Terugkoppeling algemeen bestuur
Woensdag 24 juni 2020
Op 24 juni vond een overleg van het algemeen bestuur van Veiligheidsregio IJsselland plaats.
De volgende onderwerpen kwamen aan bod:
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Oprichting werkgeversvereniging
veiligheidsregio’s (voor
arbeidsvoorwaardenvorming)
Voortgang strategische
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Proces nieuw dekkingsplan
Evaluatie Wet veiligheidsregio’s
Overige punten

Luchtsurveillance natuurbrand
De veiligheidsregio’s IJsselland en Twente hebben het voornemen om uit het convenant te stappen
dat de luchtsurveillance naar natuurbranden regelt. Conform dit convenant wordt sinds 2013 in het
seizoen twee uur per dag gesurveilleerd. Het effect hiervan blijkt heel klein te zijn, waardoor de
opbrengst niet in verhouding staat tot de kosten. Doordat de meeste mensen een mobiele telefoon
bij zich hebben, worden natuurbrandmeldingen bovendien veel sneller gedaan dan voorheen.

Jaarstukken (Jaarverslag en Jaarrekening) 2019
Het algemeen bestuur heeft besloten om:
1. De jaarstukken 2019 vast te stellen;
2. Het saldo/voordelig gerealiseerde resultaat van 759.174 euro terug te geven aan de
gemeenten via de verdeelsleutel;
3. De restantkredieten van de vervangingsinvesteringen van 2.770.010 euro opnieuw
beschikbaar te stellen in 2020.
De definitieve jaarstukken staan op de website. De teruggaaf per gemeente staat in de bijlage.

Eerste bestuursrapportage 2020
Het algemeen bestuur heeft besloten om:
1. de eerste bestuursrapportage 2020 vast te stellen;
2. de eerste bestuursrapportage 2020 aan te bieden aan de raden van de aangesloten
gemeenten, financieel adviseurs en adviseurs crisisbeheersing.
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Programmabegroting 2021
Het algemeen bestuur heeft de programmabegroting 2021 vastgesteld.

Evaluatie Crisisplan 2020 – 2023
Het algemeen bestuur heeft besloten om:
1. in te stemmen met de verplaatsing van de eerste evaluatie van het crisisplan 2020-2023 van
september 2020 naar het eerste kwartaal van 2021;
2. de huidige evaluatiemethodiek (Enquirya) in te zetten voor de evaluatie van het nieuwe
crisisplan 2020, en naast Enquirya de evaluatie in november aan te vullen met een
kwalitatieve uitvraag;
3. in te stemmen met de voorgestelde jaarlijkse evaluatiemomenten.

Evaluatie GRIP2: brand verzorgingsflat De Keersluis in Zwolle
Het algemeen bestuur heeft besloten om:
1. het evaluatierapport van de Grip 2 brand verzorgingstehuis ‘De Keersluis’ in Zwolle vast te
stellen;
2. de relevante verbeterpunten mee te nemen in het MOTO-trainingsprogramma 2020-2021
en te spiegelen aan het Crisisplan 2020-2023.

Oprichting werkgeversvereniging veiligheidsregio’s (voor
arbeidsvoorwaardenvorming)
Het algemeen bestuur heeft besloten om:
1. de noodzaak te onderschrijven om een eigen werkgeversvereniging op te richten voor de
toekomstige arbeidsvoorwaardenvorming voor de veiligheidsregio’s.
2. het Veiligheidsberaad te verzoeken alvast de raadpleging van de gemeenteraden over een
ontwerpbesluit tot oprichting van de werkgeversvereniging voor te bereiden en te
faciliteren/ coördineren.

Voortgang strategische ontwikkelingen
In het najaar maakt Veiligheidsregio IJsselland een analyse van het financiële meerjarenperspectief.
De voortgang van allerlei strategische ontwikkelingen, zoals toekomstbestendige brandweerzorg,
taakdifferentiatie brandweer, dekkingsplan, veilig leven en komst Omgevingswet worden daarbij, zo
nodig, meegenomen.

Proces nieuw dekkingsplan
Het algemeen bestuur heeft kennis genomen van:
1. deelname van Veiligheidsregio IJsselland aan de landelijke pilot nieuwe systematiek
dekkingsplannen;
2. het proces om in IJsselland de concept-handreiking te toetsen en te komen tot een hierop
gebaseerd concept-dekkingsplan voor IJsselland;
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3. de verlenging van het geldende dekkingsplan tot in 2021. Bestuurlijke besluitvorming
hierover vindt eind 2020 plaats.

Evaluatie Wet veiligheidsregio’s
Op 22 juni is er een gesprek geweest tussen de evaluatiecommissie en de veiligheidsregio. Er wordt
vastgehouden aan 25 veiligheidsregio’s. In de nieuwe wet worden crisisbeheersing en
brandweerzorg in verschillende hoofdstukken geregeld. Getracht wordt meer te sturen op ‘wat’ en
niet op ‘hoe’ en er komt meer ruimte voor veiligheidsregio’s om zaken regionaal in te vullen. Het
eind van het jaar moet het wetsvoorstel klaar zijn.

Overige punten
Het algemeen bestuur heeft kennis genomen van:
 het uitstel van de Veiligheidsdag 2020, die in september in Deventer gepland stond, naar
volgend jaar, vanwege de maatregelen in het kader van het coronavirus.
 de mededeling dat negen mensen in opleiding zijn voor Operationeel Leider. In het najaar
kunnen een paar nieuwe OL’en aan het piket toegevoegd worden.
 de Infographic van de evaluatie van de GRIP1-brand bij een garagebedrijf in
Steenwijkerwold.
 de verleende vergunning aan Röntgen Technische Dienst B.V. voor het gebruik van een
tijdelijke bergplaats voor de opslag van radioactieve stoffen.
De onderliggende stukken zijn te vinden op de website www.vrijsselland.nl. Tevens zijn daar een
week voor de volgende vergadering de volgende vergaderstukken te vinden.
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Bijlage 1: teruggaaf per gemeente
Gemeente

Structureel aandeel

Incidentele teruggaaf

(in %) 2019

2019

1 Dalfsen

5,11%

€

38.776

2 Deventer

18,96%

€

143.954

3 Hardenberg

11,04%

€

83.813

4 Kampen

8,22%

€

62.366

5 Olst-Wijhe

4,09%

€

31.026

6 Ommen

3,89%

€

29.505

7 Raalte

6,65%

€

50.457

8 Staphorst

2,73%

€

20.749

9 Steenwijkerland

8,46%

€

64.198

10 Zwartewaterland

4,67%

€

35.450

11 Zwolle

26,20%

€

198.879

100,00%

€

759.174

Totaal

