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Bestuursrapportage en 2e begrotingswijziging 
Programmabegroting 2019  

 

Aanleiding 

Voor u liggen de Bestuursrapportage 2019 en de 2e begrotingswijziging van de 
Programmabegroting 2019. 

 

De bestuursrapportage is een rapportage waarin over afwijkingen en nieuwe ontwikkelingen wordt 
gerapporteerd. In dit voorstel worden de beleidsmatige en financiële ontwikkelingen die in de 
bestuursrapportage worden besproken op hoofdlijnen toegelicht. Voor een nadere toelichting 
hierover verwijzen we naar de bijlagen. 

 

Daarnaast lichten we in dit voorstel toe hoe de uitkomsten van de Bestuursrapportage 2019 op 
basis van voortschrijdend inzicht verwerkt zijn in de voorgestelde 2e begrotingswijziging 2019 voor 
de onderdelen Brandweer, GHOR en Bevolkingszorg. Voor het onderdeel MKOB is de begroting 
ongewijzigd gebleven.  

 

Beleidsplan 2020-2023 ‘Samen Veiliger’ 
In juli 2019 is de beleidsagenda ‘Samen Veiliger’ vastgesteld om de ontwikkeling van de 
Veiligheidsregio verder vorm te geven. Deze agenda is verder uitgewerkt in het Beleidsplan 
2020-2023 en de daarbij horende ontwikkelagenda. 
 
Financiële afwijkingen 
De financiële afwijkingen zoals geschetst in deze bestuursrapportage hebben in beperkte mate 
een structureel karakter. Het is nu nog onduidelijk hoe we hiermee omgaan. De reden is dat de 
ambities in het beleidsplan 2020-2023 de eerste twee jaar via de ontwikkelagenda vormkrijgen. 
Eind 2021 zal uit de evaluatie hiervan blijken voor welke activiteiten het wenselijk is ze structureel 
vorm te geven. Het bestuur zal dan worden verzocht hierover een beslissing te nemen. 
 

Beleidsmatige ontwikkelingen  
Daarnaast is in 2019 gestart met de tactische thema’s uit de programmabegroting 2020: 
huisvestingsprojecten en het overdragen van kazernes aan de Veiligheidsregio, het verstevigen 
van bevolkingszorg en het voorbereiden op de invoering van de functie Calamiteitencoördinator. 
Deze opgaven zullen in 2019 afgerond worden.  
 
Op personeel vlak zijn recent verschillende functies in de bedrijfsvoering structureel ingevuld, na 
een lange periode van inhuur. Hiermee krijgen we meer continuïteit bij het invullen van onze 
ambities en de noodzakelijke aandacht geven aan het op orde brengen van de basis. Tevens is in 
2019 begonnen met de voorbereiding op een aantal opgaven uit de Beleidsagenda. Een nieuwe 
en belangrijke opgave daarin is de start van het programma voor de inrichting van een 
VeiligheidsInformatieKnooppunt (VIK) ten behoeve van een betere en dynamischere 
informatiepositie van de Veiligheidsregio. 
 

Voorstel 

AGP  10    
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Brandweer Brabant-Noord 

In onderstaande tabel presenteren we de belangrijkste mijlpalen van de 1e helft 2019 en blikken 
we vooruit naar de 2e helft van het jaar.  
 

Mijlpalen 1e helft 2019 

1. Evaluatie gezamenlijk risicogericht toezicht strategie brandveiligheid opgeleverd 

2. Ontwikkeltraject ‘van regelgerichte toetser naar risico gerichte adviseur’ afgerond  

3. Meerjarenperspectief risicorelevante bedrijven goedgekeurd  

4. Pilot ‘vakbekwaamheid op maat’ afgerond 

5. Vertaling landelijke visie op grootschalig brandweeroptreden in eigen regio 

6. Logistiek proces i.h.k.v. arbeidshygiëne westelijke kazernes ingericht  

7. Netwerkbijeenkomsten georganiseerd t.b.v. vergroten veiligheidsbewustzijn bij bedrijven en 
samenwerking binnen overheid  

8. Effectenstudie spoorwegveiligheid en publiekscampagne risico’s rondom spoor uitgevoerd 

9. Aanschaf nieuwe ICT-systemen t.b.v. digitaliseren werkprocessen bedrijfsvoering 

10. Nieuw inkoopbeleid vastgesteld en contractmanagement uitgerold 

 
 

Vooruitblik 2e helft 2019 

1. Toepassen landelijke handreiking ‘procesmodel evenementenveiligheid’ 

2. Aansluiten bij pilots gemeenten en ketenpartners i.h.k.v. Omgevingswet en beter adviseurschap 
in praktijk brengen  

3. Eerste interventies en toezichtsmomenten risicorelevante bedrijven 

4. Inzetten externe capaciteit om aan verhoogde opleidingsvraag (vrijwillige) brandweer te 
voldoen  

5. Implementatie visie op grootschalig brandweeroptreden in eigen regio 

6. Tijdelijke ruimte voor logistiek proces i.h.k.v. arbeidshygiëne westelijke kazernes  

7. Besluitvorming en start voorbereiding Nevenlocatie VRBN 

8. Overdracht brandweerkazernes aan VRBN 

9. Afstemming over en onderzoek naar consequenties opsplitsing gemeente Haaren 

10. Implementeren ICT-systemen t.b.v. digitaliseren werkprocessen bedrijfsvoering 

11. Verhuizing kantoor Orthenseweg naar Kooikersweg 

 
De Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie In De Regio  
De GHOR is bij risico- en crisisbeheersing belangrijk als verbinder tussen zorg en veiligheid. De 
taken van de GHOR verschuiven daarbij steeds meer van uitvoerend naar tactisch/ strategisch. 
De dagelijkse zorg en verantwoordelijkheden tijdens crises en rampen zijn inmiddels goed 
geregeld, doordat zorginstellingen zelf steeds beter zijn voorbereid. Het is dan ook tijd om de 
strategische adviesrol, het relatiebeheer, de advisering aan overheid én het toenemende belang 
van informatie- en kennismanagement te versterken. Denk hierbij aan een brede en integrale kijk 
op advisering evenementen, het zorgrisicoprofiel en de omgevingswet. 
Het blijkt tot nu toe lastig om voor deze rollen de geschikte kandidaten te vinden. Het komend 
halfjaar blijven wij hiernaar op zoek. Hierbij is uiteraard de aansluiting bij de doorontwikkeling van 
de GGD en Veiligheidsregio een belangrijk aspect. 
 
Meldkamer Oost-Brabant  
Een mijlpaal is bereikt in het ontwikkeltraject van de Meldkamer Oost-Brabant: de Meldkamer 
Ambulancezorg, Meldkamer Brandweer en het Operationeel Centrum van de Politie namen 
succesvol hun intrek in het vernieuwde pand aan de Gruttostraat in ‘s-Hertogenbosch. De officiële 
opening van het pand vond op 16 mei 2019 plaats. De voorbereidingen voor zowel de migratie 
naar IVC2000 (communicatienetwerk) als de overdracht van beheer naar de Nationale Politie zijn 
in volle gang. Continuïteit van de meldkamerprocessen is daarbij het uitgangspunt, gezien het feit 
dat de meldkamers 24/7 bereikbaar en beschikbaar moeten zijn. De uitval van het 
telefonienetwerk van KPN op 24 juni 2019 en de gevolgen voor het 112-netwerk onderstrepen het 
belang van de opdracht om zorg te dragen voor de borging van continuïteit van de meldkamer. 
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Bevolkingszorg 

Binnen het programma Bevolkingszorg is een nieuwe slag gemaakt in het verder 
professionaliseren van de betrokken functionarissen. Daarbij is het thema zelfredzaamheid steeds 
meer uitgangspunt van de bevolkingszorgprocessen. Er liggen nog kansen om het bewustzijn te 
vergroten rondom de multi-verantwoordelijkheid van het proces nafase. En er wordt gewerkt aan 
de bestuurlijke opdracht ‘versteviging van het fundament van Bevolkingszorg’. 
 

Financiële afwijkingen 

We rapporteren over de financiële afwijkingen ten opzichte van de programmabegroting 2019 na 
1e wijziging. De rapportage geeft een indicatie van het verwachte resultaat van de jaarrekening 
2019. Uit deze bestuursrapportage volgt ook een begrotingswijziging die aan het Algemeen 
Bestuur wordt voorgelegd, zodat we voldoen aan de eisen van begrotingsrechtmatigheid 
gedurende het jaar.  
 
Het verwachte rekeningresultaat bedraagt ongeveer 1,2 mln. euro, bij de vaststelling van de 
jaarverantwoording 2019 zal in de 1e helft van 2020 een voorstel (afgewogen in het licht van de 
notitie Risicomanagement en weerstandvermogen) aan het algemeen bestuur worden voorgelegd, 
hoe dit resultaat te bestemmen.  
 

Financiële afwijkingen Bedragen x  €  1.000,-

Programma
Verwacht 

rekeningresultaat
%   V/N Incidenteel Structureel

BBN 649                            1,6% V 543                            106                            

MKOB -                             0,0% -                             -                             

BZ 44                              9,6% V 44                              -                             

Totaal resultaat 693                            587                            106                            

GHOR Saldo voorschotten 492                            19,6% V 364                            128                            

Totaal resultaat 1.185                         2,4% V 951                            234                             

De belangrijkste afwijkingen die in de bestuursrapportage worden gerapporteerd worden als 
bijstellingen overgenomen in de 2e begrotingswijziging 2019 (bijlage 2) en zijn hieronder per 
kolom samengevat. 

 

Toelichting financiële afwijkingen en bijstellingen 

BBN exploitatiebudgetten  

Voor het onderdeel Brandweer (BBN) wordt voor het jaar 2019 het lastenvolume bijgesteld van  
€ 41.009.000 naar € 38.704.000 (voor mutaties op reserves). Na verrekening met reserves (per 
saldo dotatie ad € 370.000) is sprake van een voordeel ad € 649.000 (1,6%).  

Naast de interne verschuivingen (binnen de programma’s/kostensoorten) zien we een aantal 
significante afwijkingen (groter dan € 25.000) ten opzichte van de voorcalculaties van de 
Programmabegroting 2019: 

 

 Salarissen (incidenteel voordeel € 552.000) 
Op het totale salarisbudget zien we een voordeel aan de lastenkant van € 666.000 en een nadeel 
aan de batenkant van € 114.000. Het voordeel komt grotendeels voort uit personeelsverloop en 
voor een deel niet ingevulde vacatureruimte. Ter illustratie: in de eerste helft van het jaar zijn er 46 
vacatures opengesteld. Voor een aantal vacatures zijn lastig geschikte kandidaten te vinden. 
Daarnaast hoeven we dit jaar (naar verwachting) bijna geen beroep te doen op het 
mobiliteitsbudget. In de bestuursrapportage is deze afwijking verder toegelicht. Het nadeel op de 
baten resulteert doordat de aan de MKOB doorbelaste kosten ook lager zijn. 
 

 Overige personeelskosten (incidenteel voordeel € 159.000) 
Dit voordeel betreft hoofdzakelijk een administratieve wijziging. Met de overgang naar een nieuw 
software systeem voor de loonadministratie is om technische redenen gekozen om de reis- en 
verblijfskosten direct op het betreffende team te boeken. Voor 2019 corrigeren we dit in de 2e 
begrotingswijziging 2019. 
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 Opleiden en oefenen (incidenteel nadeel € 206.000) 
Om aan de vraag te kunnen voldoen en de korpsen op sterkte te houden is het noodzakelijk om 
extra leergangen te starten voor het opleiden van extra manschappen, bevelvoerders en 
chauffeurs/voertuigbedieners. Omdat we intern tegen de grenzen van onze capaciteit lopen zal 
een deel extern ingekocht worden. Hoewel we deze overschrijding bij opleiding als incidenteel 
aanmerken zien we dit wel als een jaarlijks terugkerend knelpunt. In de Programmabegroting 2020 
hebben we de overschrijding van uitgaven voor opleidingen en de daaraan ten grondslag liggende 
oorzaken dan ook als een risico opgenomen. 
 

 Overige goederen en diensten (incidenteel voordeel € 111.000) 
In de Acute versteviging brandweer zat een deel compensatie voor wegvallende inkomsten uit 
OMS-meldingen. Voorzien was dat deze inkomsten vanaf 2018 zouden verdwijnen, maar 
vanwege het uitblijven van voortgang op landelijke niveau is dit niet gebeurd. Een deel van deze 
inkomsten (€ 104.000 V) hebben we in 2019 daardoor wel ontvangen. In overleg met Siemens is 
afgesproken dat zij vanaf 1 januari 2020 deze inkomsten niet meer in rekening brengen bij 
abonnees (organisatie in de regio die aangesloten zijn op het OMS-systeem). Daarnaast is door 
harmonisatiewerkzaamheden op de Meldkamer Brandweer Oost-Brabant de ontvangst van 
onderhoudsmeldingen bij Siemens belegd (€ 52.000 N). Tegenover dit laatste structurele nadeel 
staan verschillende structurele voordelen op aanbestede applicaties die ongeveer optellen tot een 
zelfde bedrag en welke beoordeeld moeten worden in de context van het totale 
applicatielandschap. 
 

 Kapitaallasten (incidenteel voordeel € 988.000 (na dotatie reserve € 188.000)) 
Op het kapitaallastenbudget is een incidenteel voordeel ontstaan doordat o.a. een aantal grote 
aanbestedingen nog niet gerealiseerd zijn (Ademluchtmaterialen en Redgereedschap) of nog niet 
leiden tot kapitaallasten omdat de objecten dit jaar in gebruik zijn genomen (Uitrukkleding en 
verbindingsmiddelen). Conform afspraak met het Algemeen Bestuur zal het gedeelte dat 
betrekking heeft op materieel en materiaal ad € 800.000 in de daarvoor bestemde reserve worden 
gestort. Zoals eerder afgesproken zullen we regelmatig toetsen of het saldo van deze reserve nog 
in verhouding staat tot de risico’s. Dit jaar zullen we bij de jaarverantwoording een meerjarige 
prognose van de kapitaallaten opstellen om dit te checken. Verder zijn met name ICT 
investeringen in afwachting van ontwikkelingen doorgeschoven.  
 

 Algemene middelen (structureel/incidenteel voordeel € 162.000) 
Op algemene middelen zijn twee voordelen voorzien, te weten een onvoorziene loonbijstelling in 
de Rijksbijdrage (BDUR) van € 106.000. De BDUR-inkomsten stijgen structureel ter compensatie 
van de nieuwe Cao-afspraken. Er staat dus ook een structurele kostenstijging tegenover die in 
2020 tot uiting komt. Verder is er een vooralsnog incidenteel voordeel van € 56.000 op de 
financieringsfunctie door lagere rentebetalingen (in begroting verwerkt in overige goederen en 
diensten). 
 

 Onttrekking aan reserves (incidenteel nadeel € 286.000) 

In de acute Versteviging brandweer waren naast de structurele uitgaven van de € 4,06 ook 
incidentele uitgaven voorzien voor de jaren 2018, 2019 en 2020. Via de reserve Doorontwikkeling 
VR zijn deze uitgaven gedekt. De genoemde incidentele uitgaven komen met name voort uit het 
project ‘Resultaatgerichte, transparante organisatie worden’ (zie: toelichting: Beleidskader 2019). 
We zijn dit jaar niet toegekomen aan de inhoudelijke doelen verbonden aan dit project. Om die 
reden stellen we voor om de geplande onttrekking van € 300.000 een jaar door te schuiven. 
Daarnaast valt uit de reserve Huisvesting een iets groter saldo vrij dan voorzien (€ 14.000 V). 

 

BBN investeringen 
De investeringskredieten zijn geactualiseerd waarbij enkele kredieten verhoogd zijn op basis van 
voortschrijdend inzicht en de besluitvorming van de huisvesting van het centraal kantoor en de 
kazernes. De belangrijkste wijzigingen zullen we hieronder melden: 
 

Materieel en Materiaal 
De realisatie van de investeringen in materieel en materiaal verloopt grotendeels volgens 
planning. De afgelopen jaren zijn er stappen gemaakt om de planning en realisatie beter op elkaar 



 

   Pagina 5 van 7 

 

af te stemmen. Hoewel op regionale onderdelen (ademlucht/redgereedschap) nog vertraging is 
hebben we de besteding van de budgetten in beeld. De belangrijkste aanpassingen voor materieel 
zijn: 
 

 Spraakverstaanbaarheid C2000 portofoons: € 75.000.  
Om de spraakverstaanbaarheid te verbeteren zijn aanpassingen gedaan aan de C2000 
portofoons. Deze aanpassingen waren niet in de oorspronkelijke investering meegenomen. 

 
 Midlife update Redvoertuig (RV) Oss. € 110.000. 
De gemiddelde bouwperiode van een hoogwerker is 1,5 jaar. Omdat er nog geen contract is, kan 
de hoogwerker van Oss niet op de geplande datum vervangen worden. Voorgesteld wordt om de 
hoogwerker van Oss, begin 2020, van een midlife update te voorzien. De geprognosticeerde 
levensduurverlenging, na een dergelijke grote technische update, voor deze specifieke 
hoogwerker (bouwjaar 2003) wordt geschat op ca. 5 à 6 jaar. Hierdoor kan vervanging van dit 
voertuig uitgesteld worden tot 2025. 

 
 Verhoging krediet 3 trekkende voertuigen voor de Brandweervaartuigen € 120.000.  
Op dit moment moeten 3 trekkende voertuigen voor de brandweervaartuigen vervangen worden. 
De bestaande voertuigen zijn in de realisatie van de uitvoering van de besluiten rondom de 
vernieuwde repressie in 2014 aangewezen als trekkend voertuig voor de brandweervaartuigen. De 
voertuigen zijn van oorsprong Personeels- en Materiaalbussen (PM-bus). Inmiddels hebben we 
een aantal jaren ervaring opgedaan met deze nieuwe specialisatie en zijn we tot de conclusie 
gekomen dat de bussen in de huidige vorm niet aan de gestelde eisen voldoen. Een van deze 
eisen is dat de betreffende voertuigen een 4x4 functie nodig hebben om de boten, onder alle 
omstandigheden, in en uit het water te kunnen halen. Om aan deze eisen te kunnen voldoen is 
aanvullend budget nodig ad € 40.000 per voertuig.  
 
 

Huisvesting 
In het Beleidskader 2020 zijn ten behoeve van huisvestingszaken investeringsbudgetten 
vastgesteld. De volgende budgetten zijn nu als krediet opgenomen in de begroting: 

 Nieuwbouw centraal kantoor in ‘s-Hertogenbosch € 18.052.000 

 Nieuwbouw kazerne Oeffelt € 1.656.000 

 Nieuwbouw kazerne Uden € 4.372.000 

 Nieuwbouw kazerne (incl. nevenlocatie) Zeeland € 6.582.000 

 Aankoop perceel Zeeland € 1.031.000 
 Overname brandweerkazernes gemeenten € 17.518.000 

 Inventaris vervangingsinvesteringen (uitbreiding) € 55.000 

 

In de Bestuursrapportage 2019 is een uitgebreide toelichting opgenomen van deze 
investeringskredieten. 

 

GHOR exploitatie- en investeringsbudgettenbudgetten 

Voor het onderdeel GHOR zijn de geraamde uitgaven nader bijgesteld naar € 2.020.000. De 
kosten van dit programma worden uitgevoerd voor gemene rekening zodat de bijdrage van de 
Veiligheidsregio en de GGD HvB met € 492.000 (19,6%) zal dalen. In deze begrotingswijziging is 
deze prognose verwerkt. Hieronder een globale toelichting op de afwijkingen > € 25.000: 
 

 Personele lasten (incidenteel voordeel € 284.000) 

Dit wordt veroorzaakt door nog niet ingevulde vacatureruimte. Het blijkt lastig om voor de 

betreffende vacatures de geschikte kandidaten te vinden. Daarbij kijken we nu ook naar de 

doorontwikkeling van de GHOR en de VR. In het najaar van 2019 worden de betreffende 

vacatures wederom uitgezet, zodat begin 2020 de formatie op de gewenste sterkte is. 
   



 

   Pagina 6 van 7 

 

 Overdracht roerende activa (incidenteel voordeel € 79.000) 

Het uitstel van een investering heeft verband met de overdracht van roerende activa (voertuigen) 

naar de RAV en alle ontwikkelingen die hiermee spelen. Hierdoor is in 2019 een incidenteel 

voordeel van € 79.000. In hoeverre er een structureel voordeel is, is afhankelijk van de afspraken 

die nu met de RAV worden gemaakt. 

 

 Huurlasten stallingslocaties (structureel voordeel € 128.000) 

In voorgaande jaren zijn diverse stallingslocaties van voertuigen gesloten, waarmee in de 

begroting geen rekening was gehouden. Dit resulteert voor 2019 in een structureel voordeel van € 

128.000, omdat er voor die locaties geen huurlasten meer zijn. 

MKOB exploitatie- en investeringsbudgetten 

Voor het onderdeel MKOB is geen begrotingswijziging voor 2019 voorgesteld. 

 

 

Bevolkingszorg exploitatiebudgetten 

De lastenvolume voor dit programma is bijgesteld van € 460.000 naar € 408.000. Na annulering 
van de voorziene onttrekking ontstaat per saldo een voordeel ad € 44.000 (9,6%).  

 

 Salarissen (incidenteel voordeel € 38.000) 
Het verwachte voordeel op de post Salarissen hier komt voornamelijk voort uit een verwacht 
voordeel van € 25.000 op de piketten, aangezien deze met minder mensen ingevuld zijn dan 
voorzien.  
 

 Opleiden en oefenen (incidenteel voordeel € 36.000) 
Dit voordeel wordt veroorzaakt doordat minder trainingen georganiseerd konden worden, wat 
vooral samenhangt met de eerder toegelichte lokale capaciteit en bezetting. 
 

 Overige goederen en diensten (structureel nadeel € 26.000) 

Na actualisatie van doorbelastingen en landelijke bijdragen, wordt een nadeel € 26.000 verwacht 
op de overige goederen en diensten die voor Bevolkingszorg worden ingezet, hetgeen structureel 
van aard is. 

 

Zienswijzen op Programma Meldkamer Oost-Brabant 

Conform artikel 4 , eerste lid van de Bestuurlijke samenwerkingsovereenkomst Meldkamer Oost-
Brabant worden de Dagelijkse Besturen van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost en van de 
Regionale Ambulancevoorzieningen Brabant-Zuidoost en Brabant Midden-West-Noord en de 
politiechef van de eenheid Oost-Brabant in de gelegenheid gesteld een zienswijze uit te brengen 
op het Programma Meldkamer Oost-Brabant van de concept-bestuursrapportage 2019.  Ter 
vergadering zullen de uitgebrachte zienswijzen aan u worden voorgelegd. 

   

Advies Adoptie-ambtenaren1) 
De adoptie-ambtenaren constateren dat er veel geld over is met name bij de salarissen en de 
kapitaallasten en vragen zich af of dit structureel is. Zij zijn vooralsnog akkoord met de toelichting 
waarbij wel duidelijk inzichtelijk gemaakt moet worden dat structurele verschillen, indien van 
toepassing, worden meegenomen bij het opstellen van de meerjarige begroting. Voorts zal bij de 
jaarrekening de reserve materieel goed onderbouwd dienen te worden. 

 

Advies Financiële Commissie 

                                                      
1) Naar aanleiding van de DB-vergadering van 9 oktober, is het investeringsbudget “Aankoop 
perceel Zeeland” ad € 1.031.000 toegevoegd. Omdat dit heeft plaatsgevonden na de 
vergaderingen van de Financiële Commissie en de adoptie-ambtenaren, hebben zij hierover niet 
kunnen adviseren. 
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De Financiële Commissie adviseert positief over de Bestuursrapportage en 2e 
Begrotingswijzing 2019. Wel is er behoefte aan verduidelijking over terugkerende incidentele 
verschillen en de vraag of dit structureel van aard is.  
 

Procesgang 

 

Processtap Datum 

Veiligheidsdirectie (instemming) 16-09-2019 

Adoptie-ambtenaren (advisering) 23-09-2019 

Financiële Commissie (advisering) 25-09-2019 

Dagelijks Bestuur (instemming) 02-10-2019 

Algemeen Bestuur (vaststelling) 06-11-2019 

 
 

Voorstel 
Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld om:  
 
 
1. De Bestuursrapportage 2019 met inachtneming van de door de Dagelijkse Besturen van de 

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost en van de Regionale Ambulancevoorzieningen Brabant-
Zuidoost en Brabant Midden-West-Noord en de politiechef van de eenheid Oost-Brabant 
uitgebrachte zienswijzen op het Programma Meldkamer Oost-Brabant van de concept-
bestuursrapportage 2019 vast te stellen. 
 

2. De 2e begrotingswijziging van de Programmabegroting 2019 vast te stellen. 
 

3. De toevoegingen/wijzigingen in het investeringsplan 2019 vast te stellen. 
 

 
 
      

Akkoord Ja  Nee  Afwijkend besluit   

 
Secretaris: drs. M.J.H. van Schaijk     Paraaf:  …………… 
 

 
 
 
 
 
 

Bijlage(n) 

 
1. Bestuursrapportage 2019. 
2. 2e wijziging van de Programmabegroting 2019. 
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Veiligheidsregio Brabant-Noord omvat Brandweer Brabant-Noord, de Geneeskundige 

Hulpverleningsorganisatie In De Regio, de Meldkamer Oost-Brabant 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 
 

 

 

  
 
 
’s-Hertogenbosch, 16 september 2019 
 
Voor u ligt de Bestuursrapportage 2019 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Met deze 
bestuursrapportage informeren wij u over de voortgang van de beleidsdoelen, zoals 
opgenomen in de vastgestelde Programmabegroting 2019. Ook rapporteren we over 
relevante (financiële) afwijkingen en het verwachte rekeningresultaat 2019. 
 
In deze bestuursrapportage gaan wij in op de stand van zaken per programma, waarbij 
we onder andere aangeven welke afwijkingen we verwachten voor 2019. Verder geven 
we inzicht in de stand van zaken van wat betreft: investeringen, nieuwe of vervallen 
risico’s en de bedrijfsvoering van de Veiligheidsregio Brabant-Noord.  
 
 
Mr. drs. J. Knopper, 
Controller Veiligheidsregio Brabant-Noord 
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Managementsamenvatting 

 
Beleidsmatige samenvatting  
In juli 2019 is de beleidsagenda ‘Samen Veiliger’ vastgesteld om de ontwikkeling van de 
Veiligheidsregio naar een informatiegestuurde netwerkorganisatie verder vorm te geven. 
Deze agenda wordt verder uitgewerkt in het Beleidsplan 2020-2023 en een 
ontwikkelagenda. Om de doorontwikkeling mogelijk te maken is nog veel aandacht nodig 
voor de laatste stappen om ‘de basis op orde’ te brengen. Daarnaast is in 2019 gestart 
met de tactische thema’s uit de programmabegroting 2020: huisvestingsprojecten en het 
overdragen van kazernes aan de Veiligheidsregio, het verstevigen van bevolkingszorg en 
het voorbereiden op de invoering van de functie Calamiteitencoördinator. Deze opgaven 
zullen in 2019 afgerond worden.  
 
Op personeel vlak zijn recent verschillende functies in de bedrijfsvoering structureel 
ingevuld, na een lange periode van inhuur. Hiermee krijgen we meer continuïteit bij het 
invullen van onze ambities en de noodzakelijke aandacht geven aan het op orde brengen 
van de basis. Tevens is in 2019 begonnen met de voorbereiding op een aantal opgaven 
uit de Beleidsagenda. Een nieuwe en belangrijke opgave daarin is de start van het 
programma voor de inrichting van een VeiligheidsInformatieKnooppunt (VIK) ten behoeve 
van een betere en dynamischere informatiepositie van de Veiligheidsregio. 
 
Brandweer Brabant-Noord 
In onderstaande tabel presenteren we de belangrijkste mijlpalen van de 1e helft 2019 en 
blikken we vooruit naar de 2e helft van het jaar.  
 

Mijlpalen 1e helft 2019 

1. Evaluatie gezamenlijk risicogericht toezicht strategie brandveiligheid opgeleverd 

2. Ontwikkeltraject ‘van regelgerichte toetser naar risico gerichte adviseur’ afgerond  

3. Meerjarenperspectief risicorelevante bedrijven goedgekeurd  

4. Pilot ‘vakbekwaamheid op maat’ afgerond 

5. Vertaling landelijke visie op grootschalig brandweeroptreden in eigen regio 

6. Logistiek proces i.h.k.v. arbeidshygiëne westelijke kazernes ingericht  

7. Netwerkbijeenkomsten georganiseerd t.b.v. vergroten veiligheidsbewustzijn bij bedrijven 
en samenwerking binnen overheid  

8. Effectenstudie spoorwegveiligheid en publiekscampagne risico’s rondom spoor uitgevoerd 

9. Aanschaf nieuwe ICT-systemen t.b.v. digitaliseren werkprocessen bedrijfsvoering 

10. Nieuw inkoopbeleid vastgesteld en contractmanagement uitgerold 

 
 

Vooruitblik 2e helft 2019 

1. Toepassen landelijke handreiking ‘procesmodel evenementenveiligheid’ 

2. Aansluiten bij pilots gemeenten en ketenpartners i.h.k.v. Omgevingswet en beter 
adviseurschap in praktijk brengen  

3. Eerste interventies en toezichtsmomenten risicorelevante bedrijven 

4. Inzetten externe capaciteit om aan verhoogde opleidingsvraag (vrijwillige) brandweer te 
voldoen  

5. Implementatie visie op grootschalig brandweeroptreden in eigen regio 

6. Tijdelijke ruimte voor logistiek proces i.h.k.v. arbeidshygiëne westelijke kazernes  

7. Besluitvorming en start voorbereiding Nevenlocatie VRBN 

8. Overdracht brandweerkazernes aan VRBN 

9. Afstemming over en onderzoek naar consequenties opsplitsing gemeente Haaren 
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Vooruitblik 2e helft 2019 

10. Implementeren ICT-systemen t.b.v. digitaliseren werkprocessen bedrijfsvoering 

11. Verhuizing kantoor Orthenseweg naar Kooikersweg 

 
De Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie In De Regio  
De GHOR is bij risico- en crisisbeheersing belangrijk als verbinder tussen zorg en 
veiligheid. De taken van de GHOR verschuiven daarbij steeds meer van uitvoerend naar 
tactisch/ strategisch. De dagelijkse zorg en verantwoordelijkheden tijdens crises en 
rampen zijn inmiddels goed geregeld, doordat zorginstellingen zelf steeds beter zijn 
voorbereid. Het is dan ook tijd om de strategische adviesrol, het relatiebeheer, de 
advisering aan overheid én het toenemende belang van informatie- en 
kennismanagement te versterken. Denk hierbij aan een brede en integrale kijk op 
advisering evenementen, het zorgrisicoprofiel en de omgevingswet. 
Het blijkt tot nu toe lastig om voor deze rollen de geschikte kandidaten te vinden. Het 
komend halfjaar blijven wij hiernaar op zoek. Hierbij is uiteraard de aansluiting bij de 
doorontwikkeling van de GGD en Veiligheidsregio een belangrijk aspect. 
 
Meldkamer Oost-Brabant  
Een mijlpaal is bereikt in het ontwikkeltraject van de Meldkamer Oost-Brabant: de 
Meldkamer Ambulancezorg, Meldkamer Brandweer en het Operationeel Centrum van de 
Politie namen succesvol hun intrek in het vernieuwde pand aan de Gruttostraat in 
‘s-Hertogenbosch. De officiële opening van het pand vond op 16 mei 2019 plaats. De 
voorbereidingen voor zowel de migratie naar IVC2000 (communicatienetwerk) als de 
overdracht van beheer naar de Nationale Politie zijn in volle gang. Continuïteit van de 
meldkamerprocessen is daarbij het uitgangspunt, gezien het feit dat de meldkamers 24/7 
bereikbaar en beschikbaar moeten zijn. De uitval van het telefonienetwerk van KPN op 
24 juni 2019 en de gevolgen voor het 112-netwerk onderstrepen het belang van de 
opdracht om zorg te dragen voor de borging van continuïteit van de meldkamer. 
 
Bevolkingszorg 
Binnen het programma Bevolkingszorg is een nieuwe slag gemaakt in het verder 
professionaliseren van de betrokken functionarissen. Daarbij is het thema 
zelfredzaamheid steeds meer uitgangspunt van de bevolkingszorgprocessen. Er liggen 
nog kansen om het bewustzijn te vergroten rondom de multi-verantwoordelijkheid van het 
proces nafase. En er wordt gewerkt aan de bestuurlijke opdracht ‘versteviging van het 
fundament van Bevolkingszorg’. 
 

Financiële samenvatting 

We rapporteren over de financiële afwijkingen ten opzichte van de programmabegroting 

2019 na 1e wijziging. De rapportage geeft een indicatie van het verwachte resultaat van 

de jaarrekening 2019. Uit deze bestuursrapportage volgt ook een begrotingswijziging die 

aan het Algemeen Bestuur wordt voorgelegd, zodat we voldoen aan de eisen van 

begrotingsrechtmatigheid gedurende het jaar.  

 

In onderstaande tabel laten wij per programma de verwachte uitkomst per 31 december 

2019 zien. De belangrijkste financiële afwijkingen worden bij het betreffende programma 

toegelicht.  

 

Financiële afwijkingen Bedragen x  €  1.000,-

Programma
Verwacht 

rekeningresultaat
%   V/N Incidenteel Structureel

BBN 649                            1,6% V 543                            106                            

MKOB -                             0,0% -                             -                             

BZ 44                              9,6% V 44                              -                             

Totaal resultaat 693                            587                            106                            

GHOR Saldo voorschotten 492                            19,6% V 364                            128                            

Totaal resultaat 1.185                         2,4% V 951                            234                             
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1 Voortgang programma’s 
Brandweer Brabant-Noord 

Inleiding  
In dit hoofdstuk wordt ingezoomd op de voortgang van de (beleids)doelen en 
ontwikkelingen bij Brandweer Brabant-Noord. De kolom brandweer kent de programma’s: 
Risicobeheersing, Incidentbestrijding, Crisisbeheersing- en rampenbestrijding en 
Bedrijfsvoering. 
 
 

1.1 Voortgang programma Risicobeheersing 

De belangrijkste beleidsdoelen en ontwikkelingen binnen het programma 
Risicobeheersing zijn: 
 
1. Uniforme ondersteuning gemeentelijke verantwoordelijkheid  
Gemeenten en Brandweer Brabant-Noord werken volgens een gezamenlijke 
risicogerichte toezichtstrategie brandveiligheid. Zodat vanuit het risico ‘slachtoffers bij 
brand’ maximale veiligheidswinst wordt behaald. Deze strategie is begin 2019 samen met 
gemeenten geëvalueerd en daarop bijgesteld. Voor evenementenadvisering wordt in de 
tweede helft van 2019 de landelijke handreiking procesmodel evenementenveiligheid 
toegepast. Wabo-advisering door de brandweer geschiedt eenduidig en vraaggericht, 
prioritering op risico’s is nog niet aan de orde.  
 
2. Opstellen brandrisicoprofiel  
BBN heeft de ambitie om colleges inzicht te geven bij welke objecten een brand tot 
bovengemiddelde impact leidt, om zo collega’s te adviseren over de risico’s bij brand. Het 
VeiligheidsInformatieKnooppunt (VIK) lijkt daarvoor het beste middel. Risicobeheersing 
zal daarom geen los brandrisicoprofiel ontwikkelen, maar ondersteuning bieden aan 
ontwikkeling van het VIK. 
 
3. Beter Adviseurschap en ontwikkelingen Omgevingswet  
Het ontwikkeltraject ‘van regelgerichte toetser naar risicogericht adviseur’ is de afgelopen 
twee jaar extern begeleid en per juli 2019 afgerond. Medewerkers worden gestimuleerd 
het geleerde in de praktijk te brengen. Pilots en experimenten met gemeenten en 
ketenpartners zijn daarbij van belang. Voor de tweede helft van 2019 sluiten 
medewerkers zoveel mogelijk aan bij pilots van gemeenten en ketenpartners in het kader 
van de Omgevingswet.  
 
4. Samenwerking omgevingsdiensten en veiligheidsregio’s 
Begin 2019 is het meerjarenperspectief risicorelevante bedrijven goedgekeurd door het 
Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio-Brabant Noord. Daarin werken bedrijven, 
Omgevingsdienst Brabant-Noord en Veiligheidsregio Brabant-Noord samen aan het 
verminderen van risico’s bij bedrijven die werken met grote hoeveelheden gevaarlijke 
stoffen. Voor de tweede helft van 2019 zijn daarvoor de eerste interventies en 
toezichtmomenten gepland.  
 
Verder onderzoeken de Brabantse Veiligheidsregio’s en Omgevingsdiensten in 
samenwerking met de Provincie Noord-Brabant hoe ze het toezicht bij risicovolle 
bedrijven – die vallen onder provinciaal bevoegd gezag – kunnen vormgeven.  
 
5. Voortgang Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo) 
Veiligheidsregio’s zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van toezicht bij hoog risico 
bedrijven die vallen onder het Brzo. In Brabant-Noord bevinden zich veertien Brzo-
bedrijven. Daarvan worden er in 2019 dertien gecontroleerd. Vanwege personele krapte 
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is het plannen van veertien inspecties dit jaar niet mogelijk gebleken. Voor 2020 is de 
personele krapte opgelost en zijn voor alle Brzo-bedrijven inspecties gepland. Het 
doorlopen van aanwijzingen voor bedrijfsbrandweren loopt volgens planning. Alle 
aanwijzingen voor bedrijfsbrandweer zijn actueel. Voor één nieuw Brzo-bedrijf loopt 
momenteel een aanwijstraject, de afronding hiervan is in 2020.  
 
 

1.2 Voortgang programma Incidentbestrijding 

De belangrijkste beleidsdoelen en ontwikkelingen binnen het programma 
Incidentbestrijding zijn: 
 
1. Verstevigen positie van de zelfstandige brandweerpost en vrijwilligheid 
We faciliteren de posten (o.a. door slim alarmeren), zodat zij bijvoorbeeld zelfstandig in 
staat zijn om op paraatheids- en bezettingsissues in te spelen. De uitwerking van de pilot 
‘Vakbekwaamheid op maat’ is opgeleverd. Het doel daarvan is om in de toekomst beter 
te kunnen inspelen op individuele oefenbehoeften. We werken toe naar een meer flexibel 
vakbekwaamheidssysteem dat aansluit bij de wensen van de organisatie en haar 
vakmensen. Zowel de aanbiedingsvorm als het niveau kunnen en mogen verschillen. 
Vakmensen hebben zelf meer regie op hun eigen ontwikkelwensen en kunnen hierdoor 
persoonlijk een betere balans creëren met hun eventuele andere werkzaamheden en 
taken. 
 
Daarnaast is de pilot ‘parttime hero’ uitgevoerd met als doel meer potentiële vrijwilligers 
aan te spreken en te werven. Het opleiden van (vrijwillig) brandweerpersoneel vraagt 
blijvende aandacht. Vergrijzing en het korter in dienst blijven als vrijwilliger lijken de 
belangrijkste redenen voor de verhoogde opleidingsvraag. Dit vraagt meer dan de 
organisatie eigenlijk kan leveren. Hierdoor moet er extra (externe) capaciteit worden 
ingezet, waardoor de uitgaven verder op zullen lopen. 
 
2. Repressieve kwetsbaarheid verminderen 
Op het vlak van grootschalig brandweeroptreden (GBO) werken we samen met andere 
regio’s. De landelijke visie op GBO – met landelijke werkwijzen en regelingen – is 
vertaald naar onze eigen brandweerorganisatie. De verwachting is dat de implementatie 
van deze visie in januari van 2020 is afgerond. Op deze manier is het GBO binnen BBN 
aan de hand van de landelijke richtlijn vormgegeven.  
 
3. Arbeidshygiëne op orde brengen en houden 
Voor de posten aan de oostkant van de regio is het logistieke proces (tijdelijk) geborgd. 
Op de kazerne Oss zijn ruimten ingericht voor het logistieke proces van pakken wassen 
in combinatie met het reinigen, onderhoud en keuring van ademluchtapparatuur en 
regionale oefenmiddelen samen met de reguliere facilitaire logistiek voor de organisatie. 
Voor de posten aan de westkant van de regio zijn we op zoek naar een passende 
tijdelijke locatie waar we ruimten naar het voorbeeld van Oss kunnen inrichten. Bij de 
bouw van de nieuwe hoofd- en nevenlocatie wordt rekening gehouden met 
arbeidshygiëne en logistiek, zodat deze processen in de toekomst op die locaties zijn 
geborgd.  
 
4. Versteviging (aansturing) sector IB 
Per mei dit jaar is de nieuwe manager brandweerzorg gestart die samen met de 
organisatie verdere invulling zal gaan geven aan de gewenste ‘sterke kolom brandweer’. 
Belangrijke thema’s daarbij zijn: samenwerken van verschillende teams om te komen tot 
integrale brandweerzorg, herijking omvang functie postcommandant, verbetering van de 
werving en het instroomproces van vrijwilligers, en het verder optimaliseren van 
werkprocessen binnen de kolom brandweer. 
 
Ook is de afgelopen jaren gewerkt aan het toekomstbestendig maken van de 
operationele leiding bij (grote) incidenten. Er heeft een herschikking plaatsgevonden van 
de uitrukgebieden van de officieren van dienst, er is een aanvang gemaakt met 
ontkleuren van multidisciplinaire crisisfuncties, piketmedewerkers worden opgeleid om in 
te spelen op vacatures en voor de borging van piketfuncties wordt gewerkt aan een 
reservebank. Echter, gezien verwachte demografische ontwikkelingen vraagt dit 
onderwerp om blijvende aandacht.  
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5. Informatiegestuurd werken 
Informatiegestuurd werken is als één van de belangrijkste speerpunten voor de 
beleidsperiode 2020-2023 genoemd. Er is inmiddels een informatieadviseur in dienst 
gekomen, die zich in brede zin met informatiebeleid bezighoudt. Uiteindelijk zal dit 
moeten leiden tot een betere informatiepositie voor het verzamelen en het delen van 
informatie over bijvoorbeeld opkomsttijden en inzetten.  
 
 

1.3 Voortgang programma Crisisbeheersing- en rampenbestrijding 

De belangrijkste beleidsdoelen en ontwikkelingen binnen het programma 
Crisisbeheersing- en rampenbestrijding zijn:  
 
1. Beheersing van risico’s (netwerkregie) 
Op basis van o.a. het regionaal risicoprofiel zijn voor de beheersing van een aantal 
risico’s de programma’s industriële veiligheid, evenementenveiligheid, ongevallen op het 
spoor, waterveiligheid/extreem weer, terrorismegevolgbestrijding/extreem geweld, 
continuïteit van de samenleving en ongevallen met specialistisch defensiemateriaal 
afgesproken met onze partners. De uitvoering van de programma’s loopt op hoofdlijnen 
conform de jaarplanning 2019. Noemenswaardig zijn de volgende tussentijdse resultaten. 
Binnen het programma industriële veiligheid is aandacht geweest voor de versteviging 
van de samenwerking binnen de overheid (netwerkbijeenkomst voor functionarissen van 
omgevingsdienst, brandweer, waterschap en Veiligheidsregio) en het vergroten van 
veiligheidsbewustzijn bij bedrijven door een netwerkbijeenkomst van en voor bedrijven. 
Binnen het programma evenementenveiligheid worden structureel multidisciplinaire 
adviezen, naast de mono-adviezen, gegeven voor alle risicovolle (C-)evenementen en 
zijn diverse ‘doorleefsessies’ georganiseerd ter voorbereiding op evenementen. De open 
luchtmachtdagen in Volkel zijn daarin prominent geweest. Ten aanzien van 
spoorveiligheid is een effectenstudie uitgevoerd en heeft een publiekscampagne m.b.t. 
risico’s rondom het spoor plaatsgevonden. 
 
2. (Voorbereiding op de) bestrijding van incidenten en crises 
Ten behoeve van de bestrijding van incidenten en crises beschikken we over een 
gezamenlijke multidisciplinaire crisisorganisatie. Ter voorbereiding worden hiervoor 
plannen gemaakt, gezamenlijke trainingen en oefeningen georganiseerd en evalueren we 
incidenten binnen onze regio om daarvan te leren. In toenemende mate werken we hierin 
intensief samen met de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost en andere veiligheidsregio’s. 
 
In het Beleidskader en de Programmabegroting 2020 is ingestemd met de invoering van 
de functie Calamiteitencoördinator per 1 januari 2020. Deze functie wordt in 
gezamenlijkheid met de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost georganiseerd waarbij het 
personeel in dienst komt van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. In de eerste helft van 
2019 is gestart met voorbereiding hiervan en zijn e vacatures opengesteld. In het vierde 
kwartaal van 2019 worden de nieuwe functionarissen aangesteld en opgeleid.  
 
3. Regie op informatie 
Voor de beheersing van risico’s en de bestrijding van incidenten en crises is een goede 
informatiepositie van cruciaal belang. Inzicht in risico’s is momenteel veelal gebaseerd op 
het regionaal risicoprofiel, waarvan in juli 2019 een geactualiseerde versie bestuurlijk is 
vastgesteld. Risico-informatie uit het risicoprofiel richt zich vooral op de ‘grotere’, 
regionale risico’s. Deze risico-informatie is statisch van aard. Er bestaat echter een 
groeiende behoefte bij veiligheidspartners aan een betere en dynamischere 
informatiepositie. Deze wens staat ook in de Beleidsagenda ‘samen veiliger’ waarin de 
Veiligheidsregio zich zal ontwikkelen naar een informatiegestuurde netwerkorganisatie. 
Om hierin te voorzien, zijn we gestart met het programma voor de inrichting van een 
VeiligheidsInformatieKnooppunt (VIK). Het VIK dient een platform te worden waarin 
veiligheidsinformatie vanuit diverse (open) bronnen ontsloten, geanalyseerd en geduid 
kan worden. Vanuit het regionale programma VIK trekken we in nauwe samenwerking op 
met de andere zuidelijke veiligheidsregio’s en nemen we deel aan het interregionale 
project FieldLab. Met Fieldlab worden in gezamenlijkheid, en met subsidie van het 
ministerie van JenV, informatietools gebouwd voor de regionale VIK’s. Ook zijn afspraken 
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gemaakt dat regionaal gebouwde tools ook beschikbaar worden gesteld aan de andere 
deelnemende veiligheidsregio’s.  
De incidentele kosten voor de inrichting van het regionale VIK in de periode 2019 – 2021 
worden ten laste gebracht van de reserve doorontwikkeling Veiligheidsregio. 
 
 

1.4 Voortgang programma Bedrijfsvoering 
Het is de ambitie om de bedrijfsvoering te laten doorgroeien tot een volwaardige partner 
voor bestuur, partners, management en de organisatie. Het werken vanuit vastgestelde 
resultaten is echter nog geen gemeengoed in de organisatie. Op dit moment werken we 
(als operationele organisatie) nog vooral flexibel en oplossingsgericht. Om deze ambitie 
echt in praktijk te brengen hebben we nog wel een aantal jaren nodig. 
 
Een van onze doelen is dat we meer datagedreven gaan werken, waarbij het digitaliseren 
van verschillende werkprocessen de eerste stap is. Dit jaar zijn we bezig om hiervoor de 
randvoorwaarde te scheppen, te weten: de basis op orde. Voor cruciale processen 
binnen de organisatie hebben we nieuwe ICT-systemen aangeschaft, die we nu aan het 
implementeren zijn. Hierbij valt te denken aan het financiële systeem, het systeem voor 
de personele- en salarisadministratie en een systeem voor het monitoren van de 
vakbekwaamheid van het operationele personeel. 
 
Ook hebben we een belangrijke stap gezet bij het verbeteren van de aansturing van de 
sector Bedrijfsvoering. De bedrijfsvoering wordt nu integraal aangestuurd i.p.v. vanuit 2 
sectoren. Ook zijn de externe leidinggevenden vervangen door interne vaste 
medewerkers: een nieuw sectorhoofd en twee teamleiders zijn gestart. Dit betekent dat 
we nu concreet aan de slag kunnen met het implementeren van onze ambities. Dit alles, 
wetende dat de genoemde ambitie een ‘stip op de horizon’ is die niet op korte termijn 
gerealiseerd is. Ook zien we dat we dat we in 2019 veel vacatures hebben gehad en wat 
vertraging hebben opgelopen en we hierna nog veel aandacht moeten hebben voor ‘de 
basis op orde’. 
 
Ook hebben we dit jaar concrete verbeteringen doorgevoerd. Allereerst hebben we op 
het vlak van inkoop- en contractmanagement een nieuw inkoopbeleid vastgesteld en het 
contractmanagement organisatiebreed uitgerold. Hierdoor zijn we wat betreft inkoop 
overall ook meer in control gekomen. Ook op het gebied van het informatiebeheer zijn 
voorzichtige stappen gezet. Het toezichtverslag op het archief- en informatiebeheer laat 
dit zien, maar maakt ook duidelijk dat er nog veel mogelijk is. Daarnaast hebben we 
belangrijke stappen gezet in het kader van de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG).  
 
Op het gebied van de huisvesting is besloten de kazernes in beginsel over te dragen aan 
de Veiligheidsregio. Aan het einde van dit jaar moet de overdracht hebben 
plaatsgevonden. Ook zijn de eerste stappen gezet om de hoofd- en nevenvestiging te 
gaan realiseren. Ten slotte zal het kantoor aan de Orthenseweg aan het einde van dit 
jaar verhuizen naar een nieuwe (tijdelijke) locatie. Dit omdat de huur van het huidige 
pand dan afloopt.
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Financiën  

BBN Bedragen x  €  1.000,-

Begroting

primair

2019

Begroting

na 1e wijz.

2019

Jaareinde

verwachting
Verschil

V = voordeel

N = nadeel 

Lasten A B D E = B - D F

Salarissen en sociale lasten 19.364 21.306 20.640 666 V

Overige personeelskosten 1.043 598 439 159 V

Vrijwilligersvergoedingen 3.405 3.780 3.780 -0 N

Overige vrijwilligerskosten 338 171 183 -12 N

Opleiden en oefenen 1.379 1.732 1.984 -253 N

Materieel en Materiaal 2.058 1.275 1.275 -0 N

Overige goederen en diensten 4.773 4.564 4.564 1 V

Huisvestingskosten 1.922 1.717 1.717 -0 N

Kapitaallasten 4.052 5.216 3.506 1.709 V

Inkomens- en vermogensoverdrachten 197 220 239 -19 N

totaal lasten 38.530 40.579 38.328 2.252 V

Baten

Salarissen en sociale lasten 173 1.779 1.665 114 N

Overige personeelskosten 0

Opleiden en oefenen 54 54 101 -47 V

Materieel en Materiaal 100 100 0

Overige goederen en diensten 238 137 248 -111 V

Huisvestingskosten -0 0 N

Kapitaallasten 1.171 1.171 449 722 N

Inkomens- en vermogensoverdrachten 0

Subsidies 78 78 0

totaal baten 1.636 3.319 2.640 679 N

Saldo Programma's -36.895 -37.261 -35.687 -1.573 V

Algemene middelen

BDUR 5.123 5.230 5.336 -106 V

Gemeentelijke bijdragen 31.756 31.744 31.744 -0 V

Saldo financieringsfunctie -430 -374 -56 V

Totaal algemene middelen 36.879 36.545 36.706 -162 V

Totaal saldo van baten en lasten -16 -716 1.019 -1.735 V

Dotatie aan reserves 25 25 825 -800 N

Onttrekkingen aan reserves 41 741 455 286 N

Saldo verrekening reserves 16 716 -370 1.086 N

Resultaat 0 0 649 -649 V  
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Toelichtingen op afwijkingen (groter dan € 25.000) 
  

 Salarissen € 552.000 V – incidenteel 
Op het totale salarisbudget zien we een voordeel aan de lastenkant van € 666.000 en 
een nadeel aan de batenkant van € 114.000.  

 
Het voordeel komt grotendeels voort uit personeelsverloop en voor een deel niet 
ingevulde vacatureruimte. Voor sommige functies is het lastig om geschikte kandidaten te 
vinden. Ter illustratie: in de eerste helft van het jaar zijn er 46 vacatures opengesteld. 
Daarnaast hoeven we dit jaar (naar verwachting) bijna geen beroep te doen op het 
mobiliteitsbudget. Deels komt het voordeel ook voort uit de loonindexatie waar we voor 
2019 rekening mee hebben gehouden in de begroting (3,35%). Het principe akkoord gaat 
uit van een eenmalige uitkering van € 750 per medewerker en een loonsverhoging per 
oktober van 3,25%. Aan de andere kant vindt er bij bedrijfsvoering en risicobeheersing 
meer externe inhuur plaats en wordt de functie van Calamiteiten Coördinator – welke per 
1 januari 2020 is begroot – al in het najaar ingevuld. Ook is het voordeel op de salarissen 
in werkelijkheid € 193.000 hoger, omdat reis- en verblijfskosten niet meer onder ‘overige 
personeelskosten’ terugkomen, maar onder ‘salarissen’ (zie toelichting bij Overige 
personeelskosten). 
 
Het nadeel aan de batenkant komt met name voort uit lagere salarislasten van de 
meldkamer brandweer. Begin dit jaar zijn de centralisten van VR BZO in dienst getreden 
bij VR BN en bij de kostenraming hebben we de salarislasten te hoog ingeschat. Dit leidt 
enerzijds tot een voordeel aan de lastenkant, maar anderzijds ook tot een nadeel aan de 
batenkant, omdat de benodigde bijdrage van VR BZO lager wordt.  
 

 Overige personeelskosten € 159.000 V – incidenteel 
Dit voordeel betreft hoofdzakelijk een administratieve wijziging. Met de overgang naar 
een nieuw software systeem voor de loonadministratie is om technische redenen 
gekozen om de reis- en verblijfskosten direct op het betreffende team te boeken. Voor 
2019 corrigeren we dit in de 2e begrotingswijziging 2019. 
 

 Opleiden en oefenen € 206.000 N - incidenteel 
Om aan de vraag te kunnen voldoen en de korpsen op sterkte te houden is het 
noodzakelijk om extra leergangen te starten voor het opleiden van extra manschappen, 
bevelvoerders en chauffeurs/voertuigbedieners. Omdat we intern tegen de grenzen van 
onze capaciteit lopen zal een deel extern ingekocht worden. Hoewel we deze 
overschrijding bij opleiding als incidenteel aanmerken zien we dit wel als een jaarlijks 
terugkerend knelpunt. In de Programmabegroting 2020 hebben we de overschrijding van 
uitgaven voor opleidingen en de daaraan ten grondslag liggende oorzaken dan ook als 
een risico opgenomen. 
 

 Overige goederen en diensten € 111.000 V - incidenteel 

In de Acute versteviging brandweer zat een deel compensatie voor wegvallende 

inkomsten uit OMS-meldingen. Voorzien was dat deze inkomsten vanaf 2018 zouden 

verdwijnen, maar vanwege het uitblijven van voortgang op landelijke niveau is dit niet 

gebeurd. Een deel van deze inkomsten (€ 104.000 V) hebben we in 2019 daardoor wel 

ontvangen. In overleg met Siemens is afgesproken dat zij vanaf 1 januari 2020 deze 

inkomsten niet meer in rekening brengen bij abonnees (organisatie in de regio die 

aangesloten zijn op het OMS-systeem). Daarnaast is door harmonisatiewerkzaamheden 

op de Meldkamer Brandweer Oost-Brabant de ontvangst van onderhoudsmeldingen bij 

Siemens belegd (€ 52.000 N). Tegenover dit laatste structurele nadeel staan 

verschillende structurele voordelen op aanbestede applicaties die ongeveer optellen tot 

een zelfde bedrag en welke beoordeeld moeten worden in de context van het totale 

applicatielandschap. 

 

 Kapitaallasten € 988.000 (na dotatie reserve € 188.000) V – incidenteel  

Op het kapitaallastenbudget is een incidenteel voordeel ontstaan doordat o.a. een aantal 

grote aanbestedingen nog niet gerealiseerd zijn (Ademluchtmaterialen en 

Redgereedschap) of nog niet leiden tot kapitaallasten omdat de objecten dit jaar in 
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gebruik zijn genomen (Uitrukkleding en verbindingsmiddelen). Conform afspraak met het 

Algemeen Bestuur zal het gedeelte dat betrekking heeft op materieel en materiaal ad 

€ 800.000 in de daarvoor bestemde reserve worden gestort. Zoals eerder afgesproken 

zullen we regelmatig toetsen of het saldo van deze reserve nog in verhouding staat tot de 

risico’s. Dit jaar zullen we bij de jaarverantwoording een meerjarige prognose van de 

kapitaallaten opstellen om dit te checken. Verder zijn met name ICT-investeringen in 

afwachting van ontwikkelingen doorgeschoven. 

 

 Algemene middelen € 162.000 V – structureel/incidenteel 

Op algemene middelen zijn twee voordelen voorzien, te weten een onvoorziene 

loonbijstelling in de Rijksbijdrage (BDUR) van € 106.000. De BDUR-inkomsten stijgen 

structureel ter compensatie van de nieuwe Cao-afspraken. Er staat dus ook een 

structurele kostenstijging tegenover die in 2020 tot uiting komt. Verder is er een 

vooralsnog incidenteel voordeel van € 56.000 op de financieringsfunctie door lagere 

rentebetalingen (in begroting verwerkt in overige goederen en diensten). 

 

 Dotaties aan reserves € 800.000 N – incidenteel 

Dit bedrag betreft in zijn geheel de dotatie aan de reserve Kapitaallasten materieel, welke 

hierboven is toegelicht in combinatie met het voordeel op de kapitaallasten. 

 

 Onttrekkingen aan reserves € 286.000 N – incidenteel 

In de acute Versteviging brandweer waren naast de structurele uitgaven van de € 4,06 

ook incidentele uitgaven voorzien voor de jaren 2018, 2019 en 2020. Via de reserve 

Doorontwikkeling VR zijn deze uitgaven gedekt. De genoemde incidentele uitgaven 

komen met name voort uit het project ‘Resultaatgerichte, transparante organisatie 

worden’ (zie: toelichting: Beleidskader 2019). We zijn dit jaar niet toegekomen aan de 

inhoudelijke doelen verbonden aan dit project. Om die reden stellen we voor om de 

geplande onttrekking van € 300.000 een jaar door te schuiven. 

 

Daarnaast valt uit de reserve Huisvesting een iets groter saldo vrij dan voorzien 

(€ 14.000 V). 

 

Resultaat Brandweer Brabant-Noord € 649.000 V 

De afwijkingen resulteren in een verwacht voordelig resultaat van € 649.000 voor de 

brandweer.  
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2 Voortgang programma GHOR 

 
 
Voortgang 

De GHOR organiseert de optimale samenwerking van een grenzeloos netwerk op het 
gebied van zorg en veiligheid. Met als doel het voorkomen en beperken van 
gezondheidsschade. De kracht van de GHOR zit in de volgende rollen: 
 

1. deskundige op het gebied van crisisbestrijding; 
2. netwerker en verbinder binnen de witte kolom en overheid  
3. trusted advisor als het gaat om het voorbereiden op en voorkomen van crises. 

 
De richting die het bestuur in 2018 voor de gehele veiligheidsregio heeft uitgesproken 
vullen wij samen met onze partners binnen de veiligheidsregio verder in. Onze 
zorgpartners zijn zelf verantwoordelijk voor de dagelijkse hulpverlening en zorg. Mede 
door ondersteuning van de GHOR zijn zij steeds beter voorbereid op crises en rampen. 
Doordat zij professionaliseren kunnen wij ons steeds meer richten op het verbinden en 
adviseren van de diverse (zorg) en veiligheidspartners. Dit alles vraagt om meer pro-
activiteit en een bredere visie op de vraagstukken die op ons af komen. Deze 
noodzakelijke ontwikkeling wordt bevestigd door het positioneringsonderzoek dat de 
GHOR in het voorjaar van 2019 gehouden heeft. Hieruit blijkt dat wij onze netwerkpositie 
op operationeel, tactisch en strategisch niveau kunnen en moeten versterken. Deze wens 
vraagt om onder meer een koerswijziging én om andere competenties van medewerkers 
van de GHOR. Daarvoor zijn wij een doorontwikkeltraject gestart waarin wij de nauwe 
samenwerking en afstemming met de Veiligheidsregio zoeken.  
 
Speerpunten 2019 
Doelen Wat gaan we daar komend jaar voor doen? 
1. Gezondere en veiligere leefomgeving 
De GHOR heeft samen met haar partners en het Brabant brede netwerk acute zorg, een 
aangepast plan van aanpak gemaakt ter voorbereiding op de komende griepperiode. Ter 
voorbereiding op het griepseizoen 2019/2020 vindt er in oktober een grote Outbreak 
oefening plaats. Ook is er een leeragentschap opgericht, waarin wij nog beter kunnen 
inspelen op de inzetten die zijn geweest en verbeteracties kunnen doorvoeren. Naar 
aanleiding van de luchtmacht dagen Volkel zijn ook de contacten met de zorg de 
zorgpartners binnen de luchtmacht geïntensiveerd. 
 
2. Dienstverlening en Gezondheidsinformatie 
Door verschillende beschikbare data binnen veiligheidsregio’s en GGD’en te combineren 
kunnen we risico’s op het gebied van gezondheid en veiligheid beter in kaart brengen en 
hier snel interventies op ontwikkelen. Proactief als input voor bijvoorbeeld beleidsplannen 
en tijdens incidenten. Wij delen deze kennis met onze partners. De GHOR heeft in dat 
kader op 6 juni het netcentrisch werken binnen alle ziekenhuizen, huisartsenposten, 
RAV’s en GGD’en in Brabant gelanceerd. Via het Landelijk CrisisManagement Systeem 
GezondheidsZorg (LCMS-GZ) kunnen wij 24/7 actuele informatie delen met onze 
zorgpartners en zij met ons. Denk daarbij aan incidentinformatie ten tijde van een crisis of 
ramp, maar ook evenementeninformatie, griepmonitoring en zeer recent de landelijke 112 
storing. Verder zijn wij in de startfase om het regionaal risicoprofiel te vertalen naar een 
zorgrisicoprofiel ten behoeve van onze ziekenhuizen, huisartsenposten en 
ambulancedienst. Innovatie en onderzoek zijn een belangrijk onderdeel binnen deze 
nieuwe ontwikkelingen. 
 
3. Minder kwetsbare burgers 
Mensen, die langdurige zorg nodig hebben zijn kwetsbaar als het gaat om veiligheid. 
Doordat het zorgsysteem aan verandering onderhevig is, is het belangrijk om continu 
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alert te zijn op de gevolgen voor deze doelgroep en de wijze waarop zorginstellingen hun 
bewoners en cliënten veiligheid kunnen garanderen. In dat kader heeft de GHOR onlangs 
een grote bijeenkomst georganiseerd voor de VVT sector (verzorg- en verpleegtehuizen). 
Er is toen gekeken wat een cyberaanval en stroomstoring betekent voor de 
bedrijfscontinuïteit en de zorg voor bewoners. Daarbij is extra aandacht besteed aan het 
handelingsperspectief.  
 
4. Meer zelfredzame samenleving 
De burger signaleert vaak als eerste risico’s en is vaak als eerste hulpverlener bij een 
incident. Wij ondersteunen, initiëren en verbinden activiteiten die gericht zijn op het 
zelfredzamer en weerbaarder maken van de samenleving. Een mooi voorbeeld hiervan is 
het zoeken naar de juiste partij voor de introductie van reanimatieonderwijs op scholen in 
Brabant-Noord. 
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Financiën 

GHOR Bedragen x  €  1.000,-

Begroting

primair

2019

Begroting

na 1e wijz.

2019

Jaareinde

verwachting
Verschil

V = voordeel

N = nadeel 

Lasten A B D E = B - D F

Personeelslasten 1.251 1.251 967 284 V

Kapitaalslasten 86 86 7 79 V

Huisvestingskosten 221 221 93 128 V

Bedrijfskosten 520 520 716 -196 N

Overhead incl. bestuurskosten 434 434 237 197 V

totaal lasten 2.512 2.512 2.020 492 V

Baten

Bijzondere baten 0

totaal baten 0 0 0 0 V

Saldo Programma's -2.512 -2.512 -2.020 -492 V

Algemene middelen

Bijdrage kosten gemene rekening VR 2.384 2.384 1.917 467 N

Bijdrage kosten gemene rekening GGD 128 128 103 25 N

Saldo financieringsfunctie 0

Totaal algemene middelen 2.512 2.512 2.020 492 N

Totaal saldo van baten en lasten 0 0 0 0 V

Dotatie aan reserves 0

Onttrekkingen aan reserves 0 V

Saldo verrekening reserves 0 0 0 0 V

Resultaat 0 0 0 0 V  
 
Toelichtingen op afwijkingen (groter dan € 25.000) 

 Bij de personele lasten is de verwachting een positief incidenteel voordeel van 

€ 284.000. Dit wordt veroorzaakt door nog niet ingevulde vacatureruimte. Het blijkt 

lastig om voor de betreffende vacatures de geschikte kandidaten te vinden. Daarbij 

kijken we nu ook naar de doorontwikkeling van de GHOR en de VR. In het najaar 

van 2019 worden de betreffende vacatures wederom uitgezet, zodat begin 2020 de 

formatie op de gewenste sterkte is. 

 Het uitstel van een investering heeft verband met de overdracht van roerende activa 

(voertuigen) naar de RAV en alle ontwikkelingen die hiermee spelen. Hierdoor is in 

2019 een incidenteel voordeel van € 79.000. In hoeverre er een structureel voordeel 

is, is afhankelijk van de afspraken die nu met de RAV worden gemaakt. 

 In voorgaande jaren zijn diverse stallingslocaties van voertuigen gesloten, waarmee 

in de begroting geen rekening was gehouden. Dit resulteert voor 2019 in een 

structureel voordeel van € 128.000, omdat er voor die locaties geen huurlasten meer 

zijn. 
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3 Voortgang programma 
Meldkamer Oost-Brabant 

Voortgang / ontwikkeling 

De belangrijkste beleidsdoelen en ontwikkelingen binnen het programma Meldkamer 
Oost-Brabant zijn: 
 
1. Opening van het pand 
De Meldkamer Oost-Brabant, waarin de Meldkamer Ambulancezorg, Meldkamer 
Brandweer en het Operationeel Centrum van de Politie samenwerken, heeft dinsdag 
9 april succesvol intrek genomen in het vernieuwde pand in Den Bosch. De verhuizing 
van het meldkamerwerk van de tijdelijke locatie in Eindhoven naar de nieuwe locatie in 
Den Bosch was technisch en operationeel complex. Door de zeer goede voorbereidingen 
is de dienstverlening aan de burgers vanuit de meldkamer ook tijdens deze complexe 
operatie voortdurend geborgd geweest. Het pand werd op 16 mei officieel geopend. 
 
2. Voorbereiding overdracht 
Door de LMS is in 2018 een landelijke inventarisatie in gang gezet met betrekking tot de 
overdracht van beheer van de meldkamerorganisatie naar de politie. Deze inventarisatie 
heeft geen blokkerende bevindingen voor deze overdracht opgeleverd. Parallel aan de 
inventarisatie is een landelijk overdrachtsprotocol opgesteld, waarin een beschrijving is 
opgenomen van de te hanteren werkwijze bij de overdracht, de uitgangspunten en de 
kaders. De afspraak is dat de meldkamers ‘as is’ worden overgenomen. Per meldkamer 
dient een overdrachtsdossier te worden opgesteld. Dat proces is in volle gang voor de 
Meldkamer Oost-Brabant. 
 
3. Voorbereiding governance  
Met het in werking treden van de Wijzigingswet Meldkamers wordt de Meldkamer Oost-
Brabant (MKOB) onderdeel van de politieorganisatie. De hoofdlijnen van beleid en 
beheer met betrekking tot de meldkamers worden vastgesteld door de minister van 
Justitie en Veiligheid (J&V), in overeenstemming met de betrokken partijen. De betrokken 
partijen blijven zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van de eigen meldkamerfuncties 
(processen). Dit betekent dat de governance op de Meldkamer Oost-Brabant vanaf 
1 januari 2020 wijzigt. Een multidisciplinaire werkgroep is doende met een voorstel om de 
governance rondom de MKOB na inwerkingtreding van de wet uit te werken en in de 
bestuurlijke lijn te brengen. 
 
4. Innovatieagenda meldkamer 
In het Strategisch Beleids- en Bestedingsplan Meldkamer 2019-2023 is ruimte 
opgenomen voor innovatie en vernieuwing om de ontwikkeling van de meldkamers en de 
meldkamerfuncties van de vier disciplines mogelijk te maken. De te ontwikkelen 
innovatieagenda maakt onderscheid in het “bij de tijd” houden van de huidige 
meldkamers en het investeren in de “nieuwe tijd”. Het bij de tijd houden gaat uit van het 
actualiseren en verbeteren van de huidige meldkamerprocessen en systemen. Nieuwe 
tijd betreft het moderniseren en vernieuwen van de meldkamerprocessen, systemen en 
organisatie. 
 
Bedrijfsvoering 

 
5. Landelijke storing KPN 
De landelijke storing die het openbare net van KPN op maandag 24 juni trof heeft ook de 
bereikbaarheid van het alarmnummer 1-1-2 voor burgers in de eenheid Oost-Brabant 
beïnvloed. De storing vond rond 16:00 uur plaats en duurde enkele uren. Gezamenlijk is 
door de verschillende betrokken diensten alles op alles hebben gezet om bereikbaar en 
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beschikbaar te zijn voor de burger in nood. Over deze storing en de consequenties 
daarvan voor de burgers in het verzorgingsgebied van de Meldkamer Oost-Brabant 
werden de besturen van de Veiligheidsregio’s per brief geïnformeerd op 28 juni. In 
opdracht van de minister van Justitie en Veiligheid zullen landelijk de oorzaken, gevolgen 
en het optreden naar aanleiding van de uitval van 112 worden onderzocht. Hiertoe zullen 
de Inspectie Justitie en Veiligheid, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en 
Agentschap Telecom gezamenlijk onderzoek doen. 
 
6. Voorbereiding migratie IVC2000 
Het huidige C2000-systeem wordt in 2019 vervangen, aangezien het einde van de 
technische levensduur bereikt is. Tijdens de migratienacht van het oude naar het nieuwe 
C2000-netwerk, zal gedurende de migratie géén C2000 spraakcommunicatie mogelijk 
zijn. Deze geplande ‘uitval’ van het C2000-systeem wordt voor de MKOB voorbereid door 
een multidisciplinair samengestelde projectorganisatie. 
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Financiën 

MKOB Bedragen x  €  1.000,-

Begroting

primair

2019

Begroting

na 1e wijz.

2019

Jaareinde

verwachting
Verschil

V = voordeel

N = nadeel 

Lasten A B D E = B - D F

Personeelslasten 1.764 1.764 1.668 96 V

Opleiding en Vorming 84 84 10 74 V

Huisvesting 1.241 1.241 1.001 240 V

Vervoer 19 19 20 -1 N

Verbindingen en automatisering 1.628 1.628 2.334 -706 N

Beheer 77 77 28 49 V

Overige lasten 0 0 91 -91 N

totaal lasten 4.813 4.813 5.151 -338 N

Baten

Huisvesting 102 -102 -

Verbindingen en automatisering 198 -198 -

Overige baten 54 -54 -

totaal baten 0 0 354 -354 -

Saldo Programma's -4.813 -4.813 -4.797 -16 V

Algemene middelen

Gemeentelijke bijdrage BN 927 927 927 0

Bijdrage VRBZO 761 761 381 381 N

Bijdrage GGD BZO 381 -381 V

Bijdrage RAV MWBN 135 135 135 0

Bijdrage Politie 2.943 2.943 2.943 0

Totaal algemene middelen 4.766 4.766 4.766 0

Totaal saldo van baten en lasten -47 -47 -31 -16 V

Dotaties aan reserves 0

Onttrekkingen aan reserves 47 47 31 16 N

Saldo verrekening reserves 47 47 31 16 N

Resultaat 0 0 -0 0 N  
*Dit betreft een onttrekking aan de reserve frictiekosten.  

 
 
Toelichtingen op afwijkingen (groter dan € 25.000) 
 

 Personeel voordeel € 96.000 
De begroting is gebaseerd op het samenvoegingsplan. Het verwachte voordeel van 
€ 96.000 op deze begroting wordt veroorzaakt doordat er in 2019 minder medewerkers 
dan begroot werkzaam zijn bij de MKOB maar wel tegen een hoger tarief dan begroot: er 
is geen beleidsmedewerker ingehuurd voor innovatievraagstukken en het aantal 
medewerkers beheer is lager doordat decentrale werkzaamheden nu centraal uitgevoerd 
worden.  
 
Door het uitstel van de migratie naar IVC2000 is de meldkamer Oost Brabant pas in april 
2019 verhuisd naar Den Bosch Gruttostraat waardoor het noodzakelijk was om extra 
capaciteit in te huren. In deze prognose zijn de lasten voor de extra capaciteit ten 
gevolge van het uitstel van de migratie naar IVC2000 opgenomen. Doordat het ministerie 
van Justitie en Veiligheid (J&V) deze lasten vergoedt zijn de lasten ook als opbrengst 
verantwoord en hebben deze geen invloed op de hoogte van het exploitatieresultaat.  
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 Opleidingen voordeel € 74.000 
De verwachting is dat er minder lasten voor opleidingen zullen zijn doordat de meeste 
opleidingen die gevolgd worden extern gefinancierd worden, bijvoorbeeld IVC en KPN. 
Daarnaast is er door de verhuizing en de ontwikkelingen rondom de meldkamers weinig 
ruimte en noodzaak tot het volgen van opleidingen.  
 

 Huisvesting voordeel € 240.000 
De huisvestingslasten van de begroting zijn gebaseerd op het samenvoegingsplan 
waarin er rekening is gehouden met rentelasten over de investering, met kortere 
afschrijvingstermijnen dan die in de realisatie (in 2018 zijn de afschrijvingstermijnen 
gewijzigd) en waarvan de ingeschatte investering hoger was dan gerealiseerd. Het 
verwachte voordeel hierdoor is € 310.000. Daarnaast zijn de te verwachte beheerlasten 
€ 137.000 lager dan begroot. 
 
Doordat de migratie van IVC2000 werd uitgesteld is de meldkamer Oost Brabant pas in 
april 2019 verhuisd naar Den Bosch Gruttostraat. Hierdoor zijn er dubbele 
huisvestingslasten geweest over de eerste 4 maanden van 2019. Deze zijn in deze 
prognose opgenomen. Doordat J&V deze lasten vergoedt zijn de lasten ook als 
opbrengst verantwoord en hebben deze daarom geen invloed op de hoogte van het 
exploitatieresultaat.  
 

 Automatisering en verbindingen nadeel € 706.000 
Voor de begroting is het samenvoegingsplan aangehouden. Omdat er bij het maken van 
dit samenvoegingsplan geen inzicht was op de door te belasten automatiserings- en 
verbindingslasten is er een inschatting gemaakt op basis van historische cijfers, 
verminderd met een ingeschat synergievoordeel van € 550.000. 
In de realisatie blijkt dit ingerekende synergievoordeel niet geheel gerealiseerd te zijn. 
Hier is een aantal oorzaken voor aan te wijzen.  
 
Allereerst is er sprake van een schaalvergroting binnen de meldkamer Oost-Brabant. Zo 
is er een significant groter aantal meld- en beheertafels dan in de voormalige 
meldkamers, is er een grotere opschalingsruimte en heeft er optimalisatie van middelen 
plaatsgevonden. Er is bijvoorbeeld ten behoeve van toekomstvastheid geïnvesteerd in 
A/V-middelen. Het verwachte nadeel hierdoor is € 387.000.  
 
Daarnaast zijn de beheerslasten (IV/ICT) van de MKOB gestegen. Dit wordt onder meer 
veroorzaakt door de bovengenoemde schaalvergroting. Een andere oorzaak is gelegen 
in het verschuiven van de beheerstaken van regionaal naar landelijk niveau.  
Hierdoor vindt er een verschuiving plaats van personeelslasten naar automatiserings- en 
verbindingen van € 75.000. 
 
Door het uitstel van de migratie naar IVC2000 is de meldkamer Oost Brabant pas in april 
2019 verhuisd naar Den Bosch Gruttostraat waardoor het noodzakelijk was om ict 
contracten te verlengen. Hierdoor zijn er dubbele automatiserings- en verbindingslasten 
geweest van € 54.000. Deze zijn in deze prognose opgenomen. Doordat J&V deze lasten 
vergoedt zijn de lasten ook als opbrengst verantwoord en hebben deze daarom geen 
invloed op de hoogte van het exploitatieresultaat. 
 

 Operationeel nadeel € 91.000 
De operationele lasten betreffen de reis- en verblijflasten van het personeel die niet in de 
begroting waren opgenomen. 
 

 Beheer voordeel € 49.000 
Voor de reguliere bedrijfsvoering is minder deskundigheid ingehuurd dan ingeschat. 
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4 Voortgang programma 
Bevolkingszorg  

Voortgang 

De belangrijkste beleidsdoelen en ontwikkelingen binnen het programma Bevolkingszorg 
zijn: 
 

1. Het verder professionaliseren van de organisatie van Bevolkingszorg 

Binnen het programma Bevolkingszorg is in 2019 een nieuwe slag gemaakt in het verder 

professionaliseren van de betrokken functionarissen. Uitgangspunt is dat 100% van de 

cruciale functionarissen zijn opgeleid. Vanwege een groot verloop van collega’s én 

inspanningen die verricht moesten worden om piketten (zowel zacht als hard) weer 

voldoende gevuld te krijgen, wordt momenteel nog steeds fors ingezet op opleidings-, 

trainings- en oefenactiviteiten (OTO). 

 

De wens om (uitkomsten van) evaluaties van inzetten en oefeningen meer leidend te 

laten zijn bij de organisatie van deze OTO-activiteiten komt nog onvoldoende van de 

grond. Als in januari 2020 de structurele middelen voor Bevolkingszorg beschikbaar 

komen, kan daar direct op ingezet en ingespeeld worden. 

 

Om uiteindelijk ook de stap te kunnen maken van kwantitatieve naar kwalitatieve 

registratie van bevolkingszorgfunctionarissen sluit Bevolkingszorg aan bij 

Veiligheidspaspoort (gunning ontstaan uit gezamenlijke aanbesteding van het 

vakbekwaamheidsmanagementsysteem). Vanaf 2020 ontstaat ruimte hierin te investeren 

en daarmee ook weer een slag te maken in de vakbekwaamheid van functionarissen en 

in professionalisering van de kolom. 

 

Ook is de samenwerking met Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) op het gebied 

van Bevolkingszorg intensiever geworden. In gezamenlijkheid wordt het meerjarenbeleid 

OTO gevormd en trainingen en netwerkdagen georganiseerd.  

 

2. Zelfredzaamheid onderdeel maken van de werkwijze van Bevolkingszorg. 
Het thema zelfredzaamheid is natuurlijkerwijs steeds meer uitgangspunt van de 

bevolkingszorgprocessen. Het wordt automatisch onderdeel van de werkwijze van 

Bevolkingszorg. Men is zich voldoende bewust van het gegeven dat Bevolkingszorg zich 

in eerste instantie juist richt op (het faciliteren van) niet-zelfredzamen. 

 

3. Kennis opdoen en delen met betrekking tot nafase.  

Er wordt nog steeds geïnvesteerd in het opleiden en trainen van de functionarissen met 

een directe link naar de nafase. Daar is voldoende aandacht voor. Het verzorgen van de 

nafase is logischerwijze een proces en verantwoordelijkheid van Bevolkingszorg. Wij zijn 

daarbij direct afhankelijk van de multi-partners die voor verschillende processen of 

thema’s ook hun bijdrage of input moeten leveren. Er ligt dus nog wel een kans om de 

komende periode meer te investeren in het vergroten van het bewustzijn over de multi-

verantwoordelijkheid van dit proces en de verwachtingen die daarover bestaan. Kennis 

kan nog meer en beter actief gedeeld worden op bijvoorbeeld multidisciplinaire 

bijeenkomsten. 
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Nieuwe ontwikkelingen: 

Om de kwetsbaarheid van Bevolkingszorg te verminderen is er vanaf 2020 een formatie-

uitbreiding en wordt ook het werkbudget opgehoogd. Daarnaast blijft de gevraagde 

investering (vulling m.b.t. regionale expertteams, piketten én lokale AOV-capaciteit) aan 

alle individuele gemeenten van belang. De investering op regionaal niveau ontslaat de 

gemeenten niet van haar lokale verantwoordelijkheid en de gevraagde ureninzet. Daarom 

is in het programma ook heel concreet opgeschreven wat er nu van de expertteams en 

van de AOV-ers verwacht wordt, en wat de bijhorende capaciteit zou moeten zijn om dit 

minimaal gerealiseerd te krijgen.  

 

Het afgelopen jaar is al intensief het gesprek op gang gekomen binnen de kring van 

gemeentesecretarissen over de gezamenlijke verantwoordelijkheid om lokale capaciteit 

te leveren voor expertteams en regionale bevolkingszorgpiketten. Dit heeft geleid tot een 

acceptabele bezetting daarvan waarover ook gerapporteerd wordt richting het bestuur 

zodat de bijdrage van individuele gemeenten ook zichtbaar is. Dit geldt ook voor de 

aanwezige AOV-capaciteit in elke gemeente en de wijze waarop de lokale 

crisisorganisatie op peil gehouden wordt en georganiseerd is. Waar aandacht en 

professionalisering nodig is, wordt in gezamenlijkheid met de betreffende gemeente 

bekeken hoe dit idealiter georganiseerd kan worden en wat de Veiligheidsregio daarin 

kan betekenen zonder de verantwoordelijkheid over te nemen. 

 
 
Financiën 

BZ Bedragen x  €  1.000,-

Begroting

primair

2019

Begroting

na 1e wijz.

2019

Jaareinde

verwachting
Verschil

V = voordeel

N = nadeel 

Lasten A B D E = B - D F

Salarissen en sociale lasten 231 247 209 38 V

Overige personeelskosten 13

Opleiden en oefenen 93 156 120 36 V

Materieel & materiaal 5 0

Overige goederen en diensten 91 46 72 -26 N

Huisvestingkosten 1

Kapitaallasten 10 11 7 4 V

totaal lasten 444 460 408 52 V

Baten

totaal baten 0 0 0 0 -

Saldo Programma's -444 -460 -408 -52 V

Algemene middelen

Gemeentelijke bijdrage 450 450 452 -3 V

Saldo financieringsfunctie 0

Totaal algemene middelen 450 450 452 -3 V

Totaal saldo van baten en lasten 5 -10 44 -54 V

Dotaties aan reserves 5 0 0

Onttrekkingen aan reserves 10 0 10 N

Saldo verrekening reserves -5 10 0 10 N

Resultaat 0 0 44 -44 V  
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Toelichtingen op afwijkingen (groter dan € 25.000) 
 

 Salarissen € 38.000 V – incidenteel 
Het verwachte voordeel op de post Salarissen hier komt voornamelijk voort uit een 
verwacht voordeel van € 25.000 op de piketten, aangezien deze met minder mensen 
ingevuld zijn dan voorzien.  
 

 Opleiden en oefenen € 36.000 V – incidenteel 
Dit voordeel wordt veroorzaakt doordat minder trainingen georganiseerd konden worden, 
wat vooral samenhangt met de eerder toegelichte lokale capaciteit en bezetting. 
 

 Overige goederen en diensten € 26.000 N – structureel 
Na actualisatie van doorbelastingen en landelijke bijdragen, wordt een nadeel € 26.000 
verwacht op de overige goederen en diensten die voor Bevolkingszorg worden ingezet, 
hetgeen structureel van aard is. 
 

 Reserve Bevolkingszorg - geen mutaties 
Gezien het verwachte voordeel op het programma Bevolkingszorg en de actuele stand 
van de reserve, conform bestuurlijk besluit op € 186.000 (boven het plafond), zullen 
geen reservemutaties worden voorgesteld. 

 
Resultaat Bevolkingszorg Brabant-Noord € 44.000 V 

De verwachte afwijkingen resulteren in een verwacht voordeel van € 44.000 voor dit 

programma. 
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5 Voortgang investeringen 
 
 
 
 
In deze paragraaf wordt ingegaan op de voortgang van de investeringen. Met name op 
het vlak van huisvesting zijn er ontwikkelingen die wij willen delen.  
 
Investeringen Brandweer Brabant-Noord: 

Investeringen BBN Bedragen x  €  1

Begroting

primair

2019

Begroting

na 1e wijz.

2019

Realisatie

tm heden

Krediet 

totaal na 

bijstelling

Verschil
V = voordeel

N = nadeel 

Lasten A B C D E = B - D F

BWZ-Materieel en Materiaal 1.933.926 4.668.404 2.300.081 4.973.404 -305.000 N

BV-Huisvesting 820.000 284.835 292.533 48.519.835 -48.235.000 N

BV-I&A 763.312 28.278 763.312 0 V

totaal lasten 2.753.926 5.716.551 2.620.892 54.256.551 -48.540.000 N  
 
Materieel en Materiaal 
De realisatie van de investeringen in materieel en materiaal verloopt grotendeels volgens 
planning. De afgelopen jaren zijn er stappen gemaakt om de planning en realisatie beter 
op elkaar af te stemmen. Hoewel op regionale onderdelen (ademlucht/redgereedschap) 
nog vertraging is hebben we de besteding van de budgetten in beeld. De belangrijkste 
aanpassingen voor materieel zijn: 
 

 Spraakverstaanbaarheid C2000 portofoons: € 75.000.  
Om de spraakverstaanbaarheid te verbeteren zijn aanpassingen gedaan aan de C2000 
portofoons. Deze aanpassingen waren niet in de oorspronkelijke investering 
meegenomen. 
 

 Midlife update Redvoertuig (RV) Oss. € 110.000. 
De gemiddelde bouwperiode van een hoogwerker is 1,5 jaar. Omdat er nog geen 
contract is, kan de hoogwerker van Oss niet op de geplande datum vervangen worden. 
Voorgesteld wordt om de hoogwerker van Oss, begin 2020, van een midlife update te 
voorzien. De geprognosticeerde levensduurverlenging, na een dergelijke grote 
technische update, voor deze specifieke hoogwerker (bouwjaar 2003) wordt geschat op 
ca. 5 à 6 jaar. Hierdoor kan vervanging van dit voertuig uitgesteld worden tot 2025. 
 

 Verhoging krediet 3 trekkende voertuigen voor de Brandweervaartuigen € 120.000.  
Op dit moment moeten 3 trekkende voertuigen voor de brandweervaartuigen vervangen 
worden. De bestaande voertuigen zijn in de realisatie van de uitvoering van de besluiten 
rondom de vernieuwde repressie in 2014 aangewezen als trekkend voertuig voor de 
brandweervaartuigen. De voertuigen zijn van oorsprong Personeels- en Materiaalbussen 
(PM-bus). Inmiddels hebben we een aantal jaren ervaring opgedaan met deze nieuwe 
specialisatie en zijn we tot de conclusie gekomen dat de bussen in de huidige vorm niet 
aan de gestelde eisen voldoen. Een van deze eisen is dat de betreffende voertuigen een 
4x4 functie nodig hebben om de boten, onder alle omstandigheden, in en uit het water te 
kunnen halen. Om aan deze eisen te kunnen voldoen is aanvullend budget nodig ad € 
40.000 per voertuig. 
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Huisvesting 
In het op 3 april 2019 is het Beleidskader 2020 vastgesteld. Huisvesting was een 
belangrijk thema daarin, waarbij het Algemeen Bestuur – via de beslispunten in het 
AB-voorstel – de volgende investeringsbudgetten heeft vastgesteld: 
 

1. een investering van € 23,8 miljoen voor de realisatie van de hoofd- en 
nevenvestiging. 

2. een investering van € 10,8 miljoen voor de nieuwbouw van de nog te bouwen 
kazernes van Oss, Uden en Oeffelt.  

3. een investering van € 2,1 miljoen voor de renovatie van de kazernes Sint 
Anthonis, Veghel, Zeeland, Cuijk, Vierlingsbeek en Wanroij.  

4. een investering van € 17,5 miljoen die verbonden is aan de overname van de 
39 brandweerkazernes.  

 
In de 2e Begrotingswijziging 2019 – die volgt uit deze bestuursrapportage – hebben we 
deze investeringen technisch verwerkt in het investeringsplan van VRBN. In 
onderstaande lichten we de belangrijkste ontwikkelingen op dit dossier toe.  
 
Hoofd- en nevenvestiging  
Voor de te bouwen hoofdvestiging in ‘s-Hertogenbosch zijn de eerste voorbereidingen 
gestart, waarbij gekoerst wordt op ingebruikname in 2023. De medewerkers aan de 
Orthenseweg verhuizen eind dit jaar naar de Kooikersweg in Den Bosch en zullen daar, 
totdat de hoofdvestiging gereed is, gehuisvest blijven. 
 
Voor de te bouwen nevenvestiging is in Zeeland – in samenwerking met de gemeente 
Landerd – een passende locatie gevonden. Voor het beoogde perceel aan de Voederheil 
moet nog wel een aanpassingen komen in het bestemmingsplan. De verwachting is dat 
geheel 2020 nog in het teken zal staan van de voorbereiding op de bouw. Zonder 
wezenlijke tegenslagen is de planning dat de nevenlocatie eind 2022 in gebruik kan 
worden genomen.  
 
In de vastgestelde huisvestingsvisie is uitgegaan van een hoofd- en nevenvestiging 
bij / aan een brandweerkazerne. Om die reden willen we bij de nevenvestiging ook een 
nieuwe kazerne voor Zeeland bouwen. In het huisvestingsplan zijn we daar niet vanuit 
gegaan. Wel is opgenomen dat de huidige kazerne Zeeland gerenoveerd wordt. De 
huidige kazerne is in 1982 in gebruik genomen en is dus bijna geheel afgeschreven. De 
middelen voor de renovatie van de kazerne willen we – in combinatie met de middelen 
voor de nevenvestiging – gebruiken om zowel de nevenvestiging als de nieuwe kazerne 
Zeeland te realiseren aan de Voederheil. 
 
In het oorspronkelijke investeringsbudget voor de nevenvestiging was de aankoop van 
het bouwperceel niet meegenomen. Met de gemeente Landerd is in eerste instantie 
onderzocht of een erfpachtconstructie mogelijk was. In die gesprekken heeft de 
gemeente echter aangegeven dat zij de voorkeur geven aan ‘verkoop’ van de grond. Met 
betrekking tot de overdracht van de brandweerkazernes is in het huisvestingsplan echter 
afgesproken dat de bijbehorende grond ‘om niet’ overgaat. In overleg met de gemeente 
Landerd is uiteindelijk gekozen voor een oplossing waarbij de veiligheidsregio wel betaalt 
voor het deel van het perceel wat extra benodigd is voor de nevenvestiging, en daarmee 
niet voor het gedeelte dat gebruikt wordt voor de kazerne. Door de gekozen oplossing is 
wel een extra investering van € 1.031.000 noodzakelijk, welke niet was voorzien. De 
daaruit voortkomende jaarlijkse kapitaallasten bedragen € 15.000. De veiligheidsregio zal 
binnen de meerjarenbegroting zorgen voor dekking van deze hogere jaarlijkse lasten. 
Hierdoor stijgt de gemeentelijke bijdrage dus niet. 
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De investeringsbudgetten van de hoofd- en nevenvestiging zijn dan als volgt: 
 

Investering Jaarschijf Budget 

Post centrale locatie Plevierstraat: vernieuwbouw 2019  € 18.052.000  

Post Zeeland + Nevenlocatie: nieuwbouw 2019  €    6.582.000  

Aankoop perceel Zeeland 2019 €    1.031.000 

Totaal   € 25.665.000 

 
*Dit is inclusief het renovatiebudget van de huidige kazerne Zeeland, waarbij het totale bedrag wel 
is aangepast omdat renovatie in 20 jaar wordt afgeschreven en nieuwbouw in 40 jaar. Op grond 
wordt niet afgeschreven. 

 
 
Nieuwbouw Oeffelt, Uden en Oss 
Het vastgestelde investeringsbudget van € 10,8 miljoen verdelen we als volgt over de 
drie nieuwbouwbudgetten:  
 

Investering Jaarschijf Budget 

Post Oeffelt: nieuwbouw 2019  €    1.656.000  

Post Uden: nieuwbouw 2019  €    4.372.000  

Post Oss: nieuwbouw 2023  €    4.799.000  

Totaal    € 10.827.000  

 
De voorbereidingen op de bouw van de kazerne Oeffelt worden op dit moment getroffen 
(o.a. het ontwerp van de kazerne). Het streven is dat de bouw in het voorjaar van 2020 
start en dat de kazerne 1 oktober 2020 in gebruik wordt genomen.  
 
Ook voor de kazerne van Uden lopen de voorbereidingen. Door het besluit om de 
kazerne van Uden niet te combineren met de nevenvestiging hebben we vertraging 
opgelopen. De bouw start halverwege 2020 waarbij de kazerne medio 2021 in gebruik 
kan worden genomen. 
 
De bouw van de kazerne van Oss is in de planning doorgeschoven naar 2024. Dit omdat 
de nevenvestiging – en in mindere mate ook de nieuwe kazerne van Uden – eerst in 
gebruik moeten zijn, omdat op die locaties ruimten komen voor logistiek, ademlucht, 
wassen en opslag die nu in Oss zijn.  
 
Renovatiebudget 
Voor de kazernes van Sint Anthonis, Veghel, Zeeland, Cuijk, Vierlingsbeek en Wanroij is 
een renovatie voorzien in de periode 2020-2023. Dit is oorspronkelijk geraamd op 
€ 2,1 miljoen, maar dient te worden bijgesteld. Zoal in bovenstaande toegelicht vervalt 
het renovatiebudget van de kazerne Zeeland.  
 

Investering Jaarschijf Budget 

Post Cuijk: Ren. kazerne 2022  €     449.000  

Post Sint Anthonis: Ren. Kazerne 2020  €     258.000  

Post Veghel: Ren. Kazerne 2021  €     351.000  

Post Vierlingsbeek: Ren. Kazerne 2022  €     403.000  

Post Wanroij: Ren. Kazerne 2023  €     201.000  

Totaal    € 1.662.000  
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Overname brandweerkazernes 
Na vaststelling van de Programmabegroting 2020 VRBN (3 juli 2019) is een notaris 
geselecteerd om te ondersteunen bij de overdracht van de brandweerkazernes. Dit is met 
alle gemeenten gecommuniceerd, waarbij gevraagd is om voor de eigen gemeente een 
collegebesluit voor te bereiden. In het collegebesluit dient elke gemeente zelf nog te 
besluiten om de kazerne(s) over te dragen, omdat de notaris dit formele besluit nodig 
heeft. In september/oktober neemt de notaris – in samenwerking met VRBN – contact op 
om de overdracht te laten passeren. 
 

Investering Jaarschijf Budget 

Overname brandweerkazernes 2019  €     17.500.000  

 
 
 
Investeringen GHOR 

Investeringen GHOR Bedragen x  €  1

Begroting

primair

2019

Begroting

na 1e wijz.

2019

Realisatie

tm heden

Krediet 

totaal na 

bijstelling

Verschil
V = voordeel

N = nadeel 

Lasten A B C D E = B - D F

Auto met communicatie-apparatuur 36.000 36.000 36.000 0 V

0 V

0 V

totaal lasten 36.000 36.000 0 36.000 0 V  
 
Het uitstel van een investering heeft verband met de overdracht van roerende activa 
(voertuigen) naar de RAV en alle ontwikkelingen, die hiermee spelen.  
 
 
 
Investeringen MKOB 
Alle investeringen voor ICT en huisvesting van het MKOB lopen via de Nationale Politie. 
De daarmee gepaard gaande kapitaallasten worden doorbelast aan de MKOB. In 2019 
zijn de beide voertuigen van de MKOB vervangen. Verdere investeringen zijn er voor de 
MKOB in 2019 niet gepland. 
 
 
 
Investeringen Bevolkingszorg 
Niet van toepassing. 
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6 Risicoparagraaf 
 

 
 
 
 
In deze bestuursrapportage wordt over de risico’s gerapporteerd, indien verwacht wordt 
dat er een afwijking is ten opzichte van de begroting. Nieuwe, gewijzigde of verdwenen 
risico’s worden ook als mutatie gemeld.  
 
GHOR, Brandweer en Bevolkingszorg 
Gelijktijdig met deze Bestuursrapportage staat ook de notitie Risicomanagement en 
Weerstandsvermogen op de agenda van het Algemeen Bestuur. Als bijlage bij de notitie 
is een inventarisatie van de belangrijkste risico’s bij de kolommen GHOR, Brandweer en 
Bevolkingszorg opgenomen. Om die reden komen de risico’s van de GHOR, Brandweer 
en Bevolkingszorg hier niet terug. (Na vaststelling zal de notitie Risicomanagement en 
Weerstandsvermogen als bijlage bij de Bestuursrapportage 2019 worden gearchiveerd).  
 
Meldkamer Oost-Brabant 
  
Uitstel Implementatie vernieuwing C2000 (IVC) 
Naar aanleiding van de besluitvorming door de minister van Justitie en Veiligheid over het 
uitstel van de migratie naar IVC2000 tot 20 november 2018, is door de financiële 
werkgroep MKOB een inventarisatie uitgevoerd van de hierdoor ontstane onvoorziene 
kosten. Op basis van deze inventarisatie is er een verzoek aan de Programmadirecteur 
gericht met betrekking tot de vergoeding van deze kosten. Dit verzoek werd uiteindelijk 
eind 2018 positief beoordeeld door het ministerie van Justitie en Veiligheid. Aangezien de 
minister in september 2018 besloot tot verder uitstel van deze migratie naar een nader te 
bepalen moment in 2019, liepen deze onvoorziene kosten ook na 20 november verder. 
Deze extra (onvoorziene) kosten voor het overige deel zijn in het resultaat 2019 verwerkt. 
Deze kosten zijn nog niet in rekening gebracht bij het ministerie. Met betrekking tot het 
verdere verloop van het migratietraject IVC2000 is voorzien in een afronding middels 
eindafrekening. Daarover is contact met de financiële expert van LMS, die hieromtrent 
afspraken maakt met het ministerie van Justitie en Veiligheid. 
 
Overgang naar Nationale Politie  
De inwerkingtreding van de Wijzigingswet Meldkamers en de daaropvolgende overgang 
van het landelijke beheer van de meldkamers naar de Nationale Politie brengt mogelijk 
financiële risico’s met zich mee. Op dit moment zijn deze niet in beeld. In het proces van 
totstandkoming van het eerdergenoemde overdrachtsdossier zal onder meer aandacht 
worden besteed aan de mogelijke risico’s, de duiding daarvan en de mitigerende 
maatregelen. 
 
Storing KPN 24 juni 2019 112 niet bereikbaar  
Op 24 juni was er een grote storing bij KPN. Deze storing heeft consequenties gehad 
voor de bereikbaarheid van het alarmnummer 1-1-2. Er bestaat een kans dat naar 
aanleiding van de verstoorde bereikbaarheid schadeclaims ingediend worden. Het Politie 
Diensten Centrum (PDC) inventariseert dit en heeft juridische expertise ingezet om te 
beoordelen waar de aansprakelijkheid belegd dient te worden. 
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7 Paragraaf bedrijfsvoering 

 
 
 
 
 
In de paragraaf bedrijfsvoering wordt een toelichting gegeven op de formatie/bezetting, 
het ziekteverzuim en de rechtmatigheid.  
 
Formatie 

Beroepsformatie per programma

FTE's

Begroot

2019

FTE's

Begroot

na wijziging

FTE's

Bezetting

2019

FTE's

Vacature-

ruimte

BBN  Risicobeheersing 38 40 37 4

BBN  Incidentbestrijding 99 107 107 -1 

BBN  Ondersteuning Brandweerprocessen 37 67 61 6

BBN  Crisis- en Rampbestrijding 5 8 7 0

BBN  Bedijfsvoering (incl. Regionaal Commandant) 39 37 32 5

GHOR 11 11 7 5

MKOB 22 22 20 2

BZ 1 1 1 0

Totaal 252 293 272 21  
*Nog niet opgenomen in begroot na wijziging: uitbreiding BZ en Caco-functionarissen. Deze 
functies zijn per 1-1-2020 begroot. 

 
In de Programmabegroting 2019 is de formatie van de VR vastgesteld op 252 FTE. Door 
de verwerking van alle wijzigingen is de formatie met 41 FTE toegenomen naar 293 FTE. 
Deze stijging wordt grotendeels veroorzaakt door de acute versteviging (lees: de € 4,06 
uit het Beleidskader 2019) en de samenwerking met VR BZO aangaande de meldkamer 
brandweer, waarbij alle brandweercentralisten van VR BZO bij VR BN in dienst zijn 
gekomen.  
 
Over het geheel van de VR is er 21 FTE vacatureruimte (peildatum 1 augustus), welke 
met name veroorzaakt wordt door niet ingevulde formatieplaatsen bij BBN en bij de 
GHOR (toegelicht bij het programma GHOR). Bij BBN zijn er in de eerste helft van het 
jaar 46 vacatures reeds opengesteld, ten opzichte van 39 vacatures in heel 2018. Deze 
toename is te verklaren door vacatures die voortkomen uit de acute versteviging en 
vacatures voor de functie van Calamiteiten Coördinator. Ook zijn er vacatures ontstaan 
door regulier verloop. Van alle vacatures bij BBN zijn er veertien ingevuld door interne 
kandidaten, waarvan tien door beroepsmedewerkers en vier door vrijwilligers.  
 

Brandweervrijwilligers

Aantal

Begroot

2019

Aantal

Begroot

na wijziging

Aantal

Bezetting

2019

Aantal

Vacature-

ruimte

Totaal 922 922 936 -14  
 
Op peildatum 1 augustus zijn er 936 brandweervrijwilligers. Ten opzichte van de 
vastgestelde formatie van 922 zijn er 14 vrijwilligers boven de sterkte. Gekozen is om 
nieuwe vrijwilligers ‘boven de sterkte’ op te leiden, vanwege het verwachte verloop op 
een aantal posten. Normaliter wordt een nieuwe vrijwilliger pas geworven en opgeleid als 
er ruimte ontstaat op een post. Doordat een opleiding tot brandweerman twee jaar duurt 
en is voor een aantal posten besloten om niet te wachten met de werving en opleiding tot 
de ruimte er ook daadwerkelijk is. 
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Ziekteverzuim 
Ziekteverzuim per programma

BBN/BZ GHOR MKOB

Verzuimpercentage 3,7% 3,4% n.b.

Meldingsfrequentie 0,9 0,9 n.b.

Gemiddelde verzuimduur in dagen 19 5 n.b.

 
 
Bij de kolommen BBN en BZ was het gemiddelde ziekteverzuimpercentage 3,7% over de 
eerste helft van 2019, wat overeenkomt met het percentage over 2018. De gemiddelde 
meldingsfrequentie1 bedroeg 0,9 (0,8 over 2018). De gemiddelde verzuimduur was 19 
dagen, welke in 2018 nog 29 dagen was.  
 
Het verzuimpercentage en de meldingsfrequentie bij de GHOR komt overeen met dat van 
BBN en BZ. De gemiddelde verzuimduur is met 5 dagen echter fors lager. De gegevens 
van de MKOB zijn niet bekend. 
 
In vergelijking met andere Veiligheidsregio’s ‘scoort’ VRBN gemiddeld. Vergelijkende 
cijfers over 2018 tonen aan dat over alle Veiligheidsregio’s het gemiddelde 
verzuimpercentage 4,75% was, de gemiddelde frequentie 0,9 en de gemiddelde 
verzuimduur 21 dagen.  
 
Rechtmatigheid 
In 2018 zijn diverse inkoopdossiers als aandachtdossier bestempeld bij het KMT in 
verband met de rechtmatigheid (o.a. Veiligheidspaspoort, Telefonie, Inhuur externen, 
Meubilair, Redgereedschap en Ademlucht). Inmiddels zijn de meeste dossiers hiervan 
aanbesteed of worden deze momenteel aanbesteed. De inhuur van externen is een 
nadrukkelijk aandachtspunt van de organisatie geworden. Bij het dossier Ademlucht zijn 
voorbereidende acties ondernomen (zoals het uitvoeren van een marktconsultatie en het 
opstellen van scenario’s en een planning) voor een toekomstige aanbesteding. 
 
Alle (afgeronde, actieve en geplande) aanbestedingen van VRBN zijn opgenomen in de 
Dynamische AanbestedingsKalender (DAK). Deze dynamische kalender geeft niet alleen 
een overzicht van de aanbestedingen van VRBN, maar ook van andere 
veiligheidsregio’s. Dit bevordert de informatiedeling, actualiteit van informatie uitwisselen 
en de mogelijkheden om gezamenlijk aanbestedingstrajecten te doorlopen met andere 
veiligheidsregio’s.  
 
Voortgang verstevigingsprogramma 
Met het verstevigingsprogramma worden de acute knelpunten opgelost die in 2017 
gesignaleerd zijn. Hierbij ging het zowel om taakuitvoering, organisatorische 
volwassenheid als onafwendbare ontwikkelingen. Voor het bereiken van de 
doelstellingen op deze gebieden zijn in 2018 nieuwe medewerkers geworven. 2019 en 
2020 staan in het teken van het ontwikkelen, vaststellen en uitvoeren van beleid en het 
aanschaffen van ondersteunend materiaal. Wat betreft de uitgaven zien we in 2019 nog 
een onderuitputting op de projecten: ‘Versteviging aansturing IB’, Multidisciplinaire 
Commando Unit (MCU), en ‘Organisatorisch volwassen worden’.  

                                                      
1 De meldingsfrequentie is het gemiddeld aantal ziekmeldingen per werknemer over een 
periode van 12 maanden.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Ziekte
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Bijlage 1 
 

Veiligheidsregio Brabant-Noord: totaaloverzicht financiën Bedragen x  €  1.000,-

Begroting

primair

2019

Begroting

na 1e wijz.

2019

Jaareinde

verwachting
Verschil

V = voordeel

N = nadeel 

Lasten A B D E = B - D F

BBN 38.530 40.579 38.328 2.252 V

GHOR 2.512 2.512 2.020 492 V

MKOB 4.813 4.813 5.151 -338 N

MKOB-Frictie 0 0 0 0

BZ 444 460 408 52 V

totaal lasten 46.300 48.364 45.907 2.457 V

Baten

BBN 1.636 3.319 2.640 679 V

GHOR 0 0 0 0

MKOB 0 0 354 -354 N

BZ 0 0 0 0

totaal baten 1.636 3.319 2.994 325 N

Saldo Programma's -44.664 -45.046 -42.913 -2.132 V

Algemene middelen

BBN 36.879 36.974 37.081 -106 N

Saldo financieringsfunctie BBN 0 -430 -374 -56 N

GHOR 2.512 2.512 2.020 492 V

Saldo financieringsfunctie GHOR 0 0 0 0

MKOB 1.823 1.823 1.823 0

Saldo financieringsfunctie MKOB 2.943 2.943 2.943 0

BZ 450 450 452 -3 N

Saldo financieringsfunctie BZ 0 0 0 0

Totaal algemene middelen 44.607 44.272 43.945 328 N

Totaal saldo van baten en lasten -57 -773 1.032 -1.805 V

Dotatie aan reserves

BBN 25 25 825 -800 N

GHOR 0 0 0 0

MKOB 0 0 0 0

BZ 5 0 0 0

Onttrekkingen aan reserves

BBN 41 741 455 286 V

GHOR 0 0 0 0

MKOB 47 47 31 16 V

MKOB-Frictie 0 0 0 0

BZ 0 10 0 10 V

Saldo verrekening reserves 57 773 -339 1.113 N

Resultaat -0 -0 692 -692 V  
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AGP 10 ABVRBN 20191106 Bijlage 2 

Overzicht 2e wijziging Programmabegroting en investeringen 
2019 

 

 

 

Programma en investeringen Brandweer 

 

BBN Risicobeheersing Bedragen x €  1.000,-

Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

  primair 

2019

1e wijz 

2019 

  na 1e wijz 

2019

2e wijz 

2019

 na 2e wijz 

2019

Lasten

Salarissen en sociale lasten 3.030 -8 3.022 3.022

Overige personeelskosten 4 159 163 -163

Opleiden en oefenen 4 37 41 10 51

Materieel & Materiaal 18 -18

Overige goederen en diensten 87 -87 139 139

Kapitaallasten

Subsidies

totaal lasten 3.143 83 3.226 -14 3.212

Baten

Salarissen en sociale lasten 10 10 10

Overige goederen en diensten

Kapitaallasten

Subsidies 78 78 78

totaal baten 0 88 88 0 88

saldo -3.143 5 -3.138 14 -3.124  
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BBN Incidentbestrijding Bedragen x €  1.000,-

Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

  primair 

2019

1e wijz 

2019 

  na 1e wijz 

2019

2e wijz 

2019

 na 2e wijz 

2019

Lasten

Salarissen en sociale lasten 11.378 583 11.961 -508 11.453

Overige personeelskosten 397 -397

Vrijwilligersvergoedingen 3.405 375 3.780 3.780

Overige vrijwilligerskosten 338 -167 171 12 183

Opleiden en oefenen 1.055 340 1.395 263 1.658

Materieel & materiaal 1.569 -294 1.275 1.276

Overige goederen en diensten 2.116 -657 1.459 53 1.512

Huisvestingskosten 1.871 -483 1.388 1.388

Kapitaallasten 3.753 1.062 4.815 -1.453 3.362

Subsidies

totaal lasten 25.881 363 26.244 -1.633 24.612

Baten

Salarissen en sociale lasten 173 1.199 1.372 -157 1.215

Overige personeelskosten

Opleiden en oefenen 54 0 54 47 101

Materieel & materiaal 100 100 100

Overige goederen en diensten 223 -174 49 111 160

Kapitaallasten 1.171 -111 1.060 -781 279

Subsidies

Gemeentelijke bijdrage 652 652 652

totaal baten 1.621 1.666 3.287 -780 2.507

saldo -24.260 1.303 -22.957 853 -22.105  
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BBN Crisisbeheersing & rampenbestrijding Bedragen x €  1.000,-

Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

  primair 

2019

1e wijz 

2019 

  na 1e wijz 

2019

2e wijz 

2019

 na 2e wijz 

2019

Lasten

Salarissen en sociale lasten 783 19 802 122 924

Overige personeelskosten 12 -12

Opleiden en oefenen 99 43 142 1 143

Overige goederen en diensten 246 6 252 16 268

Subsidies

totaal lasten 1.141 55 1.196 139 1.335

Baten

Salarissen en sociale lasten 37 37 -1 36

Opleiden en oefenen

Overige goederen en diensten

Subsidies

totaal baten 0 37 37 -1 36

saldo -1.141 -18 -1.159 -140 -1.299  
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BBN Bedrijfsvoering Bedragen x €  1.000,-

Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

  primair 

2019

1e wijz 

2019 

  na 1e wijz 

2019

2e wijz 

2019

 na 2e wijz 

2019

Lasten

Salarissen en sociale lasten 4.173 1.349 5.522 -280 5.242

Overige personeelskosten 630 -32 598 -159 439

Opleiden en oefenen 221 -67 154 -21 133

Materieel & Materiaal 471 -471

Overige goederen en diensten 2.323 796 3.119 -101 3.018

Kapitaallasten 299 101 400 -255 145

Inkomens- en vermogenoverdrachten 197 23 220 19 239

Huisvestingkosten 51 278 329 329

Subsidies

totaal lasten 8.366 1.977 10.343 -797 9.545

Baten

Salarissen en sociale lasten 360 360 44 404

Overige personeelskosten

Opleiden en oefenen

Overige goederen en diensten 15 73 88 88

Kapitaallasten 110 110 61 171

Huisvestingkosten

Subsidies

totaal baten 15 543 558 105 663

saldo -8.351 -1.434 -9.785 902 -8.882  
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Totaal Programma Brandweer Bedragen x €  1.000,-

Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

  primair 

2019

1e wijz 

2019 

  na 1e wijz 

2019

2e wijz 

2019

 na 2e wijz 

2019

Lasten

Risicobeheersing 3.143 83 3.226 -14 3.212

Incidentbestrijding 25.881 363 26.244 -1.632 24.612

Crisis- en rampenbestrijding 1.141 55 1.196 139 1.335

Bedrijfsvoering 8.366 1.977 10.343 -798 9.545

Taakstelling

totaal lasten 38.531 2.478 41.009 -2.305 38.704

Baten

Risicobeheersing 0 88 88 88

Incidentbestrijding 1.621 1.666 3.287 -780 2.507

Crisis- en rampenbestrijding 0 37 37 -1 36

Bedrijfsvoering 15 543 558 105 663

totaal baten 1.636 2.334 3.970 -676 3.294

Saldo programma's -36.895 -144 -37.039 1.629 -35.410

Algemene middelen

BDUR 5.123 107 5.230 106 5.336

Gemeentelijke bijdrage algemeen 31.093 0 31.093 31.093

Gemeentelijke bijdrage kazernes 663 -663

totaal algemene middelen 36.879 -556 36.323 106 36.429

Saldo van baten en lasten -16 -700 -716 1.735 1.019

Dotaties aan reserves 25 0 25 800 825

Onttrekkingen aan reserves 41 700 741 -286 455

saldo verrekening reserves 16 700 716 -1.086 -370

Resultaat 0 0 0 649 649  
 
N.B. De Gemeentelijke bijdrage voor de kazernes in eigendom is in 2019 geraamd als baten voor 
het programma Incidentbestrijding waar ook de lasten geboekt zijn en niet als Algemeen 
dekkingsmiddel. 
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Investeringen Brandweer 

INVESTERINGEN BBN Bedragen in euro's

 Krediet  Begroting  Begroting   Begroting  Begroting   Begroting 

 totaal 

   primair 

2019 

 1e wijz 

2019 

   na 1e wijz 

2019  2e wijz 2019 

  na 2e wijz 

2019 

,

Materieel

WVD 8x update teams 80.000            80.000         80.000         80.000            

Hydraulisch redgereedschap 375.870         30.714         345.156       375.870       375.870         

Standaardbepakkingsmaterialen 310.461         200.000       110.461       310.461       310.461         

Ademluchtmateriaal 372.967         268.432       104.535       372.967       372.967         

Uitrukpakken 1.360.130      16.000         1.344.130    1.360.130    1.360.130      

Werkplaatsuitrusting 300.000         100.000       200.000       300.000       300.000         

Pagers 170.839         170.839       170.839       170.839         

Skull mikes objectportofoons 300.000         300.000       300.000       300.000         

Portofoons spraakverbetering 75.000            75.000           75.000            

Dienstvoertuigen PM (3x GR-CU-HEU) en T-VRT (1xDRU) 356.450         186.030       50.420         236.450       120.000        356.450         

Dienstvoertuigen DB (2x MI-VIE) 86.242            86.242         86.242         86.242            

Haakarmvoertuig 255.000         255.000       255.000       255.000         

Redvoertuig update (OSS) 110.000         110.000        110.000         

TS4x2 (3x VE-SG-RO) 1.027.500      685.000       -274.263      410.737       410.737         

TS4x4 (1x DRU) 363.250         363.250       -218.042      145.208       145.208         

Duikmateriaal 84.500            84.500         84.500         84.500            

Meetapparatuur 150.000         150.000       150.000       150.000         

ADMS apparatuur 30.000            30.000         30.000         30.000            

Huisvesting

Post Rosmalen renovatie keuken 7.500              7.500            7.500            7.500              

Inventaris vervangingsinvesteringen regiobreed 187.192         45.000         87.192         132.192       55.000           187.192         

Registratie wassen uitrukkleding 100.000         95.143         95.143         95.143            

Nieuwbouw kazerne Uden: lokaal, inventaris en inrichting -                       160.000       -160.000      -                     -                       

Nieuwbouw kazerne Uden: autowerkplaats, arbeidshygiëne -                       220.000       -220.000      -                     -                       

Nieuwbouw kazerne Uden: ademluchtwerkplaats -                       300.000       -300.000      -                     -                       

Nieuwbouw kazerne Uden: kantoor -                       95.000         -95.000        -                     -                       

Post Boxtel renovatie kazerne 25.000            25.000         25.000         25.000            

Post Heeswijk-Dinther renovatie kazerne 25.000            25.000         25.000         25.000            

Nieuwbouw Kantoor: Plevierstraat 18.052.000    18.052.000   18.052.000    

Nieuwbouw kazerne: Oeffelt 1.656.000      1.656.000     1.656.000      

Nieuwbouw kazerne Uden 4.372.000      4.372.000     4.372.000      

Nieuwbouw kazerne (incl. nevenlocatie): Zeeland 6.582.000      6.582.000     6.582.000      

Aankoop perceel Zeeland 1.031.000      1.031.000     1.031.000      

Overname brandweerkazernes gemeenten 17.518.000    17.518.000   17.518.000    

I&A

Uitbreiding operationele informatievoorziening 66.817            66.817         66.817         66.817            

HRM-en salarissysteem 100.000         15.070         15.070         15.070            

Laptops 65x 42.250            42.250         42.250         42.250            

Mobiele telefoons 350X 218.750         218.750       218.750       218.750         

Tablets 125x 81.250            81.250         81.250         81.250            

Monitoren 14.175            14.175         14.175         14.175            

Financieel systeem 325.000         325.000       325.000       325.000         

Totaal investering BBN 56.212.143    2.753.926    2.962.625    5.716.551    49.571.000   55.287.551     
 

Het totaalbedrag ad € 56.212.143 is inclusief onderhanden werk ad € 924.592 van 2018. 
Het resterende budget ad € 55.287.551 is inclusief de overgehevelde kredieten uit 2018 naar 2019 
ad € 2.347.038. 
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Programma en investeringen GHOR 2019 
 

GHOR Bedragen x €  1.000,-

Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

  primair 

2019

1e wijz 

2019

  na 1e wijz 

2019

2e wijz 

2019

 na 2e wijz 

2019

Lasten

Personeelslasten 1.251 1.251 -284 967

Kapitaallasten 86 86 -79 7

Huisvestingskosten 221 221 -128 93

Bedrijfskosten 520 520 196 716

Overhead incl. bestuurskosten 434 434 -197 237

totaal lasten 2.512 0 2.512 -492 2.020

Baten

Overige baten

totaal baten 0 0 0 0 0

Saldo programma's -2.512 0 -2.512 492 -2.020

Algemene middelen

Bijdrage gemene rekening VR 2.384 2.384 -467 1.917

Bijdrage gemene rekening GGD HvB 128 128 -25 103

totaal algemene middelen 2.512 0 2.512 -492 2.020

Saldo van baten en lasten 0 0 0 0 0

Dotaties aan reserves

Onttrekkingen aan reserves

saldo verrekening reserves 0 0 0 0 0

Resultaat 0 0 0 0 0  
 
INVESTERINGEN GHOR Bedragen in euro's

 Krediet  Begroting  Begroting   Begroting  Begroting   Begroting 

 totaal 

   primair 

2019 

 1e wijz 

2019 

   na 1e wijz 

2019  2e wijz 2019 

  na 2e wijz 

2019 

Auto met communicatie-apparatuur 36.000            36.000         36.000         36.000            

Totaal investering GHOR 36.000            36.000         -                     36.000         -                      36.000             

Toelichting investeringen: De investeringen van de GHOR lopen geheel via de GGD HvB. 
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Programma en investeringen MKOB 2019 

MKOB Bedragen x €  1.000,-

Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

  primair 

2019

1e wijz 

2019

  na 1e wijz 

2019

2e wijz 

2019

 na 2e wijz 

2019

Lasten

Personeel Overigen 1.764 1.764 1.764

Personeel Overhead

Rente

Opleiding en Vorming 84 84 84

Huisvesting 1.241 1.241 1.241

Vervoer 19 19 19

Verbindingen en automatisering 1.628 1.628 1.628

Beheer 77 77 77

Overige lasten

totaal lasten 4.813 0 4.813 0 4.813

Baten

Overige baten

totaal baten 0 0 0 0 0

Saldo programma's -4.813 0 -4.813 0 -4.813

Algemene middelen

Gemeentelijke bijdrage BN 927 927 927

Bijdrage VRBZO 761 761 761

Bijdrage RAV MWBN 135 135 135

Bijdrage Politie 2.943 2.943 2.943

totaal algemene middelen 4.766 0 4.766 0 4.766

Saldo van baten en lasten -47 0 -47 0 -47

Dotaties aan reserves

Onttrekkingen aan reserves 47 47 47

saldo verrekening reserves 47 0 47 0 47

Resultaat 0 0 0 0 0  

Toelichting investeringen: De investeringen van de MKOB lopen geheel via de Nationale Politie. 
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Programma en investeringen Bevolkingszorg 2019 

BEVOLKINGSZORG Bedragen x €  1.000,-

Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

  primair 

2019

1e wijz 

2019

  na 1e wijz 

2019

2e wijz 

2019

 na 2e wijz 

2019

Lasten

Salarissen en sociale lasten 231 16 247 -38 209

Overige personeelskosten 5 -5

Opleiden en oefenen 93 63 156 -36 120

Materieel & materiaal 13 -13

Overige goederen en diensten 91 -45 46 26 72

Huisvestingkosten 1 -1

Kapitaallasten 10 1 11 -4 7

totaal lasten 444 16 460 -52 408

Baten

Overige baten

totaal baten 0 0 0 0 0

Saldo programma's -444 -16 -460 52 -408

Algemene middelen

Gemeentelijke bijdrage 450 450 2 452

totaal algemene middelen 450 0 450 2 452

Saldo van baten en lasten 5 -15 -10 54 44

Dotaties aan reserves 5 -5

Onttrekkingen aan reserves 10 10 -10

saldo verrekening reserves -5 15 10 -10 0

Resultaat 0 0 0 44 44  
 
Voor het onderdeel BZ zijn voor 2019 geen investeringen gepland. 
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Totaal Veiligheidsregio Brabant-Noord Bedragen x €  1.000,-

Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

  primair 

2019

1e wijz 

2019

  na 1e wijz 

2019

2e wijz 

2019

 na 2e wijz 

2019

Lasten

Brandweer Brabant-Noord 38.531 2.478 41.009 -2.305 38.704

GHOR 2.512 0 2.512 -492 2.020

MKOB 4.813 0 4.813 0 4.813

Bevolkingszorg 444 16 460 -52 408

totaal lasten 46.300 2.494 48.794 -2.849 45.945

Baten

Brandweer Brabant-Noord 1.636 2.334 3.970 -676 3.294

GHOR 0 0 0 0 0

MKOB 0 0 0 0 0

Bevolkingszorg 0 0 0 0 0

totaal baten 1.636 2.334 3.970 -676 3.294

Saldo programma's 44.664 160 44.824 -2.173 42.651

Algemene middelen

Brandweer Brabant-Noord 36.879 -556 36.323 106 36.429

GHOR 2.512 0 2.512 -492 2.020

MKOB 4.766 0 4.766 0 4.766

Bevolkingszorg 450 0 450 2 452

totaal algemene middelen 44.607 -556 44.051 -384 43.667

Saldo van baten en lasten -57 -716 -773 1.789 1.016

Dotaties aan reserves

Brandweer Brabant-Noord 25 0 25 800 825

GHOR 0 0 0 0 0

MKOB 0 0 0 0 0

Bevolkingszorg 5 -5 0 0 0

subtotaal dotaties 30 -5 25 800 825

Onttrekkingen aan reserves

Brandweer Brabant-Noord 41 700 741 -286 455

GHOR 0 0 0 0 0

MKOB 47 0 47 0 47

Bevolkingszorg 0 10 10 -10 0

subtotaal onttrekkingen 88 710 798 -296 502

saldo verrekening reserves 57 716 773 -1.096 -323

Resultaat 0 0 0 693 693  


