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Aanleiding 

Op grond van de Financiële Verordening dient de Nota Reserves en voorzieningen periodiek te 
worden vastgesteld. In bijgaande Nota Reserves en voorzieningen zijn de reserves en 
voorzieningen geactualiseerd. De teksten in Hoofdstuk 1 tot en met 3 zijn ongewijzigd gebleven. 
 

Aanpassingen van de reserves 
 
Brandweer 
 
Herallocatie bestemmingsreserves 
Bij de bestuursconferentie 2017 is een weergave gegeven van een mogelijke herallocatie ter 
dekking van de kosten voor de versteviging van de brandweerorganisatie. Het is nu nog te 
prematuur om via deze Nota Reserves en voorzieningen deze herallocatie formeel te regelen. 
Later, als er helderheid bestaat over respectievelijk de Reserve Convenantgelden en de Reserve 
Locatie-Onafhankelijke Bluswatervoorziening, is het juiste moment om de herallocatie ter 
besluitvorming aan u voor te leggen. Wat we wél via deze nota als herallocatie meenemen, 
voortkomend uit de bestuursconferentie, is de vrijval van het bedrag van € 1,5 miljoen uit de 
Reserve Kapitaallasten materieel ten gunste van de Reserve Versteviging brandweerorganisatie.  
 
Reserves 

 Einddatum Reserve Locatie-Onafhankelijke Bluswatervoorziening 

Over deze reserve moet nog separate besluitvorming plaatsvinden. In afwachting daarvan, 

wordt voorgesteld om de reserve te handhaven tot 31-12-2018. 

 

 Vrijval Reserve Kapitaallasten materieel: € 1.500.000 
Eind 2016 is een door de contactambtenaren geadviseerd intern onderzoek afgerond naar de 
gewenste hoogte van de reserve kapitaallasten materieel. Hierbij is het investeringsplan voor 
de komende jaren in aanmerking genomen en de daaruit voortvloeiende verwachte 
toevoegingen. Uit het onderzoek is gebleken dat het saldo met zekerheid € 1.500.000 hoger 
zal zijn dan voor de egalisatiedoelstelling noodzakelijk is. Op basis van deze bevindingen 
wordt voorgesteld om dit bedrag te laten vrijvallen. 
 

 Einddatum Reserve Convenantgelden 
Naar aanleiding van de ondertekening van het convenant Veiligheidsregio 2008-2009 (d.d. 9 

juli 2008), heeft BZK de Veiligheidsregio incidentele bijdragen toegekend welke werden 

gereserveerd. In 2015 werd een plan opgesteld voor de afbouw van de reserve in de jaren 

2015-2017. Dit plan is in 2017 geactualiseerd en het ligt het in de verwachting dat er eind 

2017 een saldo zal bestaan. Met het oog op de bestuursconferentie 2018, wordt voorgesteld 

de reserve te handhaven tot 31-12-2018. 

 

 Reserve Incidentele dekking bijdragen GEO(IFV): opheffen 31-12-2017. 
Bij de resultaatbestemming 2015 (AB 07-07-2016), reserveerde het bestuur van de VR uit het 
batig exploitatiesaldo 2015 de bijdragen voor 2016 en 2017 aan dit landelijke programma, 
zijnde € 52.000. Deze middelen zijn besteed en de reserve kan vervallen. 

 

Voorstel 
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Sinds de laatste actualisatie zijn de reserves Risico- en crisiscommunicatie, Verlofuren, 
Vakantiegeld en Strategische agenda versterking VR’s vervallen en middels separate 
besluitvorming opgeheven. Deze zijn uit deze nota verwijderd. 
 
 
GMC 
 
Reserves 

 Algemene Reserve: ongewijzigd 
De Algemene Reserve van het GMC is ongewijzigd, maar deze zal opnieuw worden 
beoordeeld bij de vorming van de Meldkamer Oost-Brabant. 
 

 Bestemmingsreserve informatievoorziening: opgeheven 
Ten tijde van de jaarverantwoording 2016 was duidelijk dat de oorspronkelijke doelstelling niet 
meer als een afzonderlijk speerpunt moest worden gezien, maar onderdeel is van de hele 
ontwikkeling van de landelijke meldkamerorganisatie. Daarom werd door het Algemeen 
Bestuur besloten (AB 07-07-2017) om het saldo van € 250.855 te heralloceren binnen het 
GMC en toe te voegen aan de bestemmingsreserve ‘onvoorziene kosten samenvoeging 
meldkamers’. 
 

 Bestemmingsreserve Harmonisatie GMS: opgeheven  
De bestemmingsreserve t.b.v. 50% van de projectkosten harmonisatie GMS-systemen Oost-
Brabant is in 2016 volledig benut. 
 

 Bestemmingsreserve Desinvesterings- en frictiekosten samenvoeging meldkamers: 
handhaven 
Het Algemeen Bestuur heeft besloten (AB 07-07-2017) een reserve te vormen ter financiering 
van desinvesterings- en frictiekosten. Uit het positieve resultaat 2016 van het GMC is  
€ 521.411 aan de reserve toegevoegd. Gelijktijdig is door VRBZO een bijdrage ter grote van 
de frictiekosten VRBZO aan deze reserve toegevoegd (€ 175.921). De maximale grootte van 
de reserve incl. bijdrage VRBZO is € 697.000.  
 

 Bestemmingsreserve Onvoorziene kosten samenvoeging meldkamers: handhaven 
Om aan een budgettair neutrale samenwerking te kunnen blijven voldoen heeft het Algemeen 
Bestuur besloten (AB 07-07-2017) om een bestemminsreserve “Onvoorziene kosten 
samenvoeging meldkamers” te vormen. Hierbij dient steeds de bijdrage van de VRBZO 
inzichtelijk te worden gemaakt. Onttrekkingen aan deze reserve moeten aan het Dagelijks 
Bestuur en de korpsleiding worden voorgelegd. Uit het resultaat 2016 is € 477.331 aan de 
reserve toegevoegd en vanuit de bestemmingsreserve informatievoorziening € 250.855. 

 
Voorzieningen 

 Voorziening Groot onderhoud: opgeheven 
In het kader van de aanstaande verbouwing van het pand aan de Gruttostraat in ’s-
Hertogenbosch is deze voorziening vrijgevallen en opgeheven. 

 
 
 
GHOR 
 
Gezien de overeenkomst ‘kosten voor gemene rekening’, worden voor de GHOR geen nieuwe 
bestemmingsreserves gevormd. Alle bestaande reserves, behalve de Algemene Reserve GHOR, 
zijn inmiddels opgeheven. 
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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 Nota Reserves en Voorzieningen, maar uiten 
hun zorgen ten aanzien van het verlagen van de Reserve Kapitaallasten Materieel. Afgesproken is 
dat de uitkomsten van het onderzoek zullen worden gedeeld met de Contactambtenaren. 
 

Advies Financiële Commissie 

De Financiële Commissie adviseert positief over de nota Reserves en Voorzieningen. 
 

Voorstel 

Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld als volgt te besluiten: 
1. de Nota reserves en voorzieningen 2017 Brandweer Brabant-Noord vast te stellen; 
2. de einddatum van de Reserve Locatie Onafhankelijke Bluswatervoorziening en de Reserve 

Convenantgelden te verlengen tot 31-12-2018. 
 
 
 
       

Akkoord Ja   Nee  Afwijkend besluit   

 
Secretaris: dr. ir. P. Verlaan MCDm      Paraaf:  …………… 
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Nota Reserves en Voorzieningen – Veiligheidsregio Brabant-Noord  

1. Inleiding 
De reserves en voorzieningen behoren tot het financiële vermogen van de Veiligheidsregio Brabant-

Noord. Hoe de Veiligheidsregio omgaat met de reserves en voorzieningen is een bestuurlijke keuze, 

waarvoor we de basis leggen in de financiële verordening. Artikel 13 van deze verordening bevat de 

bepaling dat de overzichten van de reserves en voorzieningen integraal onderdeel uitmaken van de 

begroting en de jaarrekening. Daarnaast bevat dit artikel de bepaling dat het dagelijks bestuur 

periodiek een nota reserves en voorzieningen aanbiedt. 

 

Deze nota gaat dieper in op de uitgangspunten die de Veiligheidsregio Brabant-Noord hanteert bij het 

werken met reserves en voorzieningen. De nota kent de volgende opbouw: 

 

 Achtergrond reserves en voorzieningen; 

 Uitgangspunten Veiligheidsregio Brabant-Noord; 

 Reserves Veiligheidsregio Brabant-Noord; 

 Voorzieningen Veiligheidsregio Brabant-Noord.  

 

In de achtergrond gaan we dieper in op de werking van reserves en voorzieningen. De 

uitgangspunten bevatten de manier waarop de Veiligheidsregio Brabant-Noord om gaat met onder 

meer de vorming van reserves. De overzichten met voorzieningen en reserves bevatten de positie 

van de veiligheidsregio per 31 december 2016/1 januari 2017. 

2. Achtergrond reserves en voorzieningen 
De financiële regelgeving waaronder de Veiligheidsregio Brabant-Noord haar werk doet, is gelijk aan 

die van gemeenten en provincies. Daarom bevat dit hoofdstuk een vertaling van de regelgeving naar 

de financiële uitgangspunten van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Het Besluit Begroting en 

Verantwoording Provincies en Gemeenten (het BBV) definieert in artikel 43 en artikel 44 wat we 

verstaan onder reserves en voorzieningen. Paragraaf 2.1 benoemt het onderscheid, paragraaf 2.2 gaat 

dieper in op de reserves, paragraaf 2.3 op de voorzieningen. 

2.1. Onderscheid reserves en voorzieningen 
Het belangrijkste onderscheid tussen reserves en voorzieningen, is dat de reserves zijn aan te 

merken als het eigen vermogen van de Veiligheidsregio, terwijl de voorzieningen gelden als vreemd 

vermogen. Dit wezenlijke onderscheid werkt door in de bepalingen over de reserves en de 

voorzieningen.  

 

Artikel 43 bepaalt de typen reserves.  

 

Omdat de verhouding tussen dagelijks bestuur en algemeen bestuur in aard vergelijkbaar is met de 

verhouding tussen college en gemeenteraad, lezen we onder lid 2 in plaats van ‘raad’ het woord 

‘algemeen bestuur’. Dat betekent dat het algemeen bestuur bestemmingsreserves beschikbaar kan 

stellen. Er is geen verdere specificering van bestemmingsreserves, die kunnen voor ieder doel in het 

leven geroepen worden. 

 

Artikel 44 bepaalt de regels over voorzieningen. 

Artikel 43 
1. In de balans worden de reserves onderscheiden naar: 

a. de algemene reserve; 
 b. de bestemmingsreserves. 

2. Een bestemmingsreserve is een reserve waaraan provinciale staten respectievelijk de raad een 
bepaalde bestemming heeft gegeven. 
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Bij voorzieningen ligt de verplichting om tot een volledig en betrouwbaar overzicht te komen, bij het 

dagelijks bestuur als verantwoordelijke voor de financiële organisatie en het financiële beheer van de 

Veiligheidsregio Brabant-Noord. Voorzieningen kennen een verplicht karakter, in tegenstelling tot het 

relatief open karakter van (bestemmings)reserves. 

2.2. Toelichting op reserves 
Reserves zijn vermogensbestanddelen die als eigen vermogen zijn aan te merken. Ze zijn 

bedrijfseconomisch vrij te besteden. Op bestuurlijk niveau kan aan specifiek benoemde reserves een 

bepaalde bestemming worden gegeven. De reserves worden daarom onderscheiden in een 

algemene reserve en bestemmingsreserves. Bestemmingsreserves zijn geen harde verplichtingen, 

eerder intenties om bepaalde middelen vrij te maken.  

Het is mogelijk om een bestemmingsreserve in te zetten voor beleidsdoeleinden die vooraf zijn 

benoemd. 

 

De algemene reserves zijn alle reserves, niet zijnde bestemmingsreserves, die primair dienen als 

weerstandsvermogen om tegenvallers in de exploitatie op te vangen. De omvang van de algemene 

reserve is afhankelijk van de risico’s die de veiligheidsregio, afgezet tegen de exploitatie, loopt. 

Binnen Brandweer Brabant-Noord is hiervoor de nota weerstandsvermogen leidend. Voor GHOR en 

GMC heeft het algemeen bestuur een maximum van 7% van het lastenvolume (inclusief 

financieringslasten) gesteld. 

 

De vorming van de algemene reserve geschiedt in principe door bestemming van batige 

exploitatiesaldi. Aanwending van de algemene reserve kan alleen plaatsvinden door het nemen van 

een expliciet besluit door het algemeen bestuur. 

2.2.1. Verschil met stille reserves  
Ook stille reserves, die van substantiële betekenis kunnen zijn, in relatie tot het balanstotaal dan wel 

de financiële positie, moeten zichtbaar worden bij de jaarrekening. Dit kan in de toelichting bij de 

balans. Van een stille reserve is sprake als de marktwaarde (actuele opbrengstwaarde) van een actief 

hoger is dan de boekwaarde, die gebaseerd is op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. De regels 

rondom stille reserves bieden weinig ruimte voor verdere aanpassing aan de Veiligheidsregio. 

Daarom behandelen we deze niet in deze nota.  

 

Artikel 44 
1. Voorzieningen worden gevormd wegens: 

a) Verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch 
redelijkerwijs te schatten; 

b) Op de balansdatum bestaande risico's ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of 
verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten; 

c) Kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die 
kosten zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar 
en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren; 

d) De bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt 
geheven als bedoeld in artikel 35, eerste lid, onder b. 

 
2. Tot de voorzieningen worden ook gerekend van derden verkregen middelen die specifiek besteed 

moeten worden, met uitzondering van de voorschotbedragen, bedoeld in artikel 49, onderdeel b. 
 

3. Voorzieningen worden niet gevormd voor jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde 
verplichtingen van vergelijkbaar volume 
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2.3. Toelichting op voorzieningen 
Artikel 44 van het BBV bepaalt wanneer sprake is van voorzieningen. Voorzieningen zijn 

passiefposten op de balans. Deze posten geven een schatting van de voorzienbare lasten in verband 

met risico’s en verplichtingen, waarvan de omvang en/of het tijdstip van optreden per de balansdatum 

min of meer onzeker zijn, maar redelijkerwijs wel in te schatten. De oorzaken van de verplichting 

liggen in de periode voorafgaande aan de balansdatum. 

 

Het gaat bij voorzieningen om min of meer onzekere verplichtingen, die te zijner tijd schulden kunnen 

worden. Ook kunnen voorzieningen betrekking hebben op verplichtingen samenhangend met het in 

de tijd onregelmatig gespreid zijn van bepaalde kosten, zoals groot onderhoud. Voorzieningen zijn 

ook mogelijk voor lasten die voortvloeien uit de bedrijfsvoering, zoals rechtsgedingen, reorganisaties 

en dergelijke. Voor de gevolgen van toekomstige gebeurtenissen, die niet in causale relatie staan tot 

het bedrijfsgebeuren in de periode voorafgaand aan de balansdatum, kunnen we geen voorzieningen 

vormen.  

 

Lid 3 van artikel 44 bepaalt dat er geen voorzieningen mogen worden getroffen voor jaarlijks 

terugkerende aan arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een vergelijkbaar volume, zoals 

pensioen en wachtgeld- verplichtingen. Reden hiervoor is dat dergelijke verplichtingen door de 

regelgeving van het BBV al in de begroting en de meerjarenraming zijn verwerkt. Verplichtingen 

waarvan het bedrag oploopt, dienen wel als voorziening te worden opgenomen. Hierbij valt te denken 

aan wachtgeldverplichtingen, bijvoorbeeld in het geval van personele krimp. 

 

Voorzieningen moeten naar beste schatting dekkend zijn voor de achterliggende verplichtingen en 

risico’s. Als onderligger voor de voorzieningen wordt in de meeste gevallen gebruik gemaakt van 

beheerplannen. De onderbouwing, planning van de uitgaven en de voeding van de voorzieningen zijn 

in de beheerplannen samengevat en in de tijd uitgezet. 

3. Uitgangspunten reserves en voorzieningen 
Veiligheidsregio Brabant-Noord 

Dit hoofdstuk behandelt de uitgangspunten die de Veiligheidsregio Brabant-Noord hanteert bij het 

werken met reserves en voorzieningen. De uitgangspunten staan in de kaders, daaronder staat per 

uitgangspunt een toelichting.  

3.1. Uitgangspunten (bestemmings)reserves  
Hieronder staan de belangrijkste uitgangspunten voor het werken met bestemmingsreserves.  

 

 

Jaarlijks krijgt de Veiligheidsregio Brabant-Noord van het algemeen bestuur de middelen om haar 

doelen te realiseren. Die middelen verstrekt het algemeen bestuur specifiek voor een jaar, met 

uitzondering van sommige projectbudgetten. De reguliere exploitatie is daarmee de meest voor de 

hand liggende manier om de te bereiken doelen te bekostigen. Alleen in uitzonderingsgevallen kan de 

Veiligheidsregio Brabant-Noord via bestemmingsreserves dekking creëren voor bepaalde doeleinden.  

 

a. De Veiligheidsregio Brabant-Noord streeft ernaar de inzet van middelen voor de 
realisatie van beleidsdoelen zoveel mogelijk direct te verwerken via de jaarlijkse 
exploitatie. 

b. Het instellen van bestemmingsreserves voor het realiseren van beleidsdoelen beperkt de 
Veiligheidsregio Brabant-Noord zo veel mogelijk. De omvang van de middelen is precies 
toereikend om het doel van de reserve te realiseren. 
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Uitgangspunt b. vormt een uitwerking op uitgangspunt a. Hiermee verplichten we ons om zo min 

mogelijk bestemmingsreserves te benoemen voor de doeleinden die we nastreven. Als we bij 

uitzondering toch een reserve opnemen, is deze niet meer dan toereikend voor het doel dat wordt 

beoogd met de reserve. 

 

 

Uitgangspunt c. bepaalt dat de reserves beschikbaar mogen blijven zolang het doel waarvoor de 

reserve beschikbaar is, nog niet is behaald. Dit is bruikbaar indien de termijn onder uitgangspunt e. 

wordt overschreden. Er is dan nog de mogelijkheid om de reserve in stand te houden, zonder deze 

direct van de balans te halen.  

 

 

 

 

 

De algemene reserve is de reserve die de Veiligheidsregio hanteert om voor noodgevallen voldoende 

middelen achter de hand te hebben. In de Nota Weerstandsvermogen en Risicomanagement, 

vastgesteld door het algemeen bestuur, zijn de uitgangspunten voor de hoogte van de algemene 

reserve neergelegd. Op twee momenten behandelen we of de hoogte van de algemene reserve nog 

toereikend is (in de programmabegroting en in de jaarrekening). Er volgt een apart voorstel op het 

moment dat de algemene reserve verhoogd of verlaagd dient te worden. 

 

Uitgangspunt e. bepaalt de voorwaarden waar het voorstel voor het instellen van een 

bestemmingsreserve in ieder geval aan moet voldoen. Met deze voorwaarden aan het voorstel wordt 

voor het algemeen bestuur duidelijk hoe de Veiligheidsregio de bestemmingsreserve inzet en over 

welke tijdsperiode de bestemmingsreserve beschikbaar is. Daarnaast stelt een voorstel automatisch 

een limiet aan de hoogte van een reserve. Dat zorgt voor overzicht en duidelijkheid. De 

Veiligheidsregio weet vooraf onder welke voorwaarde een reserve wordt gevormd. Dit zijn regels die 

we in aanvulling op het BBV opstellen. Die regels blijven onverkort van kracht. 

 

 

Door dit uitgangspunt voorziet het dagelijks bestuur het algemeen bestuur op jaarbasis met een 

overzicht van hoe de Veiligheidsregio de reserves inzet en gebruikt om haar doelen te bereiken. 

Daarnaast biedt dit uitgangspunt de basis voor hoe de (bestemmings)reserves zich door de jaren 

heen gaan ontwikkelen. 

  

d. De uitgangspunten uit de nota weerstandsvermogen bepalen de hoogte van de algemene 
reserve. We rapporteren hierover in de paragraaf Weerstandsvermogen van de begroting 
en jaarrekening.  

c. We houden bestemmingsreserves aan op de balans zolang deze nog beschikbaar dienen 
te blijven voor het doel waarvoor de middelen zijn gereserveerd (spaarfunctie). 

f. De programmabegroting bevat de meerjarige planning van dotaties en onttrekkingen aan 
de reserves. Daarvoor stellen we meerjarige bestedingsplannen op, waarin we de hoogte 
van het saldo en de dotaties en onttrekkingen koppelen aan de uitvoering.  

e. Bij het instellen van een bestemmingsreserve legt het dagelijks bestuur een specifieke 
onderbouwing ter vaststelling voor aan het algemeen bestuur. In de onderbouwing staat in 
ieder geval:  
1. de naam van de reserve; 
2. het corresponderende begrotingsprogramma; 
3. het nut en de noodzaak van de reserve; 
4. de maximale grootte van de reserve;  
5. de maximale duur waarop de reserve beschikbaar is.  
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Hiermee kan het dagelijks bestuur verantwoording afleggen over de manier waarop de reserves zijn 

aangewend om de beoogde beleidsdoelen te halen. Ook ontstaat hierdoor extra inzicht in de 

voortgang van de besteding van de reserves. Het algemeen bestuur kan op basis van dit 

(voortschrijdend) inzicht bepalen om al dan niet te kiezen voor het vrijvallen van de reserve.  

 

 

Dit uitgangspunt is noodzakelijk om het rechtmatig handelen van de Veiligheidsregio te blijven 

garanderen. We ramen voorafgaand aan het jaar welk bedrag we willen onttrekken of doteren. Als 

een dotatie of onttrekking hoger is dan geraamd, verantwoorden we dat via de resultaatbestemming, 

zodat een apart besluit over de besteding van de extra middelen is gegarandeerd. 

 

 

Veiligheidsregio Brabant-Noord gaat aan de reserves geen bespaarde rente of inflatiecorrectie toe 

voegen. Vanuit het beperken van de reservepositie kiezen we er voor om het moment van instellen 

een bedrag te reserveren dat uiteindelijk nodig is voor de realisatie van de bestemming. Het 

toevoegen van bespaarde rente of een inflatiecorrectie is dan niet nodig. Er is een extra stimulans om 

de bestemming en daaraan verbonden inzet van de reserve op tijd te realiseren. Op het moment dat 

de realisatie achterloopt en door inflatie een tekort ontstaat, zal het algemeen bestuur een 

budgetverhoging moeten goedkeuren.  

3.2. Uitgangspunten voorzieningen Veiligheidsregio 
Brabant-Noord 

Voor de voorzieningen geldt dat de Veiligheidsregio minder mogelijkheden heeft om eigen 

uitgangspunten voor het beleid op te stellen. Door het dwingende karakter van voorzieningen en de 

verplichting een voorziening op te nemen indien redelijkerwijs is in te schatten dat er kosten gemaakt 

gaan worden, is het aantal uitgangspunten op het gebied van voorzieningen beperkt. We nemen er 

twee. 

 

 

Op het moment dat de verschillende kazernes overkomen en de Veiligheidsregio verantwoordelijk 

wordt voor het onderhoud van deze kazernes, bestaat de verplichting om een voorziening voor het 

groot onderhoud van deze kazernes aan te maken. Deze voorziening en de hoogte hiervan 

onderbouwen we met een meerjarenonderhoudsplan.  

  

g. De jaarrekening bevat de verantwoording van de ontwikkelingen van de reserves. In de 
verantwoording zetten we de geraamde dotaties en onttrekkingen af tegen de 
gerealiseerde dotaties en onttrekkingen.  

h. In de jaarrekening verantwoorden we dotaties aan en onttrekkingen uit reserves tot 
maximaal het bedrag dat door het algemeen bestuur bij de begroting of begroting na 
wijziging beschikbaar is gesteld.  

i. Aan de reserves wordt geen bespaarde rente of inflatiecorrectie toegevoegd. 

j. Een voorziening voor groot onderhoud onderbouwen we met een 
(meerjaren)onderhoudsplan.  
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Het BBV verbiedt in eerste instantie om rente toe te rekenen aan voorzieningen. Daarna nuanceert de 

regelgeving dit en hanteert men twee uitzonderingen: 

Rentetoerekening aan voorzieningen is niet toegestaan, behalve in het geval dat: 

a. de voorziening tegen contante waarde is gewaardeerd; 

b. de rentetoevoeging verplicht is opgelegd, bijvoorbeeld bij een voorziening gevormd uit 

bijdragen van derden, waarbij de rentetoevoeging wordt gezien als een toevoeging om de 

voorziening op de juiste hoogte te houden. 

 

Omdat de Veiligheidsregio voorzieningen niet tegen contant waarde op de balans heeft staan en 

geen sprake is van bijdragen van derden voor voorzieningen, mogen we per definitie dus geen rente 

toerekenen aan voorzieningen. 

  

k. We rekenen geen rente toe aan voorzieningen.  
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4. Reserves Veiligheidsregio Brabant-Noord 
Voor het beschrijven van de reserves van Veiligheidsregio Brabant-Noord baseren we ons op de 

reserves per balansdatum 31-12-2016. We maken een onderscheid tussen de reserves van 

Brandweer Brabant-Noord, de GHOR, en de reserves van het GMC. Ook maken we een onderscheid 

tussen de algemene reserves en de bestemmingsreserves. 

 

 
 

De reserves die actueel zijn worden hieronder nader toegelicht. 

  

Reserves BBN (inclusief Bevolkingszorg) bedragen * € 1

Omschrijving

Eindsaldo 

2016

Verwerking 

resultaat 

2016 Maximum Einddatum

Algemene reserve BBN:

Algemene reserve: 1.700.001                   -225.979                     1.700.000                   NVT

Bestemmingsreserves BBN:

Activiteitenbudget vrijwilligers 35.629                        150.000                      NVT

Realistisch oefenen 198.614                      300.000                      NVT

Kwaliteitsverbetering brandweeronderwijs 125.564                      NVT Einde project

BZK Materieel haakarmvoertuig 94.746                        NVT 2030

Locatie Onafhankelijke Bluswatervoorziening 2.409.611                   NVT 2017

Kapitaallasten materieel & materiaal 2.182.421                   2025

Convenantgelden veiligheidsregio 970.534                      NVT 2017

Huisvesting 117.097                      NVT 2020

Verlofuren -                                    

Vakantiegeld -                                    

Bevolkingszorg 150.000                      150.000                      NVT

Strategische agenda versterking VR's -                                    

Incidentele dekking bijdragen GEO(IFV) 26.000                        NVT 2.017                           

Subtotaal 8.010.216                   -225.979                     

Reserves GHOR bedragen * € 1

Omschrijving

Eindsaldo 

2016

Verwerking 

resultaat 

2016 Maximum Einddatum

Algemene reserve GHOR:

Algemene reserve: 178.000                      7% v.h. exploitatietotaal NVT

Bestemmingsreserves GHOR:

Reserve vakbekwaamheidstraject sleutelfunctionarissen 16.264                        -16.264                       

Subtotaal 194.264                      -16.264                       

Reserves GMC bedragen * € 1

Omschrijving

Eindsaldo 

2016

Verwerking 

resultaat 

2016 Maximum Einddatum

Algemene reserve GMC:

Algemene reserve: 226.665                      7% v.h. exploitatietotaal NVT

Bestemmingsreserves GMC:

Informatievoorziening (2010) 250.855                      -250.855                     NVT Einde project

Harmonisatie GMS -                                    

Desinvesterings- en frictiekosten samenvoeging

meldkamers (exclusief toevoeging VRBZO) 521.411                      697.000 incl. VRBZO Einde project

Onvoorziene kosten samenvoeging meldkamers (exclusief bijdragen 

VRBZO) 728.186                      Einde project

-                                    

Subtotaal 477.520                      998.742                      

Totaal reserves VR 8.682.000                   

Mutaties o.b.v. de resultaatbestemming zijn expliciet vermeld, aangezien deze de actuele standen ten opzichte van 31-12-2016 sterk beinvloeden;

Reservemutaties 2017 zijn niet meegenomen en slechts in de toelichtingen vermeld ter onderbouwing van voor te stellen herallocaties.



9 
Nota Reserves en Voorzieningen – Veiligheidsregio Brabant-Noord  

4.1. Reserves Brandweer Brabant-Noord 

4.1.1. Algemene reserve 
De nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen Brandweer Brabant-Noord bepaalt wat de 

risico’s en de weerstandscapaciteit van de Brandweer Brabant-Noord zijn en geeft normen voor de 

hoogte van de algemene reserve. Op 3 april 2013 heeft het Algemeen Bestuur op basis van deze 

nota, de ondergrens van de Algemene reserve vastgesteld op €1,2 miljoen en de bovengrens op 

€ 1,7 miljoen, zodat de Algemene reserve voldoende weerstandsvermogen biedt. 

 Per 31-12-2016 bedraagt deze reserve: € 1.700.000 

 Na resultaatbestemming 2016 bedraagt deze reserve: € 1.474.000 

 De maximale grootte van de reserve is: € 1.700.000 

 De maximale duur waarop de reserve beschikbaar is: n.v.t. 

 

4.1.2. Bestemmingsreserves 
 

Reserve Activiteitenbudget vrijwilligers 

Jaarlijks kan de postcommandant van een brandweerpost beschikken over een budget van € 100 per 

vrijwilliger voor attenties en korpsactiviteiten. Daarnaast ontvangt iedere personeelsvereniging een 

bedrag van € 50 per vrijwilliger. In het vrijwilligersreglement is bepaald dat na afloop van het jaar het 

restantbudget kan worden overgeheveld naar het volgende jaar. Op 26 juni 2013 heeft het Algemeen 

Bestuur ingestemd met de vorming van de reserve Activiteitenbudgetten om daar jaarlijks het restant 

activiteitenbudget vrijwilligers in te storten en aan het begin van het volgende jaar dit bedrag toe te 

voegen aan het dan beschikbare budget. 

 Per 31-12-2016 bedraagt deze reserve: € 36.000 

 De maximale grootte van de reserve is: € 150.000 

 De maximale duur waarop de reserve beschikbaar is: n.v.t. 

 

Reserve realistisch oefenen BBN 

Deze reserve is bedoeld voor de vierjaarlijkse operationele training officieren. Jaarlijks wordt één 

vierde van het benodigde bedrag (momenteel € 45.000) gedoteerd aan de reserve. Eenmaal in de 

vier jaar wordt de reserve aangewend ter dekking van de werkelijke uitgaven. De nieuwe oefeningen 

staan gepland voor 2017. 

 Per 31-12-2016 bedraagt deze reserve € 199.000 

 De maximale grootte van de reserve is: € 300.000 

 De maximale duur waarop de reserve beschikbaar is: n.v.t. 
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Reserve kwaliteitsverbetering brandweeronderwijs 

Tot en met 2012 kon er jaarlijks, via de NVBR, een aanvraag voor ESF-subsidie worden ingediend. 

Op 2 april 2008 heeft het algemeen bestuur ingestemd met de vorming van de reserve 

kwaliteitsverbetering brandweeronderwijs en wel om de volgende drie redenen: 

 De inkomsten lopen door de jaren heen niet gelijk aan de uitgaven; 

 Doel is de ESF gelden specifiek te besteden aan Kwaliteitsverbetering brandweeronderwijs; 

 De hoogte van de middelen en het moment van vaststellen van de subsidie waren vooraf niet 

exact bekend. 

Inmiddels wordt in landelijk verband deelgenomen aan de subsidieaanvragen. Deze gelden worden 

besteed aan de verbetering van de kwaliteit van het brandweeronderwijs. 

 Per 31-12-2016 bedraagt deze reserve: € 126.000 

 De maximale grootte van de reserve is: n.v.t. 

 De maximale duur waarop de reserve beschikbaar is: einde project 

 

Reserve BZK haakarmvoertuig 

Ter vervanging van materieel brandweercompagnieën is in 2010 een vaststellingsbeschikking van 

€ 142.645 van BZK ontvangen. Deze middelen zijn bestemd voor de vervanging van een 

haakarmvoertuig uit de compagnie in 2010. BZK hanteert een afschrijftermijn van 20 jaar. De 

investering zal worden geactiveerd. Ter dekking van de afschrijving valt jaarlijks 1/20e deel van 

reserve vrij ten gunste van de exploitatie. Voor het laatst zal dit in 2030 gebeuren. 

 Per 31-12-2016 bedraagt deze reserve: € 95.000. 

 De maximale grootte van de reserve is: n.v.t. 

 De maximale duur waarop de reserve beschikbaar is: tot en met 2030 

 

 

Reserve Locatie Onafhankelijke Bluswatervoorziening 

Om te zijner tijd over een afkoopbudget te kunnen beschikken, heeft het Algemeen Bestuur op 26 juni 

2013 ingestemd met de vorming van de bestemmingsreserve Locatie Onafhankelijke 

Bluswatervoorziening. 

 

Onderdeel van het project vernieuwde repressie was het vernieuwd bluswaterconcept van Brandweer 

Brabant-Noord. Dit betreft de inzet van tankautospuiten, brandkranen, geboorde putten, waterwagens 

en het grootwatertransport om te voorzien in voldoende bluswater. Op 1 april 2016 was dit concept 

operationeel. Dit bracht de kans met zich om een aantal van Brabant Water gehuurde brandkranen af 

te stoten. Deze kranen zouden kunnen worden afgekocht voor een vast bedrag per kraan. 

Op basis van de op 10 november 2016 door het AB vastgestelde beleidsregels Bereikbaarheid en 

Bluswatervoorziening kan inmiddels per gebied bezien worden welke kranen daadwerkelijk kunnen 

worden gemist. Hierover moet nog separate besluitvorming over plaatsvinden. 

 

 Per 31-12-2016 bedraagt deze reserve: € 2.410.000.  

 De maximale grootte van de reserve is: n.v.t. 

 De maximale duur waarop de reserve beschikbaar is: 31-12-2018. 

 

 

Reserve Kapitaallasten materieel & materiaal  

Sinds de regionalisering heeft Brandweer Brabant-Noord zich terughoudend opgesteld bij de 

aanschaf van nieuw materieel en materiaal. Met het oog op de te realiseren taakstellingen en het 

maken van efficiencyslagen door de schaalvergroting zijn veel, voornamelijk grote investeringen zoals 

TS-en, doorgeschoven in afwachting van de uitkomsten van het MVSO-traject. Hierdoor is er de 

afgelopen jaren steeds een incidenteel voordeel ontstaan op de kapitaallasten.  
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In 2014 is een nieuwe visie op repressie ontwikkeld. Daarbij is een materieelspreidingsplan opgesteld 

en de daarbij behorende benodigde personele sterkte per post vastgesteld. Eind dat jaar is de 

implementatie van deze plannen gestart en is de transformatie van het materieelpark in gang gezet, 

waarbij het aantal en soort voertuigen zal worden afgestemd op de visie. Hierdoor zullen we de 

komende jaren een groot deel van de doorgeschoven investeringen alsnog gaan realiseren. Ook 

worden we daarbij mogelijk geconfronteerd met incidentele extra afschrijvingskosten doordat 

(onder)delen van het materieel en materiaal ineens zullen moeten worden afgeschreven als gevolg 

van de aanbesteding en uniformering van het van de gemeenten overgenomen materieel. 

 

Het rollend materiaal dat in 2011 van de deelnemende gemeenten is overgenomen tegen de dan 

geldende boekwaarde betrof investeringen die gemiddeld genomen ingebracht zijn op het prijsniveau 

van het jaar 2000. De gemiddelde leeftijd van het rollend materieel was negen jaar op 1 januari 2011. 

Daarvoor is een budgetovername meegekregen die rekening houdt met de inflatie bij vervanging. Dit 

gegeven leidt tevens tot een meerjarig aflopend incidenteel voordeel dat in het jaar 2020 volledig zal 

zijn verdwenen. 

 

Voorts hebben de gemeenten tussen 1 januari 2003 en 1 januari 2011 de btw-kosten van 

investeringen teruggevorderd via het btw-compensatiefonds. In die periode van 8 jaar zijn alle 

investeringen exclusief btw geactiveerd. Deze investeringen zijn tegen boekwaarde per 1 januari 

2011 overgenomen door de geregionaliseerde brandweer.  

De maximale afschrijvingstermijn is 15 jaar, dat betekent dat het meerjarig incidenteel aflopend 

overschot op de kapitaallasten per 2026 zal zijn genormaliseerd. 

 

Op advies van de accountant is besloten (AB 12 november 2014) de kapitaallasten te egaliseren door 

middel van de vorming van reserve egalisatie kapitaallasten materieel en daarbij jaarlijks het verschil 

tussen het budget voor kapitaallasten en het budget voor intern doorberekende rente (rekenrente 

kapitaallasten) en de werkelijke kosten te storten 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. In verband met de egalisatiedoelstelling werd de reserve niet 

gemaximeerd. De reserve zal per 31 december 2025 worden opgeheven. Na diverse toevoegingen 

had de reserve per 31-12-2016 een saldo van € 2.182.000. 

 

 Per 31-12-2016 bedraagt deze reserve: € 2.182.000. 

 De maximale grootte van de reserve is: n.v.t. 

 De maximale duur waarop de reserve beschikbaar is: 31-12-2025  

 

 

Reserve Convenantgelden  

Naar aanleiding van de ondertekening van het convenant Veiligheidsregio 2008-2009 d.d. 9 juli 2008, 

heeft BZK de Veiligheidsregio een incidentele bijdragen toegekend. Het bestuur heeft ingestemd met 

de vorming van de reserve Convenantgelden Veiligheidsregio en de reserve in te zetten voor de 

totstandkoming van de in het convenant genoemde doelstellingen. Deze doelstellingen betreffen 

onder meer: 

 de volledige regionalisering van de brandweer, 

 het op orde brengen van de rampenbestrijding en crisisbeheersing, 

 te komen tot een slagvaardige organisatie van de rampenbestrijding en crisisbeheersing,  

 het realiseren van een duurzaam slagvaardige en professionele organisatie van de 

rampenbestrijding en crisisbeheersing, 

 een professioneel georganiseerde Veiligheidsregio 

Deze doelstellingen worden sedert de regionalisering projectmatig aangepakt. 

Ná de regionalisering van de brandweer hebben er extra dotaties in deze reserve plaatsgevonden 

met het oog op de verdere professionalisering van de brandweer door middel van de uitvoering van 
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het Missie, Visie, Strategie en Organisatietraject (MVSO) én vanwege de nog niet gerealiseerde 

opgelegde bezuinigingen. 

Daarnaast werd in 2015 een plan opgesteld voor de afbouw van de reserve in de jaren 2015-2017. 

Dit plan is in 2017 geactualiseerd, waarna de reserve eind 2017 nagenoeg compleet ingezet zou zijn.  

 

 Per 31-12-2016 bedraagt deze reserve: € 971.000 

 De maximale grootte van de reserve is: n.v.t. 

 De maximale duur waarop de reserve beschikbaar is: 31-12-2018. 

 

Reserve huisvesting BBN 

Deze reserve is in 2007 gevormd ter dekking van de kapitaallasten van de huisvestingskosten van het 

pand Orthenseweg ‘s-Hertogenbosch (AB 23 06 2004). De reserve is toereikend voor de dekking van 

deze kapitaallasten. Aan het einde van de afschrijvingstermijn in 2020 resteren er geen middelen in 

de reserve. 

 Per 31-12-2016 bedraagt deze reserve: € 117.000 

 De maximale grootte van de reserve is: n.v.t. 

 De maximale duur waarop de reserve beschikbaar is: tot en met 2020 

 

 

Reserve Bevolkingszorg  

Bij instelling van het programma Bevolkingszorg middels beleidskader 2016 (en de start van de 

activiteiten in 2015), heeft het Algemeen Bestuur besloten de reserve Bevolkingszorg te vormen, 

met een plafond van € 150.000. Overschotten en tekorten vanuit het programma Bevolkingszorg 

worden hieraan toegevoegd respectievelijk onttrokken. 

 Per 31-12-2016 bedraagt deze reserve: € 150.000 

 De maximale grootte van de reserve is: € 150.000 

 De maximale duur waarop de reserve beschikbaar is: niet van toepassing. 

 

 

Reserve Incidentele dekking bijdragen GEO(IFV)  

Het Veiligheidsberaad heeft op 18 maart 2016 ingestemd met het Programma GEO. Veiligheidsregio 

Brabant-Noord heeft aangegeven te kunnen instemmen onder voorwaarde dat er voor 2016 en 2017 

een dekking wordt gevonden ad € 26.000 per jaar voor de van de Veiligheidsregio Brabant-Noord 

verwachte bijdrage in de landelijke kosten van het programma.  

Bij de resultaatbestemming 2015 (AB 07-07-2016), reserveerde het bestuur van de VR de bijdragen 

voor 2016 en 2017 zijnde € 52.000 uit het batig exploitatiesaldo 2015. 

 

Met ingang van 2018 zou de bijdrage voor het programma GEO in de programmabegroting worden 

meegenomen, maar inmiddels heeft het IFV bericht dat de deelname tot 2020 om beschikbaar wordt 

gesteld. In 2017 is het resterende saldo inmiddels conform de doelstelling ingezet, waarmee de 

reserve vervalt. 

 

 Per 31-12-2016 bedraagt deze reserve: € 26.000 

 De maximale grootte van de reserve is: € 52.000 

 De maximale duur waarop de reserve beschikbaar is: tot en met 2017. 
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4.2. Reserves GHOR  

4.2.1. Algemene reserve GHOR 
Het Algemeen Bestuur heeft op 29-6-2011 ingestemd met de vorming van een algemene reserve, 

deze biedt een buffer voor het opvangen van risico’s in algemene zin. De bandbreedte de algemene 

reserve is door het bestuur vastgesteld op 5% tot 7% van het exploitatietotaal. 

 Per 31-12-2016 bedraagt deze reserve: € 178.000 

 De maximale grootte van de reserve is: 7% van het exploitatietotaal 

 De maximale duur waarop de reserve beschikbaar is: n.v.t. 

 

4.2.2. Bestemmingsreserves GHOR 
Gezien de overeenkomst ‘kosten voor gemene rekening’, worden voor de GHOR geen nieuwe 

bestemmingsreserves gevormd. Alle bestaande reserves, behalve de Algemene Reserve GHOR, zijn 

inmiddels opgeheven. 

 

4.3. Reserves GMC  

4.3.1. Algemene reserve GMC 
De algemene reserve is opgebouwd uit de voordelige saldi over 2001 t/m 2003. Deze reserve wordt 

binnen de doelstellingen van het GMC aangewend ter dekking van onvoorziene kosten. Ultimo 2004 

is besloten dat de omvang van de algemene reserve maximaal 7% van het lastenvolume (inclusief 

financieringslasten) mag bedragen. 

 Per 31-12-2016 bedraagt deze reserve: € 227.000 

 De maximale grootte van de reserve is: 7% van het exploitatietotaal 

 De maximale duur waarop de reserve beschikbaar is: n.v.t. 

4.3.2. Bestemmingsreserves GMC 
 

Bestemmingsreserve informatievoorziening  

In de balans is sinds 2010 een bestemmingsreserve Informatievoorziening ad € 250.855 

opgenomen. Deze reserve is uit het rekeningresultaat van 2010 gevormd, n.a.v. het in mei 2010 is 
door het Veiligheidsberaad opgeleverde document ‘Strategische agenda Informatievoorziening, 
speerpunten voor de toekomst’. Dit document had tot doel in de periode 2010-2020 samenhang te 
realiseren op het gebied van informatievoorziening en prioriteiten te stellen voor de inzet van mens 
en middelen. De visie luidde als volgt: ‘informatievoorziening moet op orde zijn om zowel de burger 
en de hulpverleningsdiensten snel en eenduidig te faciliteren. Dit werkt ten gunste van de reguliere 
situatie als tijdens de crisis- en rampenbestrijding.’ 
Wegens onduidelijkheid omtrent de ontwikkelingen rondom schaalvergroting is steeds een 
terughoudend beleid gevoerd ten aanzien van deze reserve. Ten tijde van de jaarverantwoording 
2016 was duidelijk dat de oorspronkelijke doelstelling niet meer als een afzonderlijk speerpunt moest 
worden gezien, maar onderdeel is van de hele ontwikkeling van de landelijke meldkamerorganisatie. 
Daarom werd door het Algemeen Bestuur besloten (AB 07-07-2017) om genoemd bedrag te 
heralloceren binnen het GMC en toe te voegen aan de bestemmingsreserve ‘onvoorziene kosten 
samenvoeging meldkamers’. 
 

 Per 31-12-2016 bedraagt de reserve € 250.855 

 Bij de resultaatbestemming 2016 (AB 7 juli 2017) is besloten tot herallocatie van dit saldo 

naar bestemmingsreserve Onvoorziene kosten samenvoeging meldkamers. 

 De maximale grootte van de reserve is: n.v.t. 
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 De maximale duur waarop de reserve beschikbaar is: einde project 

 

Bestemmingsreserve Harmonisatie GMS  

Aan de bestemmingsreserve is in 2015 uit het resultaat van 2014 € 132.500 toegevoegd t.b.v. 50% 

van de projectkosten harmonisatie GMS-systemen Oost-Brabant. De in 2015 gemaakte kosten voor 

het project harmonisering GMS ten laste van de bestemmingsreserve bedroegen slechts € 51.500. In 

2016 is € 81.000 ten laste van de bestemmingsreserve gebracht. De bestemmingsreserve is in 2016 

volledig benut.  

 

 Per 31-12-2016 bedraagt de reserve € 0 

 De maximale grootte van de reserve is: n.v.t. 

 De maximale duur waarop de reserve beschikbaar is: einde project 

 

Bestemmingsreserve desinvesterings- en frictiekosten samenvoeging 
meldkamers 
Aan de bestemmingsreserve is in 2017 uit het resultaat van 2016 € 521.411 toegevoegd t.b.v. van de 
‘Desinvesterings- en frictiekosten samenvoeging meldkamers.  
Bij de samenvoeging van de meldkamers ’s-Hertogenbosch en Eindhoven tot de meldkamer Oost 
Brabant is besloten om deze samen te huisvesten in het Gemeenschappelijk Meldcentrum in ’s-
Hertogenbosch. Hiertoe moet het pand aan de Gruttostraat verbouwd worden. 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 een aantal ICT systemen, gebouwinstallaties, 
inrichtingen en meubilair niet meer worden hergebruikt. Deze goederen worden om die reden 
versneld afgeschreven. Beide meldcentra worden tijdens de verbouwing van het pand aan de 
Gruttostraat in 2017-2018 tijdelijk gehuisvest in Eindhoven Mathildelaan wat de nodige frictiekosten 
met zich mee zal brengen o.a. benodigde ICT investeringen en reis- en piketkosten. Het Algemeen 
Bestuur heeft besloten (AB 7 juli 2017) om uit het positieve jaarrekeningresultaat van het GMC over 
het jaar 2016 een reserve te vormen ter financiering van deze kosten en gelijktijdig VRBZO een 
bijdrage ter grote van de frictiekosten VRBZO aan deze reserve uit de lopende begroting 2017 te 
laten toevoegen. 
Een voorwaarde voor het creëren van een reserve onder (administratieve) verantwoordelijkheid van 
het GMC is dat een eventueel overschot eind 2019 naar rato van de inleg wordt verdeeld over de 
organisaties die een bijdrage aan de reservevorming hebben gehad. 
 

 De reserve is gevormd per AB-besluit van 7 juli 2017 

 Uit het resultaat 2016 is door VRBN € 521.411 aan de reserve toegevoegd (naast € 175.921 

door VRBZO) 

 De maximale grootte van de reserve is: € 697.000 incl. bijdrage VRBZO 

 De maximale duur waarop de reserve beschikbaar is: einde project 

 

Bestemmingsreserve onvoorziene kosten samenvoeging meldkamers 
Een belangrijk uitgangspunt bij de oplevering van het samenvoegingsplan Meldkamer Oost Brabant is 
het volgende: De kosten van de samenvoeging dienen binnen de begrotingen van de meldkamers in 
Eindhoven en ’s-Hertogenbosch te worden gedekt. De samenvoeging dient budgettair neutraal plaats 
te vinden en waar mogelijk te leiden tot kostenverlaging. Het begrotingsjaar 2013 is hierbij de 
referentie. Er wordt verwacht dat tijdens het samenvoegingsproces nog tal van zaken zullen 
voorvallen die nu niet zijn voorzien. Te denken valt aan de veelheid van processen en projecten die 
moeten worden uitgevoerd. Op veel gebieden is voortgang ook mede afhankelijk van landelijke 
planningen, die tot onvoorzien uitstel kunnen leiden. De kwartiermaker heeft in het 
Samenvoegingsplan Meldkamer Oost-Brabant daarom het volgende opgenomen. Een majeure 
transitie als de samenvoeging van meldkamers gaat gepaard met risico’s. De bekende risico’s zijn 
voorzien van beheersmaatregelen, die zo nodig gekwantificeerd en gemonitord worden. De kans op 
aanmerkelijke risico’s op het gebied van personeel en werkprocessen is gering, omdat beide 
meldkamers in 2017 al vanaf één locatie gaan opereren en de meldkamers tijdig kunnen anticiperen 
op deze risico’s. Toch blijft in aanloop naar de samenvoeging 2018 een aantal hoofdrisico’s bestaan 
de belangrijkste daarvan zijn|: 
 



15 
Nota Reserves en Voorzieningen – Veiligheidsregio Brabant-Noord  

1. De ICT-omgeving van de Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO) of de regionale ICT-
omgeving zijn niet tijdig gereed om de Meldkamer Oost-Brabant (MKOB) in het eerste 
kwartaal van 2018 aan te sluiten. 

2. Gelijklopende planning met samenvoeging Haarlem leidt tot capaciteitsproblemen bij het 
Meldkamerdienstencentrum van de politie. 

3. Verbouwing Gruttostraat 10 vertraagd. 
 
De risico’s hiervan zijn in beeld gebracht. Sturing hierop vindt plaats vanuit het projectteam en in 
overleg met de betrokken partners. Om risico’s financieel op te vangen, zou hiervoor in de 
deelbegrotingen geld moeten worden gereserveerd. Om aan een budgettair neutrale samenwerking 
te kunnen blijven voldoen heeft het Algemeen Bestuur besloten (AB 07-07-2017) om een 
bestemminsreserve “Onvoorziene kosten samenvoeging meldkamers” te vormen. Hierbij dient steeds 
de bijdrage van de VRBZO inzichtelijk te worden gemaakt.  
Onttrekkingen aan deze reserve moeten aan het Dagelijks Bestuur en de korpsleiding worden 
voorgelegd. 
 

 De reserve is gevormd bij AB-besluit d.d. 7 juli 2017 

 Uit het resultaat 2016 is € 477.331 aan de reserve toegevoegd 

 Toegevoegd vanuit de bestemmingsreserve informatievoorziening € 250.855  

 De maximale grootte van de reserve is: n.v.t. 

 De maximale duur waarop de reserve beschikbaar is: einde project 

 

5. Voorzieningen Veiligheidsregio Brabant-Noord per 31-12-
2016 

Voor het beschrijven van de voorzieningen van Veiligheidsregio Brabant-Noord baseren we ons op de 

voorzieningen per balansdatum 31-12-2016. We maken een onderscheid tussen de voorzieningen 

van Brandweer Brabant-Noord, de GHOR, en het GMC.  

 
 

5.1. Voorzieningen Brandweer Brabant-Noord 

5.1.1. Voorziening FLO 
Deze voorziening dient om de kosten van personeel dat met functioneel leeftijdsontslag (FLO) is en/of 

gaat te kunnen bekostigen. 

Per 31-12-2016 bedraagt de voorziening: € 91.000 

Voorzieningen BBN (inclusief Bevolkingszorg) bedragen * € 1

Omschrijving

Beginsaldo 

2017

Voorziening FLO 90.640                       

Voorziening Personeel 55.001                       

Subtotaal 145.641                     

Voorzieningen GMC

Omschrijving

Beginsaldo 

2017

Voorziening Groot onderhoud -                                   

Subtotaal -                                   

Totaal reserves VR 145.641                       
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5.1.2. Voorziening Personeel  
Deze voorziening is gevormd op basis van afspraken en latente verplichtingen welke met 

(ex-)personeelsleden gemaakt zijn en die in de toekomst een betalingsverplichting tot gevolg hebben. 

Per 31-12-2016 bedraagt de voorziening: € 55.000 

5.2. Voorzieningen GHOR 
De GHOR kent per 31-12-2016 geen voorzieningen.  

5.3. Voorzieningen GMC 
Het GMC kent per 31-12-2016 geen voorzieningen. 


