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Aan : Algemeen Bestuur Datum: 04-11-2020 Bijlage(n) : 1

Steller : M. Glaudemans Onderwerp :
Bestuursrapportage en 2e begrotingswijziging 
Programmabegroting 2020 

Algemeen
Voor u liggen de Bestuursrapportage 2020 en de 2e begrotingswijziging van de 
Programmabegroting 2020.

In deze bestuursrapportage rapporteren we over wat tot dusver een zeer bijzonder jaar is 
geweest. De impact van de Coronacrisis op de activiteiten van de veiligheidsregio is enorm 
geweest. Zo is daar de rol die de crisisorganisatie met alle partners al een half jaar speelt, maar 
ook het stilvallen van veel reguliere activiteiten door diezelfde crisis. We moesten we op zoek naar 
andere manieren om het werk te doen. Door creativiteit, digitaal werken en herprioritering is het 
gelukt om voor het grootste deel op koers te blijven. Soms met wat vertraging, maar zonder 
wezenlijke bijstelling van het eindresultaat. Ondertussen is de uitvoering van het beleidsplan toch 
nog grotendeels op schema.

Uiteraard heeft dit veel van onze medewerkers gevraagd, op allerlei manieren. Een overuren 
draaiende crisisorganisatie, thuiswerken, geen bezoekers op meldkamer en kazernes, geen 
oefenavonden voor de posten, wel veel saamhorigheid en solidariteit. Dit past niet zomaar in het 
format van een bestuursrapportage, maar is wel kenmerkend voor deze periode. En te midden van 
al deze gebeurtenissen is Veiligheidsregio Brabant-Noord ook nog genomineerd voor beste 
overheidsorganisatie van het jaar 2020.

Landelijk speelt de discussie rondom de rechtspositie van brandweervrijwilligers in combinatie met 
de mogelijke taakdifferentiatie.
Daarnaast worden ook landelijk de meer- en minderkosten van vaste adviseurs in de 
Veiligheidsregio’s  m.b.t. de Omgevingswet onderzocht. 

Door het stilvallen van activiteiten verwachten we een behoorlijk aantal financiële voordelen die we 
in de rapportage toelichten. Zonder de voorgestelde storting ter correctie van het saldo in de 
voorziening FLO, zou zelfs een voordeel van ruim € 2 miljoen kunnen resulteren. Uitgaande van 
instemming met deze wenselijke storting, rapporteren we een voordelig resultaat van € 0,3 miljoen 
en stellen de daarmee corresponderende begrotingswijziging voor.

Voorstel
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Voortgang beleidsplan en going concern

De bestuursrapportage geeft een beknopt overzicht van de externe ontwikkelingen, van de 
vorderingen ten aanzien van het beleidsplan en de bijzonderheden ten aanzien van de going 
concern. We kiezen er in dit voorstel voor om daar de voortgang van het beleidsplan uit te lichten 
en ons hier verder te beperken tot de voorgestelde besluiten.

Voortgang uitvoering Beleidsplan 2020-2023

Doelstelling beleidsplan Verantwoordelijke Status

1. Gezamenlijke bestrijding van risico’s met onze partners Crisisbeheersing Aangepast, einddoel haalbaar

2.
Versterken van de continuïteit van de samenleving met 

vitale partners
Crisisbeheersing Op schema

3. Zelfredzaamheid en weerbaarheid van de samenleving Crisisbeheersing Op schema

4. Gezamenlijke crisisorganisatie flexibeler inzetbaar maken Crisisbeheersing Aangepast, einddoel haalbaar

5. Veiligheidsinformatie samenbrengen en delen Crisisbeheersing Aangepast, einddoel haalbaar

6. Verbetering samenspel met gemeenten Veiligheidsdirectie Aangepast, einddoel haalbaar

7a. Bouwen aan sterke kolommen – Bevolkingszorg Bevolkingszorg Op schema

7b. Bouwen aan sterke kolommen – GHOR GHOR Vertraagd

7c. Bouwen aan sterke kolommen – Brandweer
Brandweerzorg / 
Risicobeheersing Op schema

8. Investeren in (brandweer)vrijwilligers Brandweerzorg Aangepast, einddoel haalbaar

9. Invulling geven aan de Omgevingswet Risicobeheersing Vertraagd 

10a. Doorontwikkeling organisatie – Positionering Bedrijfsvoering
Op schema

10b.
Doorontwikkeling organisatie – Informatievoorziening en 

Werkprocessen
Bedrijfsvoering

Op schema

10c. Doorontwikkeling organisatie – Mensen Bedrijfsvoering Op schema

10d. Doorontwikkeling organisatie – Huisvesting Bedrijfsvoering Op schema

10e. Doorontwikkeling organisatie – Duurzaamheid realiseren Bedrijfsvoering Aangepast, einddoel haalbaar

7b. Bouwen aan sterke kolommen – GHOR (vertraagd)
Vanaf donderdag 27 februari 2020 heeft de coronacrisis het dagelijks leven van de GHOR 
medewerkers bepaald. Het jaarplan 2020 is van de een op andere dag stil komen te liggen en zo’n 
15 medewerkers (van de 20) zijn vanaf de eerste crisisdag dedicated aan de slag gegaan met 
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corona-werkzaamheden. Corona heeft er daarmee voor gezorgd dat zo goed als alle geplande 
GHOR activiteiten voor 2020 on hold zijn gezet.

9. Invulling geven aan de Omgevingswet (vertraagd)
De invoering van de Omgevingswet en Wkb zijn met één jaar uitgesteld, met ingang op 1-1-2022. 
Hierdoor zijn ook enkele invoeringsprocessen vertraagd.

Financiële afwijkingen
We rapporteren over de financiële afwijkingen ten opzichte van de programmabegroting 2020 na 
1e wijziging. De rapportage geeft een indicatie van het verwachte resultaat van de jaarrekening 
20201. Om nog meer de hoofdlijnen te schetsen, hebben we in deze rapportage getracht de 
financiële afwijkingen naar onderwerp te clusteren en niet zozeer naar de gedetailleerde indeling 
in kolommen en programma’s.

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. De begrotingswijziging sluit noodzakelijkerwijs wél aan op het detailniveau van de 
programmabegroting.

Afwijkingen op onderwerp
Nr. Onderwerp V/N bedragen x € 

1.000
Voordelen
1. Loonkosten en overige personeelskosten brandweer V  480 
2. Vrijwilligersvergoedingen / Opleiden en oefenen / 

Multidisciplinair oefenen
V 763 

3. Goederen en diensten V 35 
4. Financiële ontwikkelingen V 276
5. Financiële afwikkeling MKOB V 439 
6. Structureel voordeel GHOR V 170 
Nadelen
8. FLO N -1.710 
9. Corona (Bedrijfsvoeringskosten) N -113
10. Huisvesting en Dotatie reserve HU N -42 

Totaal V 298

Ook uit de financiële afwijkingen blijkt dat 2020 een bijzonder jaar is. Zo is het voordeel op de post 
Vrijwilligersvergoedingen / Opleiden en oefenen / Multidisciplinair oefenen (2) vrijwel geheel te 
wijten aan de corona-uitbraak. Daarnaast is er een incidenteel voordeel vanwege de financiële 
afwikkeling van de MKOB (5) en een incidenteel nadeel vanwege de extra storting in de FLO-
voorziening (8).
 
Voor een nadere toelichting op deze afwijkingen verwijzen we naar paragraaf 5.1 van de 
rapportage.  

Afwijkingen per onderdeel
Programma bedragen x € 1.000 

Structureel
Verwacht 
resultaat

V/N Incidenteel Structureel

Brandweer -338 N -398 60
Bevolkingszorg 129 V 129 -
GHOR 507 V 337 170

Totaal 298 V 68 230

1 Conform afspraak vindt aan het einde van het jaar – op basis van de werkelijk gemaakte kosten in het kader van de 
ontwikkelagenda “Samen veiliger” – de onttrekking aan de bestemmingsreserve Doorontwikkeling VR plaats.
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Belangrijkste bijstellingen
 FLO
Recent heeft weer een aanpassing plaatsgevonden van de FLO-regeling waarin de individuele 
veiligheidsregio’s geen eigen beleidsvrijheid hebben. Deze meest recente wijziging zorgt ervoor 
dat de kosten voor onze organisatie vanaf dit jaar sterk stijgen, om daarna weer te dalen. 
Het benodigde bedrag van € 1,7 miljoen wordt nu gestort in de voorziening FLO, welke is 
opgenomen in de begrotingswijziging. Hiermee schuiven we het probleem niet door naar de 
toekomst. 
Op de lange termijn (pas vanaf 2038) hebben we hierdoor een voordeel van gelijke omvang, deze 
worden vanaf 2038 verdisconteert met de gemeentelijke bijdrage.

 Huisvesting
Het Dagelijks Bestuur heeft ingestemd met de reservering van incidentele voordelen op de 
kapitaallasten van huisvesting om daarmee hogere kapitaallasten van de nevenlocatie in Zeeland 
te dekken. In 2020 is het verwachte voordeel op de kapitaallasten € 312.000 groot (V) en de 
betreffende reservering € 354.000 (N), zodat per saldo een nadeel van € 42.000 wordt 
gerapporteerd. Deze afwijkingen zijn aldus verwerkt in de begrotingswijzigingen.

Advies Adoptie-ambtenaren
Positief advies op dit voorstel.

Procesgang
Processtap Datum

Veiligheidsdirectie – per mail (ter informatie) 10-09-2020

Adoptie-ambtenaren (advisering) 23-09-2020

Dagelijks Bestuur (instemming) 07-10-2020

Algemeen Bestuur (vaststelling) 04-11-2020

Voorstel
Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld om: 

1. De Bestuursrapportage 2020 vast te stellen.
2. De 2e begrotingswijziging van de Programmabegroting 2020 vast te stellen. 
3. De toevoegingen/wijzigingen in het investeringsplan 2020 vast te stellen.
4. Vanaf 1 januari 2020 te starten met afschrijven op de dit jaar overgenomen 

brandweerkazernes.2

Akkoord Ja Nee Afwijkend besluit

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

Bijlage(n)

1. Bestuursrapportage 2020 (inclusief 2e wijziging van de Programmabegroting 2020).

2 Voor de volledigheid vragen we toestemming om ook voor de kazernes die in 2020 zijn overgenomen dit jaar te starten 
met afschrijven. In onze nota van activa is vastgelegd dat we het jaar na ingebruikname starten met afschrijven. De 
betreffende kazernes zijn echter reeds in gebruik genomen.
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