
Agenda

Betreft Vergadering Veiligheidsoverleg IJsselland

datum 14 februari 2018

tijd 9.00 – 12.00 uur

plaats Gemeentehuis Olst-Wijhe, Raadhuisplein 1 Wijhe

Algemeen Bestuur Veiligheidsregio (9.00 – 10.00 uur)

1. Opening

2. Verslag vergadering 13 december 2017 (bijlage)

3. Mededelingen/ingekomen stukken (bijlage)

Informerend

4. Managementletter 2017 (bijlage)

5. Uitgangspunten programmabegroting 2019 (bijlage)

6. BDuR circulaire december 2017 (bijlage)

7. Evaluatie brand Diezerkade Zwolle (bijlage)

8. Regiobeeld inspectierapport repressieve brandweerzorg (bijlage)

9. Rapportage vrijwilligersvergoedingen (bijlage)

10.Terugkoppeling Veiligheidsberaad 15 december 2017 (bijlage)

11. Terugblik jaarwisseling 2017-2018 (mondeling)

12. DB verslag 23 november 2017 (bijlage)

Opiniërend

13. Hoofdlijnen uitkomsten visitatie VR IJsselland (presentatie)

14. Beleidsagenda VR IJsselland 2020-2023 (presentatie Henk Schreuders)

15. Rondvraag

16. Sluiting





Notulen

van Algemeen Bestuur Veiligheidsregio IJsselland

datum 13 december 2017

aanwezig Namens de gemeenten: de burgemeesters H.J. Meijer (Zwolle, voorzitter), A.G.J. Strien (Olst-Wijhe), B.
Koelewijn (Kampen), M.P. Dadema (Raalte), R. Bats (Steenwijkerland), A.P. Heidema (Deventer), T.C. Segers
(Staphorst) en E.J. Bilder (Zwartewaterland).
Als adviserende leden mevrouw A.M. van den Berg (directeur publieke gezondheid) en M. Brunsveld
(Openbaar Ministerie) en de heren D.L.W. Zielhuis (coördinerend functionaris gemeenten), A. Schepers
(directeur veiligheidsregio/ commandant brandweer), J. Derksen (regionaal militair commando Noord), P.
Miltenburg (Politie Oost-Nederland), W. Kanis (Politie Oost-Nederland), H. Dijk (namens de
waterschappen), A.H. Schreuders (secretaris, veiligheidsregio) en mevrouw Fransen (veiligheidsregio,
verslaglegging).

afwezig Burgemeester H.C.P. Noten (Dalfsen), P.H. Snijders (Hardenberg) en B. Verkerk (Ommen) en het adviserend
lid de heer A. Mengerink (Politie Oost-Nederland).

1. Opening

De heer Meijer opent de vergadering om 9.00 uur en heet de aanwezigen welkom. Bericht van
verhindering is ontvangen van de heren Noten, Snijders, Verkerk en Mengerink. De heer Kanis vervangt
de heer Mengerink. Sipke Dekker is, in zijn rol als projectleider LMO Oost, aanwezig als toehoorder bij
agendapunt 10 (samenvoegingsplan LMO Oost).

De heer Dijk laat als gastheer een tweetal presentaties zien over het nieuwe, gefuseerde Waterschap Drents
Overijsselse Delta (WDOD).

2. Verslag vergadering 8 november 2017

Het bestuur stelt het verslag zonder wijzigingen vast.

3. Ingekomen stukken/mededelingen

Ingekomen stukken
Het algemeen bestuur neemt kennis van de ingekomen stukken.

Mededelingen
De heer Schepers heeft een drietal mededelingen:
- Op 29 en 30 november heeft een visitatie plaatsgevonden bij Veiligheidsregio IJsselland. Vanuit het

bestuur zijn de heren Dadema, Meijer en Strien geïnterviewd. De eerste bevindingen komen
overeen met de zelfevaluatie. In februari wordt het rapport verwacht.

- Op vrijdag 8 december 2017 zijn de AB-leden schriftelijk geïnformeerd over de uitkomst van de
procedure voor de werving van de nieuwe sleutelfuncties. De heren Schreuders en Thijssen zijn
benoemd als MT-lid. De heer Schepers gaat binnenkort met hen bespreken hoe de
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organisatieontwikkeling een vervolg krijgt en wie waarvoor aanspreekpunt wordt. Er volgen
gesprekken met de mensen die niet benoemd zijn.

BESLUITVORMEND

4. Tweede bestuursrapportage 2017

Voorstel

Het AB wordt voorgesteld te besluiten om:
1. de tweede bestuursrapportage 2017 vast te stellen, met inbegrip van de betreffende

begrotingswijzigingen;
2. de vervangingsinvestering voor C2000-randapparatuur (portofoons) van 95.000 euro door te

schuiven naar 2018;
3. de egalisatiereserve opleiden en oefenen tot het plafond van 100.000 euro aan te vullen.

Bespreking

De heer Bats geeft aan dat de tweede bestuursrapportage volgende week in de raad van
Steenwijkerland behandeld wordt. Dat maakt dat hij onder voorbehoud van de uitkomst van de
bespreking in de raad, instemt (NB: Op 21/12/2017 is aan de VR doorgegeven dat de gemeenteraad van

Steenwijkerland op 19 december 2017 heeft ingestemd met het concept van de tweede bestuursrapportage 2017

Veiligheidsregio IJsselland en dus geen zienswijze zal indienen).

De heer Dadema geeft aan dat hij terughoudend is omtrent de overwegingen over de inzet van het
overschot van 2017. De heer Meijer geeft aan dat het slechts aankondigingen zijn van aan de orde
zijnde ontwikkelingen. Op dit moment zitten er geen gevolgen aan het besluit.

Besluit

Er wordt conform voorstel besloten.

5. Herziening formatieplan en inpassingsadvies gewijzigde functies VR IJsselland

Het AB besluit om kennis te nemen van het DB-besluit om het herziene formatieplan voor
Veiligheidsregio IJsselland vast te stellen.

6. Delegatie- en mandaatbesluit 2018

Het algemeen bestuur besluit om het gewijzigde delegatie- en mandaatbesluit voor Veiligheidsregio
IJsselland vast te stellen.

7. Financiële verordening 2018

Het algemeen bestuur besluit om:

1. de financiële verordening Veiligheidsregio IJsselland 2018, zoals opgenomen in de bijlage, vast te
stellen;

2. de geldende financiële verordening in te trekken;
3. de beide besluiten bekend te maken en in werking te laten treden op 1 januari 2018.
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8. Normenkader accountantscontrole 2017

Het algemeen bestuur besluit om het normenkader voor de accountantscontrole van de jaarrekening
2017, zoals opgenomen in de bijlage, vast te stellen.

9. Wijziging Personele Regeling Operationele Functies

Het algemeen bestuur besluit om:
1. in te stemmen met de gewijzigde ‘Afspraken Personele Regeling Operationele Functionarissen

2017 (PROF)’, zoals opgenomen in de bijlage;
2. deel A van de oude Personele Regeling Operationele Functionarissen in te trekken;
3. deze besluiten formeel te laten ingaan op 1 januari 2018.

10. Samenvoegingsplan LMO Oost en convenant gegevensverwerking meldkamer

Voorstel

Het algemeen bestuur wordt voorgesteld te besluiten om:
1. het Samenvoegingsplan Meldkamers Oost Nederland (bijlage 2) vast te stellen en daarmee in te

stemmen met:
a. de algemene kaders;
b. de specifieke kaders ten aanzien van governance, huisvesting en inrichting,

werkprocessen, beheer en bedrijfsvoering, personeel, informatievoorziening en ICT en
continuïteit;

c. de financiële kaders en uitgangspunten;
2. Het verlenen van mandaat aan de portefeuillehouder Meldkamer voor besluitvorming binnen de

vastgestelde kaders van het Samenvoegingsplan over de volgende uitwerkingsopdrachten:
a. overall budgettair kader;
b. businesscases huisvesting en inrichting meldkamer, DPO, HRM, IV en ICT;
c. aansluitplan landelijke voorzieningen IV en ICT;
d. lokaal beheerplan huisvesting en IV en ICT.

3. De ontwikkelovereenkomst (bijlage 3) te ondertekenen, danwel kennis te nemen van het
voornemen van het DB om de ontwikkelovereenkomst aan te gaan.

4. Mandaat te verlenen aan het dagelijks bestuur voor de besluitvorming over de nadere
overeenkomsten in het kader van het samenvoegingsplan.

5. Kennis te nemen van onzekerheden en risico’s wat betreft: gevolgen voor medewerkers,
landelijke taakstelling, lagere ruimtebehoefte ambulancediensten, BTW-vraagstuk, landelijke
IV/ICT-investeringen.

Bespreking

De heer Schepers geeft aan dat dit besluit nodig is om de voortgang in het project te houden. Alle
kolommen moeten stappen zetten. Er is geëxperimenteerd met de multi-intake en er zijn gesprekken
gaande over de pilot van de witte kolom. Op landelijk niveau was een bezuiniging gekoppeld aan de
transitie van de meldkamerorganisatie. Zoals het er nu naar uitziet, is er geen sprake meer van een
bezuiniging voor de veiligheidsregio’s. De heer Meijer verwacht aanstaande vrijdag tijdens het
Veiligheidsberaad meer over dit onderwerp te horen.
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Besluit

Er wordt conform voorstel besloten.

INFORMEREND

11. Beleidsplan informatieveiligheid

De heer Heidema vertelt dat begin december een audit (nulmeting) informatiebeveiliging heeft
plaatsgevonden. Uit de eerste terugkoppeling is gebleken dat VR IJsselland een voldoende niveau van
informatiebeveiliging heeft.

Het algemeen bestuur neemt kennis van het DB-besluit om in te stemmen met de hoofdlijnen van
beleid om de informatieveiligheid van Veiligheidsregio IJsselland te vergroten.

12. Informatiebrief uitwerking reparatie FLO-overgangsrecht

Het algemeen bestuur neemt kennis van de brief van de VNG van 27 november 2017 over de
voorlichtingsbijeenkomsten over de uitwerking van de reparatie van het FLO overgangsrecht.

13. DB-verslag 18 oktober 2017

Het algemeen bestuur neemt kennis van het DB-verslag van 18 oktober 2017.

14. Vergaderschema 2018

Het algemeen bestuur neemt kennis van het vergaderschema 2018.

15. Rondvraag

De heer Dijk vraagt of er belangstelling is om een presentatie te krijgen over waterveiligheid.
Belangstelling is er. De heer Meijer stelt voor om hier aandacht aan te schenken tijdens de
bestuurdersdag. De heer Heidema zou graag zien dat er dan ingegaan wordt op overstromingsrisico’s en
de gevolgen van hoosbuien, en dergelijke.

16. Sluiting

Om 9.45 uur sluit de voorzitter de vergadering.



Agendapunt - informatie

aan Dagelijks Bestuur

datum 14 februari 2018

agendapunt 03

onderwerp Ingekomen stukken/ Mededelingen

proceseigenaar A.H. Schreuders

portefeuillehouder H.J. Meijer

1. Lijst van ingekomen stukken

Nummer Datum Onderwerp Bijlagen Afdoening

20180214.01 1-12-2017 Uitgaande brief: reactie regiobeeld
belevingsonderzoek brandweer
(Veiligheidsberaad)

O -

20180214.02 1-12-2018 Notitie reikwijdte en detailniveau Olst-Wijhe
(Gemeente Olst-Wijhe)

O -

20180214.03 8-12-2017 Tweede bestuursrapportage (Gemeente Olst-
Wijhe)

O -

20180214.04 12-12-2017 Bijdrage BDuR 2018 (Ministerie J&V) O -

20180214.05 14-12-2017 Informatieverzoek vergoedingen VR’s (WNT-
norm)

O DB

20180214.05 2-1-2018 2
e

bestuursrapportage (Gemeente Staphorst) O -

20180214.07 9-1-2018 Wijziging organisatiestructuur VR IJsselland
(GGD IJsselland)

O DB

201802.14.08 30-1-2018 Jaarverslag Overijsselse Ombudsman 2017
(Bestuur Overijsselse Ombudsman)

O -

O =De stukken zijn op te vragen bij het secretariaat
X = aan de stukken toegevoegd.



Agendapunt - informerend

aan Algemeen Bestuur

datum 14 februari 2018

agendapunt 04.

onderwerp Managementletter 2017

proceseigenaar A. Schepers

portefeuillehouder H.J. Meijer

Kennis te nemen van

1. de vastgestelde managementletter 2017 (DB-besluit 18 januari 2018)

Inleiding
In de maanden oktober en november 2017 is door Ernst & Young Accountants LLP de interim-

controle voor Veiligheidsregio IJsselland uitgevoerd.

De mate waarin Veiligheidsregio IJsselland in control is, wordt bepaald door de belangrijkste

(financiële) processen. De controle is primair gericht op de analyse en evaluatie van de interne

beheersingsomgeving, waarbij eveneens wordt vastgesteld in hoeverre de opzet, het bestaan en de

werking van daarin opgenomen interne beheersingsmaatregelen in voldoende mate de

getrouwheid en rechtmatigheid van uit die processen voortvloeiende baten, lasten en

balansmutaties waarborgen.

Ook heeft deze controle als doelstelling om de aandachtspunten voor de jaarrekening 2017 te

signaleren en onder de aandacht te brengen.

In de managementletter zijn de bevindingen en aanbevelingen opgenomen.

In het accountantsverslag bij de jaarrekening 2017 zal de accountant rapporteren over de mate van

opvolging die is gegeven aan de aanbevelingen in de managementletter 2016 ten aanzien van de IT-

organisatie.

Beoogd resultaat
Het veranderen en verbeteren van de beheersing van de bedrijfsvoering en de kwaliteit van de
jaarrekening Veiligheidsregio IJsselland.

Argumenten
Op basis van de interim-controle 2017 constateert Ernst & Young Accountants LLP dat de processen
binnen de Veiligheidsregio IJsselland van voldoende niveau zijn, maar dat er een tweetal



kenmerk <corsanummer>

vervolgblad 2 van 3

bevindingen zijn geconstateerd die voorafgaand aan de jaarrekeningcontrole 2017 actie behoeven
en waarmee de bedrijfsvoering structureel versterkt kan worden.
In onderstaande tabel zijn de geconstateerde bevindingen en aanbevelingen van de accountant
alsmede de voorgenomen opvolging door Veiligheidsregio IJsselland nader verwoord, t.w.:

NR. Bevinding Aanbeveling

1. Opzet van beheersmaatregelen inzake
betalingsverkeer vereist aandacht.

Functiescheiding aan te brengen tussen medewerkers met
mutatierechten in de crediteurenstamgegevens van de
financiële administratie en het betaalproces.
Het systeem zo in te richten dat de juistheidscontrole op
nieuwe/gewijzigde bankrekeningnummers in functiescheiding
zichtbaar wordt afgedwongen vóórdat er naar het gewijzigde
bankrekeningnummer bedragen kunnen worden overgemaakt.

Maatregel:
Als voorbereiding op de Europese aanbesteding van een nieuw
financieel systeem zijn alle financiële processen geactualiseerd
en in het programma van eisen opgenomen. Het betaalproces
maakte hiervan onderdeel uit. Het nieuwe financieel systeem
biedt derhalve mogelijkheden om passende
beheersmaatregelen vorm te geven. Hiertoe is de betreffende
workflow aangepast en geïmplementeerd.

2. Ontbreken van een
verplichtingenadministratie.

Een centrale verplichtingenadministratie in te voeren.
Het vrijgeven/registreren van verplichtingen kan worden
gekoppeld aan het verplicht moeten betrekken van de
inkoopadviseur in een aanbestedingstraject, waarmee
procesmatig kan worden afgedwongen dat alle materiële
inkopen worden geconsulteerd alvorens de daadwerkelijke
inkoop en/of aanbesteding plaatsvindt.

Maatregel:
In navolging van de implementatie van een nieuw financieel
systeem zal in het tweede kwartaal van 2018 een proeftuin bij
het team B&T worden opgestart om te bezien of en in welke
mate een centrale verplichtingenadministratie kan worden
ingevoerd. De proeftuin is gericht op het creëren van een ‘3-
way-match’, waarbij de facturen automatisch gematched
worden aan een inkoopopdracht en het bericht van aflevering.
Nadat het product is ontvangen en de aflevering is gemeld, kan
de factuur automatisch betaalbaar worden gesteld in het
nieuwe financieel systeem om daarmee de administratieve
lastendruk tot een minimum te beperken. Tevens wordt hierbij
betrokken of een versterking van de rol van de inkoopadviseur
binnen de aanbestedingsprocedure gewenst is.
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vervolgblad 3 van 3

Risico’s
Niet van toepassing.

Middelen
In de kosten van de accountancydiensten is in de programmabegroting in voldoende mate voorzien.

Communicatie
De managementletter 2017 komt op de ingekomen stukkenlijst van het algemeen bestuur.

Vervolg
Het management van Veiligheidsregio IJsselland heeft kennis genomen van de bevindingen en
aanbevelingen en gaat hiermee planmatig aan de slag.

Bijlagen
1. Managementletter 2017 Veiligheidsregio IJsselland



































































Agendapunt - informerend

aan Algemeen Bestuur

datum 14 februari 2017

agendapunt 05.

onderwerp Uitgangspunten programmabegroting 2019

proceseigenaar A.Schepers

portefeuillehouder H.J. Meijer

Kennis te nemen van
1. De vastgestelde uitgangspunten voor de programmabegroting 2019 (DB-besluit 18 januari

2018)

Inleiding
Deze financiële en beleidskaders voor de begroting 2019 is de eerste stap in de voorbereiding van
de programmabegroting 2019. In dit voorstel worden de uitgangspunten geschetst op basis
waarvan de programmabegroting wordt opgesteld.
Voor 2019 wordt een aantal ontwikkelingen voorzien die in dit voorstel zijn verwoord. Hierbij wordt
onderscheid gemaakt in algemene financiële kaders, ontwikkelingen in programma’s en nieuwe
ontwikkelingen.
Bij het opstellen van de begroting 2019 worden financiële kaders gehanteerd voor het indexeren
van prijzen en lonen. De voorgestelde percentages zijn een uitwerking van het AB-besluit op 11 mei
2016, waar zij kaders en spelregels voor indexering ter voorbereiding en opstellen van de begroting
Veiligheidsregio IJsselland hebben vastgesteld.
Een belangrijke wijziging is de verandering programma-indeling vanaf de begroting 2019.

Beoogd effect/relatie met het meerjarenbeleidsplan of bestuursopdrachten
Vastgestelde kaders ter voorbereiding van de begroting 2019.

Argumenten

 Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen zijn wij verplicht jaarlijks financiële en
beleidsmatige kaders voor te leggen aan het dagelijks bestuur en zij voor 15 april aan de
gemeenteraden.

 Deze kaders worden verwerkt in de programmabegroting 2019-2022, zodat deze worden
meegenomen in de integrale afweging.
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vervolgblad 2 van 2

 Het percentage van de indexering sluit aan bij de gekozen methode in de vergadering van het
algemeen bestuur op 11 mei 2016 (septembercirculaire 2017 van het gemeentefonds).

 Bij de nieuwe ontwikkelingen wordt het uitgangspunt nieuw voor oud beleid gehanteerd,
waardoor de bijdrage voor de gemeenten niet toeneemt. In de tweede bestuursrapportage is
de ontwikkeling op het gebied van duurzame inzetbaarheid van personeel geschetst. Deze
beleidsmatige ontwikkeling is meegenomen in de uitgangspunten van de begroting en vraagt
om een uitwerking om het gesprek hier met het bestuur bij de begrotingsbehandeling over te
kunnen voeren.

 Wij zijn verplicht om een reëel en structureel sluitende begroting te presenteren richting de
gemeenten, volgens het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV).
Dit betekent dat voor de nog in de vullen taakstelling 2019-2022 (structureel € 65.000) een
concreet en realistische voorstel gedaan moet in onze programmabegroting 2019-2022.

 Het verbeteren van de P&C documenten / cyclus is een continu proces. Vanaf 2019 willen wij de
begroting meer laten aansluiten op de veranderde organisatie en de programma-inhoud naar
een hoger abstractieniveau brengen. Dit betekent o.a. dat wij terug gaan naar drie
programma’s, namelijk: Veiligheid (inclusief brandweer, crisisbeheersing en meldkamer),
Bevolkingszorg en GHOR. Qua inhoud blijven wij antwoord geven op de verplicht 3W- vragen
alleen meer op hoofdlijnen.

Middelen
De prijs- en loonindexeringen (bestaand beleid) leiden tot een kostenstijging (ongeveer 1,6 mln.
euro structureel) ten opzichte van de vastgestelde begroting 2018, die in de gemeentelijke bijdrage
tot uitdrukking komt. Dit is inclusief de autonome ontwikkeling van de loonkosten vanaf 2018,
waarvan in de 2e bestuursrapportage 2017 een aankondiging is gedaan.
Het betreft een indicatieve berekening en op het moment van het opstellen van dit voorstel is nog
niet bekend wat de werkelijke stijging is van de personeelslasten 2018.
Voor deze autonome ontwikkelingen worden de gemeenten grotendeels via het gemeentefonds
gecompenseerd door het Rijk.

Communicatie
De kaders worden na vaststelling in het dagelijks bestuur ter informatie aangeboden aan het
algemeen bestuur.

Vervolg
Na bestuurlijke vaststelling van de uitgangspunten wordt de begroting 2019 – 2022 opgesteld en
voor 1 april wordt de conceptbegroting toegezonden aan de gemeenteraden van de deelnemende
gemeente.

Bijlage
- Uitgangspunten programmabegroting 2019
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Uitgangspunten van de programmabegroting 2019 Veiligheidsregio

IJsselland

Inleiding

Dit is de eerste stap in de voorbereiding van de programmabegroting 2019. In dit voorstel worden de

uitgangspunten geschetst op basis waarvan de programmabegroting wordt opgesteld.

Veiligheidsregio IJsselland stelt haar begroting vast vóórdat de deelnemende gemeenten dit doen.

Dit is wettelijk bepaald, zodat gemeenten weten wat de uitgaven aan Veiligheidsregio IJsselland zijn,

voordat zij hun eigen begroting gaan maken.

In dit voorstel wordt onderscheid gemaakt in algemene financiële kaders, ontwikkelingen in

programma’s en nieuwe ontwikkelingen.

Financiële kaders

Uitgangspunten

De programmabegroting 2019 wordt opgesteld aan de hand van de programmabegroting 2018. Voor

de programmabegroting 2019 worden de volgende financiële kaders voorgesteld, conform de

septembercirculaire 2017 van het gemeentefonds.

Prijsindexering

Voor de prijzen betekent dit een stijging van 1,60% ten opzichte van het jaar 2018. Bestuurlijk

hebben wij afgesproken om jaarlijks de toegepaste indexeringen te monitoren, zodat wij zo dicht

mogelijk bij de werkelijkheid komen. In onderstaande tabel is te zien dat wij in de begroting 2017 een

prijsindexering van 0,50% hebben toegepast, maar de werkelijke indexering over het jaar 2017 is 1%.

Dit betekent dat er nog 0,50% structurele tekort zit (nacalculatie) in de begroting. Voorgesteld wordt

dit structurele tekort te corrigeren door de verwachte stijging van 1,60% met 0,50% op te hogen.

Voor 2019 zullen de prijzen dan met 2,10% stijgen (1,60% + 0,50%). Hetzelfde percentage wordt ook

gehanteerd voor de inkomsten.

Begroting Begroot Werkelijk Ruimte

2017 0,50% 1%* -0,50%

2018 0,90% Nog niet bekend Nog niet bekend

* Op basis van de decemberraming van het centraal planbureau (prijsindex BBP)
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Loonindexering

Voor de lonen betekent dit een stijging van 2,4%. Deze raming betreft het jaar 2018 en deze wordt

voor het jaar 2019 geëxtrapoleerd. Dit betekent voor de begroting 2019 dat de werkelijke loonkosten

van de maand januari 2018 worden verhoogd met 2,4%. In de werkelijke loonkosten zijn dus de

laatste cao-ontwikkelingen en sociale lasten meegenomen (nacalculatie). Mocht in het jaar 2019

blijken dat wij de 2,4% niet nodig hebben dan geven wij dit eenmalig, via de tussentijdse rapportages

2019, terug aan de deelnemende gemeenten en structureel via de begroting 2020 door weer uit te

gaan van de werkelijke loonkosten op dat moment.

Taakstellingen

Onderstaand overzicht is een samenvatting van alle lopende taakstellingen, inclusief nieuwe

ontwikkelingen vanaf begroting 2019 (zie beleidsmatige kaders).

Toelichting op het overzicht:

1. Vanwege een nog oplopend btw- nadeel op de vervangingsinvesteringen loopt de taakstelling
nog op met € 195.000 in 2024. Dit betreft de lopende taakstelling vanuit de regionalisering.

2. De structurele efficiency- en schaalvoordelen van in totaal 1 miljoen euro, die voor de begroting
2017 zijn aangereikt en vastgesteld, was een afgerond bedrag. In de jaren 2018 en 2020 is het
bedrag aan besparingen (iets) lager en overige jaren iets hoger. De schommeling wordt
veroorzaakt door het voorstel afbouwtoelage, die jaarlijks oploopt en het voorstel verlagen post
onvoorzien, die vanaf het jaar 2020 minder hoog is dan de eerste drie jaren.

3. Dit zijn de onderwerpen/ontwikkelingen, die structureel zijn verwerkt en waarvoor in de
begroting 2018 het uitgangspunt oud voor nieuw beleid is toegepast.

4. Bij het bezuinigingstraject in 2014 hebben wij voor de desbetreffende jaren meer bezuinigd, dan
volgens de taakstelling noodzakelijk was.

5. Dit zijn de besparingen/meevallers die zijn verwerkt in de begroting 2018 en die ter financiële
dekking gebruikt kunnen worden (zie punt 4).

2019 2020 2021 2022

1

Nog openstaande

bezuiningstaakstelling n.a.v. de

regionalisering in 2014

-€ -€ -€ 65.000€

2

Nog openstaande invulling

structurele besparing € 1 mln. bij

objectivering kostenverdeelsleutel

-9.701€ 1.358€ -9.503€ -9.503€

3
Nieuwe ontwikkelingen begroting

2018 e.v.
379.500€ 379.500€ 379.500€ 379.500€

Totale besparingstaakstelling 369.799€ 380.858€ 369.997€ 434.997€

Financiële dekking:

4

Totaal aan vastgestelde

bezuinigingen n.a.v. regionalisering

is hoger dan de taakstelling

-33.000€ -€ -€ -€

5
Oud voor nieuw beleid begoting

2018 e.v.
-336.799€ -380.858€ -369.997€ -369.997€

Totale financiële dekking -369.799€ -380.858€ -369.997€ -369.997€

6 Nog in te vullen taakstelling -€ -€ -€ 65.000€
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6. Dit is de uiteindelijke taakstelling en afhankelijk van de keuzes die er boven worden gemaakt. In
de programmabegroting 2019 wordt een concreet voorstel gedaan voor invulling van de
taakstelling, zodat wij een structureel een sluitende begroting presenteren.

Ontwikkeling in programma’s

Voor het opstellen van de begroting voor een gemeenschappelijke regeling gelden dezelfde regels als

voor een gemeente. De regelgeving is vastgelegd in het Besluit begroting en verantwoording

gemeenten en provincies. De indeling van de programma’s is een vrije keuze. Op dit moment is de

begroting opgedeeld in zes programma’s, namelijk de programma’s: Strategie & Beleid,

Crisisbeheersing, GHOR, Bevolkingszorg, Meldkamer en Brandweer.

Het verbeteren van de P&C documenten / cyclus is een continu proces. Vanaf 2019 willen wij de

begroting meer laten aansluiten op de veranderde organisatie en de programma-inhoud naar een

hoger abstractieniveau brengen. Dit betekent o.a. dat wij terug gaan naar drie programma’s,

namelijk: Veiligheid (inclusief brandweer, crisisbeheersing en meldkamer), Bevolkingszorg en GHOR.

Qua inhoud blijven wij antwoord geven op de verplicht 3W- vragen alleen meer op hoofdlijnen.

Beleidsmatige kaders

De ambities van Veiligheidsregio IJsselland voor de middellange termijn zijn beschreven in het

Beleidsplan 2015 t/m 2018, die volgens bestuursbesluit met één jaar is verlengd. In 2018 gaan wij

met de gemeenteraden in gesprek over de speerpunten van het nieuwe meerjarenbeleidsplan. De

ambities worden per jaar vertaald in de begroting. Indien Veiligheidsregio IJsselland een nieuwe

ontwikkeling voorziet, dan is het uitgangspunt ‘nieuw voor oud’ van toepassing. Effecten van

beleidsintensiveringen en/of nieuwe ontwikkelingen worden opgevangen binnen het bestaande

financiële kader. Voor 2019 zien wij de volgende beleidsontwikkelingen op ons afkomen.

Bestemmingsreserve duurzame inzetbaarheid

Mede door het opschuiven van de AOW-gerechtigde leeftijd is duurzame inzetbaarheid van

medewerkers een belangrijk thema, ook binnen Veiligheidsregio IJsselland. Veiligheidsregio IJsselland

zou graag willen voorkomen dat de inzetbaarheid van de medewerkers (op lange termijn) afneemt

en wil streven naar een goede en gezonde inzet van haar medewerkers . Wij bereiden ons hier

beleidsmatig op voor door middel van de HRM visie die in 2016 is opgesteld en besproken in het

technisch beraad GO. In de visie is duurzame inzetbaarheid opgenomen als alternatief voor het

zogenaamde generatiepact, waarbij zoveel mogelijk rekening gehouden wordt met de specifieke

omstandigheden en wensen van medewerkers in de verschillende fasen van hun leven en loopbaan.

Wij zouden graag met het bestuur van gedachten willen wisselen over het idee om middelen

beschikbaar te stellen door een bestemmingsreserve ten behoeve van duurzame inzetbaarheid te

vormen.



Agendapunt - informatie

aan Algemeen Bestuur

datum 14 februari 2018

agendapunt 06.

onderwerp BDuR Decembercirculaire 2017

proceseigenaar A.Schepers

portefeuillehouder H.J. Meijer

Kennis te nemen van
- de BDuR decembercirculaire 2017 welke opvraagbaar is bij het secretariaat.

Samenvatting / Toelichting
De ontvangen BDuR-circulaire (decembercirculaire 2017) van het ministerie van Justitie en
Veiligheid (J&V). Tweemaal per jaar, in juni en december, wordt door J&V een budgetcirculaire
verzonden aan de veiligheidsregio. In de decembercirculaire wordt de definitieve Brede Doel
uitkering Rampenbestrijding (BDuR) over het komende jaar (2018) bekend gemaakt.
De definitieve BDuR uitkering voor het jaar 2018 (€ 5.752.267) is ruim 73.000 euro meer dan in de
programmabegroting 2018-2021 van de veiligheidsregio is uitgegaan, zoals ook al bij de
junicirculaire door J&V was aangekondigd. Het positieve verschil wordt grotendeels veroorzaakt
door een loon- en prijsbijstelling. Het voordeel nemen wij mee in de 1e bestuursrapportage 2018 en
de meerjarenbegroting 2019 e.v.. De prognose voor 2019-2021 is gelijk aan het bedrag van de
definitieve uitkering in 2018.

Waterhulpverlening bij hoogwater en overstromingen
De BDuR wordt vanaf 2018 ook verhoogd met 330.000 euro voor onder andere waterhulpverlening
bij hoogwater en overstromingen. Voor eenzelfde bedrag is het BDuR-budget afgeroomd en
beschikbaar gesteld aan het Instituut Fysieke Veiligheid. Zij gaan deze werkzaamheden namens de
veiligheidsregio’s uitvoeren, conform de besluitvorming in het Veiligheidsberaad.



Chronologisch

Grote brand Diezerkade 1                 Zwolle, 2 december 2017

Brandweer Ambulance Politie Bevolkingszorg CoPI

07:30     Eerste melding bovenverdieping in brand
07:35     Grote brand
07:36     Man of 8 -10 op straat, 2 panden in brand
07:41     Brandweer: GRIP 1
07:46     Verzoek om stadsbus als eerste opvanglocatie voor bewoners
07:57     Opvang bewoners bij bakkerij Frank
07:58     Appartementencomplex aan de achterzijde wordt ook ontruimd
07:59     Alles ontruimd (>10), veel rook
08:01     Winkelcentrum blijf dicht voor publiek
08:13     Meetploegen actief
08:30     1e CoPI
08:46     Opvanglocatie: Campanile hotel (ca 25 personen)
08:50     Salvage ter plaatse
08:59     1e NL-Alert verzonden
09:06     Kring met afzetting wordt groter gemaakt, ook de Braillestraat  
 wordt afgezet door gemeente. Diezerpoort blijft dicht tot 12:00 uur
09:20     2e CoPI
10:30     3e CoPI
11:28     2e NL-Alert verzonden
11:30     4e CoPI
11:55     CaCo: geen verhoogde concentraties gemeten; winkels via  
 achterzijde weer open; afzetgebied wordt verkleind
13:16     Brand meester
13:24     CaCo: grip blijft gehandhaafd; afzetting ook; er komt een kraan voor  
 sloop
14.15     Parkeergarage weer open
15:00     GRIP 0

04 STADSBUS

Stadsbus als 
1e opvang



Conclusies & aanbevelingenConclusies en aanbevelingen    

Er is een stadsbus gebruikt voor de eerste, snelle 
opvang van bewoners. Deze vorm is zeer creatief en 
efficiënt gebleken

NL-Alert en andere communicatiemiddelen zijn 
adequaat ingezet. Het verspreidingsgebied van 
NL-Alert was vele malen groter dan nodig

De overdracht van team Bevolkingszorg naar de 
gemeente had beter gekund, bijvoorbeeld door de 
teamleider Nazorg in te schakelen

De winkeliers van het winkelcentrum zijn betrokken bij 
de voortgang van het incident. Dit is als zeer positief 
ervaren

Conclusies

Aanbevelingen

Verbeter de werkwijze rondom de overdracht van de 
crisisorganisatie naar de staande organisatie

Brandweer | GHOR | Politie | Gemeenten
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Agendapunt - informatief

aan Algemeen Bestuur

datum 14 februari 2018

agendapunt 08.

onderwerp Regiobeeld repressieve brandweerzorg

proceseigenaar M. Thijssen

portefeuillehouder A.G.J. Strien

Kennis te nemen van
De hoofdlijnen voor Veiligheidsregio IJsselland uit het onderzoek van de Inspectie Justitie en Veilig-
heid naar de inrichting van de repressieve brandweerzorg.

Samenvatting / Toelichting
De Inspectie Justitie en Veiligheid onderzocht van september 2016 tot en met mei 2017 in welke
mate de veiligheidsregio’s voldoen aan de wet- en regelgeving op het gebied van de inrichting van
de repressieve brandweerzorg.

Het eindrapport van dit inspectieonderzoek bestaat uit een landelijk beeld, 25 regiobeelden en de
landelijke uitkomsten van de personeelsenquête die de Inspectie heeft uitgezet onder het brand-
weerpersoneel dat uitrukt op de brandweervoertuigen. Het regiobeeld is gebaseerd op documen-
ten die door de veiligheidsregio ter beschikking zijn gesteld, interviews die de Inspectie JenV in de
veiligheidsregio heeft gehouden en de uitkomsten van de personeelsenquête. Het regiobeeld Vei-
ligheidsregio IJsselland is op te vragen bij het secretariaat.

Resultaten IJsselland

Opkomsttijden
Voor wat betreft ‘opkomsttijden’ voldoet de veiligheidsregio IJsselland op vrijwel alle punten aan de
wet- en regelgeving. De veiligheidsregio beschikt over een actueel dekkingsplan, dat is gebaseerd
op het brandrisicoprofiel. Het dekkingsplan bevat een overzicht van berekende opkomsttijden en
beschrijft in hoeverre hierin wordt afgeweken van de tijdnormen. Het algemeen bestuur heeft, con-
form de Handreiking van de minister, gemotiveerd afgeweken van de tijdnormen uit het Besluit
veiligheidsregio’s. Tevens heeft zij maatregelen benoemd om de risico’s te beperken.
De veiligheidsregio geeft het bestuur twee maal per jaar inzicht in de feitelijke opkomsttijden en de
voortgang van de maatregelen. De registratie kan nog verder worden verbeterd.
Op basis van een analyse heeft de veiligheidsregio maatregelen benoemd om overschrijdingen van
de tijdnormen terug te brengen. Uit het onderzoek blijkt dat de resultaten achterblijven bij de ver-
wachtingen.
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Onduidelijk is wat het bestuur besluit als reactie op deze constatering.

Aanbevelingen (en reactie daarop)
- Maak verdere verbeterslagen in de registratie van de opkomsttijden: met de meldkamer wordt

verder gewerkt aan de verbetering van de verstrekking van alarmeringsgegevens zodat betere
analyses kunnen worden uitgevoerd

- Geef meer duiding aan wat er moet gebeuren als de resultaten achterblijven bij de verwachtin-
gen: in de rapportages zal meer aandacht zijn voor duiding van effecten.

Samenstelling basisbrandweereenheden
De veiligheidsregio hanteert als standaard een basisbrandweereenheid die uit zes personen be-
staat. In twee posten werd al voor de regionalisering hiervan afgeweken.
Bij het maatgevend incident (binnenbrand woning) gaat altijd een basiseenheid met minimaal zes
personen ter plaatse. De veiligheidsregio heeft aandacht voor de veiligheid van het personeel dat
wordt ingezet en heeft hiervoor een aangepast oefenprogramma opgesteld. De regionale Risico-
inventarisatie en -evaluatie (hierna: RI&E) wordt nog aangepast aan een werkwijze met de afwij-
kende voertuigbezetting. Als de veiligheidsregio een verzoek om bijstand krijgt worden altijd alleen
zespersoons eenheden (TS6’en) beschikbaar gesteld. De toepassing van afwijkende voertuigbezet-
tingen heeft geen invloed op het kunnen leveren van interregionale bijstand.
De veiligheidsregio beschikt niet over documenten die antwoord geven op de vraag of de toepas-
sing van afwijkende samenstellingen van basisbrandweereenheden leiden tot het daarmee beoogde
resultaat. Voortgangsrapportages en jaarverslagen gaan niet in op de redenen waarom variabele
voertuigbezetting wordt toegepast en in hoeverre de daarmee beoogde doelen worden bereikt.

Aanbevelingen (en reactie daarop)
- Pas de warme RI&E aan op de andere uitrukomstandigheden bij de toepassing van afwijkende

voertuigbezetting: de warme RI&E wordt hierop aangepast.

- Draag er zorg voor dat het algemeen bestuur inzicht krijgt in hoeverre de toepassing van afwij-
kend samengestelde brandweereenheden leidt tot het beoogde effect, zodat eventueel verdere
maatregelen ter verbetering kunnen worden getroffen: de primaire grondslag voor de afwij-
kende samenstelling heeft te maken met de beschikbaarheid van het personeel, met name van
vrijwilligers (Giethoorn en Oldemarkt). Op deze manier kunnen we hier toch adequate brand-
weerzorg leveren. Andere effecten zijn niet beoogd.

Beschikbaarheid personeel
Inzicht in de beschikbaarheid van personeel heeft de veiligheidsregio IJsselland met name op het
niveau van de posten. De ploegleider is verantwoordelijk voor de paraatheid van de medewerkers
van zijn post. Hij heeft inzicht in de acute problemen die zich voordoen en is bevoegd tot het treffen
van maatregelen. Meer structurele problemen worden besproken in het overleg van de teamlei-
ders, waarna ook de korpsleiding in kennis wordt gesteld. De veiligheidsregio heeft geanalyseerd
wat de verwachtingen zijn voor de komende twintig jaar. Hieruit komt naar voren dat de veroude-
ring van het personeelsbestand het belangrijkste risico is voor de paraatheid. Door middel van het
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werven van nieuwe medewerkers wil de veiligheidsregio de paraatheid voor de langere termijn
garanderen.
De burgemeesters worden geïnformeerd over problemen in de eigen gemeente.

Vervolg
- OR ter informatie.



Agendapunt - informatief

aan Algemeen Bestuur

datum 14 februari 2018

agendapunt 09.

onderwerp Rapportage Vrijwilligersvergoedingen

proceseigenaar M.J. Thijssen

portefeuillehouder A.G.J. Strien

Kennis te nemen van
De hoofdlijnen van het onderzoek van Ernst & Young Accountants naar de (overschrijding van de)
vrijwilligersvergoedingen en de daarin opgenomen aanbevelingen.

Samenvatting / Toelichting
Het managementteam constateerde in 2016 dat de uitgaven voor vrijwilligersvergoedingen uit de
pas gingen lopen met de geraamde budgetten. Sindsdien besprak het MT elk kwartaal de ontwikke-
ling van deze uitgaven en mogelijke oorzaken en maatregelen. Toen in 2017, net als in 2016, een
overschrijding werd verwacht van de werkelijke kosten voor de inzet van vrijwilligers is een onder-
zoeksopdracht gegeven aan Ernst & Young Accountants.

Doel was inzicht in de belangrijkste oorzaken die ten grondslag liggen aan de overschrijdingen. Dit
met name om de werkelijke uitgaven voor vrijwilligersvergoedingen in de toekomst te brengen en
te houden binnen de vastgestelde kaders van de primaire programmabegroting.

Het onderzoeksrapport is op te vragen bij het secretariaat. De hoofdlijnen en aanbevelingen volgen
hierna.

Hoofdlijnen onderzoek
- Overschrijding – De (ook) door E&Y geconstateerde overschrijding op vrijwilligersvergoedingen

ten aanzien van de primaire begroting kent meerdere oorzaken die overwegend een incidenteel
karakter lijken te hebben en die zich lenen voor een planmatige aanpak. Het gaat met name om
kosten die het gevolg zijn van (de intensiteit van) werven en opleiden, reizen en oefenen, decla-
raties, kazernering en deelname aan werk-/project-/expertgroepen. Deze kosten kennen een
stijgende lijn tot en met 2016, waarna ze in 2017 grotendeels weer lijken af te nemen in verge-
lijking met het jaar daarvoor.

- Verzakelijking – De zogenaamde verzakelijking in cultuur en gedrag, die door alle geïnterview-
den wordt onderschreven, lijkt wél een structureel verschijnsel te zijn. Volgens geïnterviewden
is er qua cultuur en gedrag een verschil tussen de periode voorafgaand aan de regionalisering
en het heden. De organisatiecultuur zou voor een belangrijk deel veranderd zijn, meer zakelijk
zijn dan voorheen. Begrippen als “anoniemer”, “meer op afstand”, “grootschaliger” en “minder
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persoonlijk” zijn genoemd. Gedrag en gebruiken zijn historisch gegroeid, en kunnen hebben ge-
leid tot ongelijkheid in betaling. Het is daarom niet onaannemelijk dat post X het gedrag van
post Y ‘afkijkt’ ten aanzien van declaraties. Gegeven de verzakelijking is het van belang is dat op
de posten het gesprek plaatsvindt over wat wel en niet gewoon is.

- Samenhang – Er is integraal zicht nodig, o.m. in financiële zin, op wat vereist is om (minimaal)
het primaire proces van de Veiligheidsregio in gezamenlijkheid in stand te houden. Er is vooral
behoefte aan een integraal formatieplan inclusief vrijwilligers, en aan een integraal oefenplan,
wervingsplan én opleidingsplan inclusief begroting. Het gaat dan niet alleen om aantallen, zoals
aantal vrijwilligers, maar met name ook om de financiële doorvertaling daarvan. Daarmee
wordt voor- en nacalculatie alsmede tussentijdse vergelijking in financiële rapportages mogelijk.
Bovendien helpt een onderbouwd verhaal in het proces van bewustwording en acceptatie. Dit is
conform de soft controls ‘helderheid’ en ‘transparantie’. Het woord ‘samenhang’ betekent ook
dat men een volledig beeld heeft van de kosten die met het opleiden van, en oefenen met vrij-
willigers gepaard gaan. Dit ondersteunt het weloverwogen maken van keuzes. Benadrukt wordt
dat dit bewerkstelligen van samenhang een zaak is van alle betrokkenen. De afzonderlijke pos-
ten die geworteld zijn in de samenleving dienen de entiteiten van de governance-structuur in-
houdelijke input te geven om na te gaan hoe beleid in werkelijkheid uitwerkt. Goede communi-
catie ‘van boven naar beneden en van beneden naar boven’ moet op de voorgrond staan.

- Prioriteitsstelling – Na een verandertraject van meerdere jaren krijgt Veiligheidsregio IJsselland
meer de handen vrij voor het hanteren van een overwegend bedrijfsmatige aanpak. Prioriteren
en vanuit de prioriteiten komen tot gefundeerde (ook financiële) keuzes voor de inzet van men-
sen en materieel in de komende kalenderjaren staan voorop. Het gaat daarbij vooral om het
scheiden van hoofd- en nevenactiviteiten (need to have respectievelijk nice to have) door activi-
teiten / projecten / initiatieven periodiek tegen het licht te houden met de core business in het
achterhoofd. Ook hiervoor geldt dat heldere communicatie over inhoud belangrijk is. De stem
van de posten (wat heeft effect, waar ontstaan knelpunten en risico’s) dient door te klinken in
het proces van besluitvorming. Met elkaar sparren om te komen tot de juiste afweging én een
proactieve houding behoren de verantwoordelijkheid te zijn van medewerkers op alle niveaus
van de organisatie.

- Speelveld en regels – Een nadere detaillering van bestaande kaders (denk aan programmabe-
groting en Sociaal plan) lijkt volgens geïnterviewden nodig te zijn op praktisch vlak, zeker ook
gezien de verandering per 1/1/2018. Dan gaat het vooral om de concrete invulling van rollen en
verantwoordelijkheden en de uitoefening van taken als bijvoorbeeld leidinggevende / budget-
houder / teamleider. Uniformiteit in (de wijze van) uren schrijven en declareren enerzijds en
controleren en afvinken anderzijds kan voor meer doelmatigheid zorgen en ervoor zorgdragen
dat de organisatie meer in samenhang en meer consistent kan opereren.

Aanbevelingen
Managementteam en teamleiders gaan aan de slag met de aanbevelingen. Uitgangspunt is dat de
programmabegroting kader stellend is. In de kern komen de aanbevelingen neer op
- Duidelijk aangeven wat hoofd- en bijzaken zijn, wat betreft zowel activiteiten als declaratiemo-

gelijkheden.
- Instrumenten en budgetinformatie voor adequaat budgetbeheer door teamleiders en ploeglei-

ders.
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- Gezamenlijk maken en uitdragen van afspraken over cultuuraspecten.
- Eenduidige lijn brengen en keuzes maken in activiteiten, die een beroep op vrijwilligers mee-

brengen.

Vervolg
- OR ter informatie



Terugkoppeling vergadering Veiligheidsberaad

Datum: 15 december 2017, 10.00 - 13.00 uur

Locatie: Van der Valk Hotel, Veenendaal, Bastion 73

1/2

Onderwerp

1 Opening en mededelingen
vaststelling agenda

Besloten is om eerst de vergadering van het AB IFV te laten
plaatsvinden.

2 Vaststelling verslag 6 oktober 2017 Deze is ongewijzigd vastgesteld.

Thematische verdieping

3 In het Veiligheidsberaad is gebrainstormd over mogelijke thema’s voor de nieuwe strategische
agenda. Op basis van de brainstorm zijn de volgende thema's en suggesties (in willekeurige
volgorde) aangedragen:

- Prestaties van veiligheidsregio’s.
- Ontwikkeling en betekenis van technologische innovaties en digitalisering.
- Relatie fysieke en sociale veiligheid (i.r.t. rol veiligheidsregio’s).
- Betekenis, invloed en gevolgen voor de regio’s van de netwerksamenleving.
- Ondermijning.
- Zelfredzaamheid en zelfsturendheid in- en van een veranderende samenleving.
- Vrijwilligheid.

Besluitvormend

4 1. Landelijke
Meldkamerorganisatie

2. Incidentele afvaardiging
regiegroep LMO vanwege
C2000

Conform oplegnotitie besloten.

5 Nieuwe werkwijze
Veiligheidsberaad
> incl. instellingsbesluit MDA

Conform oplegnotitie besloten (zie dictum), met daarbij de
volgende aanvullingen:

> De vaste portefeuillehouders zijn:

o Brandweer: dhr. Berends

o GHOR: dhr. Scholten

o Bevolkingszorg: dhr. Out

o Multidisciplinair en LMO: dhr. Hamming

o Informatievoorziening: dhr. Weerwind

o Relatie crisispartners: de heer Bruls.

> Dit betekent dat het werkbudget wordt gecontinueerd en

dat de structurele regionale bijdragen zijn vastgesteld op

€12.000,- (vanaf 2018).

> Daarnaast is gesproken over de ondersteuning van

bevolkingszorg. Ten behoeve hiervan wordt een brief

naar de veiligheidsregio’s gestuurd.

> De nieuwe werkwijze wordt na 1 jaar geëvalueerd.

6 Wijzigingsvoorstel Statuut
Veiligheidsberaad

Conform voorstel besloten.
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Informerend

7 Resultaten onderzoek
brandweerstatistiek en beleving
personeel

Het Veiligheidsberaad heeft kennis genomen van de laatste
stand van zaken.

8 Ingekomen en verzonden stukken Geen opmerkingen.

9 Rondvraag en sluiting

Stille procedure

S1 Proces kwalificatiedossiers De stille procedure heeft niet geleid tot aanpassingen.
Conform voorstel besloten.

S2 Verandervoorstel Bovenregionaal
Team Crisiscommunicatie

De stille procedure heeft niet geleid tot aanpassingen.
Conform voorstel besloten.



Notulen

van Dagelijks bestuur

datum 23 november 2017

aanwezig De burgemeesters H.J. Meijer (voorzitter), A.G.J. Strien, B. Koelewijn en A.P. Heidema
en de heren A. Schepers en H. Schreuders en mevrouw M. Fransen (verslag).

afwezig -

1. Opening

De voorzitter, burgemeester Meijer, opent de vergadering om 9.00 uur.

2. Verslag en actielijst vergadering 18 oktober 2017

Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld. De secretaris zorgt voor actualisatie van de actielijst.

Naar aanleiding van het verslag geeft de heer Schepers een toelichting op de stand van zaken van het
belevingsonderzoek onder brandweerpersoneel. Om de resultaten te kunnen duiden, zijn vier gesprekken
met brandweermedewerkers gevoerd. Aan de hand daarvan wordt momenteel een conceptverslag
opgesteld. Dit gaat ter beoordeling naar de heer Strien en daarna vóór de deadline van 1 december naar
Brandweer Nederland.

De heer Koelewijn vernam dat de veiligheidsregio geen voorstander is van een Generatiepact. Hij begreep
dat hierover nog een voorstel voor het GO opgesteld wordt. Hoe staat het daarmee? De heer Schepers
vertelt dat dit onderwerp inderdaad binnenkort geagendeerd wordt in het GO. De bestuurders vragen
waarom de veiligheidsregio geen voorstander is van een Generatiepact. Zij hebben allen een dergelijke
regeling. De heer Schepers geeft aan dat daar twee redenen voor zijn: er zijn maar weinig mensen die
daarvoor in aanmerking komen en het kost geld. Wel worden er maatwerkafspraken gemaakt. De heer
Koelewijn geeft aan dat de bonden een groot voorstander van een Generatiepact zijn. De heer Strien heeft
goede ervaringen met de jonge mensen die je vervolgens aan kan trekken. Voor de ontwikkeling van je
organisatie is het geen verkeerde zaak. De heer Schepers vertelt dat de veiligheidsregio jonge mensen
aantrekt door benutting van de ruimte in de flexibele schil.

3. Ingekomen stukken / Mededelingen

Ingekomen stukken
Naar aanleiding van het verzoek van het Veiligheidsberaad om thema’s aan te dragen voor een nieuw op te
stellen Strategische Agenda geeft de heer Schepers aan dat de Raad van directeuren veiligheidsregio’s
(RDVR) in januari en februari twee sessies over visievorming organiseert. De thema’s die hieruit komen, zijn
naar verwachting input voor de strategische agenda. Deze worden met de voorzitter besproken. We
moeten ons antwoord voor 26 maart aanleveren. De heer Koelewijn vraagt aan welke thema’s gedacht
wordt. De heer Schepers noemt als voorbeeld de verantwoordelijkheidsverdeling tussen het Rijk en de
regio’s naar aanleiding van het nationaal risicoprofiel en het regionaal risicoprofiel. De heer Strien vraagt of
een andere wijze van toetsing van de systeemtest ook een thema kan zijn. De heer Schepers vertelt dat uit
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het gesprek met het ministerie van Justitie & Veiligheid bleek dat men open stond voor een andere
werkwijze en een pilot bij Veiligheidsregio IJsselland wil doen.

Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.

BESLUITVORMEND

4. Formatieplan & functieboek

Voorstel

Voorgesteld wordt dat het DB besluit om:
1. in te stemmen met de herziening van het formatieplan voor Veiligheidsregio IJsselland;
2. het algemeen bestuur voor te stellen in te stemmen met het inpassingsadvies van de gewijzigde en

nieuwe functies voor Veiligheidsregio IJsselland.

Bespreking

De heer Koelewijn licht het voorstel toe. De gevolgen van het bestuurlijk vastgestelde organisatieplan zijn
verwerkt in het onderhavige formatieplan. Er zijn ook enkele wijzigingen doorgevoerd als gevolg van
ontwikkelingen binnen de teams. Het hoofd GHOR blijft wel bestaan, maar in de rol van teamleider. De
formatie voor de coördinerend gemeentesecretaris gaat naar het hoofd Bevolkingszorg. Deze functie is
samengevoegd met de functie ‘hoofd Veiligheidsbureau’. Eerder was het hoofd Veiligheidsbureau voor ½ fte
Chief Information Officer. Deze ½ fte is naar de nieuwe informatiemanager gegaan. Naar aanleiding van een
vraag van de heer Meijer geeft de heer Schepers aan dat we op termijn gaan inverdienen. De heer Strien
vraagt of er geïnvesteerd wordt in mobiliteit. De heer Schepers geeft aan dat dat gebeurt, onder andere
door aansluiting bij Talentenregio.

Besluit

Er wordt conform voorstel besloten.

5. Delegatie- en mandaatbesluit

Het dagelijks bestuur besluit om het algemeen bestuur op 13 december 2017 voor te stellen om het
delegatie- en mandaatbesluit voor Veiligheidsregio IJsselland aan te passen en opnieuw vast te stellen.

6. Financiële verordening 2018

Het dagelijks bestuur besluit om het algemeen bestuur op 13 december 2017 voor te stellen om:
1. de financiële verordening Veiligheidsregio IJsselland 2018, zoals opgenomen in de bijlage, vast te

stellen.
2. de geldende financiële verordening in te trekken.
3. de beide besluiten bekend te maken en in werking te laten treden op 1 januari 2018.

7. Kaders accountantscontrole 2017

Voorstel
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Voorgesteld wordt dat het DB besluit om het algemeen bestuur op 13 december 2017 voor te stellen om
het normenkader voor de accountantscontrole van de jaarrekening 2017, zoals opgenomen in de bijlage,
vast te stellen.

Bespreking
De heer Meijer vertelt dat het algemeen bestuur jaarlijks het normenkader voor de accountantscontrole
vast moet stellen. Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft voor dat dit niet voor meerdere
jaren vastgesteld kan worden. Het normenkader is gebaseerd op de inventarisatie van de geldende externe
wetgeving en de interne regelgeving. De heer Koelewijn vraagt of er veranderingen zijn ten opzichte van
eerdere jaren. De heer Schepers antwoordt dat dat niet het geval is.

Besluit
Het DB besluit conform voorstel.

8. Personele regeling operationele functies

Het dagelijks bestuur besluit om het algemeen bestuur op 13 december 2017 voor te stellen:
1. in te stemmen met de gewijzigde ‘Afspraken Personele Regeling Operationele Functionarissen

2017 (PROF)’, zoals opgenomen in de bijlage;
2. deel A van de oude Personele Regeling Operationele Functionarissen in te trekken;
3. deze besluiten formeel te laten ingaan op 1 januari 2018.

9. Beleidsplan Informatieveiligheid

Voorstel
Voorgesteld wordt dat het DB besluit om in te stemmen met de hoofdlijnen van beleid om de
informatieveiligheid van Veiligheidsregio IJsselland te vergroten.

Bespreking
De heer Koelewijn vindt het positief dat de veiligheidsregio zo beleidsmatig met dit onderwerp bezig is. De
heer Meijer vraagt of we op dit punt samenwerken met de gemeenten. De heer Schepers beantwoordt
deze vraag bevestigend.

Besluit
Het DB besluit conform voorstel.

10. Samenvoegingsplan LMO Oost

Voorstel
Voorgesteld wordt dat het DB besluit om:
A. Het algemeen bestuur voor te stellen:
1. het Samenvoegingsplan Meldkamers Oost Nederland (bijlage 2) vast te stellen en daarmee in te

stemmen met:
a. de algemene kaders;
b. de specifieke kaders ten aanzien van governance, huisvesting en inrichting, werkprocessen, beheer

en bedrijfsvoering, personeel, informatievoorziening en ICT en continuïteit;
c. de financiële kaders en uitgangspunten;

1. Het verlenen van mandaat aan de portefeuillehouder Meldkamer voor besluitvorming binnen de
vastgestelde kaders van het Samenvoegingsplan over de volgende uitwerkingsopdrachten:
a. overall budgettair kader;
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b. businesscases huisvesting en inrichting meldkamer, DPO, HRM, IV en ICT;
c. aansluitplan landelijke voorzieningen IV en ICT;
d. lokaal beheerplan huisvesting en IV en ICT.

2. De ontwikkelovereenkomst (bijlage 3) te ondertekenen, danwel kennis te nemen van het voornemen
van het DB om de ontwikkelovereenkomst aan te gaan.

3. Mandaat te verlenen aan het dagelijks bestuur voor de besluitvorming over de nadere overeenkomsten
in het kader van het samenvoegingsplan.

4. Kennis te nemen van onzekerheden en risico’s wat betreft: gevolgen voor medewerkers, landelijke
taakstelling, lagere ruimtebehoefte ambulancediensten, btw-vraagstuk, landelijke IV/ICT-investeringen.

B. Als dagelijks bestuur in te stemmen met het landelijke convenant gegevensverwerking meldkamers
(bijlage 4).

Bespreking
De heer Heidema licht het voorstel toe. We zijn de laatste van de vijf veiligheidsregio’s waar dit plan
bestuurlijk moet worden vastgesteld. Het voorstel komt in de vergadering van het algemeen bestuur op 13
december. In de uitwerking van dit plan moet het dagelijks bestuur de komende tijd nog een aantal
besluiten nemen. Het uitgangspunt is budgetneutraliteit. De heer Koelewijn vraagt naar de planning. De
heer Heidema vertelt dat de landelijke meldkamer in 2020 gerealiseerd moet zijn. Het gebouw voor de
nieuwe Meldkamer Oost Nederland wordt in het eerste kwartaal van 2021 opgeleverd. Het is nog niet
helder in hoeverre de witte kolom gebruik gaat maken van de meldkamer. Het risico hiervan voor de
veiligheidsregio’s is maximaal twee ton. De heer Schepers vult aan dat de witte kolom ingetekend heeft op
twaalf tafels. Ze moeten er sowieso enkele tafels hebben, maar het kan zijn dat circa tien tafels niet
gebruikt gaan worden.

Besluit
Het DB besluit conform voorstel.

INFORMEREND

11. Agenda Veiligheidsdirectie 8 november 2017

Het dagelijks bestuur neemt de agenda van de Veiligheidsdirectie voor kennisgeving aan.

12. Programma Visitatie Veiligheidsregio IJsselland

De heer Meijer vertelt dat de volgende bestuurders geïnterviewd worden: de heer Strien in zijn rol als
portefeuillehouder brandweer, de heer Dadema in zijn rol als portefeuillehouder bevolkingszorg en hijzelf in
zijn rol als voorzitter Veiligheidsregio IJsselland. De heer Schepers vertelt dat er, door persoonlijke
omstandigheden, een wijziging opgetreden is in de visitatiecommissie.
Het dagelijks bestuur neemt kennis van het programma voor de visitatie op 29 en 30 november 2017.

13. Rondvraag

De heer Strien heeft een vraag over de tweede bestuursrapportage, die in december in het algemeen
bestuur besproken wordt. De veiligheidsregio heeft hierin een soort winstwaarschuwing afgegeven voor
het komend jaar, onder andere door de hogere loonsom. Hij vraagt of het dagelijks bestuur niet een plan
op moet stellen, gericht op de mogelijkheden om het tij te keren. De heer Schepers vertelt dat dit traject op
dit moment op managementniveau loopt. De heer Meijer vindt het belangrijk dat het management over
deze zaken nadenkt en er t.z.t. in het bestuur over gesproken kan worden. De heer Schepers geeft aan dat
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financiële tegenvallers niet meer altijd opgevangen kunnen worden binnen de eigen begroting. Ondanks
dat, is de insteek voor volgend jaar dat gekoerst wordt op de nullijn. De heer Strien vraagt hoe dit zich
verhoudt tot de opmerking het vorig DB dat er een hogere gemeentelijke bijdrage gevraagd zou moeten
worden. De heer Schepers antwoordt dat die opmerking voortkwam uit de autonome ontwikkelingen op
het gebied van de loonsom. Deze leidt tot een hogere kostenpost in 2018 en die moet ergens uit betaald
worden. Hij vond het zuiver om deze ontwikkeling aan te kondigen. Op dat moment kon daar nog niet op
geanticipeerd worden. De heer Strien onderschrijft de ambitie om de hogere loonsom binnen de begroting
op te vangen en geen hogere bijdrage van de gemeenten te vragen. De heer Koelewijn vraagt naar het
weerstandsvermogen van de veiligheidsregio. De heer Schepers vertelt dat vorig jaar een hele exercitie op
dit gebied gedaan is en het weerstandsvermogen uiteindelijk vastgesteld is. De heer Strien weet zich ook
nog te herinneren dat de veiligheidsregio een weerstandsvermogen heeft dat iets kleiner is dan het volgens
de formule zou moeten zijn. De heer Meijer vult aan dat we het weerstandsvermogen niet te groot wilden
maken, omdat de veiligheidsregio verlengd lokaal bestuur is. Afgesproken wordt om dit onderwerp nader
te bespreken bij de agendering van de eerste bestuursrapportage 2018.

De heer Koelewijn geeft een terugkoppeling uit de Brandweerkamer. Er is overeenstemming over het FLO-
akkoord. De handtekeningen worden vandaag gezet. Er zijn werkgroepen vanuit de vakbonden en de
werkgevers actief betrokken bij de uitwerking van het akkoord.

De heer Schepers doet een mededeling over de jeugdbrandweer in Deventer.

14. Sluiting

Om 10.30 uur sluit de voorzitter de vergadering.
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