kader van het project harmonisatie GMS systemen is in maart in het GMC en het 
GMK een gezamenlijk Geografisch Informatie Systeem, CityGIS Barracuda, in gebruik 
genomen. Dit was één van de voorwaarden om tot een uniform GMS systeem te kunnen 
komen. Vanaf de dag van de tijdelijke verhuizing naar Eindhoven zijn beide meldkamers 
gaan werken in één geharmoniseerd GMS systeem. Dit GMS biedt grote mogelijkheden 
tot samenwerking voor de betrokken meldkamers.  
De twee ICT afdelingen van het GMC en het GMK BZO zijn onder gezamenlijke 
aansturing begin 2017 samengevoegd tot één team Lokaal Beheer in Eindhoven. 
Daarnaast is in verband met de verbouwing van het pand aan de Gruttostraat in de 
brandweerkazerne in Veghel een steunpunt voor het beheer van C2000 randapparatuur 
ingericht waar 1 dag per week lokaal beheer aanwezig is. 
 

o Samenvoeging meldkamers  

Onder verantwoordelijkheid van de veiligheidsregio’s Brabant Noord en Brabant-Zuidoost 
wordt de samenvoeging van de gezamenlijke meldkamers tot één meldkamer Oost 
Brabant (MKOB) voorbereid. De regionaal kwartiermaker voor de MKOB heeft begin 
2017 het samenvoegingsplan opgeleverd waarin de eerdere businesscase voor 
huisvesting, inrichting en ICT is aangevuld met de voorgenomen stappen voor 
governance, werkprocessen, personeel en financiën. Dit samenvoegingsplan is akkoord 
bevonden door de Bestuurlijke Begeleidingsgroep en de AB’s van beide 
veiligheidsregio’s. 
Op 23 mei vond, na maanden intensieve voorbereiding, de succesvolle tijdelijke 
verhuizing plaats van het GMC naar het GMK in Eindhoven. 
De voorbereidingen voor de verhuizing naar de vernieuwde meldkamer Oost-Brabant 
meldkamer ruimte in Den Bosch in 2018 zijn inmiddels begonnen. Voor de aansluiting op 
de centrale ICT voorzieningen van de LMO wordt nauw samengewerkt met het PDC en 
het MDC van de nationale politie en het lokaal ICT beheer team van het GMC en GMK; 
het aansluitplan voor deze ICT is inmiddels akkoord bevonden door de LMO. 
De voorbereidingen voor de verbouwing van het GMC pand aan de Gruttostraat zijn in 
volle gang, en zullen naar verwacht rond de zomer van start gaan. In april werd tijdens 
een zogenaamde “Look and Feel sessie” een toelichting gegeven over hoe de nieuw te 
vestigen meldkamer in Den Bosch er van binnen en buiten uit komt te zien. De 
verbouwing van het pand wordt uitgevoerd in opdracht van en onder beheer van de 
nationale politie. De intentie is om het pand nog in 2017 in eigendom over te dragen van 
veiligheidsregio Brabant Noord naar de nationale politie. De bestaande lening zal deel 
uitmaken van de transitie van het GMC-pand. 
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o Innovatie 

Op verzoek van de bestuurlijke begeleidingsgroep is een bestuurlijke brief verzonden 
naar de programmamanager LMO voor deelname aan pilot multi intake. Dit onderstreept 
de ambitie van de nieuw te vormen meldkamer om ook met toekomstige meldkamer 
ontwikkelingen voorop te lopen. 
 

 

1.2 Bezuinigingsmaatregelen 

Hieronder volgt kort een overzicht van de stand van zaken met betrekking tot de 
uitvoering van de bezuinigingsvoorstellen zoals die eerder door het bestuur zijn 
vastgesteld. 

Brandweer Brabant-Noord 

maatregelen bestuursconferentie dec 2012 Bedragen x  €  1.000,-

2014 2015 2016 Totaal

1. Formatie 2014 -/- 25 fte  2015 -/-3 fte en 2016 -/- 2fte 1.500 180 120 1.800

2. -/- 4 TS, -/- 4 HV, -/- 2 Redv. + afschrijftermijn oprekken 212 22 148 382

3. Verloop vrijwilligers vanwege minder voertuigen 135 135 135 405

4. Inzet structurele efficiencyvoordelen 2012 340 340

5. Afschaffen bedrijfsfitness 50 50

6. Budgetten niet aanpassen aan BTW-stijging van 2% 200 200

7. Feitelijk rentevoordeel t.o.v. rekenrente 250 100 350

8. Samenvoeging meldkamers 250 250

9. Geen uitruk bij niet geverifieerde OMS 150 150

10. Bezuiniging  24-uurs dienst 90 30 120

TOTAAL 2.837 527 683 4.047  
 
Op dit moment zijn alle bezuinigingen gerealiseerd met uitzondering van de taakstelling 
bij de meldkamer brandweer. Dit proces wordt landelijk gecoördineerd maar op dit 
moment is wel duidelijk dat de voorziene feitelijke besparing van € 250.000 niet geheel 
haalbaar is. Dit is inmiddels als knelpunt aan de orde gesteld tijdens de 
bestuursconferentie in juli jl. 
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2 Afwijkingen per kolom 

In dit hoofdstuk worden de afwijkingen in de programma’s van Brandweer, GHOR, GMC en 
BZ Brabant-Noord toegelicht. Het betreft hier de voorgenomen doelen/activiteiten om de 
(beleids-)voornemens 2017 te realiseren. 
 
 

2.1 Brandweer Brabant-Noord 

Relevante afwijkingen activiteiten 

o Voor alle sectoren van het programma Brandweer zijn op basis van de voortgang 
geen relevante afwijkingen te melden ten aanzien van de doelstellingen 2017. 
Tijdens de Bestuursconferentie 2017 is de stand van zaken van de brandweer 
uitgebreid in beeld gebracht. Hierbij is de zorg uitgesproken of de doelstellingen 
in de toekomst nog gerealiseerd kunnen worden. 

 
 

2.2 Overige kolommen 

Relevante afwijkingen activiteiten GHOR 

o Als gevolg van de oriëntatie en de landelijke discussie over de rol van de GHOR 
in het kader van de Omgevingswetgeving zal de uitwerking van de visie op 
risicogerichtheid en aanverwante activiteiten worden uitgesteld. 

 

Relevante afwijkingen activiteiten GMC 

o Er bestaat nog geen duidelijkheid omtrent de transitie van de meldkamers 
Brabant-Zuidoost en Brabant Noord naar de landelijke meldkamerorganisatie. De 
begroting is dan ook opgesteld zonder rekening te houden met de transitie en is 
derhalve gebaseerd op het goïng concern principe. Aanvullende bezuinigingen 
zijn nog niet concreet vertaald. In de GMC begroting is een stelpost opgenomen. 
Deze stelpost bestaat uit voorcalculatorische voordelen als gevolg van het 
terughoudende uitgaven- en vacaturebeleid in de aanloop tot de samenvoeging 
van de meldkamers Brabant Noord met Brabant-Zuidoost. De omvang van deze 
stelpost kan afhankelijk van aanvullende voor- en/of nadelen fluctueren. De LMO-
bijdrage betreft de in het transitieakkoord genoemde projectkosten en zijn 
onderdeel van de transitiekosten. Hieruit wordt nadrukkelijk niet bijgedragen aan 
de bijv. de verbouwingskosten of de harmonisatie van GMS. In het kader van 
verantwoording richting bestuur zal vanaf 2018 nader worden bekeken wat de 
vorm, frequentie zal zijn van rapportages. 

 
o De tijdelijke verhuizing naar Eindhoven is in nauw overleg geweest met de 

LMO/PDC; hetzelfde geldt voor de nieuwe ICT voorzieningen voor de MKOB in 
Den Bosch. De voorbereidingen voor de landelijke vernieuwing van het C2000-
netwerk zijn in volle gang1. De samenwerking met het GMK is door de tijdelijke 
verhuizing naar Eindhoven intensiever geworden en zal in de tweede helft van 
2017 waar mogelijk verder ontwikkelen. Aansluiting op de ontwikkelingen rond de 
landelijke meldkamer organisatie gebeurt door deelname van de kwartiermaker 
aan het kwartiermakers overleg en door deelname van de manager 
bedrijfsvoering aan het Hoofden Gemeenschappelijke Meldkamers overleg. 

 

                                                      
1 De migratie van IVC2000 was gepland in november 2017. Op 20 juli 2017 heeft de Minister V&J 

de Tweede Kamer geïnformeerd dat dit wordt uitgesteld naar een nader te bepalen moment in 
2018. 
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Relevante afwijkingen activiteiten Bevolkingszorg 

o Voor het onderdeel Bevolkingszorg zijn op basis van de voortgang geen 
relevante afwijkingen te melden. Tijdens de Bestuursconferentie 2017 is de stand 
van zaken van de brandweer uitgebreid in beeld gebracht. 
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3 Financiële afwijkingen 

Hieronder worden de financiële afwijkingen ten opzichte van de vastgestelde begroting (na 
wijziging) beschreven. 
 

 

3.1 Resultaatverwachting 

De verwachte resultaten over 2017 worden in het schema hieronder per kolom 
weergegeven: 
 

A B C

Onderdeel

Begrote

lasten+ 

dotaties

2017 (x 1.000)

JEV

resultaat

2017 (x 1.000)

% van 

begrote

lasten + 

dotaties

Brandweer 35.997€         390€             1,1%

GHOR 2.411€           -€                  0,0%

GMC 3.182€           593€             18,6%

Bevolkingszorg 424€             13€               3,1%

Totaal VR 42.014€         996€             2,4%  
 
Samenvattend: 

o Er is een (verwacht) totaalresultaat van € 996.000 voordelig (2,4%). 
o Bij de Brandweer is voordelig resultaat verwacht ad € 390.000(1,1%). 
o Bij de GHOR is sprake van “kosten voor gemene rekening”. Daarom heeft de 

GHOR geen rekeningresultaat. De geraamde incidenteel lagere uitgaven ad  
€ 30.000 (1,2% voordelig) leiden in het boekjaar automatisch tot een lagere 
bijdrage van de gemeenten (€ 28.470) en de GGD (€ 1.530). 

o Bij het GMC wordt een voordelig resultaat verwacht ad € 593.000 (18,6%). 
o Bij Bevolkingszorg worden de overschotten en tekorten verrekend met de 

daarvoor ingestelde bestemmingsreserve. Indien het verwachte voordeel ad  
€ 13.000 (3,1%) over 2017 wordt gerealiseerd zal dit worden gerestitueerd, 
aangezien het reserveplafond bereikt is. 

 
In hoofdstuk 3.2 is een nadere specificatie en toelichting op dit resultaat opgenomen. 
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3.2 Toelichting op bestuurlijk relevante financiële afwijkingen per kolom 

 
De bedragen die in de tabellen onder de realisatie tot en met heden genoemd zijn 
hebben betrekking op de periode januari tot en met juni 2017.  
 

Brandweer Brabant-Noord 
 

BBN Bedragen x  €  1.000,-

Begroting

primair

2017

Begroting

na 1e wijz.

2017

Realisatie

tm heden

Jaareinde

verwachting
Verschil

V = voordeel

N = nadeel 

Lasten A B C D E = B - D F

Salarissen en sociale lasten 16.404 16.439 7.393 16.517 -78 N

Overige personeelskosten 581 581 286 592 -11 N

Vrijwilligersvergoedingen 3.496 3.553 766 3.553 0 V

Overige vrijwilligerskosten 138 168 65 168 0 V

Opleiden en oefenen 1.781 1.987 746 1.902 85 V

Materieel en Materiaal 1.506 1.476 1.069 1.475 1 V

Overige goederen en diensten 3.856 3.646 1.611 3.617 29 V

Huisvestingskosten 2.167 2.107 1.013 2.107 0 V

Convenantsgelden 578 970 166 970 0 V

Kapitaallasten 4.765 4.765 540 3.973 792 V

Inkomens- en vermogensoverdrachten 161 214 190 214 0 V

totaal lasten 35.433 35.906 13.845 35.088 818 V

Baten

Salarissen en sociale lasten 218 391 36 450 -59 V

Opleiden en oefenen 100 100 199 196 -96 V

Materieel en Materiaal 50 175 235 175 0 V

Overige goederen en diensten 368 341 199 352 -11 V

Huisvestingskosten 70 73 1 73 0 V

Kapitaallasten 1.275 1.150 251 1.099 51 N

Subsidies 60 60 77 -17 V

totaal baten 2.141 2.290 921 2.422 -132 V

Saldo Programma's -33.292 -33.616 -12.924 -32.666 -950 V

Algemene middelen

BDUR 5.057 5.106 2.553 5.178 -72 V

Gemeentelijke bijdragen 27.346 27.306 26.725 27.306 0 V

Saldo financieringsfunctie 0 V

Totaal algemene middelen 32.403 32.412 29.278 32.484 -72 V

Totaal saldo van baten en lasten -889 -1.204 16.354 -182 -1.022 V

Dotatie aan reserves 45 91 653 -562 N

Onttrekkingen aan reserves 934 1.295 1.225 70 N

Saldo verrekening reserves 889 1.204 0 572 632 N

Resultaat 0 0 16.354 390 -390 V  
 
Het te verwachten voordeel voor de brandweer ad € 390.000 is als volgt te specificeren: 
 

o Opleiden en oefenen: incidenteel voordeel € 119.000 (incl. lagere dotatie € 8.000 en lagere 
onttrekking € 70.000) 
Het voordeel van opleiden en oefenen is grotendeels toe te schrijven aan extra 
inkomsten ad € 96.000 doordat er aanzienlijk meer externe cursisten dan 
voorzien zijn opgeleid. Daarnaast hebben de themadagen niet plaatsgevonden. 



  
 

Veiligheidsregio Bestuursrapportage 2017  13 

 
o Salarissen: incidenteel nadeel - € 20.000  

Hoewel het saldo van de verschillen op de post salarissen niet groot is willen we 
hierbij wel het volgende melden: 

o De aangekondigde cao-wijzigingen zijn niet verwerkt in de prognose. Dit 
komt doordat het onderhandelaarsakkoord nog niet officieel gepubliceerd 
is. Wel is er een stelpost van 1% salarisverhoging opgenomen. Met het 
opmaken van de jaarrekening 2017 zal het definitieve resultaat van de 
cao-wijziging bekend worden. 

 
o Kapitaallasten: incidenteel voordeel € 179.000 (na verrekening reserves)  

Dit incidenteel voordeel van € 179.000 vloeit grotendeels voort uit het uitstellen 
van investeringen bij het onderdeel Bedrijfsvoering waarvan Huisvesting en ICT 
deel uitmaken. Dit en komende jaren staan er een aantal grote investeringen 
gepland, waaronder een uniform toegangssysteem voor alle gebouwen en 
vervanging van inventaris en technische installaties bij de nieuw- en verbouw van 
kazernes. 
Daarnaast is er een incidenteel voordeel ad € 562.000 dat rechtstreeks 
voortvloeit uit de transitie van het materieelpark op basis van de nieuwe 
repressie. Conform bestuurlijk besluit (AB 12-11-2014) zal dit overschot ad  
€ 562.000 worden gestort in de Egalisatiereserve Kapitaallasten Materieel. Per 
saldo is dit budgettair neutraal. 
 

o Overige goederen en diensten incidenteel voordeel € 40.000 
Het voordeel van € 40.000 bij deze post bestaat o.a. uit: 

o € 60.000 voordeel doordat afgezien van ureninzet geen afzonderlijke 
kosten zijn gemaakt tegenover de ontvangen subsidie Impuls 
Omgevingsveiligheid (IOV), waar deze wel in de begroting waren 
opgenomen; 

o € 25.000 voordeel op het budget communicatie. Personele mutaties 
gedurende het jaar hebben hieraan bijgedragen. Daarnaast werden 
herhaaldelijk de ambities niet gehaald; 

o € 41.000 nadeel op te betalen rente omdat er dit jaar extra geld is 
aangetrokken om investeringen te financieren. Met name in het materieel 
is de afgelopen tijd veel geïnvesteerd. 
 

o BDUR voordeel € 72.000 
Extra voordeel met structurele doorwerking vanaf 2018 doordat de prijsindexering 
voor 2017 onaangekondigd is toegekend.  
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GHOR: 
 

GHOR Bedragen x  €  1.000,-

Begroting

primair

2017

Begroting

na 1e wijz.

2017

Realisatie

tm heden

Jaareinde

verwachting
Verschil

V = voordeel

N = nadeel 

Lasten A B C D E = B - D F

Personeelslasten 1.208 1.195 552 1.175 20 V

Kapitaalslasten 86 86 5 14 72 V

Huisvestingskosten 230 215 87 215 0 V

Bedrijfskosten 553 498 252 560 -62 N

Overhead incl. bestuurskosten 417 417 243 417 0 V

totaal lasten 2.494 2.411 1.139 2.381 30 V

Baten

Bijzondere baten 0 V

totaal baten 0 0 0 0 0 V

Saldo Programma's -2.494 -2.411 -1.139 -2.381 -30 V

Algemene middelen

Bijdrage kosten gemene rekening VR 2.367 2.288 1.191 2.260 28 N

Bijdrage kosten gemene rekening GGD 127 123 74 121 2 N

Saldo financieringsfunctie 0 V

Totaal algemene middelen 2.494 2.411 1.265 2.381 30 N

Totaal saldo van baten en lasten 0 0 126 0 0 V

Dotatie aan reserves 0 V

Onttrekkingen aan reserves 0 V

Saldo verrekening reserves 0 0 0 0 0 V

Resultaat 0 0 126 0 0 V  
 
Toelichting significante afwijkingen 
 

o Personeelslasten: incidenteel voordeel van €20.000 
Voor de inhuur van tijdelijk personeel zijn minder kosten gemaakt dan begroot (in 

totaal € 20.000). Ook voor de rest van 2017 wordt er naar verwachting geen 

extern personeel ingehuurd. 

Op de loonkosten is een verschil ontstaan van € 100.000 aangezien een 

aanzienlijk deel (2 fte) van de vacatureruimte pas in de tweede helft van 2017 

wordt ingezet en omdat de extra vacatureruimte voor ondersteuning het gehele 

jaar niet wordt ingevuld. Voor dit laatste zal bekeken worden of deze ruimte in de 

toekomst nog nodig blijft. Echter, zoals toegelicht bij de ‘algemene 

ontwikkelingen’ zijn er onderhandelingen over de vergoedingen aan de 

sleutelfunctionarissen. De hiermee samenhangende verplichting wordt globaal 

geprognosticeerd op € 100.000 en moet bij de totstandkoming van de regeling 

ten laste van de reguliere loonkostenraming 2017 komen. Hiermee rekening 

houdend is er geen sprake van een gewijzigde prognose van de loonkosten. 

 
o Kapitaallasten: incidenteel voordeel van € 72.000 

Het budget voor kapitaallasten wordt niet volledig benut in 2017 doordat diverse 

activa (waaronder een aantal auto’s) volledig is afgeschreven en nog geen 

vervangingsinvesteringen hebben plaatsgevonden. Daarom wordt de prognose 

t.o.v. de begroting 2017 verlaagd met € 72.000. 
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o Bedrijfskosten: incidenteel nadeel van € 62.000 
Er is een nadeel op de bedrijfskosten ad € 62.000 ontstaan als gevolg van een 
aantal verschillen: 

o Een verhoging van het budget met € 32.000 voor de aanschaf en implementatie 

van een informatiesysteem (inclusief doorontwikkeling en opleiding) ter 

verbetering van het informatiemanagement en onderlinge informatiedeling van de 

ketenpartners. 

o Een verhoging van het budget dienstverlening derden met € 50.000 ten behoeve 

van het inspelen op relevante maatschappelijke ontwikkelingen en 

innovatiemogelijkheden in samenwerking met DITSS (Stichting Dutch Institute for 

Technology, Safety & Security). 

o Het budget voor overige bedrijfskosten (zoals PR- en advieskosten) wordt niet 
volledig benut in 2017. Daarom wordt de prognose t.o.v. de begroting 2017 
verlaagd met € 20.000. 

 

 

Op basis van de actuele maatschappelijke ontwikkelingen wil het GHOR bureau 

Brabant Midden West-Noord, zich verder gaan ontwikkelen op het gebied van de 

nieuwe (maatschappelijke) crises die op ons afkomen. Ondanks dat we deze crises 

vaak zien aankomen, worden we hier als overheid toch nog door overvallen en kost 

het op dat moment veel capaciteit en geld om het beheersbaar te maken. 

Door middel van het opstarten van een traject in samenwerking met Stichting DITSS 

(Dutch Instituut Technologie Safety en Security) en de universiteiten en bedrijven in 

de Brainport regio die hieraan gekoppeld zijn, willen wij gaan onderzoeken hoe 

effectiever om te gaan met dit soort crises en deze beter beheersbaar te maken. 
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GMC: 
 

GMC Bedragen x  €  1.000,-

Begroting

primair

2017

Begroting

na 1e wijz.

2017

Realisatie

tm heden

Jaareinde

verwachting
Verschil

V = voordeel

N = nadeel 

Lasten A B C D E = B - D F

Huidig personeel 1.179 1.179 591 1.051 128 V

Rente 40 40 40 V

Opleiding en vorming 40 40 -2 6 34 V

Huisvesting 541 541 324 655 -114 N

Vervoer 16 16 5 16 0 V

Verbindingen en automatisering 1.030 1.030 493 1.125 -95 N

Operationeel 40 40 5 88 -48 N

Beheer 75 75 45 64 11 V

Overige lasten 221 221 50 171 V

totaal lasten 3.182 3.182 1.461 3.055 127 V

Baten

Huisvesting 90 90 23 23 67 N

Verbindingen en automatisering 175 95 -95 V

Overige baten 176 -176 V

totaal baten 90 90 198 294 -204 V

Saldo Programma's -3.092 -3.092 -1.263 -2.761 -331 V

Algemene middelen

Gemeentelijke bijdragen 1.327 1.327 650 1.331 -4 V

RAV 131 131 65 131 0 V

Politie 1.634 1.634 819 1.638 -4 V

Saldo financieringsfunctie -16 -31 31 N

Totaal algemene middelen 3.092 3.092 1.518 3.069 23 N

Totaal saldo van baten en lasten 0 0 255 308 -308 V

Dotatie aan reserves 176 -176 N

Onttrekkingen aan reserves 461 -461 V

Saldo verrekening reserves 0 0 0 285 -285 V

Resultaat 0 0 255 593 -593 V  
 
Lasten 

 

o Personeel 

De positieve incidentele afwijking van € 128.000 wordt veroorzaakt door het verloop 
van personeel dat ingehuurd is. Ook fluctueren de inhuurbedragen per expertise in 
grote mate. 

 
o Rente 

Een positieve incidentele afwijking van € 9.000 is n.a.v. de berekende rentekosten 
(zie saldo financieringsfunctie) 

 
o Opleidingen 

Een positieve incidentele afwijking van € 34.000. Door het samenvoegingsproces en 
de tijdelijke verhuizing is er beperkt ruimte voor opleidingen. Deze ruimte was 
gereserveerd voor IVC2000-opleidingen. Nu deze in 2017 geen doorgang vinden, 
worden alsnog multidisciplinaire OTO-activiteiten (Opleiden, Trainen, Oefenen) 
geïnitieerd. De prioriteiten liggen voornamelijk bij het samenvoegingsproces en het 
op een goede manier operationeel houden van de meldkamers. 
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o Huisvesting 

Het GMC is eind mei gehuisvest aan de Mathildelaan te Eindhoven. De huurlasten 
voor het GMC van juni tot en met december 2017 bedragen € 176.000. Deze 
huurlasten worden opgevangen in de reguliere exploitatie. Het pand aan de 
Gruttostraat Den Bosch wordt verbouwd waardoor de huisvestingslasten van dit pand 
in de 2e helft van 2017 nagenoeg nihil zijn. 
Om beide meldkamers te kunnen faciliteren in hun werk op de Mathildelaan in 
Eindhoven worden er kosten gemaakt. De hoogte van deze benodigde 
huisvestingslasten voor het GMC betreft € 55.000.  
Als gevolg van de samenvoeging van de meldkamers, de verbouwing van het pand 
aan de Gruttostraat en het aansluiten op de landelijke ICT infrastructuur zullen 
gebouwinstallaties, inrichting en Meubilair niet meer worden hergebruikt. Deze 
spullen worden om die reden versneld afgeschreven. De 
desinvesteringslastenhuisvesting bedragen € 64.000 voor wat betreft investeringen 
gedaan in 2015 en eerder. De € 55.000 en € 64.000 zullen ten laste van de 
bestemmingsreserve desinvesterings- en frictiekosten samenvoeging meldkamers 
worden gebracht. Deze verwachte onttrekking uit de reserve van 119.000 euro zal 
middels een begrotingswijziging worden verwerkt, hier resteert een verwacht 
voordeel op deze post van € 5.000. 

 

o Automatisering en verbindingen 

Om beide meldkamers te kunnen faciliteren in hun werk op de Mathildelaan in 
Eindhoven worden er voor ICT systemen ook kosten gemaakt. De hoogte van de 
benodigde ICT lasten voor het GMC betreft € 355.000. Als gevolg van de 
samenvoeging van de meldkamers, de verbouwing van het pand aan de Gruttostraat 
en het aansluiten op de landelijke ICT infrastructuur zullen ICT systemen niet meer 
worden hergebruikt en worden daardoor versneld afgeschreven. De 
desinvesteringslasten voor ICT bedragen € 103.000. 
Omdat het pand van het GMC niet meer operationeel hoeft te zijn, is het mogelijk een 
aantal reguliere contracten en daaruit voortvloeiende exploitatielasten (tijdelijk) stop 
te zetten. Immers hoeven de systemen e.d. in ’s-Hertogenbosch niet operabel te zijn. 
De ingeschatte ICT exploitatielasten die hiermee bespaard kunnen worden bedragen 
€ 197.000. Deze kosten en besparingen zullen tlv de bestemmingsreserve 
desinvesterings- en frictiekosten samenvoeging meldkamers worden gebracht. De 
verwachte onttrekking uit de reserve van € 261.000 zal middels een 
begrotingswijziging worden verwerkt, hier resteert een verwacht voordeel op deze 
post van € 166.000. Dit voordeel wordt veroorzaakt doordat de afschrijvingslasten 
lager zijn door de desinvesteringen. Daarnaast is in het 1e half jaar terughoudend 
beleid gevoerd met betrekking tot aanschaffingen en onderhoud ICT.  

 
o Operationeel 

De reguliere operationele kosten bedragen naar verwachting € 7.000 voor 2017. Het 
tijdelijk onderbrengen van het personeel van de meldkamer ‘s-Hertogenbosch in 
Eindhoven brengt extra reiskosten met zich mee. De extra reiskosten voor 2017 
bedragen naar verwachting € 81.000. Deze kosten zullen tlv de bestemmingsreserve 
desinvesterings- en frictiekosten samenvoeging meldkamers worden gebracht. 

 
o Beheer 

De beheerskosten zijn incidenteel € 11.000 lager ingeschat doordat er nagenoeg 
geen beheerskosten tlv het 2e half jaar 2017 komen.  

 
o Overige lasten 

Jaarlijkse wordt er een bedrag voor onvoorzien opgenomen een groot gedeelte 
daarvan zal in 2017 naar verwachting niet uitgegeven worden. 
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Baten 

o Huisvesting  

De inkomsten van het RSC na het 1e kwartaal 2017 zijn vervallen door uithuizing van 
het onderdeel, waardoor een incidentele afwijking van € 67.500 ontstaat ten nadele 
van de baten. 

 
o Verbinding en automatisering 

De kosten die betrekking hebben op de meldkamers ‘s-Hertogenbosch en Eindhoven 
worden 50/50 verdeeld. De verwachting is dat de door te belasten kosten aan de 
Meldkamer VRBZO € 95.000 zullen bedragen. 

 
o Overige baten 

De bijdrage van € 175.921 van Veiligheidsregio Brabant Zuidoost aan de 
bestemmingsreserve Desinvesterings- en frictiekosten samenvoeging meldkamers 
zal hier verantwoord worden.  

 
Algemene Middelen 

Deze afwijking van € 8.000 wordt veroorzaakt doordat in de begroting uit is gegaan 
van het aantal inwoners per 1-1-2015 en bij de doorbelasting van de gemeentelijke 
inwonersbijdrage van het aantal inwoners per 1-1-2016. 

 
Dotatie aan reserves  

Dit betreft de bijdrage  € 175.921 van de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost aan de 
bestemmingsreserve Desinvesterings- en frictiekosten samenvoeging meldkamers.  

 
Onttrekking aan reserves 

Conform het AB-besluit bij de resultaatbestemming 2016 worden tlv de 
bestemmingsreserve desinvesterings- en frictie kosten de volgende kosten gebracht:  

 Meerkosten van de tijdelijke uithuizing, aanschaffingen in Eindhoven  
€ 213.000; 

 Extra reis- en piketkosten personeel 2017 € 81.000; 

 Desinvesteringskosten activa ’s-Hertogenbosch € 167.000. 
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Kosten samenvoeging Meldkamers BN en BZO tot MKOB 
Reden om in deze bestuursrapportage de stand van het Kwartiermakerbudget te 
vermelden is dat de financiën beheerd worden door de het GMC en de gelden 
opgenomen zijn in de balans van het GMC. 
 

Er is door het ministerie van V&J bij het vaststellen van het transitieakkoord een budget 

ter beschikking gesteld aan het programma LMO. Een deel van dit budget €900.000,- is 

door de LMO ter beschikking gesteld aan de regionaal kwartiermaker die de opdracht 

heeft een samengevoegde meldkamer te realiseren. Financiële en inhoudelijke 

verantwoording legt de kwartiermaker af aan de programmamanager LMO. 

 

Totaalverdeling kwartiermakerbudget 

2015 & 2016 2017 2018 2019 Risicomarge Totaal 

€201.359, - € 345.258, - € 264.500 € 52.500, - € 36.383, - €900.000, - 

 

In 2015 en 2016 is van dit budget € 201.359, - reeds besteed. Conform het projectbudget 

zal in 2017 de besteding ± € 345.000, - bedragen. Dit is voornamelijk bestemd voor de 

inhuur van ondersteuners, projectleiders en extern advies enerzijds voor de tijdelijke 

verhuizing van de meldkamer van Den Bosch naar Eindhoven en anderzijds ten behoeve 

van de realisatie van de meldkamer Oost-Brabant in Den Bosch. Het verdere verloop 

blijkt uit de hier bovenstaande tabel. De samenvoeging in Den Bosch zal naar planning in 

2018 gerealiseerd zijn. (Het projectbudget in 2019 is voornamelijk bedoeld kleine zaken 

af te hechten en de meldkamer Oost Brabant (MKOB) te prepareren op de overdracht 

van het beheer naar de landelijke beheersorganisatie. 

 

Op dit moment is er een geprognotiseerde afwijking van € 16.000. Deze wordt 
voornamelijk veroorzaakt door meerkosten voor de tijdelijke verhuizing van de 
meldkamer Den Bosch naar Eindhoven. De kosten kunnen worden opgevangen binnen 
de risicomarge. 
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Bevolkingszorg: 
 

BZ Bedragen x  €  1.000,-

Begroting

primair

2017

Begroting

na 1e wijz.

2017

Realisatie

tm heden

Jaareinde

verwachting
Verschil

V = voordeel

N = nadeel 

Lasten A B C D E = B - D F

Salarissen en sociale lasten 195 211 42 198 13 V

Materieel en Materiaal 10 10 13 -3 N

Opleiden en oefenen 156 156 83 135 21 V

Overige goederen en diensten 36 36 58 58 -22 N

Kapitaallasten 11 11 4 7 V

totaal lasten 408 424 183 408 16 V

Baten

Salarissen en sociale lasten 0 V

Materieel en Materiaal 0 V

Opleiden en oefenen 0 V

Overige goederen en diensten 0 V

Kapitaallasten 0 V

Subsidies 0 V

totaal baten 0 0 0 0 0 V

Saldo Programma's -408 -424 -183 -408 -16 V

Algemene middelen

Gemeentelijke bijdragen 420 420 421 -1 V

Saldo financieringsfunctie 0 V

Totaal algemene middelen 420 420 0 421 -1 V

Totaal saldo van baten en lasten 12 -4 -183 13 -17 V

Dotatie aan reserves 12 0 V

Onttrekkingen aan reserves 4 4 N

Saldo verrekening reserves -12 4 0 0 4 N

Resultaat 0 0 -183 13 -13 V  
 
Indien de verwachte voordelige afwijking ad € 13.000 binnen programma Bevolkingszorg 
bij de jaarafsluiting wordt gerealiseerd zal bij de resultaatbestemming geen reservering 
van dit saldo mogelijk zijn vanwege het plafond van de reserve Bevolkingszorg. 
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3.3 Investeringen, reserves, voorzieningen en financiering 

 
Investeringen Brandweer Brabant Noord 
De voortgang van de realisatie van de investeringen van de brandweer verloopt steeds 
meer conform de planning. Enkele investeringsbudgetten dienen te worden aangepast 
zoals hieronder beschreven. 
 

Investeringen BBN Bedragen x  €  1

Begroting

primair

2017

Begroting

na wijz.

2017

Realisatie

tm heden

Jaareinde

verwachting
Verschil

V = voordeel

N = nadeel 

Lasten A B C D E = B - D F

OBP-Materieel en Materiaal 4.177.286 6.863.249 7.168.249 -305.000 N

OBP-Huisvesting 433.500 592.500 613.500 -21.000 N

BV-ICT 120.000 -120.000 N

totaal lasten 4.610.786 7.455.749 0 7.901.749 -446.000 N  
 

o Standaardbepakkingsmaterialen (verhoging krediet € 300.000) 
In totaal is het nodig om dit budget met een bedrag van € 300.000,00 inclusief 
BTW te verhogen. Deze kosten zijn als volgt onder te verdelen: 

 Dit bedrag is onder andere nodig omdat er extra investeringen gedaan moeten 

worden om de bepakkingen van onze tankautospuiten op orde te krijgen. 

Gedacht moet hierbij worden aan straalpijpen, overdrukventilatoren, 

straatwaterkanonnen en nevelkogels. Het totaalbedrag van deze investeringen 

bedraagt € 180.000,00 inclusief BTW. 

 Daarnaast heeft het stopzetten van het TS Light project ervoor gezorgd dat de 

TS’ en die bestemd waren om als ts light verder gaan door dit besluit vervangen 

gaan worden door nieuwe standaard TS’ en. Er zijn daardoor extra investeringen 

nodig om de standaardbepakkingsmaterialen van deze voertuigen op orde te 

brengen. In totaal gaat het hierbij om € 120.000,00 inclusief BTW. 

o TS Light project. 

 Het project TS Light is stopgezet. In plaats van te investeren in een nieuw TS 
Light concept is na uitgebreide evaluatie, samen met de mensen in het veld, het 
besluit genomen om 9 standaard TS-en 4x2 met een bezetting van 6 personen 
aan te schaffen. Consequentie hiervan is dat 5 TS’ en worden per direct 
vervangen gezien de hoge leeftijd van deze voertuigen. De 4 overige voertuigen 
worden terugbouwt naar een standaard TS. Vervanging van deze 4 voertuigen 
komt op een later moment aan de orde als deze afgeschreven zijn. Het krediet 
voor de vervanging van de 9x TS-light kan vooralsnog voor 2017 omgezet 
worden in een krediet voor aanschaf 5x TS4x2 ad € 1.878.000,00 inclusief BTW. 
 

o Verbindingsmiddelen. 
Een aantal besluiten, die de afgelopen periode genomen zijn, hebben direct 
invloed op het beschikbare budget voor de nieuw aan te schaffen 
verbindingsmiddelen in het kader van IBARC-2.  

 Het stopzetten van het TS Light project en het terugbouwen van 9 voertuigen 

naar een standaard TS’ en leidt ook tot extra investeringen in 

verbindingsmiddelen. Per voertuig moeten 2 extra portofoons en laders worden 

aangeschaft. 

 Verder is het noodzakelijk om alle tankautospuiten uit te rusten met 1 extra 

portofoon voor de stageplek.  

Deze besluiten leiden tot een verhoging van het investeringskrediet ad  

€ 80.000. 
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o Logistieke voertuigen 3x 

Om te kunnen voorzien in de logistieke behoefte tussen de logistieke 

steunpunten en de overige posten in de regio worden momenteel voertuigen 

gehuurd. Door o.a. arbeidshygiëne is het aantal logistieke bewegingen verder 

toegenomen. De keuze is nu gemaakt om 3 bakwagens aan te schaffen en die 

met een voor de brandweer herkenbaar uiterlijk te voorzien. Het bedrag van de 

ze investering wordt geraamd op € 225.000 voor drie voertuigen. 

 

o RFID Registratiesysteem 

Het materieelbeheer is, na de personele kosten, de tweede grote kostenpost voor 

de brandweer. Vanuit dit oogpunt alleen al is het wenselijk om meer grip te 

krijgen op het beheer van het materieel/materiaal en de inboedel van de 

kazernes. De informatiearchitectuur binnen het materieelbeheer moet dusdanig 

ingericht zijn dat alle gegevens van het materieel /materiaal/inboedel vastgelegd 

worden en identificeerbaar zijn. Het opnieuw grip krijgen gaat plaatsvinden 

middels een 0-meting op het gebied van Materieel & Huisvesting. Tijdens deze 0-

meting wordt het geïnventariseerde materiaal/materieel/inboedel voorzien van 

een RFID-tags (radio frequency identity). Met de aanschaf van dit systeem ad  

€ 21.000 zijn we in staat om beter grip te krijgen op ons beheer. 

 

o Aanbesteding E-HRM system en salarisproductie 

In het kader van de samenwerking tussen VRBZO en VRBN is in juni besloten 

een verkenning uit te voeren om te kijken of de beide veiligheidsregio’s samen 

zouden kunnen optrekken in de aanbesteding van hun huidige HRM systeem en 

salarisproductie. Gezien de huidige contracten zou dit operationeel moeten zijn 

vanaf 01-01-2019. Om dit doel te bereiken zullen er eenmalige kosten gemaakt 

gaan worden ter hoogte van € 100.000. Deze kosten zullen bestaan uit de 

inrichting van de nieuwe applicatie (waaronder koppelingen), de opleiding van de 

gebruikers binnen de organisatie en de projectleiding die door de leverancier 

geleverd wordt. Deze kosten worden voor een deel al in 2017 gemaakt en dienen 

geactiveerd te worden. 

 

Investeringen Brandweer Bevolkingszorg 
 

Investeringen BZ Bedragen x  €  1

Begroting

primair

2017

Begroting

na wijz.

2017

Realisatie

tm heden

Jaareinde

verwachting
Verschil

V = voordeel

N = nadeel 

Lasten A B C D E = B - D F

Laptops en software actiecentrum 20.661 20.661 V

totaal lasten 0 20.661 0 0 20.661 V  
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Investeringen Gemeenschappelijk Meldcentrum 

 
Investeringen GMC Bedragen x  €  1

Begroting

primair

2017

Begroting

na wijz.

2017

Realisatie

tm heden

Jaareinde

verwachting
Verschil

V = voordeel

N = nadeel 

Lasten A B C D E = B - D F

Restantkrediet voorgaande jaren 827.000 827.000 73.000 73.000 754.000 V

ICT en Inventaris 981.000 981.000 981.000 V

totaal lasten 1.808.000 1.808.000 73.000 73.000 1.735.000 V  
 

Op dit moment is in 2017 alleen een koelinstallatie geactiveerd. Afgesproken is dat de 

nationale politie het pand in eigendom overneemt en de verdere investeringen voor haar 

rekening neemt in het kader van de samenvoeging van de meldkamer en het programma 

LMO. De lening die door de politie zal worden verstrekt aan het GMC om de 

investeringen m.b.t. de verbouwing Gruttostraat en de aanschaf ICT-apparatuur etc. te 

kunnen uitvoeren, is daarmee niet meer relevant. M.b.t. de kapitaalslasten van de 

investeringen door de politie dienen nog nadere afspraken gemaakt te worden. De 

meerjaren-investeringsbegroting dient vervolgens daarop te worden herzien. 

Reserves en voorzieningen Brandweer Brabant-Noord 

Met betrekking tot de reserves en voorzieningen zal dit jaar een actualisatie worden 

opgesteld van de “Nota Reserves en Voorzieningen VRBN”, waarin het beleid en de 

noodzaak van de huidige reserves en voorzieningen geëvalueerd worden. Voorgestelde 

her-allocaties worden in een separaat voorstel aangeboden, waarbij rekening wordt 

gehouden met de benodigde middelen die voortvloeien uit de bestuursconferentie. Op dit 

moment zijn er daarnaast geen bestuurlijk relevante afwijkingen ten opzichte van de 

begroting 2017 te melden. 

 

Reserves en voorzieningen Gemeenschappelijk Meldcentrum 
De Algemeen Besturen van de VRBN en VRBZO hebben medio 2017 positief besloten 
t.a.v. de jaarverantwoording en voorstel tot resultaatbestemming 2016. Het Algemeen 
Bestuur heeft ingestemd met de vorming van een bestemmingsreserve ‘desinvesterings- 
en frictiekosten samenvoeging meldkamers’ en een bestemmingsreserve ‘onvoorziene 
kosten samenvoeging meldkamers’. Deze zijn van belang om de desinvesteringen, 
frictiekosten en onvoorziene kosten financieel af te dekken. 



 
 

Veiligheidsregio Bestuursrapportage 2017  24 

4 Risico’s en Bedrijfsvoering 

 

4.1 Risico’s 
 

4.1.1 Brandweer Brabant-Noord 

 

 “de toestand van het ijs” 
Op 7 juli 2016 heeft de directeur Veiligheidsregio de leden van het Algemeen Bestuur 
geïnformeerd over de “toestand van het ijs” na doorvoering van de in de afgelopen jaren 
aan de Veiligheidsregio in het algemeen en aan Brandweer Brabant-Noord in het 
bijzonder opgedragen bezuinigingen. De directeur Veiligheidsregio is vervolgens verzocht 
met een nadere analyse en voorstellen voor oplossing van knelpunten te komen.  
 
Hieruit zijn de trajecten samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering met de 
Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost en de verstevigingsopdracht naar aanleiding van de 
bestuursconferentie 2017 geresulteerd. 
 
In termen van risico´s signaleren we dat deze oplossingsrichtingen enerzijds pas 
nauwkeurig begroot kunnen worden naarmate ze stap voor stap verder uitgewerkt zijn en 
anderzijds is het onwaarschijnlijk dat deze zich geheel volgens het nu besproken tijdspad 
voltrekken. Dit vertaalt zich in een risico op grotere afwijkingen van jaar tot jaar. 

 Subsidie Impuls Omgevingsveiligheid 

De Brabantse veiligheidsregio´s ontvangen als landsdeel Brabant subsidie voor het 
versterken van externe veiligheid en industriële veiligheid bij decentrale besluitvorming. 
Deze subsidie wordt jaarlijks toegekend binnen het subsidieprogramma Impuls 
Omgevingsveiligheid 2015-2018. Dit programma valt onder het ministerie van 
Infrastructuur en Milieu. 
Het ministerie van I&M heeft op ambtelijk niveau aangekondigd dat extra benodigde 
gelden voor de duurzaamheidsagenda mogelijk voor het jaar 2018 worden afgeroomd 
van de beschikbare subsidie Impuls Omgevingsveiligheid. 
Het landsdeel Brabant kan nu jaarlijks maximaal € 410.000 aan declarabele kosten 
aanmelden voor subsidie, waarvan maximaal € 100.000 door veiligheidsregio Brabant-
Noord kunnen worden aangemeld.  
De verwachting is dat de mogelijk afroming van de subsidie aan landsdeel Brabant voor 
de veiligheidsregio Brabant-Noord weinig risico met zich brengt. Dit omdat het door 
beperkte uitvoeringscapaciteit niet mogelijk is om evenveel of meer declarabele kosten te 
genereren dan het plafondbedrag van € 100.000. In de begroting 2018 is rekening 
gehouden met een maximale subsidie van € 60.000. Een afroming tot aan € 40.000 zal 
voor veiligheidsregio Brabant-Noord geen financiële implicaties meebrengen.  
 
De subsidie Impuls Omgevingsveiligheid houdt na 2018 op te bestaan. Vanaf 2019 zullen 
de veiligheidsregio’s naar het zich nu laat aanzien geen subsidie meer ontvangen voor 
versterking van de aandachtsgebieden externe veiligheid en industriële veiligheid bij 
gemeenten. 

 Vennootschapsbelasting VpB 

Met ingang van 1-1-2016 geldt de VpB ook voor overheidsorganisatie. Voor advies 
hebben de VR’s BDO ingeschakeld. Zij zijn in onderhandeling met de belastingdienst. 
Voor de aangifte zullen we ook gebruik maken van BDO en we zullen uitstel voor de 
aangifte aanvragen. D.w.z. dat de eerste aangifte in 2018 wordt gedaan. Op dit moment 
wachten we nog op antwoord van de belastingdienst.  
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 Wet Houdbaarheid overheidsfinanciën (Wet Hof) 
De Wet Hof is op 11 december 2013 vastgesteld. Hierin is bepaald dat het Rijk en 
decentrale overheden samen tekenen om het begrotingstekort (het EMU-tekort) volgens 
Europese afspraken terug te dringen. Daarmee wordt de investeringsruimte beknot. De 
tekortnorm is trapsgewijs teruggeschroefd naar 0,2% in 2017. 
Door het uitstellen van investeringen kan de brandweer in de komende jaren met de 
grenzen van de Wet Hof worden geconfronteerd. 
 

 Detachering medewerkers 
Er zijn vanuit de Brandweer 2 medewerkers voor 50% gedetacheerd bij het GMC 
waarvan de detacheringscontracten eenzijdig beëindigd kunnen worden. Deze eenzijdige 
opzegging zou tot meerkosten voor de veiligheidsregio kunnen leiden. 
 

 Autonome prijsstijgingen van brandweermaterieel 
Als gevolg van prijspolitiek van leveranciers, kostenverhogingen van buitenlandse 
toeleveranciers en zwaardere milieueisen extra meerkosten ontstaan bij aanschaf en 
vervanging van brandweermaterieel. Het risico bestaat dat deze stijgingen zich sneller 
ontwikkelen dan de jaarlijkse reguliere indexeringen. 
 

 Beroepsziekten en arbeidshygiëne  
De afgelopen tijd is onderzoek gedaan naar de risico’s van beroepsziekten bij 
brandweerpersoneel en de te nemen maatregelen om dit risico te beperken. De 
financiële consequenties hiervan zijn bij de bestuursconferentie in beeld gebracht. 
 

 Realisatie bezuiniging € 250.000 meldkamer brandweer 
De bezuiniging van € 250.000 in verband met de samenvoeging van de meldkamers is 
een proces dat  landelijk wordt gecoördineerd. Daardoor is op dit moment niet duidelijk 
wanneer en of de besparing gerealiseerd kan worden. In de begrotingen voor 2017 en 
2018 zijn incidentele dekkingen gevonden binnen de bestaande middelen. Tijdens de 
bestuursconferentie is de haalbaarheid van deze bezuiniging aan de orde gesteld. 
 

 Additionele capaciteit ten behoeve van de vorming van de LMO 
De vorming van de locatie Oost-Brabant LMO behelst onder andere de doorvoering van 
de businesscase harmonisatie GMS voor het Gemeenschappelijk Meldcentrum Brabant-
Noord in verband met de noodzakelijke afstemming van procedures, protocollen en 
coördinatieregelingen tussen de Brandweren Brabant-Noord en Brabant-Zuidoost. Dit 
proces zal een aanzienlijke capaciteitsinzet vragen, die nu nog niet kwantificeerbaar is en 
zich vertaalt in een risico in de kostensfeer. 
 

 

4.1.2 GHOR Brabant-Noord 

o Een infectieziekte is in deze regio een van de grootste risico’s en een uitbraak 
hiervan kan hoge personele (inzet)kosten met zich meebrengen. 

 
 

4.1.3 Gemeenschappelijk Meldcentrum 

o De vorming van de reserve voor de transitiekosten is akkoord bevonden door de 
AB’s van beide veiligheidsregio’s, waarmee de frictiekosten en daarmee de te 
voorziene financiële risico’s zijn afgedekt. 
 
  

4.1.4 Bevolkingszorg 

o Voor het programma Bevolkingszorg zijn geen (afwijkingen m.b.t.) specifieke 
risico’s te melden. 
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4.2 Bedrijfsvoeringsaspecten: Formatie en ziekteverzuim 

 
 

4.2.1 Formatie 

Algemeen 

 
Beroepsformatie per programma

FTE's

Begroot

2017

FTE's

Begroot

na wijziging

FTE's

Bezetting

2017

FTE's

Vacature-

ruimte

BBN  Risicobeheersing 36,70 36,70 36,56 0,14

BBN  Incidentbestrijding 96,97 96,97 97,76 -0,79 

BBN  Ondersteuning Brandweerprocessen 51,26 51,26 47,58 3,68

BBN  Crisis- en Rampbestrijding 5,20 5,20 4,92 0,28

BBN  Bedijfsvoering (incl. Regionaal Commandant) 38,77 38,77 34,07 4,70

GHOR 11,46 11,46 10,18 1,28

GMC 14,50 14,50 14,50 0,00

BZ 1,20 1,20 1,20 0,00

Totaal 256,06 256,06 246,77 9,29  
 

Brandweervrijwilligers

Aantal

Begroot

2017

Aantal

Begroot

na wijziging

Aantal

Bezetting

2017

Aantal

Vacature-

ruimte

Totaal 922 920 885 35  

Brandweer Brabant-Noord 

o Per 1 januari 2016 is er een bezuiniging van 2 fte gerealiseerd, zodat de formatie 
nu 228,9 fte bedraagt. Hiermee is aan de aan BBN opgelegde taakstelling 
(exclusief de MKB) voldaan. Bij de realisering van het LMO zal opnieuw een 
bezuiniging worden gerealiseerd. 

o Het aantal vrijwilligers dient conform de afspraken af te nemen tot 920 vrijwilligers 
per 1 januari 2016. Met de daling van de bezetting is dit nu gerealiseerd. 

GHOR Brabant-Noord 

o Bij het GHOR-bureau zijn 3 vacatures opnieuw ingevuld. Daarnaast hebben 
diverse personen een aanwijzing gehad voor een operationele crisisrol. 

Gemeenschappelijk Meldcentrum 

o Binnen het GMC heeft in de eerste helft van 2017 geen 
instroom/uitstroom/doorstroom plaatsgevonden. De formatie voor het GMC is met 
14,50 fte ongewijzigd gebleven. 

Bevolkingszorg 

o Geen wijzigingen. 
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4.2.2 Ziekteverzuim 

 
Ziekteverzuim per programma

BBN/BZ GHOR GMC

Verzuimpercentage 4,23% 2,59%

Meldingsfrequentie 0,4 0,9

Gemiddelde verzuimduur dgn 18,06 4,9 3,4

 

Brandweer Brabant-Noord 

o De ziekteverzuimcijfers geven geen aanleiding tot zorgen. Helaas heeft de 
organisatie momenteel enkele langdurig zieken.  

GHOR Brabant-Noord 

o Bij de GHOR is sprake van een laag ziekteverzuim. 

Gemeenschappelijk Meldcentrum 

o Het ziekteverzuim in het GMC is zeer laag geweest in de eerste helft van 2017; 
slechts 7 ziekmeldingen met een duur van gemiddeld 3,4 dagen. 

Bevolkingszorg 

o Geen bijzonderheden. 
 

 

4.2.3 Rechtmatigheid 

o Hier zijn geen bijzonderheden te melden. 


