
   
 
TERUGKOPPELING ALGEMEEN BESTUUR VEILIGHEIDSREGIO IJSSELLAND 23 juni 2021 

 

Op woensdag 23 juni vond een overleg van het algemeen bestuur van Veiligheidsregio 

IJsselland plaats. De volgende onderwerpen kwamen aan bod: 

Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s 

Oplevering Meldkamer Oost-Nederland 

Jaarverslag en Jaarrekening 2020 

Eerste bestuursrapportage 2021 

Programmabegroting 2022 

Benoeming accountant 

 

Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s 
De Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s (WVSV) is formeel opgericht. 

Burgemeester Koelewijn is, als lid van de voormalige Brandweerkamer, één van de 

oprichters. Het Veiligheidsberaad gaat fungeren als het algemeen bestuur van de 

werkgeversverening. Aan het Veiligheidsberaad worden binnenkort de begroting en het 

huishoudelijk reglement ter besluitvorming voorgelegd. De WVSV wil zoveel mogelijk 

aansluiten bij de cao gemeenten. In de ogen van de bonden is dat niet vanzelfsprekend. Zij 

hebben hierop nog geen akkoord gegeven.  

Oplevering Meldkamer Oost-Nederland 
De oplevering van de meldkamer, gepland op de toepasselijke datum 22-11-22, is vertraagd. 

Er komt een bestuurlijke brief om de aanwezigen hierover te informeren. 

Jaarverslag en Jaarrekening 2020 

Het algemeen bestuur heeft besloten om: 

1. de jaarstukken 2020 vast te stellen; 

2. de restantkredieten van de vervangingsinvesteringen van 3.651.000 euro opnieuw 

beschikbaar te stellen in 2021; 

3. 500.000 euro van het positief saldo te reserveren voor de uitkomsten van het gesprek 

over de strategische ontwikkelingen en het financieel meerjarenperspectief; 

4. 1.364.000 euro van het positief saldo via de gemeentelijke verdeelsleutel terug te 

geven aan de aangesloten gemeenten (zie bijlage). 

Het jaar wordt afgesloten met een positief saldo van 1.864.000 euro. Het algemeen bestuur 

heeft besloten om 500.000 euro hiervan te reserveren om meerkosten van toekomstige, 

ingrijpende ontwikkelingen, zoals taakdifferentiatie brandweer, op te vangen. Daarnaast kan 

deze reserve aangewend worden om besluitvorming over een volgende stap in de herijking 

van de gemeentelijke bijdrage te vergemakkelijken. Hij kan dan gebruikt worden om 



   
 
nadeelgemeenten tijdelijk te compenseren. Bij een reservering van 500.000 euro wordt het 

restant van het positief saldo, zijnde 1.364.000 euro via de verdeelsleutel teruggegeven aan 

de gemeenten. Zie hiertoe de bijlage. 

Eerste bestuursrapportage 2021 

Het algemeen bestuur heeft besloten om de eerste bestuursrapportage 2021 vast te stellen. 

 

Net als in het grootste deel van 2020 drukte de coronacrisis de eerste vier maanden van 

2021 haar stempel op de werkzaamheden van de veiligheidsregio. Ondanks dat is de focus 

binnen Veiligheidsregio IJsselland blijven liggen op het goed uitvoeren van de basistaken. 

Veel werkzaamheden zijn doorgegaan, veelal door gebruik te maken van nieuwe, digitale 

werkwijzen. Het resultaat 2021 wordt, op basis van de eerste vier maanden van het jaar, 

geprognotiseerd op een positief saldo van 699.000 euro. Alle afwijkingen zijn incidentele 

afwijkingen en hebben grotendeels te maken met de coronacrisis, met name doordat de 

brandweervrijwilligers niet mochten oefenen. Daardoor hoefden vrijwilligersvergoedingen niet 

uitgekeerd te worden en zijn daarmee samenhangende kosten voor het opleiden en oefenen 

niet gemaakt.   

Programmabegroting 2022 

Het algemeen bestuur heeft besloten om de programmabegroting 2022 vast te stellen. 

Wij hebben een sluitende begroting richting ons bestuur gepresenteerd. De begroting 2022 

bevat realistische prestatieafspraken. In de begroting worden geen extra middelen gevraagd 

voor nieuw beleid. Voor nieuw beleid hanteren wij het principe ‘nieuw voor oud’. Er zijn door 

de gemeenteraden geen zienswijzen op de begroting ingebracht. 

Benoeming accountant 

Het algemeen bestuur heeft besloten om Baker Tilly B.V. te benoemen als accountant voor 

de periode van 1 juli 2021 tot en met 30 juni 2025, met een optie tot verlenging van drie keer 

een jaar. 

 

De overeenkomst met de huidige accountant Ernst & Young accountants LLP loopt per 30 

juni 2021 af. Per 1 juli 2021 moet een nieuwe overeenkomst worden afgesloten voor het 

verlenen van accountantsdiensten. In februari 2021 is een Europese aanbesteding gestart, 

waarop drie partijen hebben ingeschreven. Conform het bestek wordt de opdracht gegund 

aan de partij met de meest voordelige inschrijving op basis van de beste prijs-

kwaliteitverhouding. 

 

 

De onderliggende stukken zijn te vinden op onze website www.vrijsselland.nl.  Tevens zijn 

daar een week voor de volgende vergadering de volgende vergaderstukken te vinden. 

Opgesteld door Marjolein Fransen op 24 juni 2021.  

http://www.vrijsselland.nl/


   
 
Bijlage: teruggave aan gemeenten 

 

 

Gemeente

Structureel 

aandeel (in %) 

2020

Bijdrage 2020 

(excl. BZ)

Incidentele 

teruggaaf 

2020

Definitieve 

bijdrage 2020 

(excl.BZ)

1 Dalfsen 5,11% 1.819.466€      69.673€         1.749.793€      

2 Deventer 18,96% 6.968.076€      258.656€       6.709.421€      

3 Hardenberg 11,04% 3.932.716€      150.596€       3.782.121€      

4 Kampen 8,22% 2.934.545€      112.060€       2.822.485€      

5 Olst-Wijhe 4,09% 1.489.246€      55.748€         1.433.498€      

6 Ommen 3,89% 1.384.433€      53.014€         1.331.419€      

7 Raalte 6,65% 2.367.562€      90.661€         2.276.900€      

8 Staphorst 2,73% 973.580€         37.281€         936.299€         

9 Steenwijkerland 8,46% 3.012.335€      115.351€       2.896.983€      

10 Zwartewaterland 4,67% 1.663.382€      63.696€         1.599.686€      

11 Zwolle 26,20% 9.499.458€      357.345€       9.142.113€      

Totaal 100,00% 36.044.799€     1.364.080€    34.680.719€     


