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Nota voor : vergadering algemeen bestuur

Datum : 31 oktober 2019

Onderwerp : Tweede Financiële Verkenning 2019

Agendapunt : 9.

Kenmerk : AB/1929

Portefeuillehouder: H.J. van Schaik

Bijlage: 1. Begrotingswijziging 2019-22, 2. Tweede Financiële Verkenning 2019

Inleiding
Voor u ligt de Tweede Financiële Verkenning 2019 van de Veiligheidsregio Noord-
en Oost-Gelderland (VNOG). Deze verkenning heeft betrekking op de periode
januari t/m juni 2019. Er zijn prognoses opgesteld over het verloop en de eindstand
van 2019.

In deze Verkenning is vergeleken met de gewijzigde begroting 2019, dus met de
begroting inclusief de reparaties voor 2019, zoals vastgesteld door het Algemeen
Bestuur op 27 juni jl. De begroting 2019 is gewijzigd om reparaties op de begroting
2019 door te voeren, teneinde een negatief jaarresultaat 2019 te voorkomen. De
reparaties zijn bedoeld om onvermijdelijke kosten en dringend gewenste reparaties
te kunnen afdekken. Dit neemt niet weg dat de VNOG uiterste terughoudendheid
heeft betracht bij het doen van uitgaven.

De VNOG heeft, ten tijde van het opstellen van deze Verkenning, geen
aanwijzingen voor een negatieve financiële uitkomst van het jaar 2019. Het is te
vroeg om een exacte voorspelling te kunnen doen. In het verloop van de
personeelskosten (vacatures, verloop, CAO) en het vrijwilligersbudget (aantal, aard
en duur inzetten) kunnen zich nog fluctuaties voordoen.

Advies-besluit
1. De Tweede Financiële Verkenning 2019 vast te stellen.
2. Het traject ‘Evaluatie jaarrekening 2017’ af te sluiten.
3. De begrotingswijziging 2019-22 vast te stellen.

Beoogd effect
Inzicht in de voortgang en stand van de financiën.

Argumenten
1.1. De Verkenning geeft een beeld van de uitputting van de middelen.
De Verkenning is samengesteld op basis van alle informatie die begin juli
beschikbaar was.

2.1. Alle 34 aanbevelingen uit de Evaluatie jaarrekening 2017 zijn inmiddels ofwel
uitgevoerd, danwel hebben een plek gekregen in het traject “Versterking VNOG”.
In december 2016 heeft het DB besloten om begin 2018 een analyse te maken van
de jaarrekening 2017. Deze “Evaluatie jaarrekening 2017” is projectmatig
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opgepakt. Een ambtelijke toetsingsgroep vanuit de gemeenten heeft het project
gevolgd. De adviezen en suggesties van de groep zijn verwerkt in het eindrapport
van de Evaluatie. In totaal bevatte dit rapport 34 aanbevelingen. Op 28 juni 2018 is
de Evaluatie Jaarrekening 2017 toegelicht en besproken in het Algemeen Bestuur.

Over de voortgang van de uitvoering van de 34 aanbevelingen is de afgelopen tijd
geregeld gerapporteerd in reguliere P&C-documenten. In bijlage 2 van de Tweede
Financiële Verkenning 2019 is een overzicht opgenomen met de stand van zaken.
Van de 34 aanbevelingen zijn er 26 uitgevoerd/afgerond. De resterende 8
aanbevelingen hebben hun plek gevonden in het traject “Versterking VNOG”, dat na
de bestuurlijke tweedaagse in september 2019 zal leiden tot verdere keuzes over
de toekomst van de VNOG en die uiteindelijk hun plek zullen krijgen in de
Kadernota 2021 e.v.

Daarmee kan nu het traject “Evaluatie jaarrekening 2017” formeel worden
afgesloten, alsook de separate voortgangsrapportages hierop.

Inmiddels is de VNOG bezig met het uitvoeren van de aanbevelingen van de
gemeentelijke Commissie (Van der Jagt – Van Arkel) uit het rapport “Inzicht geeft
uitzicht” uit december 2018. De voortgang hierop treft u aan in bijlage 3. De
komende tijd zal in reguliere P&C-documenten periodiek gerapporteerd worden op
de voortgang hiervan.

3.1. Met deze begrotingswijziging wordt een aantal afwijkingen van exploitatie-
budgetten recht gezet.
In hoofdstuk 4 van de Verkenning worden enkele afwijkingen op een rij gezet. Deze
kunnen binnen de huidige begroting worden opgelost.

Kanttekeningen
N.v.t.

Uitvoering/ communicatie/ inwerkingtreding
De Tweede Financiële Verkenning is besproken in het Financieel Ambtenaren
Overleg (25 september). De contouren van de Tweede Verkenning zijn besproken
op de AB-tweedaagse van 18/19 september.

Rapportage/ evaluatie
Bij het opstellen van de jaarrekening 2019 volgt het daadwerkelijke resultaat 2019,
inclusief voorstel tot dekking/bestemming.

Indien er zich belangrijke afwijkingen ten opzichte van de huidige prognoses
voordoen, zal dit tussentijds worden gemeld.

Financiële consequenties
De gehanteerde peildatum is tot en met juni 2019. Het is te vroeg om een exacte
voorspelling te kunnen doen over het saldo van de jaarrekening 2019. Op basis van
de prognoses komt het verwachte jaarresultaat op € 2.100.000 positief.

Een belangrijke overkoepelende reden voor het verwachte positieve resultaat is het
gevoerde sterk terughoudende beleid en de ingevoerde verscherpte kaders en
strikte handhaving daarvan. De verhoging van de budgetten, waartoe het AB op 27
juni heeft besloten, is in de Verkenning meegenomen. Tot aan dit besluit om de
budgetten te “repareren”, zijn er in principe geen exploitatie-uitgaven gedaan op
die budgetten die uitstelbaar waren, zoals innovatie en personeelsontwikkeling. Met
het ontwikkelen van nieuwe werkwijzen (Innovatiebudget) en een daarmee gepaard
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gaande training en deskundigheidsbevordering van de medewerkers
(Opleidingsbudget) is pas op de plaats gemaakt in afwachting van de bestuurlijke
uitspraken van de toekomstige richting van de VNOG (tweedaagse). Er hebben zich
geen onvoorziene omstandigheden voorgedaan (post Onvoorzien hoefde niet te
worden aangesproken). Evenmin is er sprake geweest van grote schades die tot
uitkeringen aan personeel hebben moeten leiden (post Verzekeringen). Tevens is
zeer terughoudend omgegaan met het invullen van vacatures. Deze lijn wordt ook
in de tweede helft van 2019 voortgezet.

Over de samenstellende delen van de VNOG-begroting valt het volgende te melden.

Personeelskosten, kosten van inhuur en detachering van personeel: de
salarissen, kosten inhuur en opbrengsten detacheringen zijn geëxtrapoleerd op
basis van het eerste half jaar. Hierbij is voorts rekening gehouden met de nu
bekende vacatures, inhuur, opbrengst van detacheringen en het cao-akkoord. Op
dit budget wordt een onderschrijding verwacht van € 700.000.

De verklaring voor de stijging van de uitgaven voor inhuur ten opzichte van de
Eerste Financiële Verkenning komt enerzijds door ondersteuning van de inrichting
van het nieuwe E-HRM pakket en anderzijds ter tijdelijke invulling van een groot
aantal vacatures bij team HRM. Het openstellen van vacatures gebeurt altijd in
overleg met het Dagelijks Bestuur.

Vrijwilligersbudget: het eerste half jaar van de vrijwilligersbudgetten laat een
neutraal tot heel klein positief beeld zien. De ervaringen van de afgelopen twee
jaren laten zien, dat de uitgaven in het 2e half jaar iets lager zijn dan de uitgaven in
het eerste half jaar. Daarom wordt er op het vrijwilligersbudget geen overschrijding
verwacht tenzij het aantal (grote) inzetten erg uit de pas gaat lopen of er zich
andere niet voorziene zaken voordoen.

Exploitatie: binnen de exploitatie is de verwachting dat een positief saldo kan
worden gerealiseerd.

VNOG risicogericht: voor 4 jaar (2016-2019) was in totaal € 2 miljoen
beschikbaar gesteld om de kosten van de reorganisatie (“VNOG Risicogericht”) te
dekken. Hiervan resteert in 2019 nog € 64.000 plus het benodigde bedrag om de
overschrijdingen van de voorgaande jaren te compenseren. Het totale beschikbare
budget wordt niet overschreden.

Kapitaallasten: de prognose is een positief resultaat dat, conform vastgesteld
beleid, bij de jaarrekening gestort zal worden in de egalisatiereserve ‘materieel’.
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Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland;

Bijeen in de vergadering d.d. 31 oktober 2019;

Gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur d.d. 2 oktober 2019;

Besluit:

1. De Tweede Financiële Verkenning 2019 vast te stellen.
2. Het traject ‘Evaluatie jaarrekening 2017’ af te sluiten.
3. De begrotingswijziging 2019-22 vast te stellen.

De secretaris De waarnemend voorzitter

drs. D.G.L. Kransen mr. A.H. Bronsvoort MPM

Apeldoorn, 31 oktober 2019
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Programmabegroting 2019

Omschrijving voorstel: Tweede Financiële Verkenning 2019

Begrotingswijziging 2019-22

Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland;

gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 2 oktober 2019,

besluit:

De programmabegroting 2019 als volgt te wijzigen

Bedrag van Bedrag van

verhoging verlaging

Uitgaven

Programma Brandweerondersteuning 30.000 10.000

Programma Incidentbestrijding 10.000

Programma Bestuur en Bedrijfsvoering 132.500 10.000

Programma Directie, Control en Staf 34.000

Algemene Dekkingsmiddelen 17.676

Totaal 224.176 20.000

Inkomsten

Programma Risicobeheersing 17.000

Programma Bestuur en Bedrijfsvoering 95.000

Programma Directie, Control en Staf

Algemene Dekkingsmiddelen 126.176

Programma Brandweerkazernes in eigendom en
overgangsrecht

Totaal 221.176 17.000

Toelichting:

Wijziging bij de tabel in hoofdstuk 4 van de Tweede Financiële Verkenning 2019.

De secretaris De waarnemend voorzitter

drs. D.G.L. Kransen mr. A.H. Bronsvoort MPM
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 Tweede Financiële Verkenning 2019 (januari – juni 2019), Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland  

Inleiding 
 

Voor u ligt de Tweede Financiële Verkenning (TFV) 2019 van de Veiligheidsregio Noord- 

en Oost-Gelderland (VNOG).  

 

Evenals de Eerste Financiële Verkenning is ook deze Verkenning bedrijfsmatig/financieel 

van aard. Inhoudelijke beschouwingen zijn zoveel mogelijk achterwege gelaten gelet op 

de discussie die er in het algemeen bestuur plaatsvindt over de richting waarin de VNOG 

zich gaat ontwikkelen.  

 

De uitgevoerde activiteiten in de eerste helft van 2019 zijn in lijn met het vastgestelde 

beleid. Er is een prognose opgesteld over het verloop van uitgaven en inkomsten en het 

verwachte resultaat van 2019. Deze Tweede Financiële Verkenning is voorbereid op basis 

van cijfers over de eerste zes maanden van 2019. Op basis hiervan is een prognose tot 

het einde van het jaar opgesteld. De verhoging van de budgetten, waartoe het AB op 27 

juni heeft besloten, is in deze opstelling verwerkt. Tot aan dit besluit om de budgetten te 

“repareren”, zijn er in principe geen exploitatie-uitgaven gedaan op die budgetten die 

uitstelbaar waren; tevens is zeer terughoudend omgegaan met het invullen van vacatu-

res. Deze lijn wordt ook in de tweede helft van 2019 voortgezet. 

 

Voor een aantal begrotingsposten in de exploitatie wordt een wijziging van de begroting 

voorgelegd. Voor de personeelskosten en inhuur wordt per saldo een overschot ver-

wacht; voor deze kosten, alsmede voor het vrijwilligersbudget en voor de kapitaallasten, 

kan een wijziging van de begroting nu achterwege blijven.  

 

Leeswijzer 

Hoofdstuk 1  bevat de conclusies van deze Verkenning. Hoofdstuk 2 richt zich vervolgens 

op de loonkosten (beroepsformatie), hoofdstuk 3 gaat in op het vrijwilligersbudget, 

hoofdstuk 4 VNOG-risicogericht, hoofdstuk 5 de exploitatie en hoofdstuk 6 de investerin-

gen/projecten (kredieten). De Verkenning sluit af met een aantal bijlagen. 
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 Tweede Financiële Verkenning 2019 (januari – juni 2019), Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland  

1. Conclusies Tweede Financiële Verkenning (TFV)    
    

Saldo: op basis van de uitgaven en inkomsten in het eerste half jaar en de inzichten 

over het tweede half jaar schat de VNOG een voordelig saldo in van circa € 2,1 miljoen.  

 

Een belangrijke overkoepelende reden voor het verwachte positieve resultaat is het ge-

voerde sterk terughoudende beleid en de ingevoerde verscherpte kaders en strikte hand-

having daarvan. De verhoging van de budgetten, waartoe het AB op 27 juni heeft beslo-

ten, is in de Verkenning meegenomen. Tot aan dit besluit om de budgetten te “repare-

ren”, zijn er in principe geen exploitatie-uitgaven gedaan op die budgetten die uitstelbaar 

waren, zoals innovatie en personeelsontwikkeling. Met het ontwikkelen van nieuwe 

werkwijzen (Innovatiebudget) en een daarmee gepaard gaande training en deskundig-

heidsbevordering van de medewerkers (Opleidingsbudget) is pas op de plaats gemaakt in 

afwachting van de bestuurlijke uitspraken van de toekomstige richting van de VNOG 

(tweedaagse). Er hebben zich geen onvoorziene omstandigheden voorgedaan (post On-

voorzien hoefde niet te worden aangesproken). Evenmin is er sprake geweest van grote 

schades die tot uitkeringen aan personeel hebben moeten leiden (post Verzekeringen). 

Tevens is zeer terughoudend omgegaan met het invullen van vacatures. Deze lijn wordt 

ook in de tweede helft van 2019 voortgezet. 

 

Deze Financiële Verkenning is niet opgebouwd vanuit de programma’s, maar via een vijf-

tal groepen kosten. Hieronder een korte toelichting per groep. In de volgende hoofdstuk-

ken volgen uitgebreidere toelichtingen. 

 

Personeelskosten, kosten van inhuur en detachering van personeel: de salaris-

sen, kosten inhuur en opbrengsten detacheringen zijn geëxtrapoleerd op basis van het 

eerste half jaar. Hierbij is voorts rekening gehouden met de nu bekende vacatures, in-

huur, opbrengst van detacheringen en het cao-akkoord. Op dit budget wordt een onder-

schrijding verwacht van € 700.000.  

 

De verklaring voor de stijging van de uitgaven voor inhuur ten opzichte van de Eerste 

Financiële Verkenning komt enerzijds door ondersteuning van de inrichting van het nieu-

we E-HRM pakket en anderzijds ter tijdelijke invulling van een groot aantal vacatures bij 

team HRM. Het openstellen van vacatures gebeurt altijd in overleg met het Dagelijks Be-

stuur 

 

Vrijwilligersbudget: het eerste half jaar van de vrijwilligersbudgetten laat een neutraal 

tot heel klein positief beeld zien. De ervaringen van de afgelopen twee jaren laten zien, 

dat de uitgaven in het 2e half jaar iets lager zijn dan de uitgaven in het eerste half jaar. 

Daarom wordt er op het vrijwilligersbudget geen overschrijding verwacht tenzij het aan-

tal (grote) inzetten erg uit de pas gaat lopen of er zich andere niet voorziene zaken voor-

doen.  

 

Exploitatie: binnen de exploitatie is de verwachting dat een positief saldo kan worden 

gerealiseerd. 

 

VNOG risicogericht: voor 4 jaar (2016-2019) was in totaal € 2 miljoen beschikbaar 

gesteld om de kosten van de reorganisatie (“VNOG Risicogericht”) te dekken. Hiervan 

resteert in 2019 nog € 64.000 plus het benodigde bedrag om de overschrijdingen van de 

voorgaande jaren te compenseren. Het totale beschikbare budget wordt niet overschre-

den. 

 

 2016 2017 2018 
2019 

(prognose) 
Totaal 

(prognose) 

Budget 500 500 500 500 2.000 

Jaarlasten 837 359 649 91    1.936 

Verschil -337 141 -149 409 64 
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 Tweede Financiële Verkenning 2019 (januari – juni 2019), Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland  

 

Kapitaallasten: de prognose is een positief resultaat dat, conform vastgesteld beleid, bij 

de jaarrekening gestort zal worden in de egalisatiereserve ‘materieel’. Verwezen wordt 

naar hoofdstuk 6. 

 

Samenvatting: 

 
Samenvatting TFV 2019 
financieel 

Prognose eind 2019 
o.b.v eerste half jaar 

Personeelskosten en kosten 

van inhuur personeel 

700.000 

Vrijwilligers 0 

Exploitatie   1.000.000 

Risicogericht 400.000 

Kapitaallasten 210.000 

Storting in egalisatiereserve -210.000 

Totaal 2.100.000 

 

 

Peildata prognose:  

- Personeelskosten en inhuur: tot en met juni 

- Vrijwilligers: declaraties tot en met juni  

- Exploitatielasten: tot en met juni 

- Investeringen en kapitaallasten: tot en met juni 
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 Tweede Financiële Verkenning 2019 (januari – juni 2019), Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland  

2. Personeelslasten 
 

Voor deze Verkenning is een prognose gemaakt van de personeelslasten. Mede als ge-

volg van de overgang naar een nieuw e-HRM systeem is dit geen eenvoudige opgave. 

Het is op dit moment nog niet mogelijk om per afdeling inzicht te geven in de werkelijke 

lasten ten opzichte van de begrote. Daarom zijn voor deze Tweede Verkenning, net als 

bij de Eerste Verkenning, deze lasten voor de gehele organisatie (met uitzondering van 

de Meldkamer Oost Nederland) bekeken en geanalyseerd.  

Voor deze Tweede Verkenning zijn de personeelslasten tot en met juni gebruikt. Deze 

bedragen zijn geëxtrapoleerd tot een heel jaar en daarbij is ook rekening gehouden met 

de gevolgen van het bereikte cao-akkoord. Deze cijfers zijn exclusief vrijwilligers (zie 

hoofdstuk 3), MON (heeft een relatie met inkomsten van de Meldkamer en de Veilig-

heidsregio IJsselland), piketvergoedingen (zijn apart geraamd in de begroting) en over-

gangsrecht (wordt één op één verrekend met de betreffende gemeenten).  

Deze prognose kent onzekerheden: 

- welke vacatures ontstaan nog: uiteraard is niet te voorspellen welke vacatures 

nog gaan ontstaan en dit heeft consequenties voor de cijfers zoals deze in onder-

staande tabellen zijn opgenomen; 

- worden de opengestelde vacatures ook daadwerkelijk ingevuld; 

- als het werven niet tot benoeming leidt, kan inhuur noodzakelijk zijn, omdat vaca-

tures ontstaan op cruciale plekken in de organisatie; 

- welk deel van het Individueel Keuzebudget (IKB) wordt uitgeruild: het IKB biedt 

de mogelijkheid om fiscaal aantrekkelijke bestedingsdoelen vast te stellen in het 

kader van de cafetariaregeling. Bijvoorbeeld: een opname uit IKB kan worden 

omgezet in een netto afdracht van de vakbondscontributie, vergoeding woon-

werkverkeer. Op welke manier werknemers hier gebruik van maken, is vooraf niet 

met zekerheid te zeggen. Over het netto resultaat hoeft de VNOG geen werkge-

verslasten af te de dragen. Vooralsnog is uitgegaan van het negatiefste scenario. 

 

 

 

Personeelskosten 2019   

Verwachte personeelskosten 2019 22.168.000 

cao-stijging per 1-10-2019  541.000 

Totaal 22.709.000 

Begroot inclusief reparatie 2019 23.859.700 

Onderschrijding 1.150.700 

 

 

Samenhang met inhuur en detachering van personeel  

De tabel hierboven laat de prognose van het personeelsbudget zien. De VNOG heeft in 

haar begroting nauwelijks middelen voor inhuur. Inhuur moet bekostigd worden uit de 

vacatureruimte. In de tabel hierna worden de kosten van personeel, de inhuur en de de-

tachering gezamenlijk in beeld gebracht. Dit laat zien, dat er van de € 1,1 miljoen, die in 

de prognose overblijft van de geraamde personeelskosten uiteindelijk € 700.700 over-

blijft.  
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 TFV EFV  
Onderschrijding personeelsbudget  1.150.700 748.700  
Budget inhuur derden 416.000 364.000  
Inhuur van personeel derden -1.056.000 -689.000  
Salariskosten opengestelde vacatures* 0 -340.000  
Inkomsten uit detacheringen 190.000 160.000  

Resteert 700.700 243.700 457.000 

 
* De verwachting is nu, dat de opengestelde vacatures en de inmiddels (na 30 juni) weer ontstane vacatures 
elkaar opheffen en dus niet tot extra kosten leiden. 
 

Het verschil in prognose tussen de Eerste Verkenning (EFV) en de Tweede Verkenning 

(TFV) wordt verklaard door: 

 
  

1. Meer vacatures 242.000 
2. Minder hoge overschrijding budget gevolgen cao 160.000 
3. Hogere kosten inhuur -315.000 
4. Opengestelde vacatures hebben niet tot meerkosten geleid 340.000 
5. Hogere opbrengst detacheringen 30.000 

 457.000 

 

 

1. Het verwachte gemiddelde aantal vacatures op jaarbasis is t.o.v. de peildatum 

van de EFV gestegen van 22 naar 26 en stijgt nog verder; 

2. De cao-stijging; deze is meegevallen ten opzichte van de EFV. Hierbij werd uitge-

gaan van een stijging met 3% per 1 januari 2019 welke een last van € 700.000 

met zich mee zou brengen. Het feitelijke cao-akkoord laat een lagere stijging zien 

voor 2019 van € 541.000 met name omdat de salarisverhoging op een later tijd-

stip in gaat (per 1 oktober 3,25%,€ 750 per voltijdsbetrekking en tegemoetko-

ming in de ziektekostenverzekering); 

3. Incidenteel wordt ingehuurd, bijvoorbeeld als de bedrijfsvoering in gevaar komt. 

Deze inhuur betreft vrijwel altijd het tijdelijk invullen van een vacature. Bij het 

team HRM wordt dit jaar relatief veel ingehuurd. Enerzijds om de inrichting van 

het nieuwe E-HRM pakket te ondersteunen en anderzijds ter tijdelijke invulling 

van een groot aantal vacatures. Dit is de verklaring voor de stijging van de uitga-

ven voor inhuur ten opzichte van de Eerste Financiële Verkenning. Het openstellen 

van vacatures gebeurt altijd in overleg met het Dagelijks Bestuur. 

4. Het opstarten van een aantal procedures voor het werven van personeel is uitge-

steld en wel gestarte procedures hebben niet tot een benoeming geleid (of tot be-

noeming van interne kandidaten). De kosten van nieuw aangestelde medewerkers 

zijn opgenomen in het totaal van de prognose van de salarissen en worden dus 

niet meer afzonderlijk gepresenteerd. De instroom en uitstroom van medewerkers 

in het 2e half jaar lopen naar verwachting tegen elkaar weg.  

5. Vier medewerkers van de VNOG zijn elders gedetacheerd. 
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3. Vrijwilligersbudget 
 
De uitgaven op het vrijwilligers-urenbudget over het eerste half jaar van 2019 zijn afge-

zet tegen het budget voor het eerste half jaar van 2019. Hierna zijn deze cijfers geëxtra-

poleerd voor een heel jaar. Dit geeft het volgende beeld: 

 

 
 
In totaliteit wordt op dit moment geen overschrijding verwacht op het totale beschikbare 

budget. De onderschrijding (€ 181.000), die hierboven wordt geprognosticeerd is 2% van 

het beschikbare budget en daarmee dusdanig gering, dat niet nu al van een positief jaar-

saldo kan worden uitgegaan.  

 

De afgelopen drie jaren waren de kosten in het 2e halfjaar iets minder dan 50% van het 

eerste half jaar, zodat de toegepaste extrapolatie op basis van het eerste halfjaar onder-

bouwd is met ervaringscijfers.  

 

Als gevolg van het principe-akkoord cao-gemeenten moet voor de vergoeding aan de 

vrijwilligers rekening worden gehouden met een stijging van de uitgaven met ongeveer 

€ 60.000. Het bedrag dat hiervoor gereserveerd is, is ruim voldoende.  

 

De inzeturen zijn niet in te schatten en blijven daarmee een onzekere factor. Uit de hui-

dige prognose blijkt echter wel dat, hoewel er niet zoals vorig jaar veel inzetten zijn ge-

weest vanwege de droogte, de inzetten structureel meer budget vragen.  

 

Voor de kazernering dagbezetting (Doetinchem en Zutphen) is € 100.000 beschikbaar 

gesteld voor 2019. Dit is niet voldoende om de bezetting van met name de post Doetin-

chem rond te krijgen. Hier wordt een forse overschrijding verwacht, die vooralsnog bin-

nen het totale budget kan worden opgevangen. Zonder gewijzigd beleid blijkt uit deze 

cijfers, dat de kazernering dagbezetting € 200.000 structureel meer kost.  

 

deelbudgetten begroot
half jaar 

begroting

registraties tot 

en met juni

prognose 

einde van het 

jaar

over- of 

onderschrei-

ding 

deelbudget

vaste vergoeding 1.225.000      612.500        611.301              1.223.000          2.000 

inzeturen 1.590.000      795.000        912.896              1.826.000     -236.000 

kazernering avond/weekend 975.000        487.500        479.698                959.000        16.000 

kazernering dagbezetting 100.000        50.000          96.870                  194.000       -94.000 

vakbekwaam blijven 1.602.000      801.000        781.345              1.563.000        39.000 

vakbekwaam worden 636.000        318.000        307.537                615.000        21.000 

vakbekwaamheid ondersteuning. 280.000        140.000        120.500                241.000        39.000 

Periodiek Preventief Medisch Onderzoek (PPMO) 128.000        64.000          46.248                    92.000        36.000 

keuringen 25.000          12.500          10.990                    22.000          3.000 

brandveilig leven 20.000          10.000          5.229                      10.000        10.000 

vergaderen 70.000          35.000          24.256                    49.000        21.000 

onderhoud 145.000        72.500          65.203                  130.000        15.000 

declaraties 115.000        57.500          58.269                  117.000         -2.000 

overig 139.000        69.500          54.590                  109.000        30.000 

sub-totaal 7.050.000      3.525.000      3.574.932      7.150.000          -100.000 

raming percentage werkgeverslasten 7% 480.962        246.750        201.000                400.000        80.962 

reservering  looncompensatie 260.000                  60.000       200.000 

TOTAAL 7.790.962      3.771.750      3.780.000      7.610.000            180.962 

primitieve begroting 6.810.962      

reparatie begroting  2019 880.000        

incidenteel kazernering 100.000        

TOTAAL 7.790.962      
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Zoals in de Eerste Financiële Verkenning al gemeld, zijn er diverse beheersmaatregelen 

getroffen om een overschrijding van het vrijwilligersbudget voor de beïnvloedbare kosten 

te voorkomen. De toen genoemde maatregelen worden onverminderd doorgezet. Daar-

naast worden in de koppeling tussen veiligheidspaspoort en het e-hrmpakket stappen 

gezet om de informatie uit beide pakketten te optimaliseren en zo nodig te corrigeren. 
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4. Exploitatie 
 
Conclusie 

De VNOG verwacht een positief jaarrekeningsaldo in de exploitatie. De voordelen ont-

staan met name doordat onderwerpen niet worden opgepakt in afwachting van de uit-

komsten van de bestuurstweedaagse. Bij bijvoorbeeld de onderhoudsbudgetten wordt 

geen onderuitputting gezien, maar ook geen overschrijding. De daarvoor in de begroting 

opgenomen budgetten zijn nodig om het materieel in goede conditie te houden. Binnen 

bedrijfsvoering zijn wat kleinere budgetten beter in beeld en worden nu structureel ver-

ankerd in de begroting.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programma Toelichting
Prognose 

voordeel

Prognose 

nadeel
S/I

0. Organisatiebreed

1. Zorg voor personeel

Iedere afdeling heeft zijn eigen budget “zorg voor personeel”. 

Organisatiebreed wordt hierop incidenteel (120.000 geraamd 

30.000 uitgegeven) € 60.000 verwacht te onderschrijden. Een 

herverdeling over de afdelingen is wel nodig.

€ 60.000 I

1. Risicobeheersing

1. Algemeen

Binnen de totale exploitatie van risicobeheersing wordt verwacht 

€ 125.000 te onderschrijden. De redenen hiervoor zijn, dat  

voorgenomen bestedingen zijn bevroren en activiteiten niet in 

gang zijn gezet vanwege personeelsschaarste en activiteiten rond 

het Brandweerlab tijdelijk zijn stilgelegd vanwege een 

heroriëntatie.

€ 100.000 I

2. Subsidie IOV

Deze subsidie wordt op landelijk niveau verleend, maar er 

moeten uit hetzelfde budget meerdere programma's worden 

bekostigd. Dit leidt tot een structurele daling voor dit programma. 

€ 17.000 * S

2. Incidentbestrijding

Geen afwijkingen.

3. Brandweerondersteuning

1.     Materieel en logistiek

Onderhoud voertuigen lijkt een licht voordeel te realiseren, maar 

de storingen bij (met name) de hoogwerkers kunnen dit ook weer 

teniet doen. De storingen zijn meestal fors en duur. 

2.     Onderho ud Brandkranen

In 2020 worden de geboorde putten overgedragen aan de 

gemeenten. Hiervoor worden de putten nog eenmaal door ons 

onderhouden.

€ 30.000 * I

3.     Huisvesting

Bij huisvesting wordt nog steeds een rem gezet op aanvragen 

omtrent aanpassing en onderhoud huisvesting. Dat zorgt voor een 

voordeel bij facilitaire zaken en huisvesting (duurzame 

goederen). Op het gebied van huur wordt een klein nadeel 

verwacht. Als de verwachting uitkomt zullen voor- en nadelen 

elkaar opheffen.

4.     Vakbekwaam worden
Als alle leergangen doorgang vinden, wordt een gering tekort 

verwacht, maar er wordt gestuurd op de nullijn. 

5.     Vakbekwaam blijven PPMO
Het aantal medewerkers, dat wordt gekeurd, blijft iets achter bij 

de ramingen. Dit leidt tot een onderschrijding van € 30.000. 
€ 30.000  I

4. Crisisbeheersing

Er wordt een gering voordeel verwacht.

5. GHOR

1.     Inkopen ketenpartners

Voor 2019 een geringe overschrijding ( € 10.000) van het budget. 

Maar dit bedrag kan dit jaar nog worden opgevangen binnen het 

programma.

6. Meldkamer Oost Nederland

Geen afwijkingen.
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* Deze onderwerpen zijn meegenomen in begrotingswijziging 22. 

 

 

Bijzonderheden 

Gouden rookmelder 

Het project Leef Samen van de Achterhoek heeft een expert-prijs gewonnen in het kader 

van Brandveilig Leven. Hieraan is een prijs van € 1.500 gekoppeld. 

 

Nazorg 

Er is meer behoefte aan nazorg in 2019 onder andere doordat het 10 jaar geleden is, dat 

het incident met Koninginnedag zich voltrok. Dit heeft een lichte overschrijding van het 

budget tot gevolg. 

7. Bedrijfsvoering

1.     Instituut Fysieke Veiligheid Bijdrage aan het IFV structureel hoger. € 5.500 * S

2.     Vereniging Nederlandse 

Gemeenten
Lidmaatschap ivm brandweerkamer en college van arbeidszaken. € 10.000 * S

3.     Bankkosten
Kosten simpled card niet structureel doorvertaald in de 

meerjarenbegroting.
€ 7.000 * S

4.     Personeelsontwikkeling

Het budget wordt dit jaar niet uitgeput. Er blijft ongeveer € 

150.000 over waarvan wordt voorgesteld deze in 2020 en 2021 te 

gebruiken voor de werkplaats in de het kader van organisatie- en 

personeelsontwikkeling. Verwezen wordt naar de reader voor de 

bestuurstweedaagse. 

€ 150.000 I

5.     Schadeclaim bij KPN

Als gevolg van het niet tijdig opleveren van het project "Iedereen 

in beeld" is er een claim bij de KPN neergelegd. Hierover is 

overeenstemming bereikt voor een totaalbedrag van € 215.000 

en leidt tot een betaling aan de VNOG. In 2018 is hiervoor al  € 

120.000 opgenomen in de jaarrekening en in 2019 wordt het 

restant ontvangen.

€ 95.000 * I

6.     Inhuur personeel, niet kunnen 

opzeggen leveringscontracten, 

juridische kosten

Als gevolg van het niet tijdig opleveren door KPN hebben 

contracten en inhuur langer doorgelopen dan gepland was. Dit 

heeft meer-kosten tot gevolg gehad. Verder is er ook juridisch 

advies ingewonnen over de claim. Als dekking voor deze kosten 

kan de schadeclaim bij KPN worden gezien. 

€ 95.000 * I

7.     Licentiekosten
Licentiekosten van de Meldkamer zijn abusievelijk niet 

opgenomen als nog te betalen in 2018
€ 15.000 * I

8.     Verzekeringen

Prognose incidenteel overschot. Door een gering aantal lopende 

dossiers in de ongevallenverzekering (personeel) worden minder 

uitgaven verwacht op het geraamde eigen risico c.q. de met 

ingang van dit jaar niet meer verzekerde – maar wel 

gegarandeerde – schadesoorten. De schaderatio op de 

verzekering voor het wagenpark is met 92% op 1-8-2019 zodanig 

dat de verzekeraar de polis niet kan opzeggen; wel wordt t.o.v. 

2019 een ca. € 40.000 hogere premie verwacht. Een werkgroep 

bestaande uit medewerkers M&L, ARBO, personeelszaken en 

verzekeringen volgt het schadeverloop om preventieve 

maatregelen te kunnen nemen (communicatie / bewustwording, 

opleiden & oefenen).

€ 80.000 I

9.     Inkoopadvies

Op het budget inkoopadvies, meestal gebruikt voor advies van 

externe aanbestedingsjurist, maar ook voor landelijke 

aanbestedingen in IFV-verband  wordt een geringe overschrijding 

verwacht. 

€ 10.000

8. Directie en control

1.     Innovatiebudget en 

bestuursopdracht directeur

Bij de EFV2019 is van het innovatiebudget ad € 285.000 een 

bedrag van € 100.000 afgezonderd onder de noemer 

“bestuursopdracht directeur”. Tot op heden zijn er geen uitgaven 

gedaan. Wellicht leidt de bestuurstweedaagse, de uitwerking van 

dienstverleningsscenario’s, alsmede de organisatieontwikkeling 

tot het doen van exploitatieuitgaven en / of inhuur. Voor 2019 kan 

met een overschot van € 250.000 rekening worden gehouden. 

€ 250.000 I

2.     Accountantscontrole
Extra controle werkzaamheden door de accountant voor de 

jaarrekening 2018 hebben tot een meerwerk factuur geleid. 
€ 19.000 * I

3.     Risicomanagement
Budget wordt dit jaar bijna niet gebruikt. Initiatieven worden 

genomen zodra vacatures op dit gebied zijn ingevuld.
€ 27.000 I

4.     Vertrouwenspersonen
Er wordt gewerkt met externe vertrouwenspersonen, daardoor 

moet het budget worden verhoogd met inhuurkosten.
€ 5.000 * S

9.Algemene dekkingsmiddelen

1.     Onvoorzien Nog beschikbaar € 83.000 I

2.     Prijscompensatie Nog beschikbaar € 170.000 I

3.     Brede doeluitkering 

rampenbestrijding

Voor 2019 wordt looncompensatie toegekend in de BDuR. Dit 

levert een hogere bijdrage op dan geraamd in de begroting 2019
€ 126.176 * S

€ 1.171.176 € 213.500

 Totaal € 957.676



 

 

12 

 

 Tweede Financiële Verkenning 2019 (januari – juni 2019), Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland  

 

Verhuizing van de Europaweg 

Afgelopen periode is gewerkt aan het voornemen om voor het einde van het jaar een 

alternatieve locatie te vinden voor het kantoor aan de Europaweg. Alternatieven zijn be-

keken evenals het uitwerken van de consequenties van de verhuizing. Deze uitwerking 

laat zien dat de impact van een verhuizing zowel qua incidentele kosten als de benodigde 

personele capaciteit groot is. Om dit zorgvuldig af te wegen tegenover de structurele 

besparing die gerealiseerd kan worden, is meer tijd nodig. De besluitvorming over de 

overgang naar een eventuele nieuwe locatie is daarom uitgesteld. De volgende stap is, 

dat de risico’s en de kosten verder uitgediept worden.  
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5. Voortgang VNOG-risicogericht 
 

In de Kadernota 2016 is een budget van in totaal € 2 miljoen (verdeeld over vier jaar 

(2016 – 2019), vier keer € 500.000) beschikbaar gesteld om de kosten van de reorgani-

satie (“VNOG Risicogericht”) te dekken. Hierbij is bepaald dat de dekking van deze kos-

ten binnen de begroting van de VNOG moet plaatsvinden.  
 
De proceskosten VNOG Risicogericht bestaan met name uit de procesbegeleiding ten be-

hoeve van de implementatie van de reorganisatie, mobiliteitsbevordering en begeleiding 

van outplacements. Een overzicht van de uitgaven, dat niet gewijzigd is sinds de Eerste 

Financiële Verkenning 2019: 

 

VNOG Risicogericht 2016 2017 2018 
2019 

Totaal 
prognose 

Prognose 2016-2019 

Proceskosten  472 134 308 pm 914 

Meerkosten OR 79 0 0 0 79 

Ontslagvergoedingen 173 0 250 91 514 

Boventalligheid 113 225 91 0 429 

Jaarlasten 837 359 649 91    1.936 

Tekort voorgaand jaar 0 337 196 345 -  

Totaal 837 696 845 436 1.936 

Jaarbudget 500 500 500 500 2.000 

Saldo ultimo -337 -196 -345 64 64 

bedragen x € 1.000 
 

Het bedrag van € 91.000 voor 2019 is een aanname over de definitieve kosten van een 

vertrekregeling. Uit bovenstaand overzicht blijkt, dat er voor 2019 daarna nog € 64.000 

resteert van de € 2 miljoen, die beschikbaar was voor de jaren 2016-2019. De over-

schrijding van € 345.000 van de jaren 2016 tot en met 2018 is ten laste gekomen van de 

jaarrekeningresultaten van die betreffende jaren. Deze € 345.000 moet de VNOG daarom 

overhouden in 2019 als onderdeel van een gunstig jaarrekeningresultaat. Daarnaast 

houdt de VNOG de genoemde € 64.000 over, waarvoor geen bestemming is. Concreet 

betekent dit, dat hierdoor het budget in de begroting 2019 met minimaal € 409.000  

(= € 345.000 + € 64.000) wordt onderschreden.  
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6. Investeringen en kapitaallasten  
 
Ten opzichte van de Eerste Financiële Verkenning is de prognose van de kapitaallasten 

niet gewijzigd. Doordat de VNOG begint met afschrijven in het jaar na gereedkomen van 

de investering, zijn de kapitaallasten voor het overgrote deel al bekend aan het begin 

van het jaar. 

 

Met een groot deel van de kredieten in materieel is nog niet begonnen met de uitvoering. 

De voorstellen, die voorliggen in de Bestuurstweedaagse met betrekking tot het materi-

eelspreidingsplan zijn hiervan de reden. Zodra besluitvorming heeft plaatsgevonden, 

worden kredieten afgesloten en nieuwe aangevraagd.  

 

De prognose van de lopende kredieten is dat deze niet worden overschreden. 

 

Er is een egalisatiereserve kapitaallasten (‘materieel’ / ‘afschrijvingen’) waarin voordelen 

op het kapitaallastenbudget gestort worden, om toekomstige fluctuaties in benodigd ka-

pitaallastenbudget op te kunnen vangen. Dit is vastgesteld beleid. Het voordeel zal in 

2019 ook worden toegevoegd aan de egalisatiereserve.  

 

 

 

 

 

 
 



 

 

15 

 

 Tweede Financiële Verkenning 2019 (januari – juni 2019), Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland  

 
Bijlagen 
 

Bijlage 1. Stand reserves 

 

Onderstaand overzicht geeft de stand van de reserves weer tot en met de vergadering 

van het Algemeen Bestuur van 27 juni.  

 
Bestemmingsreserves: Saldo per 1-8-2019 

Algemene reserve 400.896 
Jeugdbrandweer Oost-Gelre 5.436 
Egalisatiereserve afschrijvingen 959.887 
Bestemmingsreserve frictiekosten LMS 500.000 
Bedrijfsvoeringsreserve 881.735 

Totaal reserves 2.747.954 

 

Algemene reserve 

De omvang van deze reserve is gebaseerd op de risico’s zoals deze zijn opgenomen in de 

paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing bij de begroting 2019. Het betreft 

een inschatting van de risico’s m.b.t. ARBO / RI&E, waarbij de gevolgen voor 50% ge-

dragen worden door de VNOG. Op basis van dit door het Algemeen Bestuur vastgestelde 

uitgangspunt is deze reserve beklemd. In het laatste kwartaal van dit jaar begint de me-

dewerker voor risicomanagement. Onderdeel van zijn werkzaamheden zal het opstellen 

van een notitie risicomanagement zijn. Hier zal ook een relatie worden gelegd met de 

gewenste omvang van de risicobuffer (Algemene reserve en Bedrijfsvoeringsreserve). 

 

Jeugdbrandweer Oost Gelre 

De VNOG heeft van de voormalige Stichting Jeugdbrandweer Oost Gelre, na het opheffen 

van deze stichting, deze reserve ontvangen. De Stichting is opgegaan in de Jeugdbrand-

weer VNOG. Dit bedrag blijft gelabeld voor de nieuwe jeugdgroep Oost Gelre binnen de 

Jeugdbrandweer VNOG en is daarom in een reserve gestort. 

 

Egalisatiereserve afschrijvingen (‘materieel’ / ‘kapitaallasten’) 

Volgens de nota “afschrijven en investeren” moet de VNOG het verschil tussen begrote 

en werkelijke kapitaallasten storten/onttrekken en daarnaast de boekwinsten van ver-

kochte voertuigen reserveren om schommelingen in de kapitaallasten op te kunnen van-

gen. 

 

Bestemmingsreserve frictiekosten LMS 

Via de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding heeft de VNOG van het rijk eenmalig 

€ 500.000 extra ontvangen voor de mogelijke frictiekosten, die bij de VNOG achterblijven 

na de totstandkoming van de landelijke meldkamer. 

 

Bedrijfsvoeringsreserve 

Deze bestemmingsreserve is ingesteld uit het jaarrekeningresultaat 2017, met een 

maximale hoogte van € 600.000. Hierbij is tevens bepaald, dat dit alleen voor 2018 en 

2019 geldt. Als gevolg van besluitvorming in het Algemeen Bestuur op 27 juni is  

€ 328.668 in deze reserve gestort. Het betreft hier de afwikkeling van financieel techni-

sche correcties uit het clusterverleden. Als er in de rest van 2019 geen onttrekkingen 

plaatsvinden, zal hierdoor het bovengenoemde maximum overschreden worden. Bij de 

concept Kadernota, te behandelen in het AB van 12 december, volgt een voorstel hier-

omtrent. Hierbij kunnen de uitkomsten van de bestuurlijke tweedaagse – en het feitelijk 

verloop van de lasten en baten in het laatste kwartaal van 2019 betrokken worden.  
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Bijlage 2. Voortgang aanbevelingen uit eindrapport Evaluatie jaarrekening 2017 

 

In december 2016 heeft het DB besloten om begin 2018 een analyse te maken van de 

jaarrekening 2017. Deze “Evaluatie jaarrekening 2017” is projectmatig opgepakt. Een 

ambtelijke toetsingsgroep vanuit de gemeenten heeft het project gevolgd. De adviezen 

en suggesties van de groep zijn verwerkt in het eindrapport van de Evaluatie. In totaal 

bevatte dit rapport 34 aanbevelingen. Op 28 juni 2018 is de Evaluatie Jaarrekening 2017 

toegelicht en besproken in het Algemeen Bestuur.  

 

Geregeld is de afgelopen tijd in reguliere P&C-documenten gerapporteerd op de voort-

gang van de uitvoering van de 34 aanbevelingen. De aanbevelingen zijn inmiddels ofwel 

allemaal uitgevoerd, of hebben hun plek gevonden in het traject “Versterking VNOG”, dat 

na de bestuurlijke tweedaagse in september 2019 zal leiden tot verdere keuzes over de 

toekomst van de VNOG en die uiteindelijk hun plek zullen krijgen in de Kadernota 2021 

e.v.. Zie hieronder de eindstand van de 34 aanbevelingen..  

 

Daarmee kan nu het project “Evaluatie jaarrekening 2017” formeel worden afgesloten, 

alsook de separate voortgangsrapportage.  

 
  Aanbeveling Hoe Planning  Stand 

  Categorie “Financiën op orde”  Meenemen in P&C docs    

1. Blijf de vacaturestop handhaven en 
toepassen. 

Overzicht opstellen. AB nov 2018:  
TFV2018  
 

Gehandhaafd m.u.v. 
cruciale vacatures, 
die steeds separaat 
voorgelegd. 

2. Ga terughoudend om met inhuur.  Budgethouders 
 
 

continue Gedaan. 

3. Bestem de bestemmingsreserve 
Bedrijfsvoering [=positief saldo van 
de Jaarrekening 2017] zoveel moge-
lijk als buffer voor het opvangen van 
een waarschijnlijke overschrijding 
van personeelskosten in 2018. Zoek 
voor 2019 en verder naar een struc-
turele oplossing.  

Ter overweging bij jaarre-
kening 2018. 

AB jun 2019: 
JR2018 

Afgewogen bij Jaar-
rekening 2018. Be-
stemmingsreserve 
niet ingezet ter 
dekking van over-
schrijding, maar 
behouden als buffer. 

4. Voeg conform spelregels het voordeel 

op de kapitaallast 2018 toe aan de 
egalisatiereserve (…). 

Af te wegen bij bestem-

ming resultaat 2018. 
 

AB jun 2019: 

JR2018 

Storting gedaan bij 

jaarstukken 2018.  

5. Onderzoek of er in 2018 kredieten 
met een afschrijvingswaarde van  
€ 180.000 doorgeschoven kunnen 
worden naar 2019, zodat voor 2019 
de nullijn nog gehandhaafd kan wor-
den voor de kapitaallasten.  

Jaarrekening 2018, on-
derdeel van overheveling 
kredieten. 
 

AB jun 2019: 
JR2018  
 

Gedaan in Jaarreke-
ning 2018. Door 
uitstel diverse inves-
teringen nullijn 2019 
gehandhaafd. 

6. Overweeg om de begroting voor 
2018 met een bedrag van € 26.526 
neerwaarts bij te stellen, naar het 
niveau van de werkelijke inkomsten 
vanuit de provinciale subsidie ‘Impuls 
Omgevingsveiligheid’ (af te ronden 
op € 104.000).  

Afweging mogelijk bij 
Eerste Financiële Verken-
ning 2019 
 
 

DB jun 2019: 
EFV2019 
 

Gedaan in de Twee-
de Financiële Ver-
kenning. 

7. Overweeg bij de Kadernota 2020 om 
de doorgevoerde korting op het bud-
get onderhoud voertuigen per 2020 
weer ongedaan te maken. Verhoog 
het budget met € 300.000.  

Bezien in het geheel van 
de exploitatie BO 

AB mrt 2019: 
Kadernta 2020  

Gedaan in Kadernota 
2020-2023 

8. Overweeg om voor 2019 en 2020 de 
taakstelling van € 150.000 op het 
huurbudget te schrappen ivm aan-
houden 4e en 5e etage Europaweg. 

Begrotingswijziging AB mrt 2019: 
Kadernta 2020 

Gedaan in Kadernota 
2020-2023 

9. Overweeg bij de Kadernota 2020 om 
het budget voor huur, € 115.800, op 
een realistisch niveau te brengen (…)  

Meenemen in traject Ka-
dernota 2020  

AB mrt 2019: 
Kadernta 2020 

Gedaan in Kadernota 
2020-2023 

10. Overweeg bij de Kadernota 2020 om Meenemen in traject Ka- AB mrt 2019: Gedaan in Kadernota 
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het budget voor ICT-/ Informatiekos-
ten te verhogen met € 300.000 per 
2020. 

dernota 2020  Kadernta 2020 2020-2023 

11. Beschouw hoe het verwachte structu-
rele voordeel binnen de exploitatie  
(…) kan worden ingezet (herverdeling 
binnen de exploitatie) ter deel-
dekking van de verwachte tekorten in 
de exploitatie. Breng de restant-
tekorten in bij het traject van de 
Kadernota 2020. 

Meenemen in traject Ka-
dernota 2020 

AB mrt 2019: 
Kadernta 2020 

Meegewogen bij 
opstellen Kadernota 
2020-2023 

  Categorie "Sturen op financiën" Uitwerken in voorstel-
len 

   

12. Geef prioriteit aan het herzien van de 
werkwijze rondom de personeelsbe-
groting per 2020 (kadernota 2020 

(…), conform bijlage 3.  

Meenemen in traject Ka-
dernota 2020. 

AB mrt 2019: 
Kadernota 
2020 

Gedaan in Kadernota 
2020-2023 

13. Herzie jaarlijks het Meerjaren Inves-
teringsprogramma (MJIP) (o.a. op 
volledigheid, actuele markt- en prijs-
ontwikkelingen, etc.) en de daaruit 
voortvloeiende prognoses van de 
afschrijvingslast. Bezie het effect van 
in het verleden genomen besluiten 
over de BTW over investeringen in 
relatie tot de BDUR en de hoogte van 
de gemeentelijke bijdrage en doe 
hier een voorstel over. Maak voor 
belangrijke activagroepen inzichtelijk 
welk materieel (en hoeveel daarvan) 
VNOG bezit en geef hiervan het to-
taal van de vervangingswaarde weer. 

Meenemen in traject Ka-
dernota 2020. 

AB mrt 2019: 
Kadernta 2020 

Gedaan in Kadernota 
2020-2023 

14. Leg de berekeningsgrondslag voor de 
kapitaallasten vast:  85% ramen over 
de toekomstige investeringen, 100% 
over de gedane investeringen. 

Kadernota 2020 (ra-
mingsgrondslagen).  

AB mrt 2019: 
Kadernta 2020 

Gedaan in Kadernota 
2020-2023 

15. Pas kredieten aan, al naar gelang het 
aanbestedingsresultaat (naar boven 
en naar beneden). Neem dit mee als 
onderdeel van de Fin. Verkenning. 

Verwerken in begrotings-
wijziging. 
 
 

AB nov 2018: 
Diverse begr. 
wijzigingen 
2018 

Vastgesteld in AB 
nov 2018 
 

16. Onderscheid kredietvoorstellen con-
sequent naar vervangings-
investeringen en uitbreidingsinveste-
ringen c.q. die beleidsinhoudelijke 
wijzigingen betreffen en/of over-
schrijdingen. 

Meenemen bij kredietaan-
vraag 
 
 

AB nov 2018: 
aanvraag kre-
dieten 2019 

Vastgesteld in AB 
nov 2018 

17. Sta in het MJIP vervangingsinveste-
ringen (“oud voor nieuw”) toe. Leg 
besluitvorming over het andere type 
investeringen, tot een bepaalde 
grens, bij DB (validatie achteraf in 
AB) om slagvaardigheid te vergroten. 

Update Financiële veror-
dening  
 
 

AB dec 2018: 
Verordening  

Vastgesteld in AB 
dec 2018 

18. Laat bij de aanvraag van een krediet 
altijd toetsen op de onderbouwing, 
de noodzaak, de gevolgen voor de 
exploitatie etc.  

Fin adviseurs bevragen 
budgethouders 

continu  

19. Beoordeel de huidige afschrijvings-
termijnen en stel ze waar nodig bij 
naar reële waarde. 

Nieuwe lijst met afschrij-
vingstermijnen 

DB nov 2018 Vastgesteld in DB 
nov 2018 

20. Pas de reeds vastgestelde spelregels 
rondom de ‘egalisatiereserve af-
schrijvingen’ toe. 

  Is opgepakt als 
aangegeven bij 
aanbeveling 4. 

21. Neem de ontwikkeling van de egali-
satiereserve voortaan mee in de P&C 
cyclus bij het onderdeel kredieten. 

Zie P&C-documenten, 
bijlage. 

AB nov 2018: 
TFV2018 

Gedaan in Tweede 
Financiële Verken-
ning 2018 

22. Pas vanaf 2020 de begroting kapi-
taallast aan op basis van het MJIP. 

 AB mrt 2019: 
Kadernta 2020 

Gedaan in Kadernota 
2020-2023 

23. Schets het meerjarig beeld van de 
kredieten bij de Kadernota en de 
begroting. 

Zie aanbeveling 13 en 26.  - AB mrt 2019: 
Kadernta 2020 
  

Gedaan in Kadernota 
2020-2023. 



 

 

18 

 

 Tweede Financiële Verkenning 2019 (januari – juni 2019), Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland  

24. Zet geen structurele personeelsleden 
meer in op incidentele gelden (bijv. 
vanuit de provinciale subsidie). 

Budgethouders continu  

25. Zorg ervoor dat bij uitbreiding van 
het wagenpark ook de onderhouds-
budgetten structureel worden opge-
hoogd. 

Opstellen ramingsgrond-
slag per type voertuig 

continu  

26. Houd rekening met uitkomsten van 
aanbestedingen bij (toekomstige) 
ramingen. 

Meenemen bij kredietaan-
vraag 

AB nov 2018: 
aanvraag kre-
dieten 2019 

Vastgesteld AB nov 
2018 

27. Zorg voor definitieve afronding van 
het Demarcatie huisvesting project. 
 
 

 Loopt Loopt Loopt, opgenomen in 
‘Agenda Versterking 
VNOG’. 

  Categorie "Sturen op opgaven, 
doelen en activiteiten" 

Landt in Kadernota en 
Programmabegroting 

   

28. Voer het gesprek over de doelen die 
gewenst zijn. Maak aan de hand 
daarvan onderbouwde keuzes. 

Projectmatig, starten met 
IB en BO 

AB 2019 
 

Volgt bij tweedaagse 
AB sep 2019 / Ka-
dernota 2021.  

29. Vereenvoudig P&C-instrumentarium 
(minder instrumenten). 

Inzichtelijk maken via 
kwaliteitszorgsysteem 

volgt Loopt, volgt o.a. uit 
keuzes omtrent 
organisatiemodel 
(na tweedaagse 
e.v.). 

30. Maak het P&C-instrumentarium in-
houdelijker (meer over doelen, min-
der over activiteiten) en aanspreken-
der (zie andere VNOG presentatie-
vormen als voorbeeld). Formuleer de 
begrotingsprogramma’s vanuit de 
maatschappelijke opgave.  

Projectmatig, starten met 
IB en BO 

AB 2019 
 

Verdere invulling 
volgt op de keuzes 
die na de tweedaag-
se AB sep 2019 / 
Kadernota 2021 e.v. 
worden gemaakt. 

31. Laat de verantwoording in de P&C-
documenten minder financieel gericht 
en meer inhoudelijk zijn. 

Projectmatig, starten met 
IB en BO 

AB 2019 Idem 

32. Sluit de instrumenten beter op elkaar 
aan. 

Inzichtelijk maken via 
kwaliteitszorgsysteem 

volgt Loopt. Prestatiekaart 
qua lay-out inmid-
dels bijgesteld, ook 
ingedeeld op de 
maatschappelijke 
opgaven, net zoals 
de begroting. 

33. Leg meer het verband tussen wat er 
bereikt (gaat) worden en wat het 
kost. 

Projectmatig, starten met 
IB en BO 

AB 2019 In programmabegro-
ting 2020 eerste 
stappen gezet (op-
gavegerichte begro-
ting, met speciale 

aandacht voor IB en 
BO). Vervolgstappen 
volgen na tweedaag-
se.  

34. Onderzoek de optie van een werkwij-
ze met plustaken voor individuele 
gemeente. 

Vooralsnog getempori-
seerd. 

On hold. Discussie kan in 
tweedaagse AB sep 
2019 / Kadernota 
2021 e.v. 
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Bijlage 3. Aanbevelingen en adviezen van de gemeentelijke Commissie Van der Jagt - Van Arkel uit haar rapport ‘Inzicht geeft Uitzicht’ van december 2018 
 
Ten tijde van de eerste prognoses van de Tweede Financiële Verkenning 2018 bleken er financiële problemen bij de VNOG, waarvan de omvang groter was dan verwacht. Er 
werd eind september 2018 een gemeentelijke Commissie (Commissie Van der Jagt – Van Arkel) ingesteld om hier een nadere analyse op uit te voeren. In het AB van de-
cember 2018 presenteerde deze gemeentelijke Commissie haar bevindingen en aanbevelingen in haar rapport “Inzicht geeft uitzicht”. De voortgang op de uitvoering van de 
aanbevelingen van de Commissie volgt hierna. 
 
Nr. Aanbeveling/advies van Commissie Van der Jagt – Van Arkel Stand opvolging door VNOG 

 Financiële techniek  

1. Wij bevelen u aan om de indexeringssystematiek aan te passen, zodat de begroting van de VNOG beter aansluit op de daadwerkelijke ontwikkeling 

met betrekking tot de loonkosten en de inflatie op de overige kosten. Wij adviseren u om voor loonkosten en materiele kostenstijgingen separate 

indexeringen toe te passen. 

Afzonderlijke indexen voor loon-

kosten en materiële kosten past 

VNOG al toe; voor de precieze werk-
wijze is een gesprek gevoerd met een 

aantal financiële ambtenaren en in de 

Kadernota 2021 volgt een voorstel. 

2. Met betrekking tot het Meerjaren Investeringsprogramma (MJIP – investeringen / kapitaallasten). Wij adviseren de aanbevelingen uit het rapport 

Evaluatie Jaarrekening 2017 over te nemen en te implementeren en onderzoek te doen naar de mogelijkheden om de opgenomen aanvullende 

aanbevelingen (inkoopvolume en efficiëntere inzet materieel) door te voeren. 

 Wordt meegenomen in de 
bestuurlijke tweedaagse en het 

vervolg daarop. 

 Financieel beleid  

3. Wees terughoudend met het inboeken van taakstellingen en raam kosten en opbrengsten reëel.   
4. Zorg voor lange termijnvisie. Versterk de slagkracht en zorg dat vacatures, die hieraan een bijdrage kunnen leveren, worden ingevuld. Maak het MT 

verantwoordelijk voor een lange termijn borging van de financiële positie. 

Vacatures voor sleutelposities 

worden nu ingevuld. 

5. Wij adviseren om op korte termijn inzichtelijk te maken wat de structurele doorwerking is van alle voor- en nadelen voor 2019 en te bezien wat dit 

betekent voor de vastgestelde begroting 2019. Het eigen vermogen zal - rekening houdend met de tekorten voor 2018 – niet toereikend zijn om een 

negatief rekeningsaldo voor 2019 op te vangen. Deelnemende gemeenten zullen moeten worden voorbereid op deze nadelen. De begrotingen van 

de deelnemende gemeenten voor 2019 zijn immers net vastgesteld zonder dat hiermee al rekening is gehouden. 

 Zie de Tweede Financiële 

Verkenning 2019. 

6. Wij adviseren, mede op basis van een geactualiseerd en zo mogelijk uitgebreid risicoprofiel, het benodigde weerstandsvermogen opnieuw te beoor-

delen en hierover bestuurlijke besluitvorming te vragen. 

Nog niet gebeurd. Vacature risicoco-

ordinator ingevuld per 16 september 

2019. Streven is om in de meerjaren-

groting 2021-2024 in het voorjaar 
2020 een bijgewerkte inventarisatie 

van de bedrijfsvoeringsrisico’s op te 

nemen. 

6a. Wij bevelen u aan om nog eens kritisch te kijken naar de risico-inventarisatie en daarbij met name naar de financiële risico’s, waarbij het benodigde 

weerstandsvermogen meegewogen dient te worden. 
Idem. 

7. Wij bevelen aan nauwlettend toe te zien op de naleving van de recent gemaakte afspraken rond declareren van vrijwilligersvergoedingen.  
8. Wij adviseren om het eigenaarschap van de posten voor de declaratie van uren te vergroten en hiertoe maatregelen te nemen. Onder handen. Onderdeel 

organisatie-ontwikkeling.  

9. Zie toe of de reeds ingezette maatregelen voor de informatievoorziening van vrijwilligers afdoende wordt geïmplementeerd en zie toe op de resulta-

ten hiervan. 

Onder handen. De info. voorzie-

ning over vrijwilligers in HRM-
systeem en in vrijw. administra-

tie wordt op elkaar afgestemd. 

10. Wij adviseren u om ervoor te zorgen dat er ruimte is (bijv. via vermogen) om schommelingen in pieken op te vangen als gevolg van een bovenge-
middeld aantal incidenten met bijbehorende uitrukken, in verband met bijvoorbeeld weersomstandigheden, droogte, heidebranden en extreme 

nattigheid. Hierbij dient ook het risico meegewogen te worden van de effecten van extreme klimaat- en weersverandering. 

Nog niet gebeurd. 

11. Bij instroom van vrijwilligers dient rekening gehouden te worden met de doorwerking in alle relevante budgetten.  Meegenomen in de reader 
voor de tweedaagse 

12. Beoordeel en herzie het beleid van instroom van vrijwilligers. De huidige aanpak leidt tot extra kosten die nu niet gedekt zijn.  Wordt meegenomen in de 
bestuurlijke tweedaagse. 
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13. Wij bevelen u aan om de vacaturestop opnieuw te beoordelen en bij vacatures keuzes te maken die ertoe bijdragen dat de organisatie in ontwikke-

ling kan komen en blijven. Dring de externe inhuur hierbij terug. 
  

 

14. Wij adviseren de werkgroep Huisvesting de opdracht te geven om op basis van een nader aan te geven kwaliteitsniveau te zoeken naar goedkopere 

vormen van huisvesting. 
 Onderzoek heeft plaatsge-

vonden, Zie elders in deze 

Verkenning. 

14a. We adviseren wel om voor de komende jaren de reële lasten voor huisvesting in de begroting te ramen en de stelpost voor 2019 en 2020 te schrap-

pen, omdat deze niet te realiseren is. Wellicht wel in de toekomst, maar dat vereist nader onderzoek. 
 Dit is gebeurd. 

15. Wij stellen voor om de huidige omvang van het wagenpark te actualiseren, de benodigde omvang te bepalen en eventuele niet benodigde wagens af 

te stoten. Voer hierin een zakelijke koers richting de posten en hierbij richtlijnen mee te geven hoe omgegaan dient te worden met vervanging en 

uitbreiding van het wagenpark. Wij denken dat zowel op de aanschaf, als op afschrijving en onderhoud besparingen zijn te realiseren. 

 Wordt meegenomen in de 

bestuurlijke tweedaagse. 

16. Wij doen de aanbeveling om de taken uit het clusterverleden terug te leggen bij de betreffende gemeenten en niet meer als VNOG uit te voeren c.q. 

door 22 gemeenten te bekostigen. 
 Afgewikkeld in Kadernota 

2020-2023. 

17. De VNOG voert voornamelijk basistaken voor de brandweerzorg uit. Desondanks kan overwogen worden om een basispakket aan taken vast te 

stellen waaraan iedere gemeente bijdraagt en een pluspakket, waarbij de individuele gemeente een keuze kan maken. Dit kan zijn op zowel het 

gebied van taken als wel het niveau van uitvoering daarvan. 

 Wordt meegenomen in de 

bestuurlijke tweedaagse. 

17a. Wij adviseren u om tot heroverweging van het bestaande pakket overige personeelskosten over te gaan door de harmonisatie opnieuw te bepalen, 

waarbij de financiële uitgangspunten, zoals opgenomen in de begroting, als leidraad worden gehanteerd. Voorkom hierbij dat de harmonisatie van 

regelingen een stuwend effect heeft op de begroting. De mogelijkheden tot versobering dienen, gelet op de financiële situatie, aan het bestuur te 

worden voorgelegd en overwogen te worden. 

Onder handen. Wordt ten dele 

ook meegenomen in de bestuur-

lijke tweedaagse. 

18. Wij hebben onvoldoende zicht op de rol van de commissie Middelen bij de voorbereiding van de voorstellen die te maken hebben met het financieel 

beleid van de VNOG. Wij adviseren u om deze rol te evalueren en waar nodig te versterken. De commissie Middelen heeft ons inziens een belangrij-

ke rol in het toezien op en bewaken van de kaders van het financiële beleid van de VNOG. 

Aanbeveling aan Commissie. 

 Interne beheersing, informatievoorziening cultuurgebonden aspecten  

19. Zorg dat het MT als team het voortouw neemt in en verantwoordelijkheid neemt voor de doorontwikkeling van de organisatiestructuur en -cultuur. 
Zorg dat er verbinding wordt gemaakt met de organisatie, waarbij voorbeeldgedrag wordt getoond door duidelijke en eenduidige richtlijnen te stel-

len, daarop te sturen, te monitoren, mensen aan te spreken en knopen door te hakken. 

Onder handen.  

20. Afdelingshoofden dienen actiever te sturen op hun budgetten en daarbij hun teamleiders en budgethouders actiever aan te spreken op hun rol in de 
beheersing ervan. 

 Dit gebeurt. 

21. Zorg dat binnen de organisatie ‘tegen denken’ meer ruimte en gehoor vindt, door op directie- en MT-niveau de bestuursadviseur, de businesscon-

troller en de (strategisch) adviseurs binnen de organisatie een belangrijke rol te laten vervullen. Versterk hierbij de positie van de control- en midde-
lenfunctie. 

Onder handen. 

21a. Voor de interne beheersbaarheid is het van belang dat de vacatures risicocoördinatie en senior financieel adviseur worden ingevuld.  
22. Communiceer helder met het bestuur ook over knelpunten, tegenvallers en haalbaarheid van bestuurlijke wensen.  Dit gebeurt.  

22a. Probeer vanuit het bestuur de ‘nevensturing’ door burgemeesters te minimaliseren. Het organisatiebelang hoort in het bestuur te prevaleren om 

zodoende alle afdelingen naar behoren te kunnen faciliteren. 

Aanbeveling aan VNOG bestuur. 

23. Zorg ervoor dat de postcommandanten meer eigenaarschap ervaren op kosten en dergelijke. Neem maatregelen die dat kunnen bevorderen. Onder handen. 

24. Beoordeel of de huidige organisatiestructuur belemmerend werkt op de doorontwikkeling van de organisatie en neem op basis daarvan eventuele 

maatregelen. 

Onder handen. 

25. Het verdient aanbeveling dat het bestuur (DB/AB) reflecteert op de gang van zaken in de afgelopen periode en met elkaar in gesprek gaat over wat 

nodig is om voldoende in positie te zijn. 
 Zelfreflectie uitgevoerd (DB 

29 maart/AB 9 mei 2019) 

 Tenslotte  

26. Wij hebben kennisgemaakt met een organisatie van loyale en hardwerkende mensen met passie voor hun werk. Wij bevelen u aan goed te zorgen 

voor de organisatie waar u als deelnemende gemeente mede-eigenaar van bent. Dat mag zich uiten in een kritische houding, maar ook in waarde-

ring voor wat de VNOG aan maatschappelijke waarde toevoegt. Het gaat om een cruciale rol voor de veiligheid van de inwoners van deze regio. Het 

eigenaarschap van de VNOG door de lokale gemeenten kan en dient versterkt te worden. Waarborg hierbij dat de belangen van de eigen gemeente 

goed worden afgewogen tegenover het belang van de VNOG als geheel. Binnen de bestuurlijke gremia dient het organisatiebelang van de VNOG te 

prevaleren. De organisatie verdient het om goed geëquipeerd te worden en een goede doorstart te maken. 

Aanbeveling aan gemeenten. 
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