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Aanbiedingsbrief / Hoofdlijnen van Beleid 
 

In de jaarrekening over het jaar 2016 wordt verantwoording afgelegd voor de 

ontwikkelingen, vorderingen en stand van zaken in het jaar 2016. Per 

programmaonderdeel van Veiligheidsbureau, Brandweer, Meldkamer, GHOR en 

Bevolkingszorg wordt een toelichting op hoofdlijnen gegeven op de resultaten. Net als 

vorig jaar wordt de jaarrekening in nieuwe stijl gepresenteerd. Compacter, leesbaarder en 

met andere invulling van prestatie indicatoren.  

De negende jaarrekening van Veiligheidsregio Flevoland sluit met een negatief saldo van  

€ 37.192. De exogene ontwikkelingen in de komende jaren inzake arbeidsveiligheid, 

landelijke thema’s van het Veiligheidsberaad en hogere eisen aan vakbekwaamheid (zowel 

monodisciplinair als multidisciplinair), zetten extra druk op de financiële situatie van de 

veiligheidsregio. De exogene ontwikkelingen brengen hogere kosten met zich mee. In de 

begroting voor 2018 komen de ontwikkelingen inzake arbeidsveiligheid en de landelijke 

thema’s van het Veiligheidsberaad besluitvormend terug. Voor de hogere eisen aan 

vakbekwaamheid wordt een bestuursvoorstel voorbereid. 

 

Het afgelopen jaar kenmerkt zich door een aantal belangrijke en/of actuele ontwikkelingen 

voor onze veiligheidsregio. Zowel binnen onze eigen invloedsfeer als daarbuiten. Een 

aantal vermeldenswaardige ontwikkelingen zijn:  

• Samenwerking met Lelystad Airport  

• Uitruk op maat  

• Terugdringen nodeloze brandmeldingen  

• Crisisorganisatie op de schaal van Midden Nederland  

• Vakbekwaamheid; mono- en multidisciplinair  

• Vluchtelingenopvang  

• Arbeidsomstandigheden/Schoon werken  

• Meldkamerorganisatie 

 

In het verslagjaar is duidelijk geworden dat we willen gaan voor een tweetrapsraket als 

het gaat om de groei naar een gezamenlijke meldkamer op de schaal van Midden 

Nederland. De huidige meldkamers van Flevoland en Gooi en Vechtstreek zijn en blijven 

kwetsbaar. Het onderzoek naar de haalbaarheid van een tussentijdse samenvoeging richt 

zich op de kolommen wit en rood. Voor de definitieve locatie van de meldkamer Midden-

Nederland is een voorkeur uitgesproken voor Hilversum. 

 

In juni heeft het Veiligheidsbestuur ingestemd met de intentieovereenkomst tot intensieve 

samenwerking met Lelystad Airport. Definitieve besluitvorming wordt, na raadpleging van 

de gemeenteraden, in de eerste helft van 2017 verwacht.  Onderdeel hiervan is 

besluitvorming over een oefenfaciliteit bij Lelystad Airport waarbij het bestuur van 

Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek in december heeft aangegeven vanaf het allereerste 

begin te willen participeren.  

Dit sluit prima aan bij onze werkwijze om door het zoeken van samenwerkingsverbanden 

niet alleen kwalitatieve doelstellingen te bereiken, maar ook om een goede financiële basis 

voor onze veiligheidsregio te creëren. 

  

De pilot Schoon werken is in 2016 afgerond. De implementatie van de maatregelen is 

gestart en dit zal doorlopen tot in 2017. Op het gebied van Arbeidsveiligheid is daarmee 

een grote stap gezet. 

De wijze van samenwerking tussen alle partners blijft in Flevoland bijna een 

vanzelfsprekendheid. Ook in operationeel opzicht -met de grondhouding dat het belang 

van burgers en bedrijven altijd prevaleert- is en blijft de samenwerking prima. De 

veiligheidsdirectie kan daarom niet anders dan positief zijn over de bereikte resultaten in 

2016. Bij alle kolommen is weer voortgang geboekt en zijn doelstellingen uit de 

jaarplanning in belangrijke mate gerealiseerd.  
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1. Samenvatting programmaverantwoording 2016 
 
Jaarrekeningresultaat  
De jaarrekening sluit met een negatief resultaat van € 37.192. Het resultaat bevat structurele en 
incidentele componenten.  
Het resultaat volgt uit de resultaten van elk programma binnen onze Veiligheidsregio:  
programma Veiligheidsbureau (€ 68.979), programma Brandweer (- € 26.726), programma 
Gemeenschappelijke Meldkamer (€ 18.002), programma GHOR (€ 41.003), programma Bevolkingszorg  
(- € 138.450). 
 
Hieronder is per programma in hoofdlijnen aangegeven hoe het resultaat is ontstaan: 
 
Veiligheidsbureau 
Het positieve resultaat van het programma Veiligheidsbureau is het gevolg van lagere kosten van 
personeel en ICT. Ook de kosten van huisvesting waren lager, een nadeel is ontstaan op de bijdrage 
van de politie, als gevolg van nieuwe afspraken. 
 
Brandweer 
Het negatieve resultaat van het programma Brandweer is voornamelijk ontstaan als gevolg van 
overschrijdingen op onderhoud en beheer voertuigen en bepakking, persoonlijke 
beschermingsmiddelen, bijdragen aan IFV en Veiligheidsberaad, werving en selectie, verzekeringen en 
arbeidsveiligheid. Voordelen werden behaald op multidisciplinair oefenen, monodisciplinair oefenen, 
detachering van personeel naar o.a. andere veiligheidsregio’s, uitgaven aan vrijwilligersvergoedingen, 
extra inkomsten vanuit de OMS aansluitingen, hogere bijdrage inzake BDuR, vrijval voorziening 
frictiekosten TOD 2015-2017 en incidentele opbrengsten uit verkopen voertuigen en materialen. 
 
Meldkamer 
Het positieve resultaat van het programma Meldkamer is het gevolg van o.a. lagere kosten voor 
algemene kosten en kapitaallasten. Hogere kosten waren er voor opleidingen, inhuur en salarissen 
personeel. 
 
GHOR 
Het positieve resultaat van het programma GHOR is het gevolg van lagere kosten voor opleidingen 
door late invulling van vacatures. Tevens zijn de kosten voor licenties lager uitgevallen dan begroot. De 
overeenkomst met het Rode kruis inzake GGB noodhulpteams zorgt voor een overschrijding van het 
deelbudget algemene kosten.  
 
Bevolkingszorg 
Het negatieve resultaat van het programma Bevolkingszorg is het gevolg van nagekomen kosten 2015, 
extra kosten voor inhuur t.b.v. risico regel reflex, audits, evaluatie en insights en het contract met het 
Rode Kruis dat in 2016 ten laste van Bevolkingszorg is gebracht. Daarnaast wordt het resultaat negatief 
beïnvloedt door de werkbegroting die hoger is dan de vastgestelde begroting. Deze toegestane 
overschrijding zal bij bestemming van het resultaat t.l.v. de opgebouwde reserve gebracht worden.  
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2. Voorstel bestemming resultaat 
 
Aan het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld het resultaat 2016 als volgt te bestemmen: 

 

Resultaten per Programma: 

 Programma Veiligheidsbureau    € 68.979 

 Programma Brandweer   - € 26.726  

 Programma Gemeenschappelijke Meldkamer  € 18.002  

 Programma GHOR    € 41.003 

 Programma Bevolkingszorg   - € 138.450 

Totaal    - € 37.192 

 

Het resultaat van deze jaarrekening als volgt te bestemmen: 

 

1. Het resultaat Veiligheidsbureau ad € 68.979 te doteren aan de bedrijfsreserve 

Veiligheidsbureau; 

2. Het resultaat Brandweer ad - € 26.726 te onttrekken aan de bedrijfsreserve Brandweer; 

3. Het resultaat van de Gemeenschappelijke Meldkamer ad € 18.002 te doteren aan de 

bedrijfsreserve Gemeenschappelijke Meldkamer; 

4. Het resultaat van de GHOR ad € 41.003 te doteren aan de bedrijfsreserve GHOR; 

5. Het resultaat van Bevolkingszorg ad - € 138.450 te onttrekken aan de bedrijfsreserve 

Bevolkingszorg. 
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JAARVERSLAG 
 
 
3. Programmaverantwoording 

 
3.1 Programma Veiligheidsbureau  
 

3.1.1  Wat wilden we bereiken en wat hebben we bereikt? 

3.1.2 Wat heeft het gekost? 

 

3.1.1 Wat wilden we bereiken en wat hebben we bereikt? 

 

De werkzaamheden op het gebied van risico- en crisisbeheersing concentreren zich vooral op 
het multidisciplinair analyseren van en adviseren over risico’s en de voorbereiding op 
daadwerkelijke crises. Ontwikkelingen vragen hier een stevige externe gerichtheid, een 
periodieke integrale afweging en een meer frequente vertaling naar concreet regionaal beleid. De 
uitvoering van dit beleid vindt grotendeels plaats in een netwerkomgeving. Om de voortgang van 
en de samenhang tussen de producten te bewaken is binnen het veiligheidsbureau een beperkt 
kwaliteitsinstrument vorm gegeven. 
 
Risicogerichtheid 
Omdat de volledige ‘beheersing’ van risico’s niet mogelijk is wordt zoals in het Regionaal Beleidsplan 
staat weergegeven meer gesproken over risicogerichtheid. Hierbij wordt de focus gelegd op de concreet 
beïnvloedbare risico’s. In 2016 is in dit kader verder gewerkt aan de zogenaamde beïnvloedingsmatrix. 
Het onderwerp ‘Uitval van elektriciteit’ is als pilot uitgewerkt en er is een aanvang gemaakt met het 
onderwerp ‘Uitval ICT en Telecom’. 

In het opgestelde concept beleidsplan evenementenveiligheid zijn de bevindingen van de landelijke 
onderzoeken op het gebied van de evenementenveiligheid verwerkt. Voor de risicovolle evenementen 
De Opwekking, Defqon.1 en Lowlands zijn multidisciplinaire adviezen afgegeven. 

Operationele Voorbereiding  
Veiligheidsbureau Flevoland speelde ook in 2016 een belangrijke rol in de multidisciplinaire 
voorbereiding op de verschillende typen rampen en crisis. Het veiligheidsbestuur stelde de 
incidentbestrijdingsplannen terrorismegevolgbestrijding, mensenmassa en het RBP voor het huidige 
Lelystad Airport vast. Daarnaast is een concept rampbestrijdingsplan voor het uitgebreide Lelystad 
Airport opgesteld. In overleg met alle betrokkenen is een concept coördinatiekaart ontwikkeld die de 
komende jaren als format zal gaan dienen voor de verbetering van de huidige 
incidentbestrijdingsplannen en rampbestrijdingsplannen. Om meer verband te brengen in de 
randvoorwaardelijke processen van de crisisbestrijding is een inrichtingsdocument Leiding en 
coördinatie opgesteld.  

Als eerste stap in het samen met de veiligheidsregio’s Gooi en Vechtstreek en Utrecht op termijn komen 
tot één effectieve en efficiënte crisisorganisatie voor de drie veiligheidsregio’s is gezamenlijk een 
concept visiedocument opgesteld. 

Als vervolg op een evaluatie van het operationele informatiemanagement is een verbeterplan opgesteld. 
Een onderdeel van dit verbeterplan, de uitgangspunten voor informatievoorziening, is nader uitgewerkt 
en vastgesteld. Enkele andere onderdelen, zoals de beheersaspecten, de aanpassing van operationele 
zaken en het plan voor opleiden en oefenen, zijn in concept gereed. 

Het veiligheidsbureau neemt ook het voortouw in multidisciplinaire evaluaties van incidenten en 
oefeningen. In het jaar 2016 is vijf keer GRIP 1 afgekondigd en geen GRIP 2 of hoger. Van de GRIP 1 
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bij een gasexplosie op Urk is een evaluatieverslag opgesteld. De inspectie Veiligheid en Justitie heeft 
eind van het jaar de ‘Staat van de rampenbestrijding 2016’ uitgebracht, waarin de voorbereiding en 
uitvoering van de rampenbestrijding in Nederland en dus ook in Flevoland is geaudit. 

Ook in 2016 zijn er weer onderhoudswerkzaamheden aan en de nodige testen uitgevoerd van 
ondersteunende systemen zoals NL-Alert, de noodcommunicatievoorziening en het 
waarschuwingsstelsel (sirenes). De ontvangst van berichten van NL-Alert neemt gestaag toe.  

Vakbekwaamheid  
Het multidisciplinaire beleidsplan opleiden en oefenen 2014–2018 voor Flevoland en Gooi en 
Vechtstreek vormde de basis voor het bijscholen en oefenen in 2016. Gezamenlijke oefenstaven van 
Flevoland en Gooi en Vechtstreek organiseerden de multidisciplinaire operationele bijscholingen, de 
themadagen, de alarmerings- en opkomstoefeningen oefeningen voor het COPI en het ROT met de 
stafsecties. De beide veiligheidsregio’s voerden overige onderdelen van het programma separaat uit. 
Het centrale thema was in 2016 verkeersongevallen. In dit verband is er meerdere dagen geoefend op 
het verkeerscentrum van de politie in Lelystad, waarbij een groot verkeersongeval was nagebootst. Van 
de geplande oefeningen in 2016 is alleen een bijscholing c.q. oefening van het beleidsteam in Almere 
op hun verzoek niet doorgegaan. De oefeningen van het beleidsteam waren overigens afgestemd op de 
wensen van de betreffende gemeente. Op 19 september vond de (voor het eerst) onaangekondigde 
systeemtest plaats. 

Vanaf januari 2016 wordt het nieuwe functionarisvolgsysteem Veiligheidspaspoort gebruikt voor de 
registratie van de vakbekwaamheid van sleutelfunctionarissen van brandweer, GHOR en 
bevolkingszorg. De politie registreert in haar eigen systeem. 
Het bijbehorende e-learning programma is gebruikt voor het samenstellen en daarna gebruiken van de 
eerste e-learning modules op het gebied van de crisisbeheersing en rampenbestrijding. Uit de 
kolommen zijn diverse mensen opgeleid om deze modules te bouwen. 
 
 
3.1.2 Wat heeft het gekost? 

 

Baten en Lasten                    (x € 1.000) 

  rekening 
begroting 

voor wijziging 
begroting 

na wijziging 
rekening verschil 

Jaar 2015 2016 2016 2016 2016 
      
lasten 31 140 140 41 99 
totaal lasten  31 140 140 41 99 
       
baten 112 140 140 110 -30 
totaal baten 112 140 140 110 -30 
      
gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten 81 0 0 69 69 
      
reserveringen (stortingen in reserves) 0 0 0 0 0 
reserveringen (onttrekking reserves ) -/- 0 0 0 0 0 
      
gerealiseerde resultaat 81 0 0 69 69 
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3.2 Programma Brandweer  
 

3.2.1 Wat wilden we bereiken en wat hebben we bereikt? 

3.2.2 Prestatie-indicatoren 

3.2.3 Wat heeft het gekost? 

 

3.2.1 Wat wilden we bereiken en wat hebben we bereikt? 

 

Binnen de brandweerorganisatie zijn inmiddels twee veranderprogramma’s afgerond en loopt 
het programma “Brandweer in verbinding” tot in 2017 door. De programma’s zijn bedoeld om 
invulling te geven aan de gewenste organisatieveranderingen, mede vanwege de financiële 
taakstellingen tot en met 2016. Verder is de projectorganisatie voor de 
organisatieontwikkelingen in relatie tot de samenwerking met Lelystad Airport gestart. 
 
Het Programma Brandweer in Verbinding heeft als opdracht “Wat wil Brandweer Flevoland betekenen 
in, voor en met de omgeving?” Op basis van interviews en bijeenkomsten met interne en externe 
stakeholders zijn vier mogelijke toekomstscenario’s uitgewerkt. Deze scenario’s zijn teruggekoppeld 
aan de eerder genoemde stakeholders, waarbij duidelijk werd dat op onderdelen een verdieping nodig 
was. Deze is vorm gegeven in een meer omvangrijke stakeholdersanalyse compleet met de signalering 
van landelijke en regionale trends. 
 
De organisatieontwikkeling in relatie tot de groei van Lelystad Airport heeft in 2016 meerdere keren op 
de bestuursagenda gestaan. Het projectteam heeft een haalbaarheidsonderzoek afgerond, financiële 
uitgangspunten en scenario’s geformuleerd en een intentieovereenkomst en concept 
samenwerkingsovereenkomst opgeleverd. De intentieovereenkomst tot samenwerking met Lelystad 
Airport is in juni door de voorzitter van het veiligheidsbestuur en de directeur van Lelystad Airport 
ondertekend. In het najaar is de concept samenwerkingsovereenkomst vastgesteld en zijn nog enkele 
aanvullende scenario’s uitgewerkt. In december is door het veiligheidsbestuur besloten in de eerste 
maanden van 2017 de gemeenteraden te consulteren over de voorgenomen samenwerking en de 
implicaties daarvan.  
 
De Operationele informatievoorziening brandweer is verder op orde gebracht. Het actualiseren en 
aanvullen van de digitale bereikbaarheidskaarten, aanlandingsplaatsen en waterkaarten is nagenoeg 
voltooid. De in de regio beschikbare boothellingen zijn nader in kaart gebracht. In de infrastructuur zijn 
aanpassingen gedaan om de informatie sneller digitaal beschikbaar te krijgen. Als gevolg van landelijke 
ontwikkelingen zijn er arbeidsintensieve aanpassingen uitgevoerd in de verbindingsschema’s en de 
programmering van de portofoons en mobilofoons.  
 
Aandacht voor het voorkomen en beperken van brand en slachtoffers bij brand is een continu proces 
dat ook in 2016 veel aandacht heeft gekregen. Naast het adviseren en toezicht houden op brandveilig 
gebruik, bouwen, evenementen, externe en fysieke veiligheid en BRZO is veel energie gestoken in 
brandveilig leven. Een nieuw ontwikkeld lespakket voor groep 8 is getest en gedrukt en kan in 2017 
worden geïmplementeerd. In 2016 is de website www.brandveiligflevoland.nl online gegaan waar 
inwoners van Flevoland maar bijvoorbeeld ook scholen informatie kunnen vinden over projecten en over 
brandveiligheid. De samenwerking met het onderwijs krijgt zo steeds verder vorm. Ook zijn vier 
middelbare scholen in Flevoland aan de slag gegaan met een Technasium opdracht om een (mogelijke) 
brandweerkazerne op Lelystad Airport te ontwerpen.  
 
Het team brandonderzoek is op sterkte en steeds vaker worden branden door brandonderzoekers 
onderzocht om van te leren. Niet alleen over de wijze van brandweerinzet en de brandoorzaak maar 
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ook over de effectiviteit van  brandveiligheidsvoorzieningen. Op deze manier wordt onze advisering aan 
het bevoegd gezag maar ook richting bedrijven en burgers steeds beter! Voor het adviseren op het 
gebied van evenementen zijn standaardvoorschriften opgesteld en is samen met de gemeente Dronten 
en de Omgevingsdienst een pilot gedaan met systeemgericht toezicht. Er zijn gesprekken gevoerd met 
de gemeenten Almere, Noordoostpolder en Lelystad om de versnippering op het gebied van 
brandveiligheidstaken te gaan aanpakken en hier regionaal meer eenheid in aan te brengen. Dat heeft 
nog niet geleid tot veranderingen. 
 
De interne informatievoorziening is verbeterd met informatieschermen op alle posten en ingebruikname 
van 3 apps (Mijn Brandweer Flevoland, FollowOP en Mijn Veiligheidspaspoort). Twee leertafels zijn 
georganiseerd na de winkelbrand aan de Koopmanstraat in Lelystad en de gasexplosie/woningbrand 
aan de Grote Fok op Urk. De aanbevelingen zijn meegenomen in het proces Lessons Learned.  
 
Het ziekteverzuim in het verslagjaar bedroeg 2,55% en is daarmee nog lager dan het erg laag geachte 
percentage van 3,07 in 2015. 
 
In het kader van de optimalisatie van de repressieve organisatie is in 2016 op verzoek van de 
brandweermensen in Noordoostpolder ook aangevangen met de implementatie van variabele 
voertuigbezetting. Post Emmeloord is gestart met het opleiden en daadwerkelijk uitrukken met de 
TSFlex. Daarna zijn in de tweede helft van 2016 ook nog vier andere posten opgeleid voor variabele 
voertuigbezetting en begin 2017 volgt de laatste post van Noordoostpolder. In 2017 zijn daarmee alle 
zes posten in Noordoostpolder over op TSFlex. Tevens is Lelystad geschoold op de TS4/Flex. Op post 
Urk na werken daarmee alle posten volgens de uitgangspunten van variabele voertuigbezetting c.q. 
uitruk op maat.  
De pilot Snel Interventie Voertuig (SIV) in Lelystad is afgerond. Conclusie uit de pilot is dat de SIV voor 
post Lelystad geen toegevoegde waarde heeft. De SIV, voorzien van het DrukLuchtSchuim-systeem 
blijft wel in gebruik voor vakbekwaamheidstrainingen. 
Ter afsluiting van de  2 veranderprogramma’s Brandweerzorg en Vakmanschap zijn middels een 
whiteboard-animatiefilm de resultaten gepresenteerd aan de organisatie.  
 
In 2016 zijn drie manschappen A opleidingen en 2 leergangen Bevelvoerder gestart. Tevens zijn 
diverse kortlopende  opleidingen zoals voertuigbediener redvoertuig, voertuigbediener TS, 
brandweerchauffeur en C-rijbewijs gestart en afgerond. Verder zijn duikers, duikploegleiders en 
instructeurs opgeleid. 
 
In het kader van incidentbestrijding waterongevallen is op 8 juni het botenhuis van Zeewolde officieel in 
gebruik genomen voor hulpverlening op het Wolderwijd. Daarnaast zijn de 3 nieuwe boten en de 3 
nieuwe waterongevallenwagens in gebruik genomen. Na gedegen training zijn de nieuwe vaar- en 
voertuigen in de tweede helft van 2016 operationeel geworden. Ook zijn nog 4 personenvoertuigen, 2 
auto’s voor verkenningseenheden en 2 oefenaanhangers aangeschaft. 
 
Een nieuw en actueel thema is arbeidsveiligheid. Hierbij ligt de prioriteit op schoner werken en 
arbeidshygiëne. In 2016 is de pilot (Urk en Almere) arbeidshygiëne (vanuit de landelijke richtlijn schoon 
werken bij de brandweer) afgerond.  In het vierde kwartaal van 2016 zijn meerdere 
voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd. Het doel van deze bijeenkomsten was collega’s bewust te 
maken van de (latente) gezondheidsrisico’s van ons vak.  Alle voorlichtingssessies zijn goed bezocht en 
de reacties waren positief.  
Op basis van de resultaten uit de pilot en de landelijke richtlijn ‘schoner werken’ wordt begin 2017 een 
beslissingsdocument opgesteld om vier belangrijke aanbevelingen op te pakken en te consolideren. Het 
gaat hier om: 
- opstellen logistiek plan / schoon werken, een gegarandeerde beschikbaarheid van de logistieke 
verzorging op de incidentlocatie; 
- het aanschaffen van bluskleding in confectiematen en aanvullende persoonlijke 
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beschermingsmiddelen; 
- de arbeidshygiënische strategie introduceren bij vakbekwaamheidsactiviteiten 
- de quick-wins implementeren in de huidige werkplaatsen persoonlijke bescherming (Almere, 
Emmeloord en Lelystad). 
 
 
3.2.2  Prestatie-indicatoren 

 
Uitrukken die voldoen aan normtijd 
 
In hoeveel procent van de uitrukken (prio-1 uitrukken) wordt de vastgestelde normtijd behaald?  
De opkomsttijd bestaat uit twee verschillende componenten: 
  -   Het aan de meldkamer toerekenbare onderdeel betreft de verwerkingstijd van de melding tot 
      alarmering.  
  -   De aan de brandweer toerekenbare onderdelen zijn:  

- Uitruktijd (tijd van alarmering tot vertrek voertuig)  
- Aanrijdtijd (tijd van vertrek voertuig tot aankomst).  

Norm: de vastgestelde zorgnormtijd. Prio 1 uitrukken naar objecten met een opkomsttijd  5 - 10 minuten (melding-
alarmering-rijtijd-aankomst). 
 

 
                     
 
Realisatie 72%  
Norm  90%  (landelijk) 
 
Toelichting In 2016 zijn 629 prio-1 uitrukken geregistreerd, waarvan er 456 binnen de norm (tijd van 

alarmering tot aankomst) zijn afgehandeld. Dat is 72% en daarmee een verbetering van 2% ten 
opzichte van 2015. 
Dat normtijden niet altijd gehaald worden, blijkt ook uit het dekkingsplan.  
Uitgefilterd zijn uitrukken waarbij de brandweer niet ter plaatse is geweest en er niet is gestatust.  
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 Prestatie-indicatoren VRF (programma overschrijdend) 

 
Besteding totaalbudget VRF 
 
Hoeveel procent van het totaalbudget (Year to date) is besteed? Year to date = vanaf het begin van het lopende 
begrotingsjaar tot vandaag. Verplichtingen worden hierbij altijd meegenomen. 
 

 
 
Realisatie 100.3%  
Norm  100%  (landelijk) 
 
Toelichting VRF: De kpi geeft een beeld van de besteding van het totaal budget van de VRF. In 2016 is het 

gerealiseerde negatieve resultaat 67K. 
 Veiligheidsbureau: Het positieve resultaat voor Veiligheidsbureau is 69K (51%). 
Brandweer: Het negatieve resultaat voor Brandweer is 56K (100%). 
Meldkamer: Het positieve resultaat voor Meldkamer is 18K (98%). 
GHOR: Het positieve resultaat voor GHOR is 41K (98%). 

 Bevolkingszorg: Het negatieve resultaat voor Bevolkingszorg is 139K (136%). 

 

Personeelsbezetting VRF 

Wat is de personeelsbezetting (beroeps) van de organisatie?  
Personeelsbezetting = toegestane formatie versus de ingevulde formatie. 
 

 
 
Realisatie 98,2%  
Norm  100%  (landelijk) 
 
Toelichting VRF: De kpi geeft een beeld van de formatie, waarin de begrote formatie 206.57 fte is t.o.v. de 

werkelijke formatie van 202.87 fte. 
Veiligheidsbureau: de personeelsbezetting is geïntegreerd bij de brandweer. 
Brandweer: De kpi geeft een beeld van de formatie, waarin de begrote formatie 169,3 fte is t.o.v. 
de werkelijke formatie van 165,58 fte. Hierbij kan worden opgemerkt dat er sprake is van 2,89 
overbezetting en 6,61 fte openstaande formatieruimte. 

 Meldkamer:  Tussen de werkelijke formatie (19,20 fte) en de toegestane formatie (19,52 fte) is 
een vacatureruimte van 0,32 fte.  
GHOR: Tussen de werkelijke formatie (9,97 fte) en de toegestane formatie (8,86 fte) is 1,11 fte 
boven formatief. 

  Bevolkingszorg: Er is geen vaste formatie voor de kolom bevolkingszorg. De formatie is begroot 
op 8,89 fte, waarvan 8,12 is ingevuld. Vanuit de inhuur wordt gewerkt met 23 personeelsleden 
voor medewerkers van de kernbezetting bevolkingszorg, waaronder enkele gedetacheerden. 
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3.2.3  Wat heeft het gekost? 

 

Baten en Lasten                    (x € 1.000) 

  rekening 
begroting 

voor wijziging 
begroting na 

wijziging 
rekening verschil 

Jaar 2015 2016 2016 2016 2016 
      
lasten 21.460 20.420 20.420 21.997 -1.577 
totaal lasten  21.460 20.420 20.420 21.997 -1.577 
       
baten 22.613 20.420 20.420 22.186 1.766 
totaal baten 22.613 20.420 20.420 22.186 1.766 
      
gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten 1.153 0 0 189 189 
      
reserveringen (stortingen in reserves) 344 0 0 354 354 
reserveringen (onttrekking reserves ) -/- 192 0 0 138 138 
      
gerealiseerde resultaat 1.001 0 0 -27 -27 
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3.3  Programma Gemeenschappelijke Meldkamer  
 
3.3.1 Wat wilden we bereiken en wat hebben we bereikt ? 

3.3.2 Prestatie-indicatoren 

3.3.3 Wat heeft het gekost? 
 

3.3.1  Wat wilden we bereiken en wat hebben we bereikt? 

 
De Gemeenschappelijke Meldkamer verzorgt voor Veiligheidsregio Flevoland primair het 
aannemen en verwerken van meldingen en het alarmeren en coördineren van eenheden van 
brandweer, politie en ambulancedienst en het alarmeren en coördineren van de kolom 
Bevolkingszorg. 
 
De Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK) sprak voor 2016 de doelstelling uit om kwalitatief van 
voldoende niveau te zijn voor zowel de reguliere als opgeschaalde situatie, opererend vanuit de eigen 
kracht en nauw betrokken bij de ontwikkelingen in het meldkamerdomein. Deze doelstelling zijn 
geconcretiseerd in doelen voor verwerkingstijden op de meldkamer, scholing en oefening, voorbereiding 
voor de meldkamer Midden Nederland, invulling van de rol van calamiteitencoördinator en 
samenwerking ten behoeve van de continuïteit van de meldkamer. 
 
De meldkamer heeft conform het scholingsplan invulling gegeven aan het scholingsbeleid. Een 
bijzonder resultaat daarin is dat alle centralisten MKA/MKB in 2016 intensief hebben getraind op hun rol 
bij opgeschaalde situaties.  
 
De meldkamer scoort op de landelijke normen op de gemiddelde verwerkingstijden voor wat betreft de 
MKA 103 seconden (ruimschoots binnen de norm) en voor de MKB (gebouwbranden) 61.5 seconden 
(een fractie boven de norm). Voor deze gemiddelden zijn de eigen, gevalideerde gegevens gebruikt.   
De meldkamer levert een structurele bijdrage van 1 fte in de kwartiermakerorganisatie van de 
meldkamer Midden Nederland. 
 
In december 2016 heeft de stuurgroep Meldkamer Midden-Nederland, onder voorbehoud van 
instemming van de bij de disciplines betrokken besturen, ingestemd met een nieuwe locatie en de 
onderliggende businesscase voor de meldkamer Midden Nederland: Hilversum. De locatie Hilversum 
kan sneller (2010) en goedkoper worden gerealiseerd.   
 
De MKA’s en MKB’s van Flevoland en Gooi en Vechtstreek hebben in 2016 een 
samenwerkingsovereenkomst getekend en gezamenlijke maatregelen afgesproken ten behoeve van de 
continuïteit van de dienstverlening van beide meldkamers. In 2016 is een start gemaakt met onderzoek 
naar aanvullende maatregelen om de continuïteit van beide meldkamers tot aan de ingebruikname van 
de meldkamer Midden Nederland te garanderen.   
 
Het is vooralsnog niet gelukt om, conform het bestuursbesluit van september 2016, de calamiteiten 
coördinatoren (Caco) 24/7 te implementeren op de meldkamer. Dit wordt vooral veroorzaakt door 
personele schaarste en verloop. Ook is de opleidingscapaciteit voor calamiteitencoördinatoren beperkt. 
Dit blijft een aandachtspunt.   
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3.3.2 Prestatie-indicatoren 

 
Verwerkingstijd meldkamer 
 
In welk percentage van de gevallen haalt de meldkamer de bestuurlijk vastgestelde verwerkingstijd (brandweer, 
politie en ambulancedienst)? 
Verwerkingstijd: de tijd die verstrijkt tussen de binnenkomst van een melding en het moment dat een uitgifte 
gekoppeld wordt aan (een) eenheid/eenheden. 
Politiemeldingen: het betreft enkel prio-1 meldingen. De norm hiervoor is 2 minuten. Deze 2 minuten is de volledige 
verwerkingstijd. De reactietijd houdt in dat de politie binnen 15 minuten aanwezig dient te zijn. 

 

Realisatie 73%  
Norm  90%  (landelijk) 
 
Toelichting De kpi geeft een beeld van de verwerkingstijd binnen de meldkamer domeinen. In 2016  zijn 

17.174 van de 23.547 meldingen tijdig binnen de 2 minutennorm verwerkt. 
Brandweer: In 2016 zijn 1.045 van de 1.157 binnengekomen OMS meldingen tijdig afgehandeld. 
Respectievelijk 1.073 van de 1.167 overige meldingen. Dat is 91% (2015  96%). 
De OMS procedure is per 01-10-2016 door de brandweer aangepast. Sommige OMS meldingen 
hebben een 60 seconden verificatietijd.  
Politie: In 2016  is het totaal aantal politie meldingen (alleen prio 1) 8.563, waarvan 5.674 binnen 
de norm van 2 minuten is verwerkt. Dat is 66% (2015 68%).  
Ambulance: In 2016 zijn  9.382 van de 12.660 binnengekomen meldingen (A1 ritten) tijdig 
afgehandeld. Dat is 74% (2015 80%). 

 
 
 
3.3.3 Wat heeft het gekost? 

 
Baten en Lasten                                 (x € 1.000) 

  rekening 
begroting voor 

wijziging 
begroting na 

wijziging 
rekening verschil 

Jaar 2015 2016 2016 2016 2016 
      
lasten 1.105 1.138 1.138 1.120 18 
totaal lasten  1.105 1.138 1.138 1.120 18 
       
baten 1.123 1.138 1.138 1.138  
totaal baten 1.123 1.138 1.138 1.138 0 
      
gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten 18 0 0 18 18 
      
reserveringen (stortingen in reserves) 0 0 0 0 0 
reserveringen (onttrekking reserves ) -/- 0 0 0 0 0 
      
gerealiseerde resultaat 18 0 0 18 18 
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3.4 Programma GHOR 
 
3.4.1 Wat wilden we bereiken en wat hebben we bereikt? 

3.4.2 Prestatie-indicatoren 

3.4.3 Wat heeft het gekost? 
 

3.4.1  Wat wilden we bereiken en wat hebben we bereikt? 

 
De GHOR werkt samen met haar partners aan de best mogelijke zorg voor de inwoners van 
Flevoland in crisissituaties. De GHOR voert regie over de voorbereiding op opgeschaalde 
geneeskundige hulpverlening, stuurt de geneeskundige hulpverlening aan tijdens rampen en 
crises en adviseert overheden vanuit geneeskundig perspectief. 
 
In 2016 zorgde de GHOR voor de paraatheid van opgeleide en beoefende GHOR-functionarissen en de 
inzet bij opschaling (vijfmaal GRIP 1). Activiteiten op gebied van opleiden, trainen en oefenen (OTO) 
werden zowel mono- als multidisciplinair volgens planning uitgevoerd. Voor de functie Algemeen 
Commandant Geneeskundige Zorg is in 2016 een nulmeting gedaan om het competentieniveau vast te 
stellen.  
 
In de eerste helft 2016 is het nieuwe model van Grootschalige Geneeskundige Bijstand samen met de 
RAV en het Rode Kruis geïmplementeerd door middel van trainingen en oefeningen.  
Alle ambulanceverpleegkundigen- en chauffeurs, centralisten, officieren van dienst–geneeskundig 
(OvD-G) zijn door interne trainingen op de hoogte gebracht van de taken en verantwoordelijkheden bij 
dit nieuwe model. Daarnaast heeft de GHOR in de jaarlijkse grootschalige multidisciplinaire oefening 
(GMVO) het GGB-model in gezamenlijkheid met het Rode Kruis en de RAV beoefend. 
 
De keten- en zorgpartners zijn door middel van twee bijeenkomsten meegenomen in de voorbereiding 
op en aanpak van crises. De keten- en zorgpartners hebben inzicht gekregen in de verschillende taken 
van externe partijen die betrokken kunnen worden ten tijde van een calamiteit.  
In 2016 is het proces beschreven waarin informatie wordt gedeeld tussen de zorginstellingen binnen de 
geneeskundige keten tijdens een opgeschaalde situatie.  
Het doel van LCMS Geneeskundige Zorg (LCMS GZ) is een snellere en betere informatievoorziening 
binnen de witte kolom (o.a. ziekenhuizen, huisartsenposten, ambulancediensten, GGD’en en GHOR). 
Daarnaast zijn in het najaar van 2016 informatiecoördinatoren opgeleid. In de loop van 2017 zullen 
verder implementatie-activiteiten plaatsvinden en zal LCMS GZ in gebruik worden genomen.  
 
Samen met vijf andere GGD-regio’s is er een start gemaakt voor het ontwikkelen van een format voor 
het integraal crisisplan Publieke Gezondheid voor de GGD. Uiteindelijk komt er eén planfiguur dat 
gericht is op zowel de interne als externe oorzaken van crises, aandacht heeft voor de preparatie op 
crises en uiteindelijk flexibel aansluit bij het sociaal domein, GROP en GRIP.   
 
Tot slot bracht de GHOR 49 adviezen uit bij de vergunningverlening voor evenementen. 
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3.4.2 Prestatie-indicatoren 

 
Geoefendheid GHOR-functionarissen 

Hoeveel procent van de GHOR-functionarissen is opgeleid, getraind en geoefend conform de hiervoor gestelde 
eisen in het jaarplan OTO? 

- GHOR-functies volgens art. 2 zijn: Coördinator gewondenvervoer, Hoofd actiecentrum GHOR, Hoofd 
gewondennest, Hoofd sectie GHOR, Leider kernteam psychosociale hulpverlening, Officier van dienst 
geneeskundig, Operationeel directeur GHOR en Operationeel medewerker actiecentrum GHOR. 

 

 
 
Realisatie 91%  
Norm  90%  (landelijk)` 
 
Toelichting Er zijn in totaal 34 (dit was 37) GHOR-functionarissen in de regio Flevoland. De poule Hin/Hon is 

gevuld conform de Regeling sleutelfunctionarissen GHOR met 5 functionarissen (minimum van 4 
en maximum streefaantal van 6 functionarissen). 
De uitvoering van het jaarplan OTO is conform planning uitgevoerd.  

 
 
 
3.4.3 Wat heeft het gekost? 

 

Baten en Lasten                    (x € 1.000) 

  rekening 
begroting voor 

wijziging 
begroting na 

wijziging 
rekening verschil 

Jaar 2015 2016 2016 2016 2016 
      
lasten 1.545 1.745 1.745 1.704 41 
totaal lasten  1.545 1.745 1.745 1.704 41 
       
baten 1.721 1.745 1.745 1.745 0 
totaal baten 1.721 1.745 1.745 1.745 0 
      
gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten 176 0 0 41 41 
      
reserveringen (stortingen in reserves) 0 0 0 0 0 
reserveringen (onttrekking reserves ) -/- 0 0 0 0 0 
      
gerealiseerde resultaat 176 0 0 41 41 
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3.5    Programma Bevolkingszorg 
 

3.5.1  Wat wilden we bereiken en wat hebben we bereikt? 

3.5.2  Wat heeft het gekost? 

 

3.5.1 Wat wilden we bereiken en wat hebben we bereikt? 

 
Het programma Bevolkingszorg is een gemeenschappelijk programma van de veiligheidsregio’s 
Flevoland en Gooi en Vechtstreek. In 2014 is zowel de crisisorganisatie als de koude taken van 
Bevolkingszorg samengevoegd en worden medewerkers vanuit de dertien gemeenten ingezet in 
beide regio’s.  
 
In 2016 willen we de crisis-organisatie verder geoefend en getraind krijgen zodat deze ten tijde van een 
crisis ook (vak)bekwaam is in de uitvoering van hun taak. Vanuit onze mede verantwoordelijkheid voor 
risicocommunicatie zullen wij in 2016 met name inzetten op het gebruik maken van de site van de 
veiligheidsregio voor risicocommunicatie, in combinatie met de informatie die op gemeentelijke site’s 
wordt geplaatst. 
 
Opleiden, trainen en oefenen. 
In 2016 zijn vier nieuwe algemeen commandanten met de opleiding begonnen. De examens zullen in 
2017 worden afgelegd. Daarnaast is er 1 hoofd taakorganisatie opgeleid. 
Er zijn 7 officieren van dienst opgeleid. Deze zijn allen geslaagd. De organisatie van de opleiding officier 
van dienst geschiedt overigens op verzoek van de gemeenten (zijn lokale functionarissen) in het kader 
van de makel functie van Bevolkingszorg. 
Vanuit de vakgroepen zijn themabijeenkomsten georganiseerd, waarvoor in principe alle medewerkers 
die een rol kunnen hebben op dat terrein, zijn uitgenodigd. In 2016 is ook de eerste monodisciplinaire 
oefening Bevolkingszorg in Almere gehouden. Deze werd vooraf gegaan aan een tweetal table tops 
voor informatie en ondersteuning en voor acute Bevolkingszorg. Aan de themabijeenkomsten en 
oefeningen hebben zo’n 160 medewerkers deelgenomen. 
Daarnaast is er een training voor loco’s georganiseerd (12 personen) en is er een training voor aov-ers 
in het GBT geweest (24 personen). 
 
Vakgroepen 
Rondom de processen van Bevolkingszorg (Crisiscommunicatie, Acute Bevolkingszorg, Informatie, 
Ondersteuning en Herstel) zijn vakgroepen gevormd. Vanuit de vakgroepen zijn en worden de 
draaiboeken opnieuw vorm gegeven (geen uitgebreide draaiboeken maar taakkaarten en checklijsten). 
Dit is in 2016 ingezet en zal in 2017 worden afgerond. Overigens zal actualisatie van taakkaarten en 
checklijsten altijd aandacht blijven houden. Daarnaast zorgen de vakgroepen er voor dat de 
medewerkers die ingezet kunnen worden in de (inter)regionale crisisorganisatie betrokken blijven. 
 
Samenwerken 
Speerpunt in 2016 was ook de versterking van de samenwerking met de veiligheidsregio Utrecht op het 
terrein van Bevolkingszorg. In de tweede helft van 2016 is dit speerpunt opgepakt via een aantal kleine 
themasessies ter voorbereiding van de  een kick-off tussen de medewerkers Bevolkingszorg van de drie 
regio’s op 11 januari 2017. Daarin zullen niet alleen de verschillen in werkwijzen worden benoemd, 
maar wordt met name gezocht naar overeenkomsten en hoe verdere samenwerking tot stand kan 
worden gebracht. 
 
Organisatie Bevolkingszorg 
In 2016 is ook teruggekeken op de ontwikkeling van de crisisorganisatie Bevolkingszorg sinds 2014. 
Van het door de beide veiligheidsbesturen in november 2013 vastgestelde organisatieplan 
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Bevolkingszorg is een evaluatie gemaakt, inclusief een plan van aanpak voor de doorontwikkeling. Dit 
komt in januari 2017 in de beide besturen. Daarnaast zijn er voor alle 13 gemeenten collegiale audits 
gemaakt, waar is gekeken naar de voorbereidingen die in gemeenten voor crisisbeheersing zijn 
getroffen. Dit wordt intern binnen de eigen gemeenten verder opgepakt. 
 

Actuele ontwikkelingen 
In 2016 is met name bestuurlijk ook aandacht geschonken aan de risico-regel reflex: als er iets gebeurt 
bestaat de neiging als overheid te laten zien dat het probleem serieus wordt genomen door het treffen 
van (vaak dure of moeilijk te handhaven) maatregelen. Dit terwijl vrijwel elk incident uniek is en burgers 
accepteren dat risico’s bij het leven horen. In het verkeer vallen jaarlijks ruim 800 doden, toch 
weerhoudt dat miljoenen mensen niet om dagelijks in hun auto te stappen. 
Al deze ontwikkelingen hebben niet plaats kunnen vinden binnen de door de gemeenten beschikbaar 
gestelde capaciteit, maar waren (ook bestuurlijk) wel belangrijk om op te pakken. Met name voor de 
audits, evaluatie en de Risico Regel Reflex is externe capaciteit ingehuurd.  
 
 
 
3.5.2  Wat heeft het gekost? 

 

Baten en Lasten                    (x € 1.000) 

  rekening 
begroting voor 

wijziging 
begroting na 

wijziging 
rekening verschil 

Jaar 2015 2016 2016 2016 2016 
      
lasten 340 389 389 528 -139 
totaal lasten  340 389 389 528 -139 
       
baten 383 389 389 390 1 
totaal baten 383 389 389 390 1 
      
gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten 43 0 0 -138 -138 
      
reserveringen (stortingen in reserves) 0 0 0 0 0 
reserveringen (onttrekking reserves ) -/- 100 0 0 0 0 
      
gerealiseerde resultaat 143 0 0 -138 -138 
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4. Paragrafen  
 
 
4.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 
 
Inleiding 
 
Het weerstandsvermogen bestaat volgens artikel 11 van het BBV uit de relatie tussen 1. de 
weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover de veiligheidsregio beschikt of 
kan beschikken om niet begrote kosten te dekken en 2. alle risico's waarvoor geen maatregelen zijn 
getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie.  

Op grond van artikel 11 wordt een uitspraak over het weerstandsvermogen onderbouwd door een 
confrontatie van de resterende risico’s met de beschikbare weerstandscapaciteit. Een dergelijke 
uitspraak wordt uitgedrukt in termen van gewenste weerstandscapaciteit, gelet op de aard en omvang 
van de resterende risico’s. De gewenste weerstandscapaciteit is het bedrag waarover de organisatie 
zou moeten beschikken op grond van de resterende risico’s (risicoprofiel). Voor de financiële positie van 
de organisatie is het van belang in hoeverre daadwerkelijk weerstandscapaciteit beschikbaar is om het 
gewenste weerstandsvermogen te vormen. 

Beleid 
 
Het beleid van de Veiligheidsregio Flevoland voor het weerstandsvermogen is uitgewerkt in de “Nota 
Weerstandsvermogen Veiligheidsregio Flevoland 2009”, waarin uitgangspunten zijn opgenomen voor 
beleid met betrekking tot weerstandvermogen en risicomanagement. Het verstandig omgaan met 
risico’s betekent dat om vastgestelde doelstellingen te kunnen realiseren de organisatie risico’s mag 
lopen, zolang dit maar een bewuste (bestuurlijke) keuze is en er ook voldoende weerstandscapaciteit 
aanwezig is om eventuele risico’s op te vangen.  

Daarnaast is in de nota een gefundeerde grondslag bepaald voor het berekenen van de gewenste 
weerstandscapaciteit. De huidige organisatie is nog volop in beweging, hetgeen tot gevolg heeft dat ook 
het risicoprofiel steeds verandert. Continue aandacht en herijking van het risicoprofiel is daarom van 
wezenlijk belang voor een goed inzicht in de financiële positie van de veiligheidsregio. In deze 
paragraaf (zie tabel) is een risicoprofiel voor de komende vier jaar gemaakt. We hebben dan ook 
bewust gekozen om de actuele risico’s voor 2017 en verder in kaart te brengen met de kengetallen 
vanuit de programmabegroting 2018. 

Beschikbare weerstandscapaciteit 
 
In de inleiding is aangegeven wat onder weerstandscapaciteit wordt verstaan. Onderdeel van die 
capaciteit vormen de vrij aanwendbare reserves welke een bufferfunctie hebben voor onvoorziene 
risico’s. Voor de bepaling van de weerstandscapaciteit wordt een overzicht gegeven van de stand van 
de verschillende vrij aanwendbare reserves per 31-12-2016. 

- Algemene reserve per 1-1-2017  € 2.234.001 
  (rekening houdend met onttrekking van € 200.000 in  2017) 
- Vrij te besteden bestemmingsreserves 0 
- Bedrag voor onvoorzien 0 
- Stille reserves  0 
  Totaal €  2.234.001 
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Risicoprofiel 
 
Het risico is de kans op het optreden van een gebeurtenis met een negatief financieel gevolg voor 
Veiligheidsregio Flevoland. In de kolom kans is geschat in hoeverre de omschreven gebeurtenis zich 
zal voordoen. Het risicoprofiel komt uit op € 1.938.800 (benodigd). Dit is tevens de minimaal gewenste 
omvang van de algemene reserve (beschikbaar). De algemene reserve komt per 1-1-2017 (bij 
ongewijzigd beleid) uit op € 2.234.001. Bij dit bedrag is rekening gehouden met de voorgenomen 
onttrekking in 2017 t.b.v. arbeidsveiligheid en hogere bijdrage aan IFV/Veiligheidsberaad.      
            
      Beschikbare weerstandscapaciteit  
   Ratio weerstandsvermogen =                                                         
             Benodigde weerstandscapaciteit  
 
Het “Ratio weerstandsvermogen” komt hiermee op 1,15. Deze score valt binnen de categorie 1,0 tot 1,4 
en scoort daarmee “voldoende” volgens  het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement (NAR). 
Onderstaande risico’s zijn vanaf het jaar 2017 ingeschat met een horizon van vier jaar. 
 
Risico’s vanaf 2017 horizon financiële 

omvang 

schade 

kans benodigde 

dekking 

dekking 

door 

gemeenten 

dekking door 

VRF 

              

Veranderende wet- en regelgeving             

Vennootschapsbelasting           PM 

Arbeidshygiëne 4 jaar 500.000 80% 400.000   400.000 

Vakbekwaamheid       PM 

              

Gebouwen             

Heroriëntering gebouwen         PM   

Onderhoud gebouwen 4 jaar 300.000 50% 150.000   150.000 

              

Personeel             

Eindheffing betaald verlof Almere         1.000.000   

Functioneel leeftijdsontslag Lelystad         PM   

Tweede loopbaanbeleid            PM  

Verhoging AOW leeftijd         PM   

              

Operationeel             

Overdracht Rijksmaterieel (kapit.lasten / invest.) 4 jaar 336.000 80% 268.800   268.800 

OMS 4 jaar 1.000.000 60% 600.000   600.000 

       

Samenwerkingsverbanden             

Landelijke meldkamers            PM  

Frictiekosten meldkamerpersoneel   4 jaar 600.000 60% 360.000   360.000 

Bijdrage IFV, Veiligheidsberaad 4 jaar 200.000 80% 160.000   160.000 

              

              

Totaal Risicoprofiel   2.936.000   1.938.800 1.000.000        1.938.800 
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Risico’s 
 
Vennootschapsbelasting (VPB) 
Omschrijving risico  

De Veiligheidsregio’s zijn, net als de andere overheidsbedrijven, vanaf 2016 
vennootschapsbelastingplichtig. De Veiligheidsregio’s in Nederland hebben gezamenlijk een extern 
belastingadviesbureau ingehuurd om te inventariseren waar de VPB van toepassing is binnen de 
veiligheidsregio’s en om in gesprek te gaan met de Belastingdienst. 
 
Beheersmaatregelen  

De Veiligheidsregio’s in Nederland hebben gezamenlijk een extern belastingadviesbureau ingehuurd 
om te inventariseren waar de VPB van toepassing is binnen de veiligheidsregio’s en om in gesprek te 
gaan met de Belastingdienst om zoveel mogelijk vrijgesteld te worden van de VPB. De laatste 
gesprekken met de Belastingdienst geven aan dat er een klein risico bestaat voor Veiligheidsregio 
Flevoland 
 
Restrisico en dekking  
Rekening wordt gehouden met een klein risico vanaf 2016. Aangezien momenteel nog geen goed 
inzicht bestaat is voor het restrisico een PM post opgenomen 
 
Arbeidshygiëne 
Omschrijving risico  

Sinds 2015 is binnen de veiligheidsregio’s het onderwerp arbeidshygiëne hoog op de agenda komen te 
staan. Recente uitspraken van de rechterlijke macht onderschrijven de noodzaak om de arbeidshygiëne 
georganiseerd op te pakken binnen de veiligheidsregio’s. 
 
Beheersmaatregelen  

De Veiligheidsregio Flevoland is in 2016 een Pilot gestart met de brandweerposten van Almere en Urk, 
waarna verdere uitrol over de veiligheidsregio zal plaatsvinden. Door aanpassing van procedures in de 
warme en koude processen, gebouwaanpassingen en gebruik van extra beschermingsmiddelen zal de 
arbeidshygiëne binnen de brandweer een grote stap voorwaarts maken. 
 

Restrisico en dekking  

Op basis van de berekeningen t.b.v. de pilot wordt gerekend op structurele kosten die circa € 125.000 
per jaar bedragen vanaf 2017. De kans dat dit risico zich voordoet wordt ingeschat wordt op 80%.  
 
Vakbekwaamheid 
Omschrijving risico  

De aanpassing van de organisatie voor “vakbekwaam worden en blijven” heeft een substantiële impact 
op de daarmee gemoeid gaande kosten. Omdat dit aspect zeer nauw verband houdt met de 
organisatieontwikkeling van Brandweer Flevoland in relatie tot de ontwikkeling van Lelystad Airport 
wordt er voor gekozen om hier nu een “PM-post” voor op te nemen.  
 
Beheersmaatregelen  

In de eerste helft van 2017 zal het Veiligheidsbestuur verdere besluiten nemen inzake de 
doorontwikkeling van de brandweerorganisatie. De gemeenteraden zullen hierbij betrokken worden en 
kunnen hun zienswijzen hierover kenbaar maken.   
 
Restrisico en dekking  

Afhankelijk van de keuzes die gemaakt worden zal een kostenplaatje ontstaan die gedekt zal worden 
door de gemeentelijke bijdragen.  
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Heroriëntering gebouwen 
Omschrijving risico  

De doorontwikkeling van de organisatie door de mogelijkheden die ontstaan door de uitbreiding van 
Airport Lelystad zal er toe leiden dat enkele brandweerposten niet meer geschikt zijn als uitrukpost. De 
ondersteunende diensten zullen gecentraliseerd worden. Huidige huisvesting zal verlaten moeten 
worden en kleinere uitrukposten zullen ontstaan.  
 
Beheersmaatregelen  

In overleg met de gemeenten wordt bekeken wat de mogelijkheden zijn. 
 

Restrisico en dekking  

Eerst zal de Businesscase inzake Airport Lelystad opgesteld worden en zal er bestuurlijke 
besluitvorming moeten plaatsvinden voordat huisvesting verlaten of elders in gebruik wordt genomen. 
Aangezien momenteel nog geen inzicht bestaat is voor het restrisico een PM post opgenomen 
 
Onderhoud gebouwen  
Omschrijving risico  

Het Veiligheidsbestuur heeft besloten de budgetten huisvesting terug te geven naar de gemeenten. 
Veiligheidsregio Flevoland maakt gebruik van de kazernes om niet. Echter van één van de kazernes 
(Zeewolde) is Veiligheidsregio Flevoland eigenaar en zal dus onderhoud aan dit gebouw moeten 
plegen. 

Beheersmaatregelen  

De veiligheidsregio heeft de staat van het onderhoud van de gebouw ‘De Mast’ door een externe partij 
laten onderzoeken en hiervan een financiële vertaling laten maken. Op basis van dit inzicht en het 
gewenste kwaliteitsniveau is met behulp van een meerjarenonderhoudsplan de omvang van de 
benodigde onderhoudsbudget bepaald. 

Restrisico en dekking  

Omdat Veiligheidsregio Flevoland nu in het onderhoud (groot) moet voorzien is een voorziening groot 
onderhoud de Mast gevormd. Op dit moment gaan we ervan uit dat de kosten voor groot onderhoud 
100% uit deze voorziening  gedekt kunnen worden. Echter door onvoorziene externe omstandigheden 
(inflatie, extreme prijsstijging materialen, etc.) is de kans 50% dat deze voorziening niet toereikend is. 

Eindheffing betaald verlof 55-59 Almere 
Omschrijving risico  

Op basis van gespaard verlof kan een medewerker met 55 jaar met spaarverlof en op grond van de 
FLO (functioneel leeftijdsontslag) gaat een medewerker vanaf 56 jaar met buitengewoon verlof tegen 
doorbetaling van (een percentage van) het salaris. Op grond van de wet loonbelasting leidt dit tot een 
pseudo eindheffing van 52% (percentage met ingang van 1 januari 2011).  
 

Beheersmaatregelen  

De Veiligheidsregio Flevoland is afhankelijk van derden, zoals de Belastingdienst en Brandweer 
Nederland. En om die reden zijn interne beheersmaatregelen beperkt effectief. Landelijke 
ontwikkelingen worden op de voet gevolgd.  
 

Restrisico en dekking  

Het risico bedraagt 52% van het salaris in de spaarverlof- en FLO-periode van de medewerkers (55 tot 
59 jaar), die aanspraak kunnen maken op het overgangsrecht. Voor de gemeente Almere gaat het om 
33 medewerkers. Uitgangspunt is het onderzoeksrapport van begin 2011 van Deloitte 
Belastingadviseurs B.V. Vooralsnog wordt een mogelijk risico van € 1.000.000 opgenomen voor de 
gemeente Almere. Op grond van vervolgafspraken in de cao wordt nog een nadere berekening 
verwacht vanuit landelijke afspraken die het pensioengat moeten compenseren. 
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Functioneel Leeftijdsontslag Lelystad 
Omschrijving risico  

Per 1 januari 2006 is het Functioneel Leeftijdsontslag (FLO) afgeschaft. Voor medewerkers die op 31 
december 2005 werkzaam waren in een bezwarende functie, die uitzicht gaf op FLO, is overgangsrecht 
opgesteld. Het overgangsrecht geldt voor medewerkers die in een bezwarende functie werken, zoals de 
ambulance en brandweer. Voor Veiligheidsregio Flevoland komen deze functies voor in de gemeenten 
Almere en Lelystad.  
 
Beheersmaatregelen  

De gemeenten Almere en Lelystad hebben voorzieningen gevormd waaruit de FLO uitkeringen kunnen 
worden voldaan. Er zijn afspraken gemaakt dat de gemeenten die voorzieningen zullen aanvullen indien 
in de toekomst blijkt dat deze voorzieningen ontoereikend zijn. De aanstaande overeenkomst, inzake 
FLO, tussen vakbonden en werkgevers zal meer duidelijkheid gaan geven over het werkelijke risico. 
 

Restrisico en dekking  

Voor de gemeente Lelystad is berekend, dat indien de 12 medewerkers allen gebruik maken van het 
overgangsrecht het maximaal benodigd bedrag voor de FLO € 1.923.700 bedraagt. De gemeente 
Lelystad heeft zelf de voorziening in beheer en heeft reeds € 878.000 hierin gestort. Dit is de contante 
waarde bij het uitgangspunt dat 72% van de FLO voorziening uiteindelijk zal worden aangesproken. 
Afgesproken is dat Veiligheidsregio Flevoland de salariskosten jaarlijks achteraf bij de gemeente 
Lelystad in rekening brengt ten laste van de gevormde voorziening. 
Onderzocht gaat worden of over de FLO Lelystad eindheffing betaald moet worden. Vooralsnog wordt 
het risico voor de gemeente Lelystad als PM opgenomen. 
 
Tweede Loopbaanbeleid  
Omschrijving risico  

Sinds de afschaffing van het FLO zijn korpsen verplicht 2e loopbaanbeleid in te voeren. Zodat 
medewerkers in bezwarende functies tijdig doorstromen naar niet-bezwarend werk. Bij de 
Veiligheidsregio Flevoland geldt het loopbaanbeleid voor circa 50 medewerkers en dit aantal zal na 
afloop van het overgangsrecht FLO stijgen tot circa 80 medewerkers. De kosten van het loopbaanbeleid 
zitten niet zozeer in de directe scholingskosten (school- en collegegeld), maar veeleer in indirecte zaken 
(verletkosten) en in het overgangsrecht:  
 geplande (jaarlijkse) kosten van scholing, training, etc. 
 verlet- en vervangingskosten  
 kosten loopbaanadviseur  
 kosten assessment en EVC-trajecten. 
 
Beheersmaatregelen  

Landelijke ontwikkelingen worden op de voet gevolgd.  
 

Restrisico en dekking  

Aangezien momenteel nog geen inzicht bestaat in de invulling van het te voeren beleid is voor het 
restrisico een PM post opgenomen. 
 
Verhoging AOW leeftijd 
Omschrijving risico  

Door de regering is besloten de AOW leeftijd te verhogen naar 67 jaar. Vooralsnog is het onduidelijk 
welke gevolgen dit gaat hebben voor personeel dat per 31-12-2005 reeds in dienst was van de 
brandweer. Voor deze medewerkers zijn indertijd i.h.k.v. FLO specifieke afspraken gemaakt. In 
hoeverre deze afspraken bijgesteld moeten worden wordt onderzocht. De financiële gevolgen hiervan 
kunnen daarna pas bepaald worden. Op grond van vervolgafspraken in de cao wordt nog een nadere 
berekening verwacht vanuit landelijke afspraken die het pensioengat moeten compenseren. 
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Beheersmaatregelen  

De Veiligheidsregio Flevoland is afhankelijk van CAO-afspraken en landelijke wet- en regelgeving, om 
die reden zijn interne beheersmaatregelen beperkt effectief. De aanstaande overeenkomst, inzake FLO, 
tussen vakbonden en werkgevers zal meer duidelijkheid gaan geven over het werkelijke risico. 
 
Restrisico en dekking  

Financieel risico is vooralsnog niet in te schatten, daarom wordt dit risico als PM post bij de gemeenten 
opgenomen.  
 
Overdracht Rijksmaterieel 
Omschrijving risico  

Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft het Rijksmaterieel, dat destijds door BIZA is verstrekt, 
overdragen aan de veiligheidsregio’s. De aanschaf van het Rijksmaterieel is tot op heden gefinancierd 
door het rijk. Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft al dit materieel overdragen aan de 
veiligheidsregio’s zonder hierbij budget over te dragen voor de toekomstige vervanging van dit 
materieel. Indien de veiligheidsregio’s zelf de vervangingen moet financieren leidt dit tot een financieel 
risico. 
 

Beheersmaatregelen  

De veiligheidsregio’s hebben in overleg met het ministerie van Veiligheid en Justitie het Rijksmaterieel 
overgedragen gekregen zonder bijbehorend budget. Intern en samen met omliggende veiligheidsregio’s 
wordt overlegd welk materieel daadwerkelijk vervangen moet worden.  
 

Restrisico en dekking  

De financiële gevolgen zijn deels te kwantificeren. Voor de vervanging van de COH Container en 
technisch hulpverleningsmateriaal wordt een investering voorzien van rond de € 1.200.000. De 
gebruikswijze waarop dit geregeld – gezamenlijk met andere veiligheidsregio’s of regionaal of lokaal – is 
nog niet helder. De kans dat Veiligheidsregio Flevoland dit alleen moet dragen (kapitaallasten) is 80%. 
De structurele lasten zijn in de normale begroting (nog) niet voorzien, opname in deze risicoparagraaf 
leidt alleen tot een incidentele dekking voor de nog te berekenen kapitaallasten.  
 
OMS baten 
Omschrijving risico 
De veiligheidsregio’s ontvangen een vergoeding (van de leveranciers van meldsystemen) voor de kosten die het 
OMS met zich meebrengt en de klanten betalen hun jaarlijkse bijdrage aan hun leverancier van het OMS-systeem. 
De baten die de regio’s ontvangen blijken in het land op verschillende manieren te worden verantwoord. Reden om 
door het DB van het Veiligheidsberaad onderzoek te laten doen. 
Indien het onderzoek tot de slotsom zou komen dat er geen verhaal kan worden gedaan op de klanten, lopen de 
regio’s de baten voor het OMS mis hetgeen zelfs een terugwerkende kracht kan hebben. Dit zou voor Flevoland om 
drie jaren gaan. 
 
Beheersmaatregelen  

De Veiligheidsregio Flevoland is afhankelijk van derden, als gevolg van een door het DB van het Veiligheidsberaad 
ingesteld onderzoek. 
Om die reden zijn interne beheersmaatregelen beperkt effectief. Landelijke ontwikkelingen worden op de voet 
gevolgd. 
 
Restrisico en dekking 
De financiële gevolgen lopen mogelijk op tot € 1.000.000. De kans dat het risico zich voor gaat doen wordt 
ingeschat op 60%. Op het moment van de opstelling van deze jaarrekening wordt nader onderzocht hoe reëel het 
risico is of wordt. Het blijkt dat in het land niet eenduidig is en wordt omgegaan met de uitvoering van het OMS, 
zodat het inschatten van het risico complexer lijkt dan eerst aangenomen.  
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Landelijke meldkamers 
Omschrijving risico  

Door het ministerie van Veiligheid en Justitie is besloten de meldkamerorganisatie rechtstreeks onder te 
brengen bij het ministerie van Veiligheid en Justitie. In 2009 is reeds gestart naar mogelijke 
samenwerking tussen de meldkamers van Flevoland en Gooi & Vechtstreek (OCSB). Later zijn de 
meldkamers van Utrecht en de KLPD aangeschoven om tot één gezamenlijke meldkamer Midden 
Nederland te komen (OCMNL). In 2013 is duidelijk geworden dat de gezamenlijke meldkamer Midden 
Nederland in 2016 in Soest zou komen. In 2016 is de mogelijkheid bekeken of de gezamenlijke 
meldkamer Midden Nederland in Hilversum gehuisvest kan worden. Onduidelijk is hoeveel 
Veiligheidsregio Flevoland bij moet dragen aan de nieuwe meldkamer. 
 

Beheersmaatregelen  

De Veiligheidsregio Flevoland is afhankelijk van derden, zoals het ministerie van Veiligheid en Justitie. 
Om die reden zijn interne beheersmaatregelen beperkt effectief. Landelijke ontwikkelingen worden op 
de voet gevolgd.  
 
Restrisico en dekking  

Zolang er onduidelijkheid heerst over de toekomstige bijdrage voor de gezamenlijke meldkamer Midden 
Nederland wordt het mogelijke risico opgenomen als PM post.  
 
Frictiekosten meldkamerpersoneel 
Omschrijving risico  

Door de samenvoeging van de meldkamers zullen naar verwachting frictiekosten gaan ontstaan. Door 
deze samenvoeging worden ook de onderlinge afspraken tussen GGD Flevoland (die de 
brandweermeldkamer uitvoert) en Veiligheidsregio Flevoland veranderd.  
 

Beheersmaatregelen  

De veiligheidsregio’s bekijken welke mogelijkheden er zijn om de meldkamer zo effectief en efficiënt 
mogelijk te laten functioneren, waarbij personeelsverloop en frictiekosten punten van zorg en aandacht 
zijn. 
 
Restrisico en dekking  

De mogelijke frictiekosten worden over de periode 2017 en 2018 geschat op € 600.000. De kans dat het 
risico zich voor gaat doen wordt ingeschat op 60%  
 
Bijdrage IFV, Veiligheidsberaad 
Omschrijving risico  

Vanuit het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) en Veiligheidsberaad worden jaarlijks bijdragen gevraagd 
voor landelijke werkzaamheden en projecten. Deze bijdragen lopen jaarlijks op en er worden regelmatig 
nieuwe bijdragen gevraagd. De verplichte bijdragen aan IFV en Veiligheidsberaad heeft de VRF niet 
zelf in de hand. 
 
Beheersmaatregelen  

De VRF is één van de 25 veiligheidsregio’s en kan haar stem laten horen binnen het Veiligheidsberaad 
en het IFV.  De VRF is afhankelijk van de besluitvorming van het Veiligheidsberaad en IFV. Om die 
reden zijn interne beheersmaatregelen niet effectief. 
 
Restrisico en dekking  

De mogelijke extra bijdragen voor de komende vier jaar wordt geschat op € 200.000. De kans dat het 
risico zich voor gaat doen wordt ingeschat op 80%. 
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Financiële kengetallen 
Een helder inzicht in de financiële positie is een belangrijk onderdeel van de financiële verantwoording. 
Hiervoor nemen we een aantal relevante kengetallen op. Deze kengetallen zijn getallen die de 
verhouding uitdrukken tussen bepaalde onderdelen van de begroting of de balans en kunnen helpen bij 
de beoordeling van de (ontwikkeling van de) financiële positie. 
 
De kengetallen maken inzichtelijk over hoeveel financiële ruimte Veiligheidsregio Flevoland beschikt om 
structurele en incidentele lasten te kunnen dekken of opvangen Ze geven zodoende inzicht in de 
financiële weerbaar- en wendbaarheid. 
 
Kengetallen Jaarrekening 

2015 
Begroting 

2016 
Jaarrekening 

2016 

Netto schuldquote 11% 8% 10% 

Netto schuldquote gecorrigeerd  voor alle verstrekte leningen 11% 8% 10% 

Solvabiliteitsratio 44% 50% 57% 

Structurele exploitatieruimte - - - 

Grondexploitatie - - - 

Belastingcapaciteit - - - 

 

Netto schuldquote en netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen:  
hoe hoger de schuld, hoe hoger de netto schuldquote. De netto schuldquote weerspiegelt het niveau 
van de schuldenlast van Veiligheidsregio Flevoland ten opzichte van de eigen middelen en geeft een 
indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. 
 
Solvabiliteitsratio: 
Geeft inzicht in de mate waarin Veiligheidsregio Flevoland in staat is aan haar financiële verplichtingen 
te voldoen. Deze wordt berekend door het totale eigen vermogen af te zetten tegen de totale passiva. 
Hoe hoger de ratio, des te hoger is de weerbaarheid van de organisatie. 
  
Structurele exploitatieruimte, Grondexploitatie, Belastingcapaciteit: 
Zijn voorgeschreven kengetallen vanuit het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV), maar zijn op 
Veiligheidsregio Flevoland niet van toepassing.  
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4.2 Onderhoud kapitaalgoederen 
 
Meerjarenonderhoudsplan gebouwen 
Medio 2012 heeft de VRF de brandweerkazerne aan de Mast in Zeewolde in eigendom en gebruik 
genomen. In 2016 is er conform dit onderhoudsplan gewerkt, zodat de conditie van het gebouw in 
goede staat is en blijft. In 2016 is in Zeewolde het Boothuis in gebruik genomen. De overige gebouwen 
zijn om niet in gebruik door de veiligheidsregio, conform het besluit van het bestuur uit december 2013. 
In 2015 en 2016 zijn overeenkomsten tussen de gemeenten en Veiligheidsregio Flevoland afgesloten 
met nadere afspraken over beheer en onderhoud van de brandweerkazernes. 
 
Roerende kapitaalgoederen 
De vervangingen van de roerende zaken vindt conform het vervangingsschema en 
investeringsoverzicht uit de begroting plaats. Uiteraard wordt gekeken naar het meest economisch en 
technisch gunstigste moment om te vervangen.  
 
4.3 Financiering 
 
Kasgeldlimiet 
Om renterisico’s beheersbaar te maken zijn op grond van Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet 
FIDO) de kasgeldlimiet en de renterisiconorm in het leven geroepen. Beide instrumenten beogen de 
renterisico’s te begrenzen die verbonden zijn aan de korte en lange schuld. 
 
De kasgeldlimiet is het bedrag dat de Veiligheidsregio Flevoland maximaal als gemiddelde netto 
vlottende schuld over een periode van 3 maanden mag hebben. De hoogte van de kasgeldlimiet wordt 
bepaald door een jaarlijks vast te stellen percentage. Voor gemeenschappelijke regelingen geldt voor 
2016 een kasgeldlimiet van 8,2% van de jaarbegroting. Het Dagelijks Bestuur zal bij een dreigende 
overschrijding van de kasgeldlimiet het Algemeen Bestuur informeren.  
 

(bedragen x € 1.000) 

 
* Kasgeldmiddelen omvatten contante gelden in kas, banktegoeden en overige uitstaande gelden met looptijd <1 jaar. 
 
De uitkomsten in de tabel geven aan dat Veiligheidsregio Flevoland  in 2016 binnen de gestelde 
kasgeldlimiet is gebleven.   

Kasgeldlimiet 2016 1e kwartaal 2e 3e 4e 

Begroting
1. Omvang per 01-01-2016 23.832 23.832 23.832 23.832

Toegestane kasgeldlimiet
2a. In procenten 8,20% 8,20% 8,20% 8,20%

2b. In bedrag (1*2a) 1.954 1.954 1.954 1.954

Vlottende middelen
3a. Vlottende schuld 0 0 0 0

3b. Kasgeldmiddelen* 8.550 8.951 7.883 7.735

4. Netto vlottende schuld -8.550 -8.951 -7.883 -7.735

(3a-3b)

Toetsing kasgeldlimiet

5. Toegestane limiet (2b) 1.954 1.954 1.954 1.954

6. Netto vlottende schuld (4) -8.550 -8.951 -7.883 -7.735

Totale ruimte / overschrijding (5-6) 10.504 10.905 9.837 9.689
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Rente risiconorm 
Voor het beheersen van de renterisico’s op de lange termijn dient Veiligheidsregio Flevoland de 
renterisico’s in beeld te brengen voor de vaste schuld in relatie tot de renterisiconorm. Het renterisico op 
de vaste schuld wordt berekend door te bepalen welk deel van de portefeuille aan vaste schuld in enig 
jaar geherfinancierd moet worden door het aangaan van nieuwe leningen behorend tot de vaste schuld 
(herfinanciering), en voor welk deel van de vaste schuld de geldnemer een wijziging van de rente op 
basis van de leningsvoorwaarden niet kan beïnvloeden (renteherziening). 
De renterisiconorm kan worden berekend door een, bij ministeriële regeling, vastgesteld percentage 
(20%) te vermenigvuldigen met de totale vaste schuld, waarbij een drempelbedrag van € 2,5 miljoen 
geldt. Het renterisico op de vaste schuld mag de renterisiconorm niet overschrijden. 

 

        (bedragen x € 1.000) 
Renterisiconorm  2014 2015 2016 
        
Renterisico       

1. Renteherziening  0 0 0 
2. Aflossingen  904 904 904 
3. Renterisico (1+2) 904 904 904 

        
Renterisiconorm       

4a. vaste schuld per 1/1 6.659 5.755 4.853 
4b. Normpercentage (20%) 20% 20% 20% 
5.     Renterisiconorm (4a*4b) 1.332 1.151 971 

Toetsing aan renterisiconorm       
Renterisiconorm (3) 904 904 904 
Renterisiconorm (5) 1.332 1.151 971 
        
5a. Ruimte onder renterisiconorm 428 247 67 

 

De VRF heeft voor de overname van voertuigen, materiaal etc in 2009 een lineaire lening afgesloten 
met een looptijd van 10 jaar tegen 3,5% rente. Jaarlijks wordt er € 800.000 afgelost 
In 2011 en 2012 heeft de VRF een tweetal lineaire leningen afgesloten voor de overname en inrichting 
van de kazerne de Mast te Zeewolde. De ene lening heeft een looptijd van 20 jaar tegen 4,43% rente, 
jaarlijks wordt er € 37.500 afgelost. De andere lening heeft een looptijd van 18 jaar tegen 2.75% rente, 
jaarlijks wordt er € 65.789 afgelost. 
 
Liquiditeitsplanning 
Per 15 december 2013 is de wettelijke verplichting om te gaan schatkistbankieren in werking getreden. 
Hierdoor is de Veiligheidsregio Flevoland  verplicht alle overtollige middelen boven het drempelbedrag 
van € 250.000 dagelijks af te storten naar onze rekeningcourant van het ministerie van Financiën. 
Veiligheidsregio Flevoland heeft het drempelbedrag voor haarzelf verlaagd naar € 200.000. 
Per 31 december 2016 was de stand van onze rekeningcourant bij het ministerie € 2.547.149. 
Door tijdig de gemeentelijke bijdrage per kwartaal vooruit te factureren en door het positieve saldo in  
s ’Rijks schatkist is het voorlopig niet noodzakelijk extra geld aan te trekken.  
 
Rentevisie 
Veiligheidsregio Flevoland gaat niet uit van een beleid rond rentevisie, maar hanteert de wettelijke rente 
als rekenrente voor haar kapitaallasten. Vanaf 1 januari 2016 was de wettelijke rente 2%. Voor  2017 
zien wij geen aanleiding om deze visie te veranderen. 
 
Rentekosten 
Veiligheidsregio Flevoland heeft in 2016 de rentekosten ad € 157.428 inzake de leningen verantwoord 
in het overzicht van baten en lasten 2016. 
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4.4 Bedrijfsvoering 
 
Bedrijfsvoering is de manier waarop de processen in een bedrijf worden georganiseerd en aangestuurd. 
Dat betekent dat in alle delen van de organisatie bedrijfsvoering een vanzelfsprekend onderdeel is van 
de uitvoering van taken. Een aantal bedrijfsvoeringstaken is gebundeld, om de meest effectieve 
organisatie in stand te houden. De taken op het gebied van Personeel, Informatie, Organisatie, 
Financiën, Automatisering en Huisvesting zijn veelal geconcentreerd. Vanuit die taakgebieden, die in 
één afdeling zijn ondergebracht, worden de primaire processen ondersteund. 
 
Het afgelopen jaar zijn door de ontwikkelingen in de organisatie veel ondersteunende systemen 
aangepakt. Enerzijds om te vernieuwen, doordat de manier van werken is veranderd, anderzijds 
uiteindelijk om te vervangen, omdat de bestaande systemen niet meer voldeden. 
Zo is het financieel systeem vervangen, het personeelsinformatiesysteem uitgebreid, de printfaciliteiten 
vervangen en heeft het platform voor de kantoorapplicaties een upgrade ondergaan. 
De website van de Veiligheidsregio is vernieuwd en zijn twee App’s ontwikkeld, waardoor informatie en 
meldingen door het personeel beter toegankelijk zijn. Op iedere post is bovendien een informatiescherm 
actief geworden, zodat de App ook via de informatieschermen onder de aandacht wordt gebracht. 
 
De bedrijfsvoering helpt ook om de taakstellingen die de afgelopen jaren zijn opgelegd, zo effectief 
mogelijk tot stand te brengen. Kostenreductie bij het gebruik van telefonie, verbindingen voor het 
gebruik van systemen, maar ook reductie door nieuwe contracten voor apparatuur en dergelijke helpen 
om de taakstelling houdbaar te maken. 
 
Externe ontwikkelingen voortvloeiend uit nieuwe cao-afspraken of prijsontwikkelingen die na de 
bankencrisis langzaam in omvang toenemen, hebben helaas een negatief effect op de totale 
kostenontwikkeling van de Veiligheidsregio. 
Uiteindelijk kan worden geconstateerd dat de taakstelling om ruim tien procent in kosten te reduceren 
ook daadwerkelijk nominaal is gehaald. 
 
Nieuwe ontwikkelingen, die in het jaar 2016 zijn getart, zoals de intentie om samen te werken met de 
luchthaven in Lelystad, de oefenfaciliteiten op een moderne manier aan te gaan pakken, de 
meldkamers in Flevoland en Gooi & Vechtstreek in één locatie onder te brengen (voorloper van de 
meldkamer Midden Nederland) zijn bewegingen die de kostenontwikkeling mogelijk verder kunnen 
stabiliseren of in positieve zin kunnen beïnvloeden. 
 
 
4.5 Verbonden Partijen 
 
De Veiligheidsregio Flevoland heeft op grond van de definities van het BBV (Besluit Begroting en 
Verantwoording) geen verbonden partijen.  
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JAARREKENING 
 
Opmaakdatum: 22 maart 2017 
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5. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 

Inleiding 
 
De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en 
verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft. 

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 
 
De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van 
historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en 
passiva opgenomen tegen nominale waarden. 
 
De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten 
worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun 
oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het 
opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 
 
Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als 
gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks 
terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume worden sommige 
personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden 
gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, overlopende 
vakantiegeld- en verlofaanspraken en dergelijke. 
 
Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen 
voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde 
als die van de meerjarenraming te weten vier jaar. Indien er sprake is van (eenmalige) schokeffecten 
(reorganisaties) dient wel een verplichting gevormd te worden. 
 
Balans 

Activa 

Vaste activa 
 

Materiële vaste activa met economisch nut. 
 
Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs (artikel 63 
BBV). Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in 
mindering gebracht; in die gevallen wordt op het saldo afgeschreven.  
 
Slijtende investeringen worden vanaf het moment van ingebruikneming lineair afgeschreven in de 
verwachte gebruiksduur, waarbij rekening wordt gehouden met een eventuele restwaarde. Bij de 
waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere vermindering van de 
waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is, conform de vastgestelde nota activabeleid VRF. In 
het begrotingsjaar heeft een dergelijke vermindering overigens niet plaatsgevonden. 
 
Op de waarde van activa mogen reserves niet in mindering worden gebracht. Investeringssubsidies en 
andere bijdragen van derden mogen wel in mindering worden gebracht. Het gehanteerde 
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afschrijvingspercentage is conform de afschrijvingstabel die opgenomen is in de vastgestelde nota 
activabeleid VRF. De gehanteerde rente bedraagt de geldende wettelijke rente. 
 
Overzicht afschrijvingstermijnen in jaren: 
 

 Termijn 

 

Algemeen  
Activa met een verkrijgingprijs < € 15.000,- Niet 
  
Immateriële activa  
 Kosten van onderzoek en ontwikkeling (max. termijn BBV) 
 Kosten van sluiten van geldleningen en disagio 

5 
Variabel 

  
Materiële vaste activa  
Gronden en terreinen Niet 
  
Woonruimten en bedrijfsgebouwen  
 Nieuwbouw gebouwen (permanent) 
 Renovatie en verbouw 
 Technische installaties en inventaris 
 

40 
20-25 
5-15 

 
Vervoermiddelen  
 Voertuigen 5-20 
  
Machines, apparaten installaties:  
 Materiaal 
 Persoonlijke bescherming 
 Verbindingsmiddelen 

3-8 
3-15 
3-10 

  
Overige materiële vaste activa:  
 ICT 
 Oefenmiddelen 
 Machines en overige materiële vaste activa 
 Bijdragen aan activa in eigendom van derden 

3-10 
3-10 
3-10 

Conform 
gebruiksduur 

actief 
 
 

Vlottende activa 

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 
 
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een 
voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt statisch bepaald op basis van geschatte 
inningskansen.  
De indeling die wordt gehanteerd is: 

 vorderingen op openbare lichamen (gemeenten, gemeenschappelijke regelingen, Rijk) 
 verstrekte kasgeldleningen 
 rekening courantverhouding met niet-financiële instellingen 
 overige vorderingen 
 overige uitzettingen. 
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Liquide middelen  
 
De liquide middelen worden gewaardeerd nominale waarde. 
 

Overlopende activa 
 
De overlopende activa wordt gewaardeerd tegen nominale waarde. 
De voorgeschreven indeling wordt gehanteerd te weten: 

 de van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die 
ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel. 

 overige nog te ontvangen bedragen. 
 vooruitbetaalde bedragen. 
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Passiva 

Vaste Passiva 

Eigen vermogen 
 
Het eigen vermogen betreft het saldo van de bezittingen en de schulden. Het eigen vermogen bestaat 
uit de reserves en het nog te bestemmen resultaat. (artikel 42, lid 1 BBV). 
De reserves worden onderscheiden in de algemene reserve en de bestemmingsreserves (artikel 43, lid 
1 BBV). 
De aard en reden van elke reserve, alsmede de toevoegingen en onttrekkingen, worden toegelicht 
conform artikel 54 BBV. 

Voorzieningen 
 
Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het 
voorzienbare verlies. 
Voorzieningen worden op grond van artikel 44 BBV gevormd voor: 
a. verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op balansdatum onzeker is doch redelijkerwijs te 
schatten. 
b. bestaande risico’s op balansdatum ter zake van verplichtingen of verliezen waarvan de omvang 
redelijkerwijs te schatten is. 
c. kosten die in een volgend begrotingsjaar worden gemaakt maar de oorsprong hebben in het 
begrotingsjaar of een eerder begrotingsjaar en de voorziening strekt tot kostenegalisatie. 
d. Van derden verkregen middelen (niet zijnde EU, Rijk, Provincie, gemeenschappelijke regelingen) die 
specifiek besteed moeten worden. 
 

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer 

De waardering van vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer geschiedt 
tegen nominale waarde verminderd met gedane aflossingen. 
 

Vlottende passiva 

Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar  

 
De waardering van Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar 
geschiedt tegen nominale waarde (artikel 63, lid 7 BBV). 

Overlopende Passiva 
 
De waardering van overlopende passiva geschiedt tegen nominale waarde (artikel 63, lid 7 BBV) 
De bepalingen voor overlopende passiva zoals gesteld in artikel 49 en 52a van het BBV worden 
toegepast. 
De voorgeschreven indeling wordt gehanteerd te weten: 

 van overheidslichamen ontvangen maar nog niet bestede bedragen (gemeenten, 
gemeenschappelijke regelingen, Rijk, EU) 

 vooruit ontvangen bedragen 
 nog te betalen bedragen 
 vooruit gefactureerd. 
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6. Balans en toelichting 
 
6.1 Balans 

 
 31-12-2015 31-12-2016 
 
VASTE ACTIVA 

  

   
Materiële vaste activa    

- Investeringen met een economisch nut 11.556.170 10.994.468 
Totaal materiële vaste activa 11.556.170 10.994.468 

   

Totaal vaste activa 11.556.170 10.994.468 
   

VLOTTENDE ACTIVA   

   

   
Uitzettingen met een looptijd korter dan één jaar   

- Overige vorderingen 5.326.353 88.108 
- Schatkistbankieren 3.011.565 2.547.149 

Totaal uitzettingen 8.337.918 2.635.257 
   

Liquide middelen 

  - Kas 12.007 14.091 
- Bank Nederlandse Gemeenten 199.891 199.876 
   

Totaal liquide middelen 211.898 213.967 
 

  Overlopende activa 

  - Nog te ontvangen bedragen 1.034.028 935.335 

- Vooruitbetaalde bedragen 18.312 1.537 

Totaal overlopende activa 1.052.340 936.872 
 

 
  

Totaal vlottende activa 9.602.156 3.786.096 
   

TOTAAL GENERAAL 21.158.326 14.780.564 
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 31-12-2015 31-12-2016 
 
VASTE PASSIVA 

  

 
Reserves 

  

- Algemene reserve 1.859.266 2.434.001 
- Bestemmingsreserves 5.440.497 6.117.923 

 
Totaal reserves 

 
7.299.763 

 
8.551.924 

 

   Gerealiseerd resultaat 1.418.587 - 37.192 
   

 
Voorzieningen 
 
 
Vaste schulden met een looptijd van één jaar of langer 

 
78.711         

 
0         

- Binnenlandse banken en overige financiële instellingen 4.852.632 3.949.342 
 

  Totaal vaste schulden 4.852.632 3.949.342 
 

Totaal vaste passiva 13.649.693 12.464.074 
   
VLOTTENDE PASSIVA   

   
Netto-vlottende schulden met een looptijd korter dan één jaar   

- Overige schulden 0 1.323.089 
Totaal netto-vlottende schulden 0 1.323.089 

Overlopende passiva 

  - Nog te betalen bedragen 1.667.175 688.618 

- Van overheidslichamen ontvangen maar nog niet bestede bedragen 1.305.250 304.783 
- Vooruit ontvangen bedragen 686 0 
- Vooruit gefactureerd 4.535.522 0 

 
Totaal overlopende passiva 

 
7.508.633 

 
993.401 

 
Totaal vlottende passiva 7.508.633 2.316.490 

   

TOTAAL GENERAAL     21.158.326      14.780.564  
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6.2 Toelichting balans 
 
ACTIVA 

De balanspost vaste activa betreft de volgende onderdelen: 

Omschrijving 

 

Saldo 

 31-12-2015 
Vermeerdering  

2016 
Vermindering 

2016 
Afschrijving 

2016 
Saldo 

 31-12-2016 

      

Gronden en Terreinen 0 0 0 0 0 

Bedrijfsgebouwen 1.660.249 73.436 0 102.353 1.631.332 

Vervoermiddelen 7.692.175 1.106.709 204.615 1.041.700 7.552.569 

Machines, apparaten en 
installaties 

127.628 0 0 73.597 54.031 

Overige materiële vaste 
activa 

2.076.118 

 

61.075 0 380.657 1.756.536 

      

Totaal 11.556.170 1.241.220 204.615 1.598.307 10.994.468 

 
Met betrekking tot de balanspost vaste activa volgt hieronder een toelichting op de voornaamste 
afwijkingen: 

Bedrijfsgebouwen:  

De afschrijving op deze post bedroeg in 2016 € 102.353. Dit betreft de kazerne de Mast in Zeewolde en 
gedeeltelijk het boothuis in Zeewolde. De vermeerdering op deze balanspost bestaat uit de investering 
in het boothuis te Zeewolde. 

Vervoermiddelen:  

In 2016 is er voor € 1.106.709 geïnvesteerd in vervoermiddelen. Het materiaal omtrent de 
incidentbestrijding waterongevallen is vernieuwd zoals waterongevallenwagens en boten. Daarnaast 
zijn de meeste dienstauto’s en personenbusjes vervangen. Tevens is er voor € 204.615 extra 
afgeschreven, als gevolg van afstoten van materieel en de ‘total loss’ verklaring van een 
waterongevallenwagen. In totaal is er € 1.041.700 afgeschreven op de vervoermiddelen. 

Machines, apparaten en installaties:  

De afschrijving op deze activa post bedroeg in 2016 € 73.597. 

Overige materiële vaste activa:  

Ten aanzien van de overige materiële vaste activa hebben er investeringen plaatsgevonden inzake 
verbindingsmiddelen ad € 20.777 en is er € 40.298 geïnvesteerd in scheeps- en duikkleding. 
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De vlottende activa bestaat voor de Veiligheidsregio Flevoland uit de volgende onderdelen: 

Omschrijving 31-12-2015 31-12-2016 

Vorderingen Openb.Lichamen / overige vorderingen 

Kas 

Bank BNG 

5.326.353 

12.007 

199.891 

88.108 

14.091 

199.876 

Uitzettingen in ’s Rijks schatkist 3.011.565 2.547.149 

Nog te ontvangen bedragen 

Vooruitbetaalde bedragen 

1.034.028 

18.312 

935.335 

1.537 

Totaal 9.602.156 3.786.096 

 
Vorderingen openbare lichamen/overige vorderingen: Het bedrag ad € 88.108 bestaat voornamelijk 
uit nog te ontvangen OMS gelden, opbrengsten uit verkopen materieel en een openstaande post inzake 
politie. Het verschil t.o.v. 2015 wordt veroorzaakt doordat in 2015 de gemeentelijke bijdragen voor het 
1e kwartaal 2016 waren opgenomen en door een correctie op een vordering inzake FLO gemeente 
Almere. 

Kas: Op diverse brandweerposten is een kas aanwezig. Het gezamenlijk saldo van deze kassen 
bedraagt op 31-12-2016 € 14.091.  

Bank BNG: Het banksaldo op 31-12-2016 bedraagt € 199.876. De hoogte van dit saldo is met name 
bepaald door bijdragen van het Rijk en de bijdragen van de gemeenten van Flevoland en de afroming 
rekening-courant RC Schatkist. 

Uitzettingen in ’s Rijks schatkist: Het banksaldo op 31-12-2016 bedraagt € 2.547.149. 
Met ingang van 16 december 2013 is de VRF verplicht overtollige middelen boven het drempelbedrag 
van € 250.000 af te storten naar het Rijk, eigen beleid is een drempelbedrag van € 200.000. Dit 
drempelbedrag is ook in het begrotingsjaar 2016 gehanteerd. In het kader van kasverkeer wordt een 
beperkt saldo buiten de schatkist gehouden. Dit betreft de kassen op verschillende kazernes in onze 
regio en voor de aanvulling van deze kassen worden bankrekeningen aangehouden. 

Omschrijving Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4 

     
Op dagbasis buiten ’s Rijks schatkist 
gehouden middelen 

190.124 188.323 201.458 189.569 

Drempelbedrag 250.000 250.000 250.000 250.000 

Ruimte onder drempelbedrag 59.876 61.677 48.542 60.413 

Overschrijding van het drempelbedrag 0 0 0 0 

     

 

Nog te ontvangen bedragen: Het saldo “Nog te ontvangen bedragen” ad. € 935.335 bestaat uit o.a. 
schadeuitkering verzekering waterongevallenwagen, afrekening SAMIJ, OMS-vergoedingen 2016, 
resultaten van de GHOR en de Meldkamer 2016, doorberekende huisvestingslasten aan gemeenten en 
daarnaast nog terug te ontvangen betaalde BPM van aangekochte voertuigen.  

Vooruitbetaalde bedragen: Deze post ad € 1.537 betreft vooruitbetaalde licentiekosten 2017.  
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PASSIVA 

De balanspost vaste passiva betreft de onderdelen reserves, voorzieningen en vaste schulden met 
een looptijd van één jaar of langer: 
 

Reserves 
Saldo Bestem. Ombouw 

Vrijval Toevoeging Onttrekking 
Saldo 

31-12-2015 JR 2015 2016 31-12-2016 

Algemene reserve 1.859.267 193.193 381.541  0 0 2.434.001 

Reserve BDUR BZK 136.490 0 -136.490  0 0 0 

Reserve Convenantgelden BZK 1e tranche 184.070 0 -184.070  0 0 0 

Reserve Convenantgelden BZK 2e tranche 139.305 0 -139.305  0 0 0 

Reserve egalisatie kapitaallasten 3.036.121 0 123.611  289.120       28.573  3.420.279 

Reserve ongevallen personeel  412.579 0 0  8.252 0 420.831 

Reserve risicoprofiel BZK 178.367 0 -178.367  0 0 0 

Reserve kolom  Bevolkingszorg 132.428 143.683 -276.111  0 0 0 

Reserve restantbudgetten 2009 63.310 0 -63.310  0 0 0 

Reserve kapitaallasten RB 2009 123.611 0 -123.611  0 0 0 

Res. Intensivering Samenw. GHOR G&V 29.765 0 -29.765  0 0 0 

Reserve restantbudgetten 2010 126.660 0 -126.660  0 0 0 

Reserve restantbudgetten 2011 41.953 0 -41.953  0 0 0 

Reserve incidentele BDUR 2012 288.435 0 -288.435  0 0 0 

Reserve ontwikkeling organisatie 547.402 500.000 -1.047.402  0 0 0 

Reserve Individueel Keuzebudget 0 375.000 0 382.500 7.500 0 0 

Reserve Arbeidshygiëne en IFV  0 206.711 -206.711  0 0 0 

Bedrijfsreserve Veiligheidsbureau 0 0 97.935  0 0 97.935 

Bedrijfsreserve Brandweer 0 0 1.788.334  48.254       109.074  1.727.514 

Bedrijfsreserve Gem. Meldkamer 0 0 109.893  0 0 109.893 

Bedrijfsreserve GHOR 0 0 64.765  595 0 65.360 

Bedrijfsreserve Bevolkingszorg 0 0 276.111  0 0 276.111 

Totaal 7.299.763 1.418.587 0 382.500 353.721 137.647 8.551.924 

 
Het resultaat 2015 bedroeg € 1.418.587. Op 29 juni 2016 heeft het Algemeen Bestuur besloten tot 
bovenstaande bestemmingen. Tevens is bij dezelfde bestuursvergadering besloten diverse 
bestemmingsreserves om te vormen tot bedrijfsreserves per programma. Onttrekking aan de 
bedrijfsreserves is alleen mogelijk na akkoord van de portefeuillehouder Bedrijfsvoering van het 
Algemeen Bestuur of door bestuursbesluit. In de kolom “Toevoeging” is rente toegevoegd bij een aantal 
reserves voor een totaalbedrag van € 127.796. Bij de reserve “egalisatie kapitaallasten” is een bedrag 
van € 225.925 toegevoegd door het verschil in de jaarrekening tussen het begrote bedrag aan 
kapitaallasten en het gerealiseerde bedrag aan kapitaallasten. Het voordeel wordt grotendeels 
veroorzaakt door de lage rentestand. De onttrekkingen hebben betrekking op kapitaallasten ad € 28.573 
vanuit investeringen met eenmalige middelen en op de projectkosten ad € 109.074 voor de 
doorontwikkeling van de organisatie Brandweer Flevoland in relatie tot Lelystad Airport. 
De reserve Individueel Keuzebudget is vrijgevallen en opgenomen als “Nog te betalen post 2016” 
omdat in 2017 de uitbetaling van de reservering van de vakantiegelden 2016 zal plaatsvinden. 
Hierna volgt per reserve een toelichting. De reserves die door de ombouw van de reserves per 31-12-
2016 geen saldo meer hebben worden niet nader toegelicht. 
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Programma Brandweer 
Naam van reserve Egalisatiereserve kapitaallasten 
Instellingsbesluit 31-12-2009 
Omvang per 1-1-2016 € 3.036.121 
Stand op 31-12-2016 € 3.420.279 
Doel De kapitaallasten die afwijken van de begroting worden gestort in, of onttrokken 

aan de egalisatiereserve kapitaallasten. De begroting kapitaallasten is vanaf 
2010 op basis van de begroting 2010 vastgezet met een rekenrente van 4%.  

Bestedingen/stortingen in 
2016 

In 2016 is per saldo € 225.925 gestort aan deze egalisatiereserve op basis van 
de gerealiseerde kapitaallasten 2016. Toegevoegde rente is € 63.195. 
Daarnaast is vanuit de ombouw reserves € 123.611 toegevoegd vanuit de  
bestemmingsreserve kapitaallasten restantbudget 2009. 

Bestedingen in komende 
jaren 

Deze egalisatiereserve zal de komende jaren ervoor zorgen dat fluctuaties in 
de bijdragen van de gemeenten op basis van de kapitaallasten niet zal 
plaatsvinden.  

 
Programma Brandweer 
Naam van reserve Reserve ongevallen personeel 
Instellingsbesluit 31-12-2009 
Omvang per 1-1-2016 € 412.579 
Stand op 31-12-2016 € 420.831 
Doel Brandweer Flevoland heeft voor het personeel een ongevallenverzekering 

afgesloten. Voor geleden schades kan zowel het (vrijwillig) personeel als hun 
werkgever Brandweer Flevoland aansprakelijk stellen. Uitkeringen van de 
verzekering die niet tot uitbetaling leiden aan eerder genoemden worden 
gestort in deze reserve om mogelijke toekomstige aanspraken te kunnen 
dekken. Verhoging van premies van de verzekeringen kunnen voorlopig 
opgevangen worden binnen deze reserve. 

Bestedingen/stortingen in 
2016 

In 2016 is € 8.252 aan rente gestort.  

Bestedingen in komende 
jaren 

Aansprakelijkheidsstellingen werknemers en hun werkgevers en verhoogde 
premies verzekeringen. 

 
  

Programma Veiligheidsregio Flevoland 
Naam van reserve Algemene Reserve 
Instellingsbesluit 01-01-2008 
Omvang per 1-1-2016 € 1.859.266 
Stand op 31-12-2016 € 2.434.001 
Doel Fungeert als buffer voor de eventuele financiële risico’s zoals verwoord in de 

paragraaf “Weerstandsvermogen en risicomanagement”. 
Bestedingen/stortingen in 
2016 

Bij bestuursbesluit van 29 juni 2016 is door bestemming van het resultaat en 
ombouw van de bestemmingsreserves € 574.734 toegevoegd o.b.v. het laatste 
risicoprofiel. 

Bestedingen in komende 
jaren 

In 2017 zal € 200.000 onttrokken worden t.b.v. kosten arbeidshygiëne en extra 
kosten voor de hogere bijdrage aan IFV en Veiligheidsberaad. 
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Programma Brandweer 
Naam van reserve Individueel Keuzebudget 
Instellingsbesluit 29-06-2016 
Omvang per 1-1-2016 € 0 
Stand op 31-12-2016 € 0 
Doel Door de invoering van het individueel keuzebudget worden de maandelijkse 

reserveringen voor vakantiegeld niet meer uitbetaald in de maand mei van het 
volgende jaar maar uiterlijk in december van het  desbetreffende boekjaar. 
Brandweer Flevoland gaat het individueel keuzebudget per 1-1-2017 invoeren.  

Bestedingen/stortingen in 
2016 

In 2016 is € 7.500 aan rente toegevoegd. De reserve is vrijgevallen en omgezet 
naar de post “Nog te betalen bedragen”. 

Bestedingen in komende 
jaren 

n.v.t. 

 
Programma Veiligheidsbureau 
Naam van reserve Bedrijfsreserve Veiligheidsbureau 
Instellingsbesluit 29-06-2016 
Omvang per 1-1-2016 €  0 
Stand op 31-12-2016 €  97.935 
Doel Bestemmingsreserve t.b.v. projecten, innovatie, doorontwikkeling organisatie 

en eventuele opvang van tekorten. Reserve is ontstaan uit ombouw van 
bestemmingsreserves. 

Bestedingen/stortingen in 
2016 

Geen 

Bestedingen in komende 
jaren 

Bestedingen zullen met name betrekking hebben op de doorontwikkeling en 
samenvoeging  van de veiligheidsbureaus. 

 
Programma Brandweer 
Naam van reserve Bedrijfsreserve Brandweer 
Instellingsbesluit 29-06-2016 
Omvang per 1-1-2016 €  0 
Stand op 31-12-2016 €  1.727.514 
Doel Bestemmingsreserve t.b.v. projecten, innovatie, doorontwikkeling organisatie 

en eventuele opvang van tekorten. Reserve is ontstaan uit ombouw van 
bestemmingsreserves. 

Bestedingen/stortingen in 
2016 

In 2016 is € 48.254 gestort aan rente en is € 109.074 onttrokken i.v.m. 
bestedingen voor projectkosten inzake  doorontwikkeling organisatie 
Brandweer Flevoland in relatie met ontwikkeling Lelystad Airport. 

Bestedingen in komende 
jaren 

Bestedingen zullen met name betrekking hebben op de doorontwikkeling van 
de brandweerorganisatie, arbeidshygiëne  en vakbekwaamheid. 

 
Programma Gemeenschappelijke Meldkamer 
Naam van reserve Bedrijfsreserve Gemeenschappelijke Meldkamer 
Instellingsbesluit 29-06-2016 
Omvang per 1-1-2016 €  0 
Stand op 31-12-2016 €  109.893 
Doel Bestemmingsreserve t.b.v. projecten, innovatie, doorontwikkeling organisatie 

en eventuele opvang van tekorten. Reserve is ontstaan uit ombouw van 
bestemmingsreserves. 

Bestedingen/stortingen in 
2016 

Geen 

Bestedingen in komende 
jaren 

Bestedingen zullen met name betrekking hebben op de samenvoeging van de 
meldkamers Midden Nederland. 
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Programma GHOR 
Naam van reserve Bedrijfsreserve GHOR 
Instellingsbesluit 29-06-2016 
Omvang per 1-1-2016 €  0 
Stand op 31-12-2016 €  65.360 
Doel Bestemmingsreserve t.b.v. projecten, innovatie, doorontwikkeling organisatie 

en eventuele opvang van tekorten. Reserve is ontstaan uit ombouw van 
bestemmingsreserves. 

Bestedingen/stortingen in 
2016 

In 2016 is € 595 gestort aan rente. 

Bestedingen in komende 
jaren 

Bestedingen zullen met name betrekking hebben op de doorontwikkeling van 
de GHOR-organisatie . 

 
Programma Bevolkingszorg 
Naam van reserve Bedrijfsreserve Bevolkingszorg 
Instellingsbesluit 29-06-2016 
Omvang per 1-1-2016 €  0 
Stand op 31-12-2016 €  276.111 
Doel Bestemmingsreserve t.b.v. projecten, innovatie, doorontwikkeling organisatie 

en eventuele opvang van tekorten. Reserve is ontstaan uit ombouw van 
bestemmingsreserves en resultaatbestemming 2015. 

Bestedingen/stortingen in 
2016 

Geen 

Bestedingen in komende 
jaren 

Reserve zal met name de komende jaren gebruikt worden om de tekorten op 
te vangen binnen de begroting van Bevolkingszorg. In 2016 is een negatief 
resultaat gerealiseerd van - € 138.450. Bij bestemming van het resultaat zal 
voorgesteld worden de overschrijding te onttrekken aan deze reserve.  

 

De balanspost Voorzieningen bestaat uit: 

Omschrijving Saldo  
31-12-2015 

Toevoeging Onttrekking vrijval Saldo  
31-12-2016 

      
Frictiekosten TOD 2015-2017 78.711 0 27.021        51.690 0 

      

Totaal 78.711 0 27.021        51.690 0 

Frictiekosten TOD 2015-2017 
Voor de posten in Almere en Lelystad is een nieuw rooster per 1-1-2015 van start gegaan. Voor de 
periode 2015-2017 is een voorziening in 2014 gevormd voor een afbouwregeling. Als gevolg van 
herziening van de functies binnen dit rooster blijkt dat een deel van de medewerkers minder of geen 
recht meer heeft op Toelage Onregelmatige Dienst (TOD). In 2016 is aan afbouw ORT € 27.021 
onttrokken aan de voorziening. Door algemene salarisverhogingen op basis van cao-afspraken is de 
ORT ook verhoogd en is de voorziening in 2017 overbodig. Hierdoor valt het resterende deel van de 
voorziening ad € 51.690 vrij. 
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De balanspost Vaste schulden met een looptijd van één jaar of langer bestaat uit: 

 
De VRF heeft voor de overname van voertuigen, materiaal e.d. in 2009 een lineaire lening afgesloten 
met een looptijd van 10 jaar tegen 3,5% rente. Jaarlijks wordt er € 800.000 afgelost. Rentelast 2016 
voor deze lening bedraagt € 103.945. 
 
In 2011 en 2012 heeft de VRF een tweetal lineaire leningen afgesloten voor de overname en inrichting 
van de kazerne de Mast te Zeewolde. De ene lening heeft een looptijd van 20 jaar tegen 4,43% rente, 
jaarlijks wordt er € 37.500 afgelost. De andere lening heeft een looptijd van 18 jaar tegen 2,75% rente, 
jaarlijks wordt er € 65.790 afgelost. De rentelasten 2016 voor deze twee leningen bedragen € 53.483. 

De balanspost vlottende passiva betreft de onderdelen “Netto-vlottende schulden met een looptijd 
korter dan één jaar” en “Overlopende passiva”: 
De balanspost Netto-vlottende schulden met een looptijd korter dan één jaar bestaat uit: 

 
De Netto-vlottende schulden betreft het saldo openstaande crediteuren per 31-12-2016. 
In 2015 is door de goedgekeurde betalingen vóór 31-12-2015 te verwerken en door de overige 
openstaande crediteuren over te zetten naar de balanspost “Nog te betalen bedragen” het saldo op de 
balanspost ”Netto-vlottende schulden” € 0. In 2016 is een splitsing gemaakt in de ontvangen facturen in 
2016 en 2017. De ontvangen facturen in 2016 ad € 1.323.089 zijn nu opgenomen onder ”Netto-
vlottende schulden”. 
 
De balanspost Overlopende passiva bestaat uit:  

 

Omschrijving 31-12-2015 aflossingen vermeer-
deringen 

 

31-12-2016 

Lening BNG overname vaste activa gemeenten 3.200.000 800.000 0 2.400.000 

Lening BNG kazerne Zeewolde 600.000 37.500 0 562.500 

Lening BNG inrichting de Mast Zeewolde 1.052.632 65.790 0 986.842 

Totaal 4.852.632 903.290 0 3.949.342 

Omschrijving 31-12-2015 31-12-2016 

Overige schulden 0 1.323.089 

Totaal 0 1.323.089 

Omschrijving 31-12-2015 31-12-2016 

 

Nog te betalen bedragen 

 

1.667.175 

 

688.618 

Van overheidslichamen ontvangen maar nog niet 
bestede bedragen  

1.305.250 304.783 

Vooruit ontvangen bedragen 686 0 

Vooruit gefactureerd 4.535.522 0 

Totaal 7.508.633 993.401 
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Nog te betalen bedragen: Het saldo van deze balanspost ad € 688.618 bestaat voornamelijk uit 
facturen 2016, die na 31 december 2016 zijn binnengekomen. De grootste posten bedragen de 
transitorische rentekosten van geldleningen ad € 54.828. Tevens zijn hier facturen op verantwoord 
inzake afdracht BTW ad € 27.484, betaling overschrijding 2016 Bevolkingszorg € 113.592 en overige 
facturen. Tevens is de reserve Individueel Keuzebudget vrijgevallen en voor € 382.500 opgenomen.   

Van overheidslichamen ontvangen maar nog niet bestede bedragen: Deze balanspost bestaat uit 
middelen welke zijn overgedragen aan de Veiligheidsregio Flevoland door de gemeente Almere en de 
gemeente Zeewolde, alsmede subsidie vanuit het Rijk. 

Omschrijving Saldo  
31-12-2015 

Vrijval Toevoeging Onttrekking Saldo  
31-12-2016 

      
Personeelsbeleid Almere 1.061.480 1.000.000 376.186 385.792 51.874 

Onderhoud de Mast 237.037 0 15.872 0 252.909 

Crisiscommunicatie BDUR  6.733 0 0 6.733 0 

      

Totaal 1.305.250 1.000.000 392.058 392.525 304.783 

 
Personeelsbeleid Almere: De gemeente Almere is verantwoordelijk voor de last u.h.v. functioneel 
leeftijdsontslag, spaarverlof en versterkt pensioen voor de periode tussen de 55e en 62e verjaardag van 
de 24-uursdienstmedewerkers die voor 1 januari 2006 reeds in dienst van brandweer Almere waren.  
Deze gelden zijn door gemeente Almere overgedragen per 1-1-2009 aan Veiligheidsregio Flevoland. 
Almere betaald jaarlijks een voorschot aan de veiligheidsregio.  
In 2015 was een vordering van € 1.000.000 op de gemeente opgenomen, deze is in 2016 vrijgevallen. 
Voor FLO, spaarverlof en versterkt pensioen is in 2016 € 376.186 (incl. renten) toegevoegd. De 
onttrekking in 2016 bedroeg € 385.792. Op basis van een onderzoek van Deloitte Belastingadviseurs 
B.V., uitgebracht in 2011, worden bovengenoemde bedragen vanaf 2011 jaarlijks aangevuld met 
inflatiecorrectie om ook voor de komende jaren toereikend te blijven. Ook worden de budgetten in de 
exploitatie inzake leeftijdsbewust personeelsbeleid jaarlijks geïndexeerd.     

Onderhoud de Mast: Vanaf 2012 draagt gemeente Zeewolde structureel € 250.000 bij aan de 
exploitatiekosten voor de brandweerpost ‘de Mast’. Per 1 september 2012 is de brandweerpost in 
gebruik genomen. In 2013 is er voor de VRF een meerjarig onderhoudsplan opgesteld en is deze 
financieel doorgerekend. Conform de BBV is het bedrag wat reeds beschikbaar gesteld was en 
gereserveerd moet worden voor het onderhoud conform het onderhoudsplan voor de 
brandweerkazerne hier verantwoord. Jaarlijks wordt € 15.872 vanuit de gemeentelijke bijdrage van de 
gemeente Zeewolde gereserveerd voor dit onderhoudsplan. Het onderhoudsniveau wat wordt 
nagestreefd is ‘goed c.q. redelijk’. Het Boothuis Zeewolde dat in 2016 in gebruik genomen is wordt 
geheel gefinancierd vanuit de bijdrage van de gemeente Zeewolde. 

Crisiscommunicatie: Voor versterking van crisiscommunicatie is een bedrag ontvangen van € 10.500.  
In 2015 is € 3.767 aan opleidingskosten verantwoord. In 2016 is het restant ad € 6.733 terugbetaald 
aan het Rijk als te veel ontvangen rijkssubsidie.  

Vooruit ontvangen bedragen: De balanspost is in 2016 afgewikkeld en staat daardoor per 31-12-2016 
op  € 0. 

Vooruit gefactureerd: In 2016 is € 0 vooruit gefactureerd. Het verschil t.o.v. 2015 wordt veroorzaakt 
doordat in 2015 de facturen inzake de gemeentelijke bijdragen voor het 1e kwartaal 2016 waren 
opgenomen. 
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7. Staat van Baten en Lasten 
 
7.1 Overzicht van de baten en lasten  
 

(x   € 1.000) 

  Raming begrotingsjaar 
vóór wijziging 

Raming begrotingsjaar 
ná wijziging 

Realisatie     
begrotingsjaar 

  

Omschrijving programma Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo 

Programma Veiligheidsbureau 140 140 0 140 140 0          
110  41            69  

Programma Brandweer 20.420 20.420 0 20.420 20.420 0 22.186 21.997          189  

Programma Meldkamer 1.138 1.138 0 1.138 1.138 0 1.138 1.120            18  

Programma GHOR 1.745 1.745 0 1.745 1.745 0 1.745 1.704            41  

Programma Bevolkingszorg 389 389 0 389 389 0 390 528         -138  

Subtotaal programma’s 23.832 23.832 0 23.832 23.832 0 25.569 25.390 179 

                    

Gerealiseerde totaal saldo van 
baten en lasten 23.832 23.832 0 23.832 23.832 0 25.569 25.390 179 

                    

Toevoeging /onttrekking  
reserves:                   

Programma Veiligheidsbureau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Programma Brandweer 0 0 0 0 0 0 138 354 -216 

Programma Meldkamer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Programma GHOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Programma Bevolkingszorg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Subtotaal mutaties reserves 0 0 0 0 0 0 138 354 -216 

                    

Gerealiseerde resultaat  23.832 23.832 0 23.832 23.832 0 25.707 25.744 -37 
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7.2 Toelichting Programmarekening per programma 
 
 
Programma Veiligheidsbureau 
 
Baten en Lasten                    (x € 1.000) 

  rekening 
begroting 

voor wijziging 
begroting 

na wijziging 
rekening verschil 

Jaar 2015 2016 2016 2016 2016 
      
lasten 31 140 140 41 99 
totaal lasten  31 140 140 41 99 
       
baten 112 140 140 110 -30 
totaal baten 112 140 140 110 -30 
      
gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten 81 0 0 69 69 
      
reserveringen (stortingen in reserves) 0 0 0 0 0 
reserveringen (onttrekking reserves ) -/- 0 0 0 0 0 
      
gerealiseerde resultaat 81 0 0 69 69 
 
In 2016 is een positief resultaat gerealiseerd van € 69.000 bij dit programma. 
 
Lasten 
Het positieve verschil bij de uitgaven ontstaat door o.a. lagere kosten voor personeel voor het 
Veiligheidsbureau. Ook inzake huisvesting en ICT zijn lagere kosten gerealiseerd. 
 
Baten 
Een nadeel voor de inkomsten van het veiligheidsbureau is ontstaan door nieuwe afspraken met de 
politie over hun bijdrage. Dit leidt tot lagere inkomsten. 
 
Reserves 
Dotaties en/of onttrekkingen aan reserves hebben voor dit programma in 2016 niet plaatsgevonden. 
 
Incidentele baten en lasten 
In overzicht 8.1 is een overzicht opgenomen van alle incidentele baten en lasten. 
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Programma Brandweer  
 

Baten en Lasten                    (x € 1.000) 

  rekening 
begroting 

voor wijziging 
begroting na 

wijziging 
rekening verschil 

Jaar 2015 2016 2016 2016 2016 
      
lasten 21.460 20.420 20.420 21.997 -1.577 
totaal lasten  21.460 20.420 20.420 21.997 -1.577 
       
baten 22.613 20.420 20.420 22.186 1.766 
totaal baten 22.613 20.420 20.420 22.186 1.766 
      
gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten 1.153 0 0 189 189 
      
reserveringen (stortingen in reserves) 344 0 0 354 354 
reserveringen (onttrekking reserves ) -/- 192 0 0 138 138 
      
gerealiseerde resultaat 1.001 0 0 -27 -27 
Deze toelichting benoemt globaal de voornaamste over- en onderschrijdingen van de lasten en baten 
per begrotingspost, afwijkingen boven de € 50.000 worden toegelicht. 
 
Het resultaat op programma Brandweer wordt veroorzaakt door de volgende componenten: 
 (x € 1.000) 

Brandweer  Overschrijding  Onderschrijding 

Personeelsbudgetten 220  
Voorziening TOD 2015-2017  79 
Gebouwen  50 
Kapitaallasten  226 
Voertuigen 300  
Persoonlijke beschermingsmiddelen 138  
Oefenen en opleiden  225 
BDuR uitkering Rijk  104 
Bijdrage IFV en Veiligheidsberaad 110  
Overige inkomsten/uitgaven  273 
Mutaties reserves 216  

 
 

 Personeel -220.000 
De personeel(gerelateerde) budgetten laten een overschrijding zien van € 220.000. Nadelen zijn 
ontstaan op werving en selectie, boventallige formatie, inhuur derden en premie voor 
ongevallenverzekering brandweerpersoneel. In 2016 is een  voordeel van € 140.000 geboekt op de 
salariskosten van de vrijwilligers. Ook heeft de detachering van enkele personeelsleden een positieve 
bijdrage geleverd aan het resultaat. 
 
 Vrijval voorziening TOD 2015-2017 +79.000 
Vanuit de voorziening frictiekosten TOD 2015-2017 zijn eenmalige middelen in 2016 vrijgevallen ter 
dekking van de gemaakte kosten voor de afbouwregeling. Daarnaast is berekend dat de voorziening in 
2017 niet meer nodig is hierdoor valt er in 2016 het restant van de voorziening (€ 52.000) vrij. 
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 Gebouwen + 50.000 
De gebouwkosten zijn lager uitgevallen dan begroot, voornamelijk vanwege lage kosten voor 
onderhoud door derden en door lagere kosten voorgaand jaar inzake gasafname 
 
 Kapitaallasten +226.000 
De kapitaallasten zijn regiobreed lager uitgevallen dan was begroot. Het overschot is conform de 
ingezette beleidslijn gestort in de egalisatiereserve kapitaallasten het voordeel is ontstaan door 
enerzijds de lage rentestand en anderzijds de afschrijvingen die nu nog grotendeels gebaseerd zijn op 
investeringen exclusief BTW terwijl het budget voor kapitaallasten  aangevuld is met BTW. 
 
 Voertuigen -300.000 
Op de post voertuigen en materieel is een nadeel ontstaan. De kosten voor onderhoud vielen in 2016 
hoger uit alsook de eigen kosten inzake schades, de kosten voor ICT voorzieningen op de voertuigen, 
de kosten voor onderhoud en de kosten voor vervanging en keuring van bepakking van de voertuigen. 
Een voordeel door verkoop van voertuigen en materialen ad € 127.000 is verantwoord onder de 
incidentele baten. 
 
 Persoonlijke beschermingsmiddelen -138.000 
Door revisie en reparatie van duikapparatuur, extra materialen voor onderhoud maskers, kosten voor 
testapparatuur en keuring van cilinders is de begrotingspost voor persoonlijke beschermingsmiddelen 
overschreden. In deze overschrijding zitten ook de kosten voor arbeidshygiëne. 
 
 Oefenen en opleiden +225.000 
De onderschrijding is met name gerealiseerd door lagere kosten voor opleiden en oefenen 
(multidisciplinair). Op monodisciplinair oefenen is in 2016 een voordeel ontstaan door minder extern te 
oefenen. Een overschrijding is ontstaan door de extra opleidingen vanwege aanstelling van veel nieuwe 
vrijwilligers en doorgroei van personeel. 
 
 Bijdragen Rijk +104.000 
Als gevolg van loon- en prijscompensatie inzake de BDuR en door bijstelling van de bijdrage n.a.v. 
herijking BDuR is in 2016 een voordeel ontstaan. 

 
 Verplichte bijdragen aan IFV en Veiligheidsberaad -110.000 
De verplichte bijdragen aan IFV en Veiligheidsberaad lopen jaarlijks steeds verder op met als gevolg 
dat in 2016 het budget met € 110.000 is overschreden. 
 
 Overige Inkomsten en uitgaven +273.000 
Naast de gemeentelijke- en rijksbijdrage heeft de VRF in 2016 ook extra inkomsten gegenereerd.  
Dit heeft geleid tot een positief resultaat op haar eigen inkomsten, de voornaamste meeropbrengst is 
toe te schrijven aan OMS (€ 89.000), daarnaast zijn er eenmalige baten ontstaan als gevolg van 
verkoop materieel en materiaal (€ 127.000) en doorberekening aan derden (€ 70.000). De overige 
inkomsten en uitgaven hebben geleid tot een negatief effect van -€ 13.000. 
 
 Reserves -216.000 
Dit is het resultaat van de toevoegingen en onttrekking aan onze reserves. De toevoegingen betreft 
voornamelijk het voordeel op het budget kapitaallasten t.g.v. de egalisatiereserve kapitaallasten en 
daarnaast de toevoeging van rente aan de diverse reserves. De onttrekkingen hebben met name 
betrekking op de gemaakte kosten voor de doorontwikkeling van Brandweer Flevoland in relatie met de 
ontwikkelingen van Lelystad Airport. Uiteraard heeft het bestuur bij eerdere besluiten toestemming 
gegeven om de bestemmingsreserves in te stellen en te besteden.  
 
 Incidentele baten en lasten 
In overzicht 8.1 is een overzicht opgenomen van alle incidentele baten en lasten.  
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Programma Meldkamer 
 
Baten en Lasten                                 (x € 1.000) 

  rekening 
begroting voor 

wijziging 
begroting na 

wijziging 
rekening verschil 

Jaar 2015 2016 2016 2016 2016 
      
lasten 1.105 1.138 1.138 1.120 18 
totaal lasten  1.105 1.138 1.138 1.120 18 
       
baten 1.123 1.138 1.138 1.138  
totaal baten 1.123 1.138 1.138 1.138 0 
      
gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten 18 0 0 18 18 
      
reserveringen (stortingen in reserves) 0 0 0 0 0 
reserveringen (onttrekking reserves ) -/- 0 0 0 0 0 
      
gerealiseerde resultaat 18 0 0 18 18 
 
In 2016 is een positief resultaat gerealiseerd van € 18.000 bij dit programma. 
 
Het positieve resultaat van het programma Meldkamer is het gevolg van o.a. lagere 
kosten voor algemene kosten en kapitaallasten. Hogere kosten waren er voor 
opleidingen, inhuur en salarissen personeel. 
 
Reserves 
Dotaties en/of onttrekkingen aan reserves hebben voor dit programma in 2016 niet 
plaatsgevonden. 
 
Incidentele baten en lasten 
In overzicht 8.1 is een overzicht opgenomen van alle incidentele baten en lasten. 
 
 
 
 
  



Jaarstukken 2016 53 Veiligheidsregio Flevoland 

 

Programma GHOR 
 
Baten en Lasten                    (x € 1.000) 

  rekening 
begroting voor 

wijziging 
begroting na 

wijziging 
rekening verschil 

Jaar 2015 2016 2016 2016 2016 
      
lasten 1.545 1.745 1.745 1.704 41 
totaal lasten  1.545 1.745 1.745 1.704 41 
       
baten 1.721 1.745 1.745 1.745 0 
totaal baten 1.721 1.745 1.745 1.745 0 
      
gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten 176 0 0 41 41 
      
reserveringen (stortingen in reserves) 0 0 0 0 0 
reserveringen (onttrekking reserves ) -/- 0 0 0 0 0 
      
gerealiseerde resultaat 176 0 0 41 41 
 
In 2016 is een positief resultaat gerealiseerd van € 41.000 bij dit programma. 
 
Het positieve resultaat van het programma GHOR is het gevolg van lagere kosten voor opleidingen 
door late invulling van vacatures. Tevens zijn de kosten voor licenties lager uitgevallen dan begroot. De 
overeenkomst met het Rode kruis inzake GGB noodhulpteams zorgt voor een overschrijding van het 
deelbudget algemene kosten.  
 
Reserves 
Dotaties en/of onttrekkingen aan reserves hebben voor dit programma in 2016 niet plaatsgevonden. 
 
Incidentele baten en lasten 
In overzicht 8.1 is een overzicht opgenomen van alle incidentele baten en lasten. 
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Programma Bevolkingszorg  
 
Baten en Lasten                    (x € 1.000) 

  rekening 
begroting voor 

wijziging 
begroting na 

wijziging 
rekening verschil 

Jaar 2015 2016 2016 2016 2016 
      
lasten 340 389 389 528 -139 
totaal lasten  340 389 389 528 -139 
       
baten 383 389 389 390 1 
totaal baten 383 389 389 390 1 
      
gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten 43 0 0 -138 -138 
      
reserveringen (stortingen in reserves) 0 0 0 0 0 
reserveringen (onttrekking reserves ) -/- 100 0 0 0 0 
      
gerealiseerde resultaat 143 0 0 -138 -138 
 
In 2016 is een negatief resultaat gerealiseerd van € 138.000 op dit programma. 
 
Lasten 
Het negatieve resultaat van het programma Bevolkingszorg is het gevolg van nagekomen kosten 2015, 
extra kosten voor inhuur t.b.v. risico regel reflex, audits, evaluatie en insights en het contract met het 
Rode Kruis dat in 2016 ten laste van Bevolkingszorg is gebracht. Daarnaast wordt het resultaat negatief 
beïnvloedt door de werkbegroting die hoger is dan de vastgestelde begroting. Deze toegestane 
overschrijding zal bij bestemming van het resultaat t.l.v. de opgebouwde reserve gebracht worden.  
 
Baten 
De baten zijn de bijdragen van de deelnemende gemeenten ad € 389.000.  
 
Reserves 
Dotaties en/of onttrekkingen aan reserves hebben voor dit programma in 2016 niet plaatsgevonden. 
 
Incidentele baten en lasten 
In overzicht 8.1 is een overzicht opgenomen van alle incidentele baten en lasten. 
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7.3 Analyse begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid 
(x 1.000) 

  
Raming begrotingsjaar  
 
ná wijziging 

Realisatie Begrotings- Waarvan 

begrotingsjaar afwijking onrechtmatig 

Omschrijving programma Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo 

Programma 
Veiligheidsbureau 140 140 0 110 41 69 -30 99 69 0 0 0 

Programma Brandweer 20.420 20.420 0 22.186 21.997 189 1.766 -1.577 189 0 0 0 

Programma Meldkamer 1.138 1.138 0 1.138 1.120 18 0 18 18 0 0 0 

Programma GHOR 1.745 1.745 0 1.745 1.704 41 0 41 41 0 0 0 

Programma  
Bevolkingszorg 389 389 0 390 528 -138 1 -139 -138 0 0 0 

Subtotaal programma’s 23.832 23.832 0 25.569 25.390 179 1.737 -1.558 179 0 0 0 

           
   

Gerealiseerde totaal 
saldo van baten en lasten 23.832 23.832 0 25.569 25.390 179 1.737 -1.558 179 0 0 0 

Toevoeging/onttrekking 
aan reserves:             

Programma 
Veiligheidsbureau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Programma Brandweer 0 0 0 138 354 -216 138 -354 -216 0 0 0 

Programma Meldkamer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Programma GHOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Programma  
Bevolkingszorg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Subtotaal mutaties 
reserves 0 0 0 138 354 -216 138 -354 -216 0 0 0 

Gerealiseerde resultaat  23.832 23.832 0 25.707 25.744 -37 1.875 -1.912 -37 0 0 0 

 
 
Toelichting: 
Zoals weergegeven is in bovenstaande tabel hebben de programma’s Brandweer en Bevolkingszorg 
een overschrijding van de totale lasten. De overschrijding bij het programma Brandweer heeft 
verschillende oorzaken. De grootste overschrijding wordt veroorzaakt door de salarislasten van 
personeel dat gebruik maakt van de FLO en spaarverlof. Echter wordt deze overschrijding afgedekt 
door gereserveerde gelden. Dit geldt ook voor een groot aantal andere uitgaven. Daarnaast worden 
uitgaven gedaan waar inkomsten tegenover staan (direct gerelateerde baten) zoals onder andere bij 
detachering boventallig personeel, inhuur personeel voor ziek personeel waar UWV gelden voor 
binnenkomen, uitgaven voor opleidingslocaties waar vergoedingen tegenover staan. De overschrijding 
van de lasten is rechtmatig doordat er gerelateerde baten tegenover staan. 
De overschrijding bij het programma Bevolkingszorg heeft ook verschillende oorzaken. De extra 
uitgaven voor risico regel reflex, audits, evaluatie en insights zorgen voor de grootste overschrijding, 
daarnaast hebben nagekomen kosten 2015 en de kosten inzake het contract met het Rode Kruis 
gezorgd voor een verdere overschrijding van de begroting. Wel heeft het Algemeen Bestuur op 16-12-
2015 besloten dat de Bevolkingszorg de begroting mag overschrijden waarbij de opgebouwde reserve 
voor Bevolkingszorg dekking biedt. De overschrijding van de lasten is hiermee rechtmatig. 
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8. Overige overzichten
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8.1 Overzicht Incidentele Baten en Lasten 
     (x € 1.000)                          

Omschrijving Baten Lasten Programma 
Voorziening TOD 2015-2017 78.711  Brandweer 

Detachering personeel  397.147  Brandweer 

Afrekening voorgaande dienstjaren 21.604  Brandweer 

Verkoop voertuigen a.g.v. investeringen  126.800  Brandweer 

 
Vanuit de voorziening frictiekosten TOD 2015-2017 zijn eenmalige middelen (€ 27.021) in 2016 
vrijgevallen ter dekking van de gemaakte kosten voor de afbouwregeling. Daarnaast is berekend dat 
de voorziening in 2017 niet meer nodig is hierdoor valt er in 2016 het restant van de voorziening  
(€ 51.690) vrij. 
 
In 2016 is personeel van Veiligheidsregio Flevoland gedetacheerd geweest bij o.a. IFV, andere 
veiligheidsregio’s en gemeenten, dit heeft geleid tot een incidentele bate van € 397.147. 
 
Vanuit het vorige dienstjaar zijn er nog een tweetal afrekeningen geweest over door te berekenen 
kosten, dit heeft geleid tot een eenmalige baat van € 21.604. 
 
Als gevolg van vervangingsinvesteringen is materiaal en materieel afgestoten. 
Dit heeft incidenteel een opbrengst gegenereerd van € 126.800. 
 
 
8.2 Overzicht niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen 
 
Het opgebouwde vakantiegeld bedraagt ultimo 2016: € 345.000. 
Veiligheidsregio Flevoland heeft geen waarborgen of garantstellingen verstrekt aan natuurlijke en/of 
rechtspersonen. 
  
8.3 Gebeurtenissen na balansdatum 
 
Na balansdatum 31-12-2016 hebben zich geen ontwikkelingen voorgedaan die vermeldenswaardig 
zijn. 
 
8.4 SISA  

 
 

 
 

  

 

         
 

 

 

    

 

   

V&J A2 Brede Doeluitkering 
Rampenbestrijding 
(BDUR)

Besluit 
veiligheidsregio's 
artikelen 8.1, 8.2 en 8.3

Veiligheidsregio's

Besteding (jaar T)

Aard controle R

Indicatornummer: A2 / 01 

€ 5.449.884 

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2016 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - 
d.d. 10 januari 2017
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8.5 Wet Normering Topinkomens (WNT) 
 
Gegevens openbaarmakingsverplichting  

 
Dit betreft de volgende gegevens met betrekking tot de topfunctionaris:  

 
Bezoldigd: 

Naam: G. Spruit 
Beloning: € 114.856 (op basis van schaal 16) (2015 € 112.292) 
De belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen: € 411 (2015: € 847) 
De voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn: € 14.464 (2014: € 14.956) 
Totale vergoeding/beloning: € 129.731 (2014: € 128.095) 
WNT norm: € 179.000 
 
De functie: Commandant 
Dienstjaar: 2016 
(fictieve) Dienstbetrekking: Ja 
Zo niet, langer dan 6 maanden binnen 18 maanden werkzaam? n.v.t. 
De duur en omvang van het dienstverband in het boekjaar: 1,0 fte 
De in het boekjaar verrichte uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband: n.v.t. 

 
Onbezoldigd:  
 
Naam: F.M. Weerwind (*) 
Beloning: € - 
Functie: Voorzitter Veiligheidsbestuur en lid Veiligheidsbestuur namens de gemeente Almere 
 
Naam: I. Adema 
Beloning: € - 
Functie: Plaatsvervangende voorzitter en lid Veiligheidsbestuur namens de gemeente Lelystad 
Vanaf 13 september 2016 
 
Naam: M. Horselenberg (*) 
Beloning: € - 
Functie: Plaatsvervangende voorzitter en lid Veiligheidsbestuur namens de gemeente Lelystad 
Tot en met 13 september 2016 
 
Naam: P.C. van Maaren (*) 
Beloning: € - 
Functie: Lid Veiligheidsbestuur namens de gemeente Urk 
 
Naam: A. van der Werf (*) 
Beloning: € - 
Functie: Lid Veiligheidsbestuur namens de gemeente Noordoostpolder 
 
Naam: G.J. Gorter (*)  
Beloning: € - 
Functie: Lid Veiligheidsbestuur namens de gemeente Zeewolde 
 
Naam: A. de Jonge (*) 
Beloning: € - 
Functie: Lid Veiligheidsbestuur namens de gemeente Dronten 
(*) periode 1 januari 2016  t/m 31 december 2016 



 

Jaarstukken 2016 59 Veiligheidsregio Flevoland 

 

8.6 EMU-saldo 
 
 

 
 

 

  

Centraal Bureau voor de Statistiek

Algemene gegevens:
Naam gemeenschappelijke regeling:
Nummer gemeenschappelijke regeling:
Jaar:

2016 2017 2018
Omschrijving x € 1000,- x € 1000,- x € 1000,-

1 -200

2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie 2.078 2.099 2.099

3

4 1.089 984 984

5

6 Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:

7

8 Baten bouwgrondexploitatie:
Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord

9 Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties 40 40
met derden betreffen

10

11 Verkoop van effecten:
a Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)
b Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?

989 875 1.075

Vragenlijst
Berekening EMU-saldo
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio 

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves 
(zie BBV, artikel 17c)

Volgens realisatie 
tot en met sept. 

2016, aangevuld 
met raming 

resterende periode

Volgens begroting 
2017

Volgens 
meerjarenraming 
in begroting 2017

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de 
exploitatie minus de vrijval van de voorzieningen ten bate van de 
exploitatie

Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden 
geactiveerd

Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en 
overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in 
mindering zijn gebracht bij post 4

Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen 
verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord

Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. 
(alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)

50638
Veiligheidsregio Flevoland

Berekend EMU-saldo

Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 
genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de 
reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die 
nog niet vallen onder één van bovenstaande posten

2017

ja nee ja nee ja neeja nee ja nee ja nee
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9. Bijlage Jaarverslag: uitrukcijfers Brandweer Flevoland 2016 
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Rapportage incidenten 2016  t.o.v. eerdere jaren. 
Deze rapportage is anders dan voorgaande jaren. Voorheen werd er een vergelijking gemaakt met het jaar 
ervoor. Nu wordt er vergeleken met 3 jaar ervoor. De aantallen zijn gebaseerd op de alarmeringen van de 
brandweer. Incidenten waarvoor de brandweer niet is gealarmeerd zijn niet meegenomen.  
 
Totaal aantal incidenten: 
Gemeente 2013 2014 2015 2016 
Almere 1672 1444 1487 1378 
Dronten 257 206 249 215 
Lelystad 835 689 846 774 
Noordoostpolder 371 302 408 295 
Urk 97 116 118 132 
Zeewolde 255 228 254 244 
Flevoland 3487 2985 3362 3038 
 
Aantal branden en automatische brandmeldingen: 
Gemeente 2013 2014 2015 2016 
Almere 1102 952 880 822 
Dronten 165 162 143 128 
Lelystad 570 495 530 474 
Noordoostpolder 223 210 219 165 
Urk 76 92 86 88 
Zeewolde 203 189 183 197 
Flevoland 2339 2100 2041 1874 
 
Aantal gebouwbranden: 
Gemeente 2013 2014 2015 2016 
Almere 132 127 99 114 
Dronten 27 26 19 24 
Lelystad 65 72 59 67 
Noordoostpolder 35 27 36 41 
Urk 20 15 11 11 
Zeewolde 14 13 13 9 
Flevoland 293 280 237 266 
 
Aantal hulpverleningen: 
Gemeente 2013 2014 2015 2016 
Almere 570 492 607 556 
Dronten 92 44 106 87 
Lelystad 265 194 316 300 
Noordoostpolder 148 92 189 130 
Urk 21 24 32 44 
Zeewolde 52 39 71 47 
Flevoland 1148 885 1321 1164 
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Aantal reanimaties: 
Gemeente 2013 2014 2015 2016 
Almere 120 97 81 91 
Lelystad*   9 52 
Flevoland 120 97 90 143 
* Gestart per 1-12-2015 
 
 
Op onderstaand plaatje zijn de Prio 1 incidenten in 2016 geplot 
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In volgende tabellen worden de opkomsttijden,  uitruktijden en rijtijden weergegeven. De opkomsttijd is de 
som van de ‘verwerkingstijd meldkamer’ + ‘uitruktijd’ + ‘rijtijd’. De ‘uitruktijd is de tijd tussen alarmering en 
het vertrekken van de tankautospuit. Het mag duidelijk zijn dat een beroepspost, waarbij het 
brandweerpersoneel al in de kazerne aanwezig is, een snellere uitruktijd heeft dan een vrijwilligerspost. De 
vrijwilligers moeten immers van huis komen. 
 
Er zijn veel methodes om de tijden weer te geven. Dat kan een gemiddelde zijn, echter bij posten met 
relatief weinig uitrukken kan dat een vertekenend beeld opleveren. Er is gekozen voor de mediaantijd. Dat 
is de middelste tijd uit een reeks van tijden. 
 
De berekening gaan over prio 1 alarmeringen. Extremen, zoals verwerkingstijden > 10 minuten en 
opkomsttijden > 30 minuten zijn buiten beschouwing gelaten.  
 
Uitruktijden alle Prio 1 alarmeringen: 
Gemeente 2013 2014 2015 2016 
Almere 01:16 01:18 01:18 01:16 
Dronten 04:21 04:20 04:45 04:46 
Lelystad 01:29 01:26 01:24 01:27 
Noordoostpolder 04:38 04:36 04:17 04:35 
Urk 04:27 04:53 04:17 04:31 
Zeewolde 05:02 05:00 05:24 05:24 
Flevoland 01:30 01:30 01:31 01:29 
 
Rijtijden alle Prio 1 alarmeringen: 
Gemeente 2013 2014 2015 2016 
Almere 04:06 04:07 04:17 04:25 
Dronten 04:11 04:24 04:09 03:40 
Lelystad 04:20 04:59 04:29 04:26 
Noordoostpolder 03:30 03:25 02:45 03:43 
Urk 02:33 02:55 02:50 02:50 
Zeewolde 06:46 04:23 03:59 04:50 
Flevoland 04:08 04:12 04:11 04:17 
 
Opkomsttijden alle Prio 1 alarmeringen: 
Gemeente 2013 2014 2015 2016 
Almere 06:48 06:51 06:57 07:07 
Dronten 10:24 10:14 10:04 10:22 
Lelystad 07:15 07:39 07:19 07:25 
Noordoostpolder 09:45 09:49 08:20 10:00 
Urk 08:40 09:32 08:48 09:00 
Zeewolde 11:53 10:27 11:04 12:37 
Flevoland 07:40 07:38 07:39 07:50 
 
 
 
 
 
 



 

Jaarstukken 2016 64 Veiligheidsregio Flevoland 

 

Opkomsttijden Prio 1 alarmeringen  uitsluitend gebouwbranden en automatische brandmeldingen: 
Gemeente 2013 2014 2015 2016 
Almere 05:54 06:17 06:37 06:36 
Dronten 10:08 09:18 09:44 09:21 
Lelystad 06:30 06:47 06:22 06:36 
Noordoostpolder 08:39 09:15 07:24 09:39 
Urk 07:46 08:22 08:30 08:44 
Zeewolde 10:43 09:28 09:36 12:37 
Flevoland 06:59 06:57 06:54 07:11 
 
Opkomsttijden Prio 1 alarmeringen branden en automatische brandmeldingen:* 
Gemeente 2013 2014 2015 2016 
Almere 06:16 06:31 06:45 (07:05) 06:52 
Dronten 10:07 09:31 10:06 (10:51) 09:33 
Lelystad 06:42 07:27 06:47 (07:06) 06:52 
Noordoostpolder 08:39 09:35 07:38 (08:03) 10:00 
Urk 08:02 09:10 08:44 (08:19) 08:47 
Zeewolde 10:57 09:55 10:36 (11:32) 12:37 
Flevoland 07:09 07:18 07:14 (07:44) 07:24 
*In het Jaarverslag 2015 worden de gemiddelde opkomsttijden weergegeven. In deze rapportage de 
mediaantijden. Tussen haakjes staan de gemiddelden. 
 


