
 

 

TERUGKOPPELING  

 

ALGEMEEN BESTUUR VEILIGHEIDSREGIO IJSSELLAND 10 november 2021 

 

Op woensdag 10 november vond een overleg van het algemeen bestuur van 

Veiligheidsregio IJsselland plaats. De volgende onderwerpen kwamen aan bod: 

 

CO2-reductie binnen VR IJsselland 

Oud & Nieuw 

Vluchtelingenproblematiek 

Tweede bestuursrapportage 

Operationeel uniform brandweer en onttrekking reserves 

Effect herverdeling gemeentelijke bijdrage en taakstelling 

 

CO2-reductie binnen VR IJsselland 

De veiligheidsregio gaat zich richten op CO2 reductie, door gebruik te maken van de CO2-

prestatieladder. Over een jaar willen we gecertificeerd zijn op niveau 3.  

Oud & Nieuw 

Binnen twee weken wordt op landelijk niveau een knoop doorgehakt over een eventueel 

(gedeeltelijk) verbod op het afsteken van vuurwerk tijdens oudejaarsavond, vanwege het 

hoge aantal coronabesmettingen. Ook is er aandacht voor het carbidschieten. 

Vluchtelingenproblematiek 

De veiligheidsregio staat wat betreft deze crisis in de waakstand: er is een kern-ROT 

gevormd. Diverse gemeenten hebben opvanglocaties aangeboden. Aangezien het COA de 

regie heeft, wachten we af van welke aanbiedingen het COA gebruik wil maken.  

Tweede bestuursrapportage 

Het AB heeft de tweede bestuursrapportage 2021 vastgesteld. 

Dit jaar sluiten we, zoals het er nu naar uitziet, af met een positief financieel resultaat. Dat 

was al bij de eerste bestuursrapportage voorzien. Toen was berekend dat het positief 

resultaat naar verwachting 700.000 euro zou zijn. Inmiddels is dit opgelopen tot 1,8 miljoen 

euro. De oorzaak hiervan ligt bij de Covid-19-crisis. Diverse activiteiten konden niet 

doorgaan. We zien dat vooral het cancelen van oefeningen en de daarmee gepaard gaande 

personeelskosten voor een groot deel de afwijkingen in 2021 bepalen. Hoewel inmiddels de 

meeste activiteiten weer opgestart zijn, is het niet realistisch een volledige inhaalslag te 

maken in de laatste maanden van 2021. Navraag bij andere regio’s laat overigens een 

vergelijkbaar beeld zien. 



 

Operationeel uniform brandweer en onttrekking reserves 

De brandweer stapt, in navolging op de politie, landelijk over op een nieuw concept van het 

operationele uniform. Binnen Veiligheidsregio IJsselland is de huidige kleding financieel 

afgeschreven. Daarom past vervanging door het nieuwe uniform in de planning. Hoewel de 

structurele kosten hoger zijn, passen deze wel binnen de begroting. 

Het AB heeft, conform voorstel, besloten om: 

1. In te stemmen met het in één keer vervangen van het huidige kazernetenue én het 

huidige ceremonieel tenue door het nieuwe operationeel uniform en zo aan te haken 

bij de landelijk gekozen kledingstijl (dit onder voorbehoud van instemming van de 

OR).  

2. Het algemeen bestuur te verzoeken om het reeds beschikbaar gestelde 

investeringskrediet (€ 500.000) eenmalig te verhogen met € 481.450 en de in periode 

2023-2026 incidenteel hogere kapitaalslasten (€ 120.159 per jaar) te onttrekken aan 

de egalisatiereserve. 

Effect herverdeling gemeentelijke bijdrage en taakstelling 

Conform voorstel komen de volgende punten besluitvormend terug in het volgende overleg 

van het algemeen bestuur: 

1. de verdeling van de gemeentelijke bijdrage met ingang van 2023 te baseren op 50/50 

procent: 50 procent is historisch bepaald en 50 procent is gebaseerd op de bijdrage 

uit het gemeentefonds voor brandweer en rampenbestrijding. 

2. met ingang van 2023 de taakstelling van 516.000 euro structureel te maken. De 

taakstelling is gebaseerd op het uitgangspunt dat het rijk de meerkosten financiert 

van de taakdifferentiatie bij de brandweer. De verwachte jaarlijkse kosten als gevolg 

van de vorming van de Landelijke Meldkamer Organisatie van 150.000 euro zijn in dit 

bedrag verrekend.  

3. dat Veiligheidsregio IJsselland van het gereserveerde deel van het jaarresultaat 2020 

(ad 500.000 euro) 288.9551 euro gebruikt om de nadeelgemeentes te faciliteren om 

te groeien naar de aangepaste jaarlijkse bijdrage in 2023 tot en met 2025. 

4. Toekomstige heroverweging van de verdeelsleutel te koppelen aan de 4-jaarlijkse 

beleidscyclus van de strategische beleidsagenda. De verwachting is dat de historie 

steeds meer op de achtergrond komt en daarmee is verdere objectivering hierbij het 

uitgangspunt. 

5. de bestemming van het resterende deel van het jaarresultaat ad 211.045  in 

samenhang met het jaarresultaat 2021 te bepalen.  

6. de gemeenteraden via de colleges te vragen in te stemmen met de nieuwe 

verdeelsleutel  50% historie – 50% gemeentefonds. 

 

Een week voor de volgende vergadering zijn de bijbehorende vergaderstukken te op onze 

website www.vrijsselland.nl. 

 

 

  

http://www.vrijsselland.nl/


 

 


