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Aanbiedingsbrief 

 
Bij de samenstelling van de begroting 2019 van Veiligheidsregio Flevoland is net als in voorgaande 
jaren invulling gegeven aan het uitgangspunt van transparantie en bestuurlijk vastgestelde 
uitgangspunten. De begroting 2018 vormt de input voor de begroting 2019, inclusief de gebruikelijke 
loon- en prijscompensatie. Tevens zijn de extra personele kosten als gevolg van salaris- en 
pensioenaanpassingen meegenomen. In de begroting en meerjarenperspectief is geen rekening 
gehouden met de mogelijke kosten zoals opgenomen in de risicoparagraaf.  
In de loop van 2018 kan duidelijk worden in welke mate deze kosten doorwerken naar 2019 en latere 
jaren. Dit kan leiden tot begrotingswijzigingen in de tweede helft van 2018.  

 
Bij de ontwikkelingen rond de landelijke meldkamer organisatie is nog steeds niet geheel duidelijk hoe 
de kostenverdeling tussen Rijk en Flevoland er uit gaat zien en daarmee ook wanneer en welke 
bijdrage Flevoland uiteindelijk gaat betalen aan de landelijke meldkamerorganisatie. Het begint er op 
te lijken dat de bijdrage de huidige bedragen niet zal overschrijden en dat er mogelijk sprake kan zijn 
van een lagere bijdrage. In de begroting is vooralsnog uitgegaan van de huidige bedragen. Ook dit 
kan leiden tot een begrotingswijziging in de tweede helft van 2018. 
De BDUR is vrijwel gelijk aan de bijdrage in de begroting 2018.  
 
Bij de onderstaande onderwerpen zal de mogelijke fusie met veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 
veel aandacht vragen. De geplande visitatie in 2019 van onze veiligheidsregio als onderdeel van het 
landelijke kwaliteitssysteem veiligheidsregio’s kan belangrijke input zijn als een nulmeting bij dit traject. 
Aanpassing of vernieuwing van de reguliere meerjarige planvorming wordt afhankelijk van het 
fusietraject uitgesteld naar 2020. 
 
Onderwerpen die speerpunten van beleid zijn in 2019:  

• (Operationele) Informatievoorziening en informatieveiligheid 
• Water en evacuatie  
• Het fusietraject met veiligheidsregio Gooi & Vecht  
• Terrorismegevolgbestrijding  
• Continuïteit en tussentijdse samenvoeging (virtueel en/of fysiek) van de meldkamers van 
Flevoland en G&V  
• “Omgevingsproof” maken van de brandweerorganisatie vanwege de nieuwe Omgevingswet  
• Bewegen van regelgericht naar risicogericht  
• Inrichten van de verbeterde vakbekwaamheidsorganisatie zowel mono- als multidisciplinair, 
inclusief oefencentrum  
• versterken van het alliantievermogen  
• Huisvesting, zowel centraal als decentraal  

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

 
De veiligheidsdirectie Flevoland  
G. Spruit Directeur Regionale Brandweer Flevoland, voorzitter veiligheidsdirectie  
C. Verdam Directeur Publieke gezondheid 
M. Polder Directeur Bevolkingszorg 
 
Lelystad maart 2018 
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1. Programma’s 

 

1.1 Programma:  Risico- en Crisisbeheersing (Veiligheidsbureau) 

 

1.1.1 Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? 

1.1.2 Wat gaat het kosten? 

 

1.1.1    Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? 

 
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. 
 
Het uitgangspunt bij de werkzaamheden van het veiligheidsbureau is dat samenwerking het leidmotief 
is. De omgeving heeft hierdoor behoorlijk wat invloed op dit beleid. Zo zullen o.a. een fusie met de 
Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek, de nieuwe strategische agenda van het Veiligheidsberaad en 
de resultaten van de visitatie van onze Veiligheidsregio in 2019 de nodige doorwerking hebben. Dit zal 
zijn weerslag hebben op het in 2019 op te stellen nieuwe beleidsplan voor de Veiligheidsregio 
Flevoland. 
 
Risicogerichtheid 
De (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. Door meer uit te gaan van risicogerichtheid is er in 2019 slechts een bijstelling nodig 
van het eerder vastgestelde risicoprofiel. 
Er is permanente aandacht voor goede advisering over en voorbereiding op met name 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 van, het adviseren over en het afgeven van evenementenvergunningen sterk 
verbeterd. Daarnaast is de (operationele) informatie direct beschikbaar voor de betrokken diensten 
wat een verbetering betekent voor de kwaliteit van optreden bij incidenten tijdens evenementen. 
 
Operationele voorbereiding  
De koppelvlakken tussen de processen risicobeheersing - operationele voorbereiding – 
vakbekwaamheid worden nader inzichtelijk gemaakt. Op een gerichte manier wordt de juiste data 
verzameld, geregistreerd en geanalyseerd opdat informatie en kennis worden gegenereerd zodat het 
multidisciplinair van elkaar leren een prominentere plaats kan krijgen binnen de voorbereiding op 
crisisbeheersing. In 2019 wordt de crisisorganisatie Midden Nederland verder geïmplementeerd. Wel 
dienen een aantal randvoorwaarden nog in 2018 te worden ingevuld. Er wordt in het begrotingsjaar 
uitvoering gegeven aan het opgestelde informatiebeleidsplan, 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. Hierbij 
wordt ook nadere invulling gegeven aan het opgestelde informatiebeveiligingsplan om de informatie 
en systemen adequaat te beveiligen. 
De werkzaamheden met betrekking tot de crisisbeheersing inzake de uitbreiding van Lelystad Airport 
worden in 2019 afgerond. 
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Vakbekwaamheid  
In 2019 zal gezamenlijk met de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek een nieuw beleidsplan 
multidisciplinair opleiden en oefenen worden vastgesteld, waarin rekening is gehouden met de 
multidisciplinaire vakbekwaamheid voor 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 een meer 
prominente rol te krijgen. 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. In 2019 zal het thema hierbij “water 
en evacuatie” zijn. In het eerste kwartaal van 2019 vindt samen met Lelystad Airport ook nog een 
grote oefening plaats ter voorbereiding van de uitbreiding van de luchthaven. 
 

1.1.2   Wat mag het kosten? 

 
 (bedragen x € 1.000)  

 
 
Financiële toelichting 

 
De stijging van de totale lasten en baten in 2019 met € 8.000 ten opzichte van de programmabegroting 
2018, na wijziging, heeft betrekking op: 
 
BDuR mutatie   : €      3.000 
Volumegroei   : €      3.000 
Loon en prijzen 2019  : €      2.000 

 
Toelichting: 
De bijdrage BDuR 2018 is middels de beschikking van december 2017 vastgesteld en kent een kleine 
toename ten opzichte van de begroting 2018. De structurele verhoging BDuR is in mindering gebracht 
op de Loon- en prijsstijging.  

Omschrijving realisatie begroting begroting begroting begroting begroting

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Lasten

Bestaande exploitatielasten 125          298             307                307           307           307           

Totaal lasten 125          298             307                307           307           307           

Baten

Bestaande exploitatiebaten 259          292             299                307           307           307           

BDuR mutatie 2                  3                    

Volumegroei 3                  3                    

Loon- en prijsstijging 2                  2                    

Totaal baten 259          298             307                307           307           307           

Saldo voor bestemming 134          0                  0-                    0-                0-                0-                

Toevoeging reserves 3               -                -            -            -            

Ontrekking reserves -                -            -            -            

Saldo na bestemming 131          0                  0-                    0-                0-                0-                
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1.2 Programma:  Brandweer 

 

1.2.1 Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? 

1.2.2 Prestatie-indicatoren 

1.2.3     Wat gaat het kosten? 

 

1.2.1    Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? 

 
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. 
 
Brandweer Flevoland focust op haar kerntaken in de risico-, crisisbeheersing en brandweerzorg en 
richt zich op een snelle en adequate hulpverlening.  
De brandweer staat voor een veilige samenleving en om dat waar te maken werken we aan een 
organisatie die vakmanschap, bevlogenheid en passie faciliteert. Hierbij zoeken we naar goede 
randvoorwaarden voor een goede balans tussen mens en werk en streven we naar duurzame 
inzetbaarheid. De gesprekken met onze mensen in 2018 als vervolg op het (landelijke) 
belevingsonderzoek vormen hiervoor belangrijke input. 
 
Ook in 2019 blijven we branden blussen en hulp verlenen bij ongevallen op de weg en het water met 
onze grote groep goed opgeleide, getrainde en gemotiveerde medewerkers, beroeps en vrijwillig 
vanuit de 15 posten die we als Brandweer Flevoland hebben. De aandacht blijft sterk gericht op het 
bewaken en waar mogelijk het verbeteren van de paraatheid en de opkomsttijden. In 2019 zal de visie 
op Brandweerzorg verder ontwikkeld worden. Hierbij zal er bijzondere aandacht zijn voor de bezetting 
en paraatheid in de dagsituatie op vrijwillige posten en op de effectieve positionering van materieel 
(materieelspreidingsplan).  
Wij willen de juiste mensen met de juiste middelen op de juiste plek beschikbaar hebben vanuit een 
vitale brandweerorganisatie om mede vorm te geven aan veranderende uitgangspunten in een snel 
veranderende wereld. Hierbij hebben we oog voor de unieke meerwaarde en het potentieel van onze 
vrijwilligers. 
 
Vakbekwaamheid 
Een belangrijk en actueel thema is de bouw en implementatie van het nieuwe Vakbekwaamheidshuis 
Brandweer Flevoland. Met als belangrijkste uitgangspunt: elke medewerker aantoonbaar 
vakbekwaam! De bouw van dit huis vloeit voort uit het landelijke project Versterking 
Brandweeronderwijs (VBo) en het Flevolands programma Vakmanschap waarmee we voldoen aan 
nieuwe wettelijke vakbekwaamheidseisen (kwalificatiedossiers en branchestandaarden Blijvende 
Vakbekwaamheid). Uitgangspunten hierbij zijn: oefenen op maat, zelfregie en eigenaarschap, centraal 
en decentraal oefenen, vraag-gestuurd aanbod, flexibiliteit, persoonlijke ontwikkeling is niet vrijblijvend 
en oefenen moet leuk zijn. Medewerkers en talenten staan centraal in onze organisatie. We zetten in 
op resultaat, met een maximale eigen verantwoordelijkheid, flexibiliteit en persoonlijke ontwikkeling. 
Het adagium is kwaliteit voor kwantiteit met begeleiding en ondersteuning en profchecks van 
individuen en teams. Nieuwe ontwikkelingen zoals virtueel oefenen zullen worden meegenomen in het 
Vakbekwaamheidshuis.  
 
In 2019 zal de nieuwe gezamenlijke oefenfaciliteit met Gooi en Vechtstreek gegund gaan worden 
zodat deze in 2020 gerealiseerd kan gaan worden. Een centrale oefenfaciliteit in Flevoland zal 
bijdragen aan meer kwaliteit in opleiden en oefenen en de belastbaarheid van vrijwilligers afnemen. 
Met het hebben van deze oefenfaciliteit zal er minder lokaal en buiten Flevoland geoefend gaan 
worden en meer centraal in Flevoland. Met als gevolg dat de medewerkers minder ver hoeven te 
reizen naar oefencentra buiten Flevoland en effectiever en efficiënter geoefend kan gaan worden. De 
posten worden zo meer ontzorgd en doordat zij minder vaak de eigen oefeningen hoeven te 
organiseren neemt de belasting af. 
Arbeidshygiëne maakt onderdeel uit van het oefencentrum. Mens en materieel komt er schoon in en 
gaat er weer schoon uit. De oefenstaf is centraal georganiseerd en beter geoutilleerd voor de 
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uitvoering van haar taak op het oefencentrum maar kan ook ingezet worden bij decentrale oefeningen 
op de posten (invliegen van specifieke expertise). De belasting van de vrijwilligers gaat omlaag maar 
de binding met de lokale gemeenschap blijft geborgd.  
In het kader van de ontwikkelingen van het vliegveld Lelystad zal in 2019 ook in het kader van 
vakbekwaamheid extra aandacht besteed gaan worden aan luchtvaart gerelateerde incidenten en 
planvorming. 
 
Arbeidsveiligheid 
Eén van de strategische pijlers van Brandweer Flevoland is: veiligheid door mensenwerk. De zorg 
voor veilige arbeidsomstandigheden neemt daarbij een prominente plaats in. Vanaf 2018 wordt deze 
pijler ondersteund door de nieuwe ‘dynamische’ RI&E (risico-inventarisatie & -evaluatie). Deze RI&E is 
niet opgesteld door externe adviseurs, maar door eigen (vrijwillige) medewerkers. De dynamische 
RI&E is daarin ontwikkelingsgericht, stelt prioritaire risico’s op basis van landelijke studies en lokale 
bronnen. Vooral bij de natte en warme RI&E zijn we ‘van kruisjes zetten’ gegaan naar het in ‘dialoog’ 
met frontmedewerkers signaleren van risico’s en het ontwikkelen van beheersmaatregelen. Dit doen 
we vanaf 2018 niet om de vijf jaar, maar elk jaar.  
Dat betekent dat we ook in 2019 zullen doorzetten met beheersmaatregelen uit het Plan-van-Aanpak 
(RI&E) en met de ‘risico-dialoog’ door samen met onze medewerkers scherp te blijven op de risico’s 
van ons vak. Medewerkers (en organisatie) maken daarmee een groei door in risicobewustzijn.  
 
In het kader van standaardisatie worden in 2019 (en de 6 jaar daarop) de eerste 6 van de 14 
tankautospuiten uitgeleverd en geïmplementeerd. Standaardisatie maakt dat een zelfde manier van 
werken mogelijk is, uitwisselbaarheid van materieel eenvoudiger wordt en daardoor kan de paraatheid 
op de posten beter geborgd worden. Door meer uniformiteit in materieel kunnen mensen op posten 
meer rouleren, flexibeler ingezet worden en hierdoor hun ervaringen verdiepen en verbreden  
In 2019 wordt het nieuw logistieke voertuig in het kader van arbeidshygiëne geïmplementeerd. Overige 
voorzieningen en faciliteiten zijn al eerder geïmplementeerd.  
 
Huisvesting 
In 2021 staat de verplaatsing van de post Almere Markerkant richting Almere Poort gepland met als 
doel de paraatheid in Poort te versterken en een betere spreiding en dekking van Almere te krijgen. 
In samenhang hiermee zal het aantal kantoor werkplekken in de post Lelystad uitgebreid worden om 
het verlies aan kantoor werkplekken vanwege het afstoten van post Almere Markerkant op te vangen. 
Dit is gepland in 2020 voorafgaand aan de ingebruikname van post Almere Poort, zodat gedurende de 
verbouwing van post Lelystad al het kantoorpersoneel tijdelijk gehuisvest kan worden in Post Almere 
Markerkant. 
Randvoorwaarde hierbij is de vaststelling van de strategische huisvestingsvisie met sluitende 
afspraken over eigenaarschap en kostenverdeling van alle huisvesting van de brandweer. De 
vaststelling van de huisvestingsvisie is gepland in de tweede helft van 2018.  
 
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 informatie bij zowel preventieve, preparatoire als repressieve 
werkzaamheden. 
 
Risicobeheersing 
De rol van de brandweer op het gebied van risicobeheersing verandert van het toetsen aan wettelijke 
regels naar brandveiligheidsadviseur. Dat betekent klantgericht denken, als adviseur optreden en met 
de klant in gesprek gaan over het adequaat omgaan met risico’s. In het bijzonder gaat het daarbij om 
de risico’s die er toe doen. Om goed te kunnen adviseren is kennis nodig van incidenten, 
incidentverloop en incidentbestrijding. Om veilig en effectief te kunnen optreden bij incidentbestrijding 
moeten brandweermensen kennis hebben van de preventief aanwezige voorzieningen. Mede 
vanwege deze combinatie heeft het college van Lelystad in 2018 besloten, om vanaf 2019 de taken 
rond brandveilig gebruik in Lelystad door de brandweer uit te laten voeren in plaats van door de 
omgevingsdienst. 
   
De voorbereidingen op de implementatie van de Omgevingswet  (naar verwachting 2021) gaan door. 
Samen met gemeenten, provincie, GHOR, omgevingsdienst en andere betrokken partners worden 
nieuwe werkafspraken gemaakt over samenwerking. Maatwerk staat hierbij centraal waarbij vanuit 
een integrale, risicogerichte benadering wordt gekeken naar veiligheidsvraagstukken. Een tijdige 
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betrokkenheid bij gebiedsontwikkeling waarbij aandacht is voor externe en fysieke veiligheid wordt 
hierbij steeds belangrijker. In een vervolgstadium wordt dat verder uitgewerkt in adviezen over 
bijvoorbeeld  brandveilige gebouwen, brandveilig gebruik, evenementen en BRZO. 
Samen met omliggende regio’s worden projecten ontwikkeld en uitgevoerd gericht op het vergroten 
van zelfredzaamheid en veiligheidsbewustzijn van burgers en in bedrijven. Voorlichting, educatie en 
samenwerking met diverse stakeholders zijn de middelen die hierbij vooral worden ingezet. 

1.2.2    Prestatie-indicatoren 

Uitrukken die voldoen aan normtijd 

Beschrijving: 

 

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 in de regio vastgestelde zorgnormtijd / de wettelijk 
vastgestelde zorgnormtijd. Prio 1 uitrukken naar objecten met een 
opkomsttijd < 8 minuten (melding-alarmering-rijtijd-aankomst). 

Meeteenheid: 
 

Percentage (%) 

Norm:   90 

 

 Prestatie-indicatoren VRF (programma overschrijdend) 

Personeelsbezetting Veiligheidsregio VRF 

 

Beschrijving: 
 

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

Meeteenheid: 
 

Percentage (%) 

Norm:  
  

100 

Besteding totaalbudget VRF 

 
Beschrijving: 

 

Hoeveel procent van het totaalbudget (Year to date) is besteed? Year to date: vanaf 
het begin van het lopende begrotingsjaar tot vandaag. Afzetten ten opzichte van 
cumulatief totaalbudget (bv. in september wordt gekeken naar 9/12 van het budget). 
Op deze manier wordt een helder beeld gegeven van hoeveel van het budget 
besteed is. Verplichtingen moeten hierbij altijd meegenomen worden. 

Meeteenheid: 
 

Percentage (%) 

Norm:   100 
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1.2.3   Wat mag het kosten? 

 
(bedragen x € 1.000)  

 
 
Financiële toelichting 
In 2019 bedraagt de stijging van de totale lasten € 309.000 en de stijging van de baten 
€ 542.000 ten opzichte van de programmabegroting 2018, na wijziging. 
 
De mutatie inzake de lasten betreft: 
Correctie Loon-en prijzen 2018 : €   146.000 
Loon en prijzen 2019  : €   356.000 
Volumegroei    : €     40.000 
Inspanningsverplichting voor 

Arbeidshygiene  : €  -124.000 
IFV   : €  -110.000 

 
De mutatie inzake de baten betreft: 
BDuR mutatie   : €     37.000 
Correctie Loon-en prijzen 2018 : €   146.000 
Loon en prijzen 2019  : €   319.000 
Volumegroei   : €     40.000 
 
 
Toelichting: 
De bijdrage BDuR 2019 is middels de beschikking van december 2018 vastgesteld en kent een kleine 
toename ten opzichte van de begroting 2019. De structurele verhoging BDuR is in mindering gebracht 
op de Loon- en prijsstijging. 
 
Arbeidshygiëne vereist een aangepaste aanpak van het (schoon) werken bij en na incidenten. Voor 
deze aanpak is structureel een kostenverhoging aan de orde van € 124.000.  

Omschrijving realisatie begroting begroting begroting begroting begroting

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Lasten

Bestaande exploitatielasten 21.828    21.041       21.349          21.349     21.349     21.349     

Totaal lasten 21.828    21.041       21.349          21.349     21.349     21.349     

Baten

Bestaande exploitatiebaten 21.764    20.488       20.953          21.349     21.349     21.349     

BDuR mutatie 26                37                  

Volumegroei 43                40                  

Loon- en prijsstijging 264             319                

Arbeidshygiene 14-                -                

Totaal baten 21.764    20.807       21.349          21.349     21.349     21.349     

Saldo voor bestemming 64-             234-             0                    0                0                0                

Toevoeging reserves 345          -                -            -            -            

Ontrekking reserves 307          234             -                -            -            -            

Saldo na bestemming 102-          0                  0                    0                0                0                



PROGRAMMABEGROTING 2019  12 

 

Landelijke bijdrage aan het IFV, vastgesteld door het Veiligheidsberaad. Deze bijdrage is de laatste 
jaren van ca. € 160.000 in 2012 verhoogd naar bijna € 270.000 in 2017. De verhoging van de kosten 
is onafwendbaar en onontkoombaar, immers het Veiligheidsberaad stelt zelf de begroting van het IFV 
en daarmee de verplichte bijdragen van de veiligheidsregio’s vast. Een deel is in de afgelopen jaren 
binnen de exploitatie kunnen houden, echter na de laatste stap van de bezuinigingsafspraak is dit niet 
meer vol te houden. Structureel gaat het om een bedrag van € 110.000 gebaseerd op de bijdrage 
2016. 
 
Op 28 juni 2017 heeft het bestuur de Programmabegroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021 
vastgesteld  met inachtneming van het voorstel van de heer De Jonge (inspanningsverplichting om 
naar mogelijkheden te zoeken de stijgende kosten in de begroting op te vangen). 
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1.3 Programma:  Gemeenschappelijke Meldkamer 

 

1.3.1 Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? 

1.3.2 Prestatie-indicatoren 

1.3.3     Wat gaat het kosten? 

 

1.3.1    Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? 

 
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 Flevoland is een meldkamer die adequaat 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 reguliere 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.  
 
Omwille van de continuïteit van de meldkamerzorg in de aanloop naar de Meldkamer Midden 
Nederland werkt de GMK Flevoland aan een virtuele samenvoeging met de GMK Gooi en 
Vechtstreek. De virtuele samenvoeging vindt plaats in 3 fasen: 1 uitwijk (2017), 2 intake (2018) en 3 
uitgifte 2019. De derde fase wordt afgerond in 2019, vanaf dat moment kunnen de meldingen van de 
regio’s Flevoland en Gooi en Vechtstreek op beide GMK’s worden afgehandeld. 
 
De GMK Flevoland levert ook in 2019 een bijdrage aan de voorbereiding voor Meldkamer Midden 
Nederland: zowel een structurele bijdrage op een deelproject als een actieve bijdrage aan o.a. 
harmonisatieprocessen. 
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1.3.2    Prestatie-indicatoren 

Verwerkingstijd meldkamer 

 

Beschrijving: 

 

In welk percentage van de gevallen haalt de alarmcentrale de bestuurlijk 

vastgestelde verwerkingstijd (brandweer, politie en MKA)? - Verwerkingstijd: de tijd 

die verstrijkt tussen de binnenkomst van een melding en het moment dat een uitgifte 

gekoppeld wordt aan (een) eenheid/eenheden. - Brandweermeldingen: het betreft 

enkel prio-1 meldingen. 

Meeteenheid: 
Norm:  

Percentage (%) 
90% 

 

1.3.3   Wat mag het kosten? 

 
                      (bedragen x € 1.000) 

 
 
 
 
 
 
 

Omschrijving realisatie begroting begroting begroting begroting begroting

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Lasten

Bestaande exploitatielasten 1.179       1.181          1.221            1.221       1.221       1.221       

Totaal lasten 1.179       1.181          1.221            1.221       1.221       1.221       

Baten

Bestaande exploitatiebaten 1.155       1.155          1.190            1.221       1.221       1.221       

BDuR mutatie -              -                

Volumegroei 11                10                  

Loon- en prijsstijging 16                20                  

Totaal baten 1.155       1.181          1.221            1.221       1.221       1.221       

Saldo voor bestemming 24-             0 0 0 0 0

Toevoeging reserves 3               0 -            -            -            

Ontrekking reserves 0 -            -            -            

Saldo na bestemming 27-             0 0 0 0 0



PROGRAMMABEGROTING 2019  15 

 

Financiële toelichting 
 

De stijging van de totale lasten en baten in 2019 met € 39.000 ten opzichte van de programmabegroting 
2018, na wijziging, heeft betrekking op: 
 
Volumegroei   : € 10.000 
Correctie Loon-en prijzen 2018 : €   9.000 
Loon en prijzen 2019  : € 20.000 
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1.4 Programma:  GHOR 

 

1.4.1 Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? 

1.4.2 Prestatie-indicatoren 

1.4.3     Wat gaat het kosten? 

 

1.4.1    Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? 

 
De 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. 
 
De Flevolandse zorginstellingen zijn voorbereid op opgeschaalde geneeskundige hulpverlening en 
vormen met de regionale veiligheidspartners één gecoördineerd geheel van 
hulpverleningsorganisaties bij rampen en crises.  
Bekwame GHOR-functionarissen dragen bij aan de multidisciplinaire coördinatie en zorgen voor de 
coördinatie en aansturing van de opgeschaalde geneeskundige hulpverlening tijdens rampen en 
crises. 
GHOR Flevoland is een betrouwbare partner en adviseur voor gemeenten en ketenpartners en staat 
voor een sterke witte keten.  
 
Het overzicht van diensten en producten van de GHOR is een uitwerking van de kernprocessen die 
zijn toebedeeld aan de GHOR in de Wet veiligheidsregio’s. 
 

Kernproces Diensten en producten 

1. Regie voeren over de (voorbereiding 
op) opgeschaalde zorg 

1. Vastleggen afspraken met keten- en zorgpartners 
2. Voorbereiding keten- en zorgpartners op 

opgeschaalde zorg 
3. Multidisciplinaire voorbereiding binnen de 

Veiligheidsregio Flevoland. 

2. Aansturing van de witte keten ten tijde 
van opgeschaalde zorg 

1. Aansturing van de witte keten 
2. Informatiemanagement 

3. Advisering van overheden en 
organisaties vanuit geneeskundig 
perspectief 

1. Advisering overheden en organisaties 
2. Bijdrage aan projecten 

 

In 2019 stelt de GHOR zich (onder andere) het volgende ten doel:  

 
Regie voeren over de (voorbereiding op) opgeschaalde zorg 
In 2019 beschikt de GHOR samen met de partners in de witte keten over een visie op ketenzorg en 
zorgcontinuïteit. Conform deze visie worden er in 2019 verschillende activiteiten ondernomen om 
uiteindelijk de best mogelijke zorg aan inwoners van Flevoland te kunnen bieden.  
 
Aansturing van de witte keten ten tijde van opgeschaalde zorg 
Alle GHOR-functionarissen zijn in 2019 aantoonbaar gekwalificeerd volgens de landelijke normen en 
werken met moderne middelen om informatie te kunnen delen.  
Daarnaast onderhoudt de GHOR in opdracht van GGD Flevoland het Integraal Crisisplan Publieke 
Gezondheid en coördineert de uitvoering van het meerjaren OTO-plan. 
 
Advisering van overheden en organisaties vanuit geneeskundig perspectief 
Naast de advisering op de reguliere evenementen (zoals genoemd in de evenementenkalender) zal 
de GHOR zich in 2019 ook gaan voorbereiden op de komst van de Floriade in Almere.  
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Veranderende omgeving 
Gezien de verschillende ontwikkelingen in de omgeving van de GHOR ligt de focus in 2019 op het 
antiperen (samen met de partners) op deze veranderende omgeving. Het voorgenomen besluit om te 
komen tot één crisisorganisatie Midden Nederland en de mogelijke fusie van twee regio’s zal in 2019 
tot extra inspanningen leiden.  

 

 

1.4.2    Prestatie-indicatoren 

Geoefendheid GHOR 

 

 

 
Beschrijving: 

 

 
Hoeveel procent van de GHOR-sleutelfunctionarissen en GHOR-teams zijn  
opgeleid conform de hiervoor afgestelde eisen? 

Meeteenheid: 
 

Percentage (%) 

Norm: 

 
  

90 
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1.4.3   Wat mag het kosten? 

 
(bedragen x € 1.000) 

 

 
 
Financiële toelichting 

 
De stijging van de totale lasten en baten in 2019 met € 60.000 ten opzichte van de programmabegroting 
2018, na wijziging, heeft betrekking op: 
 
BDuR mutatie   : €   18.000 
Correctie Loon-en prijzen 2018 : €   13.000 
Loon en prijzen 2019  : €   13.000 
Volumegroei   : €   16.000 
 
Toelichting: 
De bijdrage BDuR 2018 is middels de beschikking van december 2017 vastgesteld en kent een kleine 
toename ten opzichte van de begroting 2018. De structurele verhoging BDuR is in mindering gebracht 
op de Loon- en prijsstijging. 
 
  

Omschrijving realisatie begroting begroting begroting begroting begroting

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Lasten

Bestaande exploitatielasten 1.634       1.783          1.843            1.843       1.843       1.843       

Totaal lasten 1.634       1.783          1.843            1.843       1.843       1.843       

Baten

Bestaande exploitatiebaten 1.743       1.743          1.797            1.843       1.843       1.843       

BDuR mutatie 13                18                  

Volumegroei 16                16                  

Loon- en prijsstijging 12                13                  

Totaal baten 1.743       1.783          1.843            1.843       1.843       1.843       

Saldo voor bestemming 109          0                  0-                    0-                0-                0-                

Toevoeging reserves 2               -                -            -            -            

Ontrekking reserves -                -            -            -            

Saldo na bestemming 107          0                  0-                    0-                0-                0-                



PROGRAMMABEGROTING 2019  19 

 

1.5 Programma:  Bevolkingszorg 

 
1.5.1 Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? 

1.5.2     Wat gaat het kosten? 

 

1.5.1    Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? 

 
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. 
2019 zal naar verwachting met name in het teken staan van de verdere samenwerking (fusie) 
met Flevoland. Ook de organisatie Bevolkingszorg zal een deel van haar capaciteit aan deze 
fusie moeten besteden. Daarnaast zal verder uitvoering worden gegeven aan het opleiden, 
trainen en oefenen van de functionarissen Bevolkingszorg in beide veiligheidsregio’s. 
 
 
Wat zijn de speerpunten 

 Vakbekwame crisisfunctionarissen vanuit bevolkingszorg 
Gelet op geringe aantal GRIP-incidenten worden gemeenteambtenaren die een rol vervullen in de 
crisisorganisatie zelden ingezet. Dat maakt dat regelmatig oefenen nog belangrijker wordt om 
daarmee de vakbekwaamheid op peil te houden.  

 Profilering van de mogelijkheden van bevolkingszorg bij deelnemende gemeenten 
veiligheidsregio 
De operationele hoofdstructuur tijdens een crisis is interregionaal geborgd. Maar de 
crisisorganisatie kan ook aanvullend ingezet worden bij andere crisissen (zoals in sociaal domein).  

 Bijdrage leveren aan versterking interregionale crisisorganisatie op niveau Midden 
Nederland 
De crisisorganisatie wordt zelden ingezet. Dat maakt dat gemeenteambtenaren die hier een rol in 
vervullen weinig praktijkervaring opdoen. In samenwerking met de veiligheidsregio’s Flevoland en 
Utrecht wordt onderzocht in hoeverre operationeel tot een gezamenlijke crisisorganisatie kan 
worden gekomen. 

 
Hoe gaan we dit meten  
 
Aantal functionarissen vanuit bevolkingszorg ingezet in crisisorganisatie die voldoet aan de norm voor 
oefenen zoals gesteld door de Inspectie

1
 en opgenomen in het regionaal crisisplan.   

Aantal opleidings-, trainings- en oefenprogramma’s aangeboden aan gemeenten voor medewerkers 
die een functie hebben in de lokale crisisorganisatie 
Alle piketpoules en vrije instroompoules van functionarissen in de (inter)regionale crisisorganisatie zijn 
100% ingevuld, dit wordt gemeten op de 1

e
 dag van elk kwartaal 

 
Het gebruik van het alarmeringssysteem crisisorganisatie wordt ten minste vier keer per jaar op 
onverwachte tijdstippen getest en minstens 80% van de medewerkers in elke  piketpoule reageert 
correct op de proefalarmering (zonder opkomstplicht). 
  

                                                 
1
 Volgens norm van de Inspectie moet iedere functionaris ten minste iedere twee jaar twee keer 

deelnemen aan een realistische oefening en aan een theoretisch bijscholingsmoment.  
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1.5.2   Wat mag het kosten? 

 
 (bedragen x € 1.000) 

 

 
 
Financiële toelichting 
 
De daling van de totale lasten en baten in 2019 met € 12.000 ten opzichte van de programmabegroting 
2018, na wijziging, heeft betrekking op: 
 

Correctie Loon-en prijzen 2018 : €     4.000 
Loon en prijzen 2019  : €     9.000 
Volumegroei   : €     5.000           
Inspanningsverplichting voor 

Hoger werkbudget 2018: €  -30.000 
 

Toelichting: 
 
De kosten voor Bevolkingszorg worden in de komende jaren binnen de exploitatie en de opgebouwde 
reserve financieel dekkend gehouden. Afspraken die binnen het verband van Bevolkingszorg worden 
gemaakt, in overleg met de gemeentesecretarissen, kunnen leiden tot begrotingswijzigingen. 
 
De kolom Bevolkingszorg werkt op basis van een gezamenlijke begroting met de Veiligheidsregio 
Gooi en Vechtstreek. Vrijwel alle kosten worden gedeeld op basis van de bestuurlijk afgesproken 
56%-44%. Voor de veiligheidsregio Flevoland geldt daarbij dat er een jaarlijks tekort wordt begroot, 
dat via incidentele middelen (reserve Bevolkingszorg) en onderuitputting wordt gedekt. Deze lijn is in 
2015 ingezet. Onderuitputting is echter tijdelijk. Bevolkingszorg is een jonge organisatie, die voor een 
belangrijk deel leunt op de inzet van gemeenten via detacheringsovereenkomsten. Gemeenten 
hebben om verschillende redenen, lang niet altijd aan de afgesproken inzet kunnen voldoen. Gevolg is 
dat er met name ook in de multidisciplinaire samenwerking, onvoldoende inzet is geweest, en er geld 
wordt overgehouden. Daarnaast is de opleiding, training en oefening van medewerkers die regionaal 
én bij gemeenten een rol hebben in de crisisbeheersing en rampenbestrijding, volop in ontwikkeling. 

Omschrijving realisatie begroting begroting begroting begroting begroting

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Lasten

Bestaande exploitatielasten 440          465             453                453           453           453           

Totaal lasten 440          465             453                453           453           453           

Baten

Bestaande exploitatiebaten 423          423             439                453           453           453           

Volumegroei 5                  5                    

Loon- en prijsstijging 7                  9                    

Totaal baten 423          435             453                453           453           453           

Saldo voor bestemming 17-             30-                0-                    0-                0-                0-                

Toevoeging reserves 3               -                -            -            -            

Ontrekking reserves 30                -                -            -            -            

Saldo na bestemming 20-             0                  0-                    -0 0-                0-                
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Hogere kosten komen er tevens vanuit het Veiligheidsberaad. Op 15 december 2017 is er gesproken 
over de ondersteuning van het Landelijk Netwerk Bevolkingszorg (LNB). Aanleiding was het verzoek 
van de voorzitter van het LNB aan het Veiligheidsberaad om structurele ondersteuning van 0.6 Fte 
plus werkbudget (kosten voor o.a. bijeenkomsten en vergaderlocaties). Hiervan uitgaande moet vanaf 
1 januari 2019 rekening worden gehouden met een structureel bedrag van €4.000 per jaar per 
veiligheidsregio. Verwacht wordt dan ook dat in de toekomst het beschikbare budget besteed gaat 
worden, waarmee het thans geraamde tekort van €81.000 structureel wordt. 
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2. Paragrafen 
 

Conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) volgen hierna de paragrafen bij de 
Programmabegroting 2019. Deze paragrafen handelen over een aantal belangrijke onderwerpen met 
betrekking tot de financiële functie, als een dwarsdoorsnede van de begroting, die binnen de 
verschillende programma’s terug te vinden is. De volgende paragrafen zijn opgenomen: 
 
Weerstandsvermogen 
De paragraaf beschrijft de weerstandscapaciteit en een inschatting van de risico’s. Met 
weerstandscapaciteit wordt bedoeld: al die elementen waarmee tegenvallers eventueel bekostigd 
kunnen worden. Het weerstandsvermogen is weerstandscapaciteit in relatie tot de risico’s. Het geeft 
aan hoe robuust de begroting is.  
 
Financiering  
In deze paragraaf wordt ingegaan op de treasuryfunctie. 
 
Onderhoud kapitaalgoederen 
Deze paragraaf gaat met name in op de onderhoudstoestand en de kosten van de instandhouding van 
voertuigen en materieel. 
 
Verbonden partijen 
Hierin wordt inzicht gegeven in de relaties met van de Veiligheidsregio met de derde rechtspersonen 
waarin bestuurlijke invloed wordt uitgeoefend en waarmee financiële belangen gemoeid zijn.  
 
Bedrijfsvoering 
Deze paragraaf geeft inzicht in de stand van zaken en de beleidsvoornemens omtrent de 
bedrijfsvoering. Het gaat daarbij om het uitvoeren van de programma’s in het programmaplan en om 
de continuïteit van de Veiligheidsregio. 
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2.1 Weerstandsvermogen   

 
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 31-12-2017. 

- Algemene reserve per 1-1-2018  € 2.234.001 
- 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 € 2.220.800 (benodigd). Dit is tevens de minimaal gewenste 
omvang van de algemene reserve (beschikbaar). De algemene reserve komt per 1-1-2018 (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.  
 

 
 
Voor verdere toelichting per risico en onze beheersmaatregelen verwijzen wij kortheidshalve naar de 
jaarrekening 2017, paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.  
 
 
 
 

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 0 0 0

Personeel

Eindheffing betaald verlof Almere PM

Functioneel leeftijdsontslag Lelystad PM

Tweede loopbaanbeleid  PM 

Verhoging AOW leeftijd PM

Operationeel

Overdracht rijksmaterieel (kapit.lstn 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 1.000.000 60% 600.000 600.000

Bijdrage IFV, Veiligheidsberaad 4 jaar 440.000 80% 352.000 352.000

Totaal Risicoprofiel 3.276.000 2.220.800 0 2.220.800
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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. 

 

  
 
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. 

  

Kengetallen jaarrekening 

 2017

begroting 

2018

begroting 

2019

Netto schuldquote 39% 35% 31%

Netto schuldquote gecorr voor alle verstrekte leningen 39% 35% 31%

Solvabiliteitsrisico 60% 64% 69%

Structurele exploitatieruimte n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Grondexploitatie n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Belastingcapaciteit n.v.t. n.v.t. n.v.t.
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2.2 Financiering   

 
Algemeen 
De financieringsparagraaf is een belangrijk instrument voor het transparant maken en daarmee het 
sturen, beheersen en controleren van de financieringsfunctie. Het gaat daarbij om beleidsvoornemens 
voor het risicobeheer van de financieringsportefeuille. In 2009 is door het veiligheidsbestuur het 
Treasurystatuut Veiligheidsregio Flevoland 2009 vastgesteld. In 2011 is dit Treasurystatuut aangepast 
in verband met wijzigingen in de Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden (Ruddo). 
 
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 het begrotingstotaal. 
 
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 een 
kasgeldlimiet van 8,2% van de jaarbegroting.  
 
Het Dagelijks Bestuur zal bij een dreigende overschrijding van de kasgeldlimiet het Algemeen Bestuur 
informeren, conform het Treasurystatuut.  

 
(bedragen x € 1.000) 

   
* Kasgeldmiddelen omvatten contante gelden in kas, banktegoeden en overige uitstaande gelden met 
looptijd <1 jaar. 
 
 

 

 

 

Kasgeldlimiet 2017
1e  

kwartaal

2e  

kwartaal

3e  

kwartaal

4e  

kwartaal

Begroting

1. Omvang per 01-01-2017 24.299 24.299 24.299 24.299

Toegestane kasgeldlimiet

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

2b. In bedrag (1*2a) 1.993 1.993 1.993 1.993

Vlottende middelen

3a. Vlottende schuld 0 0 0 0

3b. Kasgeldmiddelen* 8.550 8.951 7.883 7.735

4. Netto vlottende schuld -6.557 -6.959 -5.890 -5.743

(3a-3b)

Toetsing kasgeldlimiet

5. Toegestane limiet (2b) 1.993 1.993 1.993 1.993

6. Netto vlottende schuld (4) -6.557 -6.959 -5.890 -5.743

Totale ruimte / overschrijding (5-6) 8.550 8.951 7.883 7.735
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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 leningvoorwaarden niet kan beïnvloeden (renteherziening). 
 
De jaarlijkse verplichte aflossingen en de renteherzieningen mogen niet meer bedragen dan 20% van 
de vaste schuld per 1 januari van het boekjaar.  
 

(bedragen x € 1.000) 

 
 
Veiligheidsregio Flevoland is in 2009 een 10-jarige lening van € 8.000.000 aangegaan om de vaste 
activa af te rekenen die van de verschillende gemeenten overgenomen zijn zoals ook wordt toegelicht 
onder “liquiditeitenplanning”.  Deze geldlening is in 2020 geheel afgelost. 
Veiligheidsregio Flevoland heeft in 2011 een 20-jarige lening van € 750.000 afgesloten voor de 
aankoop van een pand ten behoeve van huisvesting brandweerpost Zeewolde en in 2012 een 19-
jarige lening ad € 1.250.000 voor de verbouwing van ditzelfde pand. De hieruit voortvloeiende 
kapitaallasten worden gefinancierd door de gemeente Zeewolde. 
 
Liquiditeitsplanning 
Veiligheidsregio Flevoland heeft in 2009 de vaste activa inzake de brandweer overgenomen van alle 
gemeenten die zijn overgegaan naar de Veiligheidsregio. Dit betrof de vaste activa met uitzondering 
van de gebouwen. Op basis van de voorgenomen investeringen, de huidige beschikbare liquiditeiten 
en de huidige situatie is Veiligheidsregio Flevoland de komende jaren in staat om zonder extra 
leningen financieel rond te komen.  
 
Rentevisie 
In 2010 is het vervangingsinvesteringssysteem van Veiligheidsregio Flevoland opgezet. Hierbij zijn, 
conform de vaststelling van de gewijzigde begroting 2009 en 2010, de kapitaallasten en dus ook de 
rekenrente à 4% “bevroren” om schommelingen in de bijdragen van de gemeenten in de begrotingen 
te voorkomen. Dit beleid is ook in de begroting 2018 gehandhaafd. 
Bij de realisatie volgt de Veiligheidsregio Flevoland de wettelijke rente. In 2016 bedroeg de wettelijke 
rente 2%. Rekenverschillen worden gedoteerd in de egalisatiereserve kapitaalasten. 
De egalisatiereserve kapitaallasten is bedoeld voor het opvangen van de hogere vervangingsprijzen 
en toekomstige renteverhogingen. Doordat de BTW op de investeringen/vervangingen vanaf 2014 niet 
meer te verrekenen is, komt deze ook ten laste van de egalisatiereserve kapitaallasten. 
 
Zoals eerder vermeld is, is voor het overnemen van de vaste activa (exclusief gebouwen) in 
september 2009 een lening bij de BNG aangegaan voor € 8.000.000 tegen een rente van 3,5%. Voor 
de aankoop van het pand in Zeewolde is in mei 2011 een lening aangegaan van € 750.000 tegen een 
rente van 4,43% en voor de verbouwing is in december 2012 een lening aangegaan van € 1.250.000 
tegen een rente van 2,75%.  

Berekening renterisiconorm 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Renterisico

1. Renteherziening 0 0 0 0 0 0 0

2. Aflossing 904      904           904           904           104           104           104           

3. Renterisico (1+2) 904      904           904           904           104           104           104           

Renterisiconorm

4a. Stand vaste schuld 1/1 4.853 3.949 3.045 2.141 1.237 1.133 1.029

4b.Normpercentage (20%) 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%

5.Renterisiconorm 971 790 609 428 247 227 206

Toets risiconorm (3) 904      904           904           904           104           104           104           

Renterisiconorm (5) 971 790 609 428 247 227 206

6.Ruimte (+) / overschrijding (-) (5-3) 67 -114 -295 -476 143 123 102
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Bij wetsbesluit is de verplichting tot schatkistbankieren eind 2013 ingevoerd. Per december is de VRF 
verplicht overtollige middelen (hoger dan het drempelbedrag van € 250.000) af te storten naar de 
schatkist. 
Inmiddels wordt dagelijks automatisch door de Bank Nederlandse Gemeenten het drempelbedrag 
voor ons gemonitord en automatisch afgestort, zodat we gemiddeld onder het drempelbedrag van 
€ 250.000 uitkomen. Door eigen beleid is het drempelbedrag op € 200.000 gezet. 
 
Dit heeft consequenties voor het toepassen van het treasurybeleid. Veiligheidsregio Flevoland zal nu 
proberen zoveel mogelijk te financieren vanuit haar banktegoeden en alleen bij liquiditeitsbehoefte 
leningen aangaan. 
 
Renteschema 
 

  
 
 

2.3 Onderhoud kapitaalgoederen   

Met de overdracht van de lokale brandweertaken van de zes gemeenten naar de Veiligheidsregio 
Flevoland (VRF) zijn ook de voertuigen, materiaal, inrichting e.d. overgegaan naar de Veiligheidsregio. 
De overname hiervan is per gemeente geregeld in het overdrachtsdossier. In de bijdragen van de 
gemeenten zijn ook budgetten voor kapitaallasten en onderhoud opgenomen. 
In onderstaand tabel is de werkelijke boekwaarde van de activa per 1 januari 2018 opgenomen. De 
boekwaarde van de nieuwe huisvesting in Zeewolde is inclusief verbouwingen ook opgenomen in 
onderstaand overzicht.  
 
Afgelopen jaren is de onderhoudstoestand van het materieel en voertuigen geïnventariseerd. Hierbij is 
een aantal tekortkomingen geconstateerd met betrekking tot keuringen, certificeringen en contracten. 
Inmiddels zijn nieuwe contracten afgesloten waarbij de tijdigheid en kwaliteit van het onderhoud, de 
actualisering van de certificeringen alsook de planning van de keuringen gewaarborgd worden.  
 
 
 
 
 
 
 
 

renteschema

a de externe rentelasten over de korte en lange financiering 69.646€    

b de externe rentebaten -/- -€         

Saldo rentelasten en rentebaten = 69.646€    

c1

de rente die aan de grondexplotatie moet worden 

doorberekend -/- -€         

c2

de rente van projectfinanciering die aan het betreffende 

taakveld moet worden toegerekend -/- -€         

c3

de rentebaat van doorverstrekte leningen indien daar een 

specifieke lening voor is aangetrokken (=projectfinanciering), 

die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend +/+ -€         

aan taakvelden toe te rekenen externe rente = 69.646€    

d1 rente over eigen vermogen +/+ -€         

d2 rente over voorzieningen +/+ -€         

totaal aan taakvelden toe te rekenen rente = 69.646€    

e de aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag) -/- 69.646€    

f renteresultaat op het taakveld treasury = -€         
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Tabel Boekwaarde per 1-1-2018* 
(bedragen x € 1.000) 

  
* Betreft cijfers jaarrekening 2017 

 

Meerjarenonderhoudsplan gebouwen 
Medio 2012 heeft de VRF de brandweerkazerne aan de Mast in Zeewolde in eigendom en in gebruik 

genomen. In 2017 is het meerjarenonderhoudsplan voor deze kazerne geactualiseerd en is de 

voorziening voor het groot onderhoud hierop aangepast. 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.  

 

 
2.4 Verbonden partijen  
 
Een verbonden partij is een privaatrechtechtelijke- of publiekrechtelijke organisatie waarin 
Veiligheidsregio Flevoland een bestuurlijk- en een financieel belang heeft. 
  
In 2019 heeft Veiligheidsregio Flevoland geen verbonden partijen. 
 

2.5 Bedrijfsvoering 

De governance van de Veiligheidsregio, de taken voor het going concern, de bijzondere projecten in 
de Veiligheidsregio worden ondersteund door een reeks van taken die onder de noemer 
bedrijfsvoering vallen. Ieder organisatieonderdeel kent de eigen ondersteuning en sturende taken voor 
het primaire gebied. Het bestuur, de directie en het management van de Brandweer wordt door enkele 
stafmedewerkers ondersteund, die op hun beurt weer kunnen schakelen met de geconcentreerde 
taakgebieden in de afdeling bedrijfsvoering. Het gaat dan vooral om de PIJOFACH taken. 
In de governance is geregeld dat binnen de entiteit van de Veiligheidsregio voornamelijk de taken van 
Brandweer Flevoland zijn ondergebracht. De taken voor de meldkamer en de GHOR zijn 
ondergebracht bij de GGD-Flevoland (hierin wordt voor de meldkamer samengewerkt met de Politie). 
De voorbereidende taken voor de gemeentelijke bevolkingszorg zijn in een samenwerkingsverband 
georganiseerd in één directie bevolkingszorg die voor zowel Flevoland als voor Gooi & Vechtstreek 
werkt. De ondersteuning voor deze kolom wordt verzorgd door de Veiligheidsregio Gooi & 
Vechtstreek, waarbij is geregeld dat zowel Flevoland als Gooi & Vechtstreek hierin de kosten dragen. 
De verbinding en financiering is voor alle onderdelen via convenanten vastgelegd. 
 
De aansturing en uitvoering van de kerntaken vindt plaats volgens het principe van integraal 
management. Hierdoor is een vaste onderlinge samenwerking vanzelfsprekend. 
Daarnaast wordt op onderdelen van de bedrijfsvoeringstaken samengewerkt met de Veiligheidsregio 
Gooi & Vechtstreek. Hierdoor is meer mogelijk met dezelfde (en in de afgelopen jaren verminderde) 
financiële middelen.  

Activa totaal VRF

Gronden en Terreinen -                 

Bedrijfsgebouwen 1.521             

Vervoermiddelen 7.288             

Machines, apparaten en installaties 104                 

Overige materiële vaste activa 1.619             

Totaal 10.532           
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Samenwerking is voor de korte toekomstige termijn vooral het sleutelwoord om de steeds complexere 
verantwoordingsbehoefte het hoofd te bieden. Meer regels in het Besluit Begroting en 
Verantwoording, strenger toezicht van de financiers van de Veiligheidsregio, transparante 
informatiebehoefte versus informatieveiligheid vereist een nieuwe aanpak van de geautomatiseerde 
werkwijzen. De fiscale regels en toezicht hierop maakt een belangrijk onderdeel uit van de processen 
en werkwijzen in de organisatie. Integriteit en veiligheid voor personeel en organisatie zijn geborgd in 
het gedragskompas van de organisatie. Toezicht op naleving van afspraken moet waarborg zijn voor 
een betrouwbare, integere en transparante organisatie.  
 
De burger is gebaat bij een helder inzicht in de wijze waarop de veiligheid is en wordt georganiseerd. 
Zelfredzaamheid en de hulpverlening die de overheid kan bieden kan dan logisch met elkaar 
verbinden.  
Om dit goed en vakbekwaam voor elkaar te krijgen is de bedrijfsvoering als olie in de machine. 
 
Helderheid over wat de Veiligheidsregio kan, waar het de grenzen bereikt, hoe de ontwikkeling in de 
organisatie het beste kan plaatsvinden, welke risico’s er worden gezien, hoe keuzes gemaakt kunnen 
worden, zijn eveneens een rode draad in de governance. In het jaar 2018 maar zeker in 2019 is veel 
dynamiek in ontwikkelingen te verwachten. Ook hier is samenwerking, intern en extern, het 
kernbegrip. 
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Deel B 

Financiële begroting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



PROGRAMMABEGROTING 2019  32 

 

3. Toelichting exploitatiebegroting 2019 
 

In dit deel van de Programmabegroting wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:  
1. Overzicht van lasten en baten 2019 VRF; 
2. Financiële uitgangspunten begroting 2019; 
3. Uitkering BDuR 2019; 
4. Gemeentelijke bijdrage 2019. 

 

3.1   Overzicht van lasten en baten 2019 VRF  

In onderstaande overzicht van lasten en baten wordt de begroting 2019 weergegeven van 
Veiligheidsregio Flevoland.  
 

  
 
De verdeling van de directe lasten en overhead over de programma’s is: 
 

 
 
De meerjarenraming 2020-2022 is opgenomen bij de diverse programma’s in hoofdstuk 2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Begroting 2019 Baten Lasten Saldo

Programma Veiligheidsbureau -53 236 183

Programma Brandweerzorg -327 16.512 16.185

Programma Meldkamer 0 1.221 1.221

Programma GHOR 0 1.843 1.843

Programma Bevolkingszorg 0 396 396

Algemene dekkingsmiddelen -24.793 0 -24.793

Overhead 0 4.965 4.965

Heffing VPB 0 0 0

Bedrag onvoorzien 0 0 0

Saldo van baten en lasten -25.173 25.173 0

onttrekking aan de reserves 0 0

Resultaat -25.173 25.173 0

Begroting 2019 Directe lasten Overhead totale lasten

Programma Veiligheidsbureau 236 71 307

Programma Brandweerzorg 16.512 4.838 21.349

Programma Meldkamer 1.221 0 1.221

Programma GHOR 1.843 0 1.843

Programma Bevolkingszorg 396 57 453

totalen 20.208 4.965 25.173
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In onderstaande cirkeldiagram wordt de begroting 2019 weergegeven naar verhouding van de 
programma’s  
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3.2  Uitgangspunten begroting 2019 
 
Voor het opstellen van de Programmabegroting 2019 en meerjarenraming 2020 - 2022 worden de 
volgende vastgestelde uitgangspunten gehanteerd (bestuur december 2016): 
 
Als basis voor de Begroting 2019 worden gebruikt:  

• De Programmabegroting van 2018 van de Veiligheidsregio Flevoland die door het 
Veiligheidsbestuur vastgesteld is op 28 juni 2017,  

• De meerjarenraming vanuit Programmabegroting 2018. 
• De begrotingswijzigingen 2018, die gelijktijdig met deze kadernota moeten worden 

vastgesteld, zijn reeds verwerkt in de begroting 2018. Het betreft enerzijds het FLO-
overgangsrecht Almere en anderzijds de overdracht van de brandkranen. Hiervoor zijn 
afzonderlijke afspraken gemaakt die met iedere betrokken gemeente zijn 
overeengekomen.  Bovendien zijn de kosten IFV, arbeidshygiëne en hogere kosten 
Bevolkingszorg in de risicoparagraaf in beeld gebracht. Er wordt verwacht dat we in 
2018 een plan op stellen om in de halfjaarrapportage aan te geven, hoe deze kosten 
kunnen worden verwerkt en verantwoord. 

 
De gebruikelijke mutaties, zoals vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling, zijn van toepassing. 
 
Opbouw financiële begroting 
De consistente opbouw tot de totstandkoming van financiële begroting 2019 is als volgt:  
Als basis dient de laatste vastgestelde programmabegroting 2018 inclusief de begrotingswijzigingen; 
Daarna volgen de mutaties die zijn vastgesteld voor het begrotingsjaar 2019 inclusief BDuR 
aanpassingen; 
De begroting 2018 is gecorrigeerd voor de prijsmutaties netto materiële consumptie en lonen en 
salarissen voor de overheidssector, zoals deze zijn gepubliceerd in de meicirculaire van het ministerie 
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en dient als basis voor de begroting 2019. Deze 
prijsmutaties bedragen resp. 1,6% en 2,4%. 
Het totaal van het bovenstaande wordt geïndexeerd met de loon-en prijscompensatie en vervolgens 
wordt volumegroei toegepast. 
 
BDuR 
De BDuR (rijksbijdrage) is volgens de meerjarenraming (decembercirculaire 2017) van het Ministerie 
van Veiligheid en Justitie voor het begrotingsjaar 2019 opgenomen.  
 
Loon- prijsindex 
De gebruikelijke mutaties, zoals vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling, zijn van toepassing. 
Prijsindexatie overeenkomstig het percentage prijsmutatie Bruto Binnenlands Product zoals dat 
gepubliceerd wordt in de Meicirculaire 2018 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties, deze wordt op voorhand als geschat percentage uit de circulaire 2017 berekend en 
bedraagt voor 2019 1,7%. Voor de volumegroei van een deel van de begroting wordt de 
bevolkingsontwikkeling in Flevoland, zoals de Provincie Flevoland deze publiceert gehanteerd. 
 
Volumegroei  
Voor de regionale brandweertaken (BRF), GHOR, Gemeenschappelijke Meldkamer, 
Veiligheidsbureau en  Bevolkingszorg is voor  de begroting van 2019 een index van 0,86% 
gehanteerd wegens groei van het aantal inwoners, dit conform de gemeenschappelijke regeling VRF.  
Op basis van gemaakte afspraken en uitgewerkt in de uitgangspunten voor deze begroting, wordt de 
volumegroei berekend op basis van de werkelijke toename van het aantal inwoners over de periode  
1-1-2017 tot 1-1-2018. 
Op basis van het werkelijk aantal inwoners per 1-1-2018* (obv de verstrekte gegevens van de 
provincie Flevoland/CBS) wordt de gemeentelijke bijdrage berekend. In meerjarig kader wordt de 
volumegroei niet in beeld gebracht. 
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Berekening volumegroei t.b.v. begroting 2019: 

 

* laatste bekende cijfers provincie Flevoland/CBS (januari 2018) 
 
In het volgende overzicht “Gemeentelijke bijdrage regionale taken begroting 2019” is rekening 
gehouden met de volumegroei, loon- en prijsmutatie en overige relevante uitgangspunten: 
 
Gemeentelijke bijdrage regionale taken begroting 2019:  

 

 

3.3 Uitkering BDuR 2019 

Voor 2018 bedraagt de BDuR  € 5.418.769 inclusief btw (laatste bekende uitkeringsgegevens) dit is 
tevens als bijdrage verwerkt in de progammabegroting 2018 en de meerjarenbegroting 2019-2021. 
 
BDuR per programma: 

 (bedragen x € 1.000) 

Programma 2018 2019 

      

Veiligheidsbureau 200 203 

   

Brandweer 3.829 3.866 

   

Meldkamer 9 9 

   

GHOR 1.323 1.341 

    

Bevolkingszorg 0 0 

    

Totaal 5.361 5.419 

Gemeente Werkelijk aantal inwoners per  1 januari 2018

 2017 2018 toename toename %

Almere 200.979 203.766 2.787 1,39%

Dronten 40.716 40.777 61 0,15%

Lelystad 76.969 77.306 337 0,44%

Noordoostpolder 46.562 46.650 88 0,19%

Urk 20.223 20.493 270 1,34%

Zeewolde 22.466 22.417 -49 -0,22%

Totaal 407.915 411.409 3.494 0,86%

2019 Almere Zeewolde Lelystad Dronten NOP Urk Totaal

inwoners aantallen (70%) 203.766 22.417 77.306 40.777 46.650 20.493 411.409

Hectaren (30%) 24.877 26.897 35.818 42.386 58.872 10.991 199.841

Bijdrage o.b.v. inwoners 1.120.189 229.026 540.494 387.965 489.299 149.830 2.916.804

Bijdrage o.b.v. oppervlakte 480.081 98.154 231.640 166.271 209.700 64.213 1.250.059

Totale bijdrage 1.600.271 327.180 772.135 554.236 698.999 214.043 4.166.863

per inwoner 7,85 14,60 9,99 13,59 14,98 10,44 10,13
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3.4 Gemeentelijke bijdrage  
 

Gebaseerd op de berekening van de begroting 2019 wordt in de volgende tabel de bijdrage aan de 
VRF per gemeente weergegeven.  
 
 

 
 
Voor een overzicht in meerjarig perspectief verwijzen wij u kortheidshalve naar bijlage 4:  
meerjarenbegroting 2020-2022.  

2019 Almere Zeewolde Lelystad Dronten NOP Urk Totaal

inwoners per 1-1-2018* 203.766 22.417 77.306 40.777 46.650 20.493 411.409

Hectaren 24.877 26.897 35.818 42.386 58.872 10.991 199.841

Bijdrage lokale brandweerzorg 8.033.414 917.621 3.596.450 884.803 1.243.147 532.079 15.207.513

Bijdrage per inwoner 39,42 40,93 46,52 21,70 26,65 25,96 36,96

Bijdrage BRF 748.641 153.062 361.221 259.284 327.007 100.134 1.949.348

Bijdrage per inwoner 3,67 6,83 4,67 6,36 7,01 4,89 4,74

Bijdrage GHOR 192.788 39.416 93.021 66.770 84.210 25.786 501.990

Bijdrage per inwoner 0,95 1,76 1,20 1,64 1,81 1,26 1,22

Bijdrage Meldkamer 465.371 95.146 224.543 161.176 203.274 62.245 1.211.755

Bijdrage per inwoner 2,28 4,24 2,90 3,95 4,36 3,04 2,95

Bijdrage Veiligheidsbureau 19.560 3.999 9.438 6.774 8.544 2.616 50.932

Bijdrage per inwoner 0,10 0,18 0,12 0,17 0,18 0,13 0,12

Bijdrage Bevolkingszorg 173.911 35.557 83.912 60.232 75.964 23.261 452.838

Bijdrage per inwoner 0,85 1,59 1,09 1,48 1,63 1,14 1,10

Totale bijdrage VRF 9.633.685 1.244.801 4.368.584 1.439.039 1.942.146 746.121 19.374.376

Bijdrage per inwoner 47,28 55,53 56,51 35,29 41,63 36,41 47,09
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Bijlagen 
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Als bijlagen zijn in de Programmabegroting 2019 opgenomen: 
 

1. Begroting 2019 per programma naar kostensoort 

2. Vervangingsinvesteringen 2019 

3. Verloop reserves 2019 

4. Meerjarenbegroting 2020-2022 

5. Bijdrage per gemeenten 2017-2022 

6. EMU-saldo 2019 

7. Taakvelden 
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Bijlage 1: Begroting 2019 per programma naar kostensoort  
 

 
 
  

Programmabegroting 2019

 Programma 

Veiligheidsbureau 

 Programma 

Brandweer 

 Programma 

Meldkamer 

 Programma 

GHOR 

 Programma 

Bevolkingszorg Totaal

Lasten

Personeelskosten -                              10.936.333       864.890             1.296.272          295.238             13.392.733   

Huisvesting 51.235                        442.621             33.916                102.981             -                      630.750         

Voertuigen -                              2.226.364          -                      70.037                -                      2.296.401     

Materiaal -                              215.503             -                      59.739                -                      275.242         

Kleding en persoonlijke bescherming -                              448.696             -                      -                      -                      448.696         

Verbindingsmiddelen -                              264.789             -                      -                      -                      264.789         

Opleiden en Oefenen 179.330                     1.126.397          -                      127.113             49.466                1.482.306     

ICT -                              366.438             223.060             107.688             -                      697.186         

Faciliteiten 5.604                          396.841             -                      -                      -                      402.445         

Administratie -                              -                      -                      29.049                -                      29.049           

Communicatie -                              891                      -                      -                      -                      891                 

Overige -                              87.000                99.130                49.997                51.162                287.289         

Overhead 70.574                        4.837.531          -                      -                      56.973                4.965.079     

Totale lasten 306.743                     21.349.405       1.220.996          1.842.876          452.838             25.172.857   

Baten

Bijdrage van het Rijk 199.466                     2.700.997          -                      1.303.106          -                      4.203.569     

Bijdrage van het Rijk - Btw 3.418                          1.164.762          9.241                  37.780                -                      1.215.200     

Bijdrage gemeenten 50.932                        17.156.861       1.211.755          501.990             452.838             19.374.376   

Bijdrage politie aan Veiligheidsbureau 52.927                        -                      -                      -                      -                      52.927           

Overige opbrengsten -                              326.784             -                      -                      -                      326.784         

Totale Baten 306.743                     21.349.405       1.220.996          1.842.875          452.838             25.172.857   

Saldo voor bestemming 0                                  0                          0                          0                          0                          0                      

Toevoeging reserves -                              -                      -                      -                      -                      -                  

Onttrekking reserves -                              -                      -                      -                      -                      -                  

Saldo na Bestemming 0                                  0                          0                          0                          0                          0                      
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Bijlage 2: Vervangingsinvesteringen 2019 
 

 
  
 

Omschrijving afschrijvingstermijn 

in jaren

Investering 2019 

(inclusief Btw)

Mobiele Data Terminal 5 140.000                         

Brandmeldingsmiddelen 10 97.000                           

Hulpverleningsvoertuigen 15 1.010.000                     

Totaal voertuigen 1.247.000                     

inrichting kazerne Lelystad 10 67.000                           

Totaal overige activa 67.000                           

Totaal 2019 1.314.000                     
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Bijlage 3: Overzicht reserves 2019 
 

 
 
 
Reserves 
In de kolom Bestemming Jaarrekening 2016 en 2017 zijn de bedragen opgenomen na vaststelling 
door het Algemeen Bestuur op 22 maart 2017 en 28 maart 2018. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Reserves Saldo Bestem. bestemming Toevoeging Onttrekking Eindsaldo

31-12-2016 JR 2016 JR 2017 2017-2019 2017-2019 31-12-2019

Algemene reserve 2.434.001 0 0 359.576 2.074.425

Reserve egalisatie kapitaallasten 3.420.279 0 302.631 0 3.722.910

Reserve ongevallen personeel 420.831 0 8.417 69.991 359.257

Bedrijfsreserve Veiligheidsbureau 97.935 68.979 130.777 3.338 0 301.029

Bedrijfsreserve Brandweer 1.727.514 -26.726 -101.931 34.016 111.313 1.521.560

Bedrijfsreserve Gem. Meldkamer 109.893 18.002 -26.871 2.558 0 103.582

Bedrijfsreserve GHOR 65.360 41.003 106.613 2.127 0 215.103

Bedrijfsreserve Bevolkingszorg 276.111 -138.450 -19.386 2.753 30.000 91.028

Totaal 8.551.924 -37.192 89.202 355.840 570.880 8.388.894
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Bijlage 4: Meerjarenbegroting 2020-2022 (incl. mjb gem.bijdrage 2020-2022) 
 

 
 
Opmerking: 
In bovenstaand meerjarenoverzicht zijn geen eventuele loon- en prijsstijgingen opgenomen. Ook is er 
geen rekening gehouden met een verandering in volumegroei. De deelnemende gemeenten kunnen 
in hun eigen programmabegroting hier eventueel wel rekening mee houden.  
 

 
 
 
 
 
 
 
  

Meerjarenraming 2020-2022 2020 2021 2022

Lasten (Programma's)

Programma Veiligheidsbureau 236.169                     236.169             236.169             

Programma Brandweer 16.511.874               16.511.874       16.511.874       

Programma Meldkamer 1.220.996                  1.220.996          1.220.996          

Programma GHOR 1.842.876                  1.842.876          1.842.876          

Programma Bevolkingszorg 395.865                     395.865             395.865             

Overhead 4.965.077                  4.965.077          4.965.077          

Totale lasten 25.172.857               25.172.857       25.172.857       

Baten (Programma's)

Programma Veiligheidsbureau 306.743                     306.743             306.743             

Programma Brandweer 21.349.405               21.349.405       21.349.405       

Programma Meldkamer 1.220.996                  1.220.996          1.220.996          

Programma GHOR 1.842.875                  1.842.875          1.842.875          

Programma Bevolkingszorg 452.838                     452.838             452.838             

Totale Baten 25.172.857               25.172.857       25.172.857       

Saldo voor bestemming 0                                  0                          0                          

Toevoeging reserves -                              -                      -                      

Onttrekking reserves -                              -                      -                      

Saldo na Bestemming 0                                  0                          0                          
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Bijlage 5: Overzicht gemeentelijke bijdrage 2017-2022 
   

 

Bijdrage 2017 Almere Dronten Lelystad NOP Urk Zeewolde Totaal

Brandweer 8.401.599 1.078.212 3.788.387 1.482.606 599.476 1.018.051 16.368.330

GHOR 164.585 57.907 80.737 72.959 22.094 33.991 432.273

Meldkamer 436.107 153.438 213.931 193.321 58.544 90.067 1.145.409

Veiligheidsbureau 15.403 5.419 7.556 6.828 2.068 3.181 40.456

Bevolkingszorg 150.515 52.957 73.834 66.721 20.206 31.085 395.318

Totaal 9.168.209 1.347.933 4.164.445 1.822.435 702.388 1.176.376 18.381.786

wijzigingen 2017 Almere Dronten Lelystad NOP Urk Zeewolde Totaal

Brandweer -4.686 17.597 -6.872 -5.328 711

GHOR 0

Meldkamer 0

Veiligheidsbureau 0

Bevolkingszorg 10.547 3.711 5.174 4.675 1.416 2.178 27.700

Totaal 5.861 21.308 -1.698 -653 1.416 2.178 28.411

Bijgestelde bijdrage 2017 Almere Dronten Lelystad NOP Urk Zeewolde Totaal

Brandweer 8.396.913 1.095.809 3.781.515 1.477.278 599.476 1.018.051 16.369.041

GHOR 164.585 57.907 80.737 72.959 22.094 33.991 432.273

Meldkamer 436.107 153.438 213.931 193.321 58.544 90.067 1.145.409

Veiligheidsbureau 15.403 5.419 7.556 6.828 2.068 3.181 40.456

Bevolkingszorg 161.061 56.667 79.008 71.397 21.621 33.263 423.018

Totaal 9.174.070 1.369.241 4.162.747 1.821.782 703.804 1.178.554 18.410.197

mutatie 2018 Almere Dronten Lelystad NOP Urk Zeewolde Totaal

Brandweer 230.646 -15.134 36.905 36.168 -1.986 1.672 288.272

GHOR 11.292 3.520 4.779 4.472 1.466 2.327 27.857

Meldkamer 11.939 3.047 3.920 3.934 1.475 2.453 26.767

Veiligheidsbureau 1.902 625 858 791 250 392 4.819

Bevolkingszorg 5.278 1.429 1.870 1.835 661 1.085 12.159

Totaal 261.057 -6.513 48.333 47.201 1.866 7.930 359.874

Bijdrage 2018 Almere Dronten Lelystad NOP Urk Zeewolde Totaal

Brandweer 8.627.559 1.080.674 3.818.420 1.513.446 597.491 1.019.723 16.657.313

GHOR 175.877 61.427 85.516 77.431 23.560 36.318 460.130

Meldkamer 448.046 156.486 217.851 197.255 60.019 92.520 1.172.177

Veiligheidsbureau 17.306 6.044 8.414 7.619 2.318 3.574 45.275

Bevolkingszorg 166.339 58.096 80.878 73.232 22.282 34.349 435.176

Totaal 9.435.127 1.362.727 4.211.080 1.868.983 705.671 1.186.484 18.770.071
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mutatie 2019 Almere Dronten Lelystad NOP Urk Zeewolde Totaal

Brandweer 154.496 63.412 139.251 56.708 34.722 50.959 499.549

GHOR 16.910 5.343 7.504 6.779 2.226 3.098 41.860

Meldkamer 17.325 4.690 6.691 6.019 2.226 2.626 39.578

Veiligheidsbureau 2.255 730 1.023 925 298 426 5.657

Bevolkingszorg 7.572 2.136 3.034 2.733 979 1.208 17.661

Totaal 198.558 76.311 157.504 73.164 40.451 58.317 604.305

Bijdrage 2019 Almere Dronten Lelystad NOP Urk Zeewolde Totaal

Brandweer 8.782.055 1.144.086 3.957.671 1.570.154 632.212 1.070.683 17.156.862

GHOR 192.788 66.770 93.021 84.210 25.786 39.416 501.990

Meldkamer 465.371 161.176 224.543 203.274 62.245 95.146 1.211.755

Veiligheidsbureau 19.560 6.774 9.438 8.544 2.616 3.999 50.932

Bevolkingszorg 173.911 60.232 83.912 75.964 23.261 35.557 452.838

Totaal 9.633.685 1.439.039 4.368.584 1.942.146 746.121 1.244.801 19.374.376

bijdrage 2020-2022 Almere Dronten Lelystad NOP Urk Zeewolde Totaal

Brandweer 8.782.055 1.144.086 3.957.671 1.570.154 632.212 1.070.683 17.156.861

GHOR 192.786 66.765 93.019 84.209 25.785 39.416 501.980

Meldkamer 465.371 161.176 224.543 203.274 62.245 95.146 1.211.755

Veiligheidsbureau 19.560 6.774 9.438 8.544 2.616 3.999 50.932

Bevolkingszorg 173.911 60.232 83.912 75.964 23.261 35.557 452.838

Totaal 9.633.684 1.439.034 4.368.582 1.942.145 746.120 1.244.801 19.374.366
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Bijlage 6: EMU-saldo 
 

 
  

Centraal Bureau voor de Statistiek

www.cbs.nl/kredo

Algemene gegevens:

Overheidslaag:

Berichtgevernaam:

Berichtgevernummer:

Jaar:

Naam contactpersoon:

Telefoon:

E-mail:

Bestandsnaam:

2017 2018 2019

Omschrijving x € 1000,- x € 1000,- x € 1000,-

1 -150 -264 -30

2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie 1.600 2.099 2.099

3

4 230 984 711

5

6 Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:

7

8 Baten bouwgrondexploitatie:

Baten voor zover niet al op de exploitatie verantwoord

9 Lasten op balanspost Voorzieningen voor zover deze transacties 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?

1.220 811 1.358

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. 

2017, aangevuld 

met raming 

resterende periode

Volgens begroting 

2018

Volgens 

meerjarenraming 

in begroting 2018

c.zaal@brandweerflevoland.nl

0622958338

Dotaties aan voorzieningen ten laste van de exploitatie minus vrijval 

van voorzieningen ten bate van de exploitatie

Bruto investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans 

worden geactiveerd

Aankoop van grond en uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d., 

alleen transacties met derden niet op de exploitatie 

verantwoord

50638

Gemeenschappelijke Regeling

Veiligheidsregio Flevoland

Berekend EMU-saldo

Lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via de onder vraag 1 

genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de 

reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht

2018

EMU1800550638.XLS

C. Zaal

Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en 

overigen, geen betrekking hebbende op bouwgrondexploitatie 

en niet verantwoord op de exploitatie

Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen 

verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord

ja nee ja nee ja neeja nee ja nee ja nee
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Bijlage 7: Taakvelden 
 

  

Begroting 2019 Baten Lasten Saldo

0.4 overhead 0 4.965.077 4.965.077

0.5 treasury 0 0 0

0.8 overige baten en lasten 0 0 0

0.9 vennootschapsbelasting 0 0 0

0.10 mutatie reserves 0 0 0

0.11 resultaat van de rekening baten en lasten 0 0 0

1.1 crisisbeheersing en brandweer -25.172.857 20.207.780 -4.965.077

2.1 verkeer en vervoer 0 0 0

totaal -25.172.857 25.172.857 0


