Begroting 2018
Programmabegroting 2018 en
Meerjarenraming 2019-2021

Inleiding
Voor u ligt de tweede editie van de jaarstukken nieuwe stijl. In de stijl van het compacte
Regionaal Beleidsplan 2015-2018 presenteren we u het jaarplan en de begroting op
een toegankelijke en overzichtelijke manier.
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Nieuwe stap
in het betrekken
van de
stakeholders

maart

Met dit model zetten we een nieuwe
stap in het betrekken van onze
stakeholders en laten we zien waar
we als Veiligheidsregio Flevoland voor
staan. Met z’n allen bouwen we aan
een sterke veiligheidsregio die met
vertrouwen de toekomst tegemoet
treedt.

2017

eze begroting 2.0 is vooral
bedoeld voor het eigen
personeel van de kolommen
en voor de college- en
raadsleden van de gemeenten. Daarbij
plaatsen we de stukken op de website
van Veiligheidsregio Flevoland, zodat
ook de burger in Flevoland kennis kan
nemen van de operationele en financiële
doelstellingen van de verschillende
kolommen. Een mooie stap, waarin
transparantie en trots op de prestaties
centraal staan. De veiligheidsregio is
tenslotte van ons allemaal.

Veiligheidsregio algemeen
Veiligheidsregio Flevoland bedient de zes gemeenten in de regio op het
gebied van de fysieke veiligheid. De veiligheidsregio krijgt in dit verband
vooral vorm door de samenwerking tussen de drie kolommen die deel
uitmaken van de veiligheidsregio (Brandweer, GHOR en Bevolkingszorg) en
de bijzondere samenwerking met de vierde kolom: de politie (afspraken op
basis van een convenant).
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ij de samenstelling van deze
tiende begroting van Veiligheidsregio Flevoland is invulling
gegeven aan het uitgangspunt
van transparantie en bestuurlijk vastgestelde uitgangspunten. De begroting
2017 vormt de input voor de begroting
2018, inclusief de gebruikelijke loon- en
prijscompensatie. Daarnaast zijn de extra kosten voor arbeidsveiligheid en de
landelijke projecten van het Veiligheidsberaad geraamd.
Vakbekwaamheid heeft de hoogste
prioriteit binnen onze organisatie. Voor
de verbetering hiervan wordt onderzoek
gedaan met het doel dit zo efficiënt
mogelijk in te richten. De belangrijkste
factor voor dit taakveld betreft het
voldoen aan nieuwe wettelijke vakbekwaamheidseisen. Met name het Besluit
respectievelijk de Regeling personeel
veiligheidsregio’s stellen verregaande
eisen aan het vakmanschap van brandweerpersoneel.
In de loop van 2017 wordt duidelijk in
welke mate dit doorwerkt naar het kostenniveau in latere jaren, omdat we dan
meer inzicht hebben in de mate en wijze
van participatie van de veiligheidsregio’s
Gooi en Vechtstreek en Utrecht bij de oefenfaciliteit van Flevoland op het terrein
van Lelystad Airport.
Bij de ontwikkelingen rond de landelijke
meldkamerorganisatie is nog niet geheel
duidelijk hoe de kostenverdeling tussen
Rijk en Flevoland er uit gaat zien en
daarmee ook wanneer en welke bijdrage
Flevoland uiteindelijk betaalt aan de
landelijke meldkamerorganisatie. In de
begroting is uitgegaan van de huidige
bedragen en in de risicoparagraaf is het
onderdeel meldkamer opgenomen. De
BDUR is vrijwel gelijk aan de bijdrage in
de begroting 2017.

Onderwerpen die speerpunten van beleid
zijn in 2018:
• (Operationele) Informatievoorziening
• Optimaliseren en inrichten van de
crisisorganisatie op de schaal van
Midden-Nederland
• Samenwerking zowel binnen als
buiten de regio
• Contraterrorisme
• Continuïteit en tussentijdse samenvoeging van de meldkamers van
Flevoland en Gooi en Vechtstreek
• Samenwerking met Lelystad Airport en
preparatie op de consequenties van de
opening van de vernieuwde luchthaven

•
•

•
•

Risicogerichtheid
Inrichten van de verbeterde vakbekwaamheidsorganisatie, zowel monoals multidisciplinair
Regie op fysieke veiligheid
Huisvesting, zowel centraal als decentraal

Wij denken met deze begroting een
goed inzicht te geven in de activiteiten
in de veiligheidsregio en de daarmee
gemoeide kosten voor Brandweer, GHOR,
Meldkamer, Bevolkingszorg en het multidisciplinair Veiligheidsbureau.

Veiligheidsdirectie Flevoland
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C. Verdam
W. Woelders
M. Polder

Directeur Regionale Brandweer Flevoland, voorzitter veiligheidsdirectie
Directeur Publieke gezondheid
Plv. Politiechef, hoofd Operatiën Midden Nederland
Directeur Bevolkingszorg

Lelystad, maart 2017

Veiligheidsbureau

Begroting 2018

Risico- en crisisbeheersing
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.
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e (fysieke) risico’s binnen
Veiligheidsregio Flevoland zijn
beschreven in het in 2014 vastgestelde Regionaal Risicoprofiel Flevoland. Om meer te komen naar
risicogerichtheid wordt in overleg met
betrokken partijen per risicotype bekeken
op welke wijze deze risico’s (blijvend)
kunnen worden beïnvloed. Veranderende
wet- en regelgeving (o.a. omgevingswet)
heeft grote invloed op de beïnvloedingsmogelijkheden. Duidelijk is wel, dat er
blijvend geïnvesteerd moet worden in
de contacten met risico opleverende
bedrijfssectoren, overheidsinstellingen en
(functionele) crisispartners.
Er is permanente aandacht voor goede
advisering over en voorbereiding op de
risicovolle evenementen. Hierbij wordt
uitgegaan van het eerder regionaal
vastgestelde evenementenbeleid. Door
gebruik te maken van een ‘regionaal evenementensysteem’ wordt de kwaliteit van
het proces van aanvragen, het adviseren
over en het afgeven van evenementenvergunningen sterk verbeterd.

Operationele voorbereiding
Het realiseren van vraaggestuurde en
goed toepasbare planvormingsprocedures blijft aandacht krijgen. Dit bereiken
we door dynamische planvorming te
ontwikkelen, waarin effectbestrijding en
risicogerichtheid centraal staan. Gebaseerd op uitgevoerde risicoanalyses en

het systeemniveau naar het groeps- en/
of functionarisniveau om zodoende het
lerend effect voor de sleutelfunctionarissen te vergroten.

Vakbekwaamheid
de daarbij geformuleerde beïnvloedingsmogelijkheden en in belangrijke mate
geënt op zowel landelijk als regionaal
ontwikkelde scenario’s.
De koppeling met en terugkoppeling
vanuit het proces vakbekwaamheid wordt
verstevigd.
Er wordt uitvoering gegeven aan het
opgestelde informatiseringsplan, waarin
onder meer de wijze is beschreven waarop de Veiligheidsregio de operationele
informatievoorziening ten behoeve van
de crisisbeheersing vorm heeft gegeven.
Per onderdeel wordt verder gewerkt aan
het verbeteren van de (beschikbaarheid
van de) relevante informatie die benodigd
is bij de bestrijding van crises.
De beoogde crisisorganisatie Midden-Nederland wordt verder vorm gegeven met
processen als leiding en coördinatie,
informatiemanagement en ondersteunings- en capaciteitsmanagement.
Met betrekking tot het evaluatiebeleid
wordt bekeken of naast het evalueren van
GRIP-incidenten en grote oefeningen ook
evaluatie nodig is van grote evenementen. Tevens wordt bezien of evaluaties
inhoudelijk uitgebreid moeten worden van

In 2018 bevindt het gezamenlijk met de
Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
opgestelde beleidsplan Multidisciplinair
Opleiden en Oefenen 2014-2018 zich in de
eindfase en wordt gewerkt aan het vervolg
daarop. In 2018 dient daadwerkelijk uitvoering te worden gegeven aan het toetsen
van sleutelfunctionarissen in de crisisorganisatie. Het beleid met betrekking
tot multidisciplinaire vakbekwaamheid
wordt vanaf 2018 vorm gegeven, rekening
houdend met de groei naar de crisisorganisatie Midden-Nederland. Hierbij wordt een
meer individueel gericht bijscholings- en
oefenprogramma voorgestaan, gebaseerd
op kerntaken en competenties in kwalificatieprofielen. Het gebruik van e-learning en
virtueel oefenen dient dit te ondersteunen.
De registratie in het functionarisvolgsysteem legt naast de kwantitatieve met
name ook de kwalitatieve prestaties van
sleutelfunctionarissen vast.
Uitgangspunt bij dit alles blijft, dat de
betrokken partijen binnen de crisisbeheersing en rampenbestrijding zelf
zorgdragen voor vakbekwaam personeel.
Het Veiligheidsbureau faciliteert met het
organiseren van multidisciplinaire bijscholing en oefeningen.

Financiën Risico- en crisisbeheersing
Baten en lasten
Jaar
Lasten
Baten
Begrotingssaldo voor bestemming
Reserveringen (stortingen in de reserves)
Reserveringen (onttrekking reserves) -/Begrotingssaldo na bestemming

(x € 1000)

Realisatie
2016
41
110
69
0
0
69

Begroting
2017
292
292
0
0
0
0

Begroting
2018
298
298
0
0
0
0

Begroting
2019
298
298
0
0
0
0

Begroting
2020
298
298
0
0
0
0

Begroting
2021
298
298
0
0
0
0
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Brandweer
Brandweer Flevoland is de professionele partner in het voorkomen en bestrijden
van brand, ongevallen en crises en draagt zo bij aan een veilige leefomgeving. De
kernwaarden van Brandweer Flevoland zijn: behulpzaam, deskundig, daadkrachtig
en betrokken.

B

randweer Flevoland focust op
haar kerntaken in de risico-,
crisisbeheersing en brandweerzorg en richt zich op een
snelle en adequate hulpverlening. Bij
de brandweerzorg blijft de aandacht
sterk gericht op het verbeteren van
paraatheid en opkomsttijden. Brand-

weer Flevoland ontwikkelt in 2017 een
visie op paraatheid in de dagsituatie
op vrijwillige posten. De implementatie
hiervan volgt in 2018, inclusief een
herijking in de positionering van het
materieel (materieelspreidingsplan).
Brandweer Flevoland werkt ook in 2018

Een nieuw en actueel thema is de bouw
van het nieuwe Vakbekwaamheidshuis
Brandweer Flevoland met als doel dat
iedereen aantoonbaar vakbekwaam
is. Dit is een direct gevolg van het
landelijke project Versterking Brandweeronderwijs (VBo) en het Flevolands
programma Vakmanschap. Verbeteren
van de vakbekwaamheid met een goede
balans in belasting van de vrijwilliger en
behoud van de lokale binding. Aantoonbaar vakbekwaam is een begrip
dat geldt voor de gehele organisatie,
repressief en niet-repressief. Medewerkers en talenten staan centraal in onze
organisatie. We zetten in op resultaat,
met een maximale eigen verantwoordelijkheid, flexibiliteit en persoonlijke
ontwikkeling. Kwaliteit gaat voor kwantiteit, met begeleiding en ondersteuning
van individu en teams.

arbeidsrisico’s (RI&E). De consolidatie
van deze pijlers ligt vooral in voorzienbare arbeidsrisico’s en de voorstelbare
incident-scenario’s voor Flevoland.
In 2018 wordt het begrip ‘operationele
resilience’ geïntroduceerd, waarmee
bedoeld wordt het versterken van het
vermogen van medewerkers en teams
om te reageren, anticiperen en te leren
van onverwachte gebeurtenissen in het
repressieve werkveld van de brandweer.
Menselijke fouten, systeemfalen en
verstoringen uit de omgeving blijven
altijd bestaan en zijn onvermijdelijk.
Resilience werkt toe naar een infrastructuur, waarin het KVV-bouwwerk
passend is, opdat er snel en veerkrachtig kan worden opgetreden bij onvoorzienbare situaties. Onze medewerkers
spelen hierbij een centrale rol, want zij
beschikken over het benodigde vakmanschap, improvisatietalent en hebben de
mentale weerbaarheid om te handelen
in dit soort voorvallen.
Ten behoeve van de standaardisatie
van het materieel wordt een aanbestedingsprocedure gestart voor een
vervangingsinvestering van veertien

tankautospuiten. Brandweer Flevoland
schaft de voertuigen in een periode van
zes jaar vanaf 2018 aan.
De operationele informatievoorziening
wordt mede aan de hand van resultaten van landelijke projecten verder
uitgebouwd, zodat er zowel mono- als
multidisciplinair steeds beter gebruik
kan worden gemaakt van beschikbare
data bij zowel preventieve, preparatoire
als repressieve werkzaamheden.
De bestuurlijke besluitvorming over de
organisatieontwikkeling in relatie tot de
samenwerking met Lelystad Airport zal
in 2017 afgerond worden. Onderdelen
daarbij zijn een oefenfaciliteit, in ieder
geval in samenwerking met Veiligheidsregio Gooi & Vecht en mogelijk met
Veiligheidsregio Utrecht. Ingebruikname van de oefenfaciliteit is voorzien
medio 2018. Het operationaliseren
van de vliegtuigbrandbestrijding en
de gebouwbrandbestrijdingspost met
werkplaatsen volgt het tijdpad van de
ingebruikname van Lelystad Airport met
de vluchten van de grotere vliegtuigen.
Dit is of de tweede helft van 2018 of
begin 2019.

In 2017 zijn twee belangrijke pijlers ontwikkeld voor het veilig en gezond laten
functioneren van onze organisatie. Het
gaat hier om een bouwwerk van kennis,
vakbekwaamheid, vakmanschap (KVV)
en de inventarisatie en evaluatie van
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Financiën Brandweer
Baten en lasten
Jaar
Lasten
Baten
Begrotingssaldo voor bestemming
Reserveringen (stortingen in de reserves)
Reserveringen (onttrekking reserves) -/Begrotingssaldo na bestemming

Begroting 2018

aan het voorkomen en beperken van
brand en slachtoffers bij brand. Door
veranderende wetgeving verandert
de advisering aan het bevoegd gezag
met betrekking tot brandveilig bouwen
en gebruik, evenementen, externe en
fysieke veiligheid en BRZO. Dit wordt
steeds meer maatwerk, in overleg met
het bevoegd gezag en andere partners.
Het vergroten van zelfredzaamheid en
het veiligheidsbewustzijn van burgers
en bedrijven door voorlichting, educatie en samenwerking is een van onze
speerpunten. Educatie op scholen,
ouderen en verminderd zelfredzamen
zijn hierbij belangrijke pijlers. Brandweer Flevoland werkt voor de invulling
van deze projecten nauw samen met
omliggende regio’s.

(x € 1000)

Realisatie
2016
21.997
22.186
189
354
138
-27

Begroting
2017
20.688
20.488
-200
0
200
0

Begroting
2018
21.055
21.055
0
0
0
0

Begroting
2019
21.055
21.055
0
0
0
0

Begroting
2020
21.055
21.055
0
0
0
0

Begroting
2021
21.055
21.055
0
0
0
0

Gemeenschappelijke
Meldkamer
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.

D

e Gemeenschappelijke Meldkamer Flevoland (GMK) is een
meldkamer die in staat is om
onder alle omstandigheden
brandweer-, ambulance- en politiemeldingen aan te nemen, tijdig te verwerken en
de inzetten van eenheden te coördineren.
Dit geldt zowel voor reguliere als grootschalige incidenten.
Als altijd stelt de GMK Flevoland zich ten
doel om conform de vigerende standaarden meldkamerzorg te leveren in regulie-

re en opgeschaalde situaties. Daarvoor
beschikt de meldkamer over state of the
art voorzieningen en volgen centralisten
het jaarlijks educatieprogramma. De GMK
is een lerende organisatie.
In 2018 levert de meldkamer een structurele bijdrage aan de ontwikkelingen
op weg naar de Landelijke Meldkamer
Organisatie (LMO), locatie Meldkamer
Midden-Nederland. Door middel van
uitwisseling van personeel en koppelingen van technische systemen, bereidt
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de meldkamer zich voor op de samenwerking op locatie LMO Midden-Nederland. Binnen dit kader realiseren de
samenwerkende meldkamers in 2018 één
gezamenlijk GMS, voor de samenwerking
tussen de meldkamers. Ook qua overige
voorzieningen en ICT-infrastructuur werken de meldkamers in Midden-Nederland
intensief samen.
De ontwikkelingen naar de LMO betekenen voor meldkamer Flevoland een risico
op discontinuïteit (door ongecontroleerd
personeelsverloop) en frictie (vanwege
de kleinere formatieve bijdrage van de
meldkamer Flevoland in de LMO). In
2017 wordt onderzocht op welke wijze
deze risico’s kunnen worden beheerst.
Doelstelling voor 2018 is dat de aanbevolen maatregelen in dit kader worden geëffectueerd. Een en ander kan resulteren
in een verzoek tot samenvoeging van de
meldkamers Flevoland en Gooi en Vechtstreek. Samenvoeging biedt ook de kans
om in 2018 de Caco 24/7 in te roosteren.
Uit extern onderzoek (TriOpSys) bleek in
2016 dat meldkamer Flevoland risico’s
loopt door verouderde ICT en techniek.
Ook het meubilair van de meldkamer was
hard aan vervanging toe. Gedurende 2017
wordt de meldkamer stapsgewijs gemoderniseerd. In 2018 is de meldkamer
weer volledig conform de eisen van 2018.

Financiën Gemeenschappelijke Meldkamer
Baten en lasten
Jaar
Lasten
Baten
Begrotingssaldo voor bestemming
Reserveringen (stortingen in de reserves)
Reserveringen (onttrekking reserves) -/Realisatie
97%
Begrotingssaldo na bestemming
Norm		

90% (landelijk)

Realisatie
2016
1.120
1.138
18
0
0
18

(x € 1000)

Begroting
2017
1.155
1.155
0
0
0
0

Begroting
2018
1.181
1.181
0
0
0
0

Begroting
2019
1.181
1.181
0
0
0
0

Begroting
2020
1.181
1.181
0
0
0
0

Begroting
2021
1.181
1.181
0
0
0
0

Begroting 2018

GHOR
GHOR werkt, samen met haar partners, aan de best mogelijke zorg voor de
inwoners van Flevoland in crisissituaties, op iedere plek in de regio en onder alle
omstandigheden. 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.

D

e Flevolandse ketenpartners
zijn voorbereid op opgeschaalde geneeskundige
hulpverlening en vormen met
de regionale veiligheidspartners één
gecoördineerd geheel van hulpverleningsorganisaties bij rampen en crises.
GHOR Flevoland is een betrouwbare
partner en adviseur voor gemeenten en
ketenpartners en staat voor een sterke
witte keten. In 2018 stelt de GHOR zich
(onder andere) het volgende ten doel:

De witte keten
In 2018 beschikken de GHOR en de
keten- en zorgpartners continu over een
actueel regionaal continuïteitsplan zorg
en een planmatig geoefend Regionaal
Crisisteam Zorg.
          

Bestuur en financiers
Het bestuur van de Veiligheidsregio
Flevoland beschikt cyclisch over een
rapportage over de stand van zaken

van de voorbereiding op opgeschaalde
zorg (ketenpartners) en zorgcontinuïteit (zorgpartners). De GHOR beschikt
in de periode 2015-2018 over een
actueel meerjarenbeleid en anticipeert
in samenwerking met partners op de
veranderende omgeving.

doelstellingen voor 2018 worden opgenomen in het jaarplan GHOR Flevoland
2018 en zijn een directe afgeleide van
de organisatiedoelstellingen, zoals onderdeel van het Regionaal Beleidsplan
Flevoland 2015-2018.

Integraal crisisplan Publieke
Gezondheid

GHOR-functionarissen
en medewerkers
Alle GHOR-functionarissen zijn in de
periode 2015-2018 aantoonbaar gekwalificeerd volgens de landelijke normen
en werken met moderne middelen.
Bureaumedewerkers blijven betrokken
en resultaatgericht.

GHOR Flevoland coördineert in opdracht van GGD Flevoland de implementatie van het Integraal Crisisplan
Publieke Gezondheid en coördineert de
uitvoering van het meerjaren OTO-plan.

Maatschappij
Eind 2018 hebben de GHOR en RAV
organisaties in Midden Nederland hun
werkprocessen waar nodig geharmoniseerd, ter voorbereiding op de
ingebruikname van de Meldkamer
Midden-Nederland. De operationele
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Financiën GHOR
Baten en lasten
Jaar
Lasten
Baten
Begrotingssaldo voor bestemming
Reserveringen (stortingen in de reserves)
Reserveringen (onttrekking reserves) -/Begrotingssaldo na bestemming

(x € 1000)

Realisatie
2016
1.704
1.745
41
0
0
41

Begroting
2017
1.743
1.743
0
0
0
0

Begroting
2018
1.783
1.783
0
0
0
0

Begroting
2019
1.783
1.783
0
0
0
0

Begroting
2020
1.783
1.783
0
0
0
0

Begroting
2021
1.783
1.783
0
0
0
0

Bevolkingszorg
Het programma Bevolkingszorg is een gezamenlijk programma van de
veiligheidsregio’s Flevoland en Gooi en Vechtstreek. Bevolkingszorg is een
netwerkorganisatie met een kleine staf, met ambassadeurs voor Bevolkingszorg in
de gemeenten in de beide regio’s. De kracht van de organisatie ligt in het gezamenlijk
uitvoering geven aan de taak van Bevolkingszorg, zoals het Veiligheidsberaad deze in
de rapportage ‘Bevolkingszorg 2.0’ heeft aangegeven.

D
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aarvoor is eind 2015 een
strategiekaart opgesteld,
waaraan Bevolkingszorg ook in
2018 verder uitvoering geeft.
Basis hiervoor is een in 2017 te houden
enquête onder onze klanten, waarbij
ontzorging en een betere ondersteuning
en begeleiding van piketfunctionarissen centraal staat. Daarnaast verdere
uitvoering geven aan het Verbeterplan
Bevolkingszorg (2017), gebaseerd op
het Organisatieplan Bevolkingszorg
(2013), alsmede een audit die gemeenten in 2016 ambtelijk bij elkaar hebben
uitgevoerd.

•

Verdere verbetering van het opleiden,
trainen en oefenen van de functionarissen Bevolkingszorg. Dit leidt tot
vakbekwame crisisfunctionarissen.

•

•

•

Verder aanbieden van opleidings-,
trainings- en oefenprogramma’s aan
functionarissen in de (interregionale)
hoofdstructuur.
Als makelaar via de gemeenten aanbieden van opleidings-, trainings- en
oefenprogramma’s aan medewerkers
die een functie hebben in de lokale
crisisorganisatie.
Registreren van opleidingen, trainingen
en oefeningen voor functionarissen in
de (interregionale) hoofdstructuur en
daarmee vaststellen of functionarissen
voldoen aan de afgesproken minimale
opleidings-, trainings- en oefeninzet
(vakbekwaamheid).
Het meer aantrekkelijk maken van
het invullen van een (piket- of vrije instroom) functie in de (inter)regionale
crisisorganisatie.

Versterking samenwerking met Veiligheidsregio Utrecht, o.a. via onderzoek
naar een interregionale crisisorganisatie voor Bevolkingszorg. Dit leidt tot
een versterking van de interregionale
crisisorganisatie.
• Onderzoek naar de verschillen en
overeenkomsten tussen de crisisorganisatie Bevolkingszorg van
Flevoland en Gooi en Vechtstreek en
die van Utrecht.
• Samenwerken op de onderdelen van
Bevolkingszorg waar dat nu al mogelijk is en voorstellen ontwikkelen
om ook op die onderdelen waar we
verschillen samenwerking mogelijk te
maken.
Versterking van het informatiemanagement, ook binnen Bevolkingszorg.
Dit leidt tot een veilig, verantwoord en
uniform databeheer.
• In samenwerking met de gemeenten
ontwikkelen van de mogelijkheid om
in een crisissituatie sneller bij informatie te komen die is opgeslagen bij
gemeenten en actueel is in verband
met de crisis.
• Heroriëntatie op de plaats waar data
van Bevolkingszorg wordt opgeslagen. Dit in samenwerking met de
beide veiligheidsregio’s, zodat er één
plaats komt waar alle operationele
data 24/7 bereikbaar is.

Financiën Bevolkingszorg
Baten en lasten
Jaar
Lasten
Baten
Begrotingssaldo voor bestemming
Reserveringen (stortingen in de reserves)
Reserveringen (onttrekking reserves) -/Begrotingssaldo na bestemming

(x € 1000)

Realisatie
2016
528
390
-138
0
0
-138

Begroting
2017
423
423
0
0
0
0

Begroting
2018
465
435
-30
0
30
0

Begroting
2019
465
435
-30
0
30
0

Begroting
2020
465
435
-30
0
30
0

Begroting
2021
465
435
-30
0
30
0

Begroting 2018

Programmabegroting 2018
LASTEN

Programma Programma Programma Programma Programma
Veiligheids- Brandweer Meldkamer
GHOR Bevolkingsbureau
zorg

Totaal

Personeelskosten

14.800

13.871.783

834.938

1.251.379

340.013

16.312.912

Huisvesting

49.853

434.224

32.999

100.197

0

617.273

Voertuigen

0

2.179.969

0

68.144

0

2.248.113

Materiaal

0

211.211

0

58.124

0

269.335

Kleding en persoonlijke bescherming

0

440.171

0

0

0

440.171

Verbindingsmiddelen

0

259.283

0

0

0

259.283

Opleiden en Oefenen

174.483

1.103.437

0

123.677

48.129

1.449.725

43.621

920.216

217.030

104.777

0

1.285.645

7.270

501.618

0

0

0

508.888

0

520.892

0

28.264

0

549.157

Communicatie

5.193

192.479

0

0

0

197.672

Overige

3.116

419.342

96.450

48.479

77.035

644.423

298.335 21.054.625

1.181.417

1.783.043

ICT
Faciliteiten
Administratie

Totale lasten

BATEN

Bijdrage van het Rijk

465.176 24.752.597

Programma Programma Programma Programma Programma
Veiligheids- Brandweer Meldkamer
GHOR Bevolkingsbureau
zorg

Totaal

196.715

2.663.745

0

1.285.133

0

4.145.593

3.418

1.164.762

9.241

37.780

0

1.215.200

Bijdrage gemeenten

45.275

16.905.429

1.172.177

460.130

435.176

19.018.187

Bijdrage politie aan Veiligheidsbureau

52.927

0

0

0

0

52.927

0

320.689

0

0

0

320.689

298.335 21.054.625

1.181.417

1.783.043

Bijdrage van het Rijk - Btw

Overige opbrengsten

Totale Baten

435.176 24.752.597

Saldo voor bestemming

0

0

0

0

30.000

30.000

Toevoeging reserves

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

30.000

30.000

Saldo na Bestemming

0

0

0

0

0

0

0
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Bijdrage per gemeente
2018
Inwoners per 1-1-2017
Hectaren
Bijdrage lokale brandweerzorg
Bijdrage per inwoner

7.887.210
39,24

Zeewolde
22.466
26.897

Lelystad
76.969
35.818

Dronten
40.716
42.386

NOP
46.562
58.872

Urk
20.223
10.991

Totaal
407.915
199.841

900.921 3.530.996
40,10
45,88

868.700 1.220.523
21,34
26,21

522.395 14.930.744
25,83
36,60

Bijdrage BRF
Bijdrage per inwoner

754.792
3,76

155.862
6,94

366.999
4,77

263.620
6,47

332.301
7,14

101.110
5,00

1.974.685
4,84

Bijdrage GHOR
Bijdrage per inwoner

175.877
0,88

36.318
1,62

85.516
1,11

61.427
1,51

77.431
1,66

23.560
1,17

460.130
1,13

Bijdrage Meldkamer
Bijdrage per inwoner

448.046
2,23

92.520
4,12

217.851
2,83

156.486
3,84

197.255
4,24

60.019
2,97

1.172.177
2,87

17.306
0,09

3.574
0,16

8.414
0,11

6.044
0,15

7.619
0,16

2.318
0,11

45.275
0,11

166.339
0,83

34.349
1,53

80.878
1,05

58.096
1,43

73.232
1,57

22.282
1,10

435.176
1,07

Bijdrage Veiligheidsbureau
Bijdrage per inwoner
Bijdrage Bevolkingszorg
Bijdrage per inwoner
Totale bijdrage VRF
Bijdrage per inwoner
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Almere
200.979
24.877

9.449.570 1.223.543 4.290.655 1.414.373 1.908.360
47,02
54,46
55,75
34,74
40,99

731.685 19.018.187
36,18
46,62

LASTEN

2019

2020

2021

298.335

298.335

298.335

Brandweer

21.054.625

21.054.625

21.054.625

Meldkamer

1.181.418

1.181.418

1.181.418

GHOR

1.783.043

1.783.043

1.783.043

465.176

465.176

465.176

24.782.597

24.782.597

24.782.597

2019

2020

2021

298.335

298.335

298.335

Brandweer

21.054.625

21.054.625

21.054.625

Meldkamer

1.181.417

1.181.417

1.181.417

GHOR

1.783.043

1.783.043

1.783.043

435.176

435.176

435.176

24.752.597

24.752.597

24.722.597

30.000

30.000

30.000

0

0

0

30.000

30.000

30.000

0

0

0

Begroting 2018

Meerjarenraming 2019-2021
Lasten (Programma's)
Veiligheidsbureau

Bevolkingszorg
Totale lasten

BATEN
Baten (Programma's)
Veiligheidsbureau

Bevolkingszorg
Totale lasten

Saldo voor bestemming
Toevoeging reserves
Onttrekking reserves (Bevolkingszorg)
Saldo na Bestemming
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Colofon
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