
 

 

 

TERUGKOPPELING  

 

ALGEMEEN BESTUUR VEILIGHEIDSREGIO IJSSELLAND 22 juni 2022 

 

Op woensdag 22 juni vond een overleg plaats van het algemeen bestuur van 

Veiligheidsregio IJsselland. De volgende onderwerpen kwamen aan bod: 

 

Jaarverslag en Jaarrekening 2021 

Eerste bestuursrapportage 2022 

Programmabegroting 2023 

Goed werkgeverschap bij dienstongevallen – uitkomsten raadpleging gemeenteraden 

Introductieprogramma nieuwe gemeenteraadsleden 

 

Jaarverslag en Jaarrekening 2021 

Het algemeen bestuur heeft de jaarstukken van 2021 vastgesteld. De restantkredieten van 

de vervangingsinvesteringen van 2.901.000 euro zijn opnieuw beschikbaar gesteld in 2022. 

Overeenkomstig het besluit van 8 december 2021 tot herijking van de verdeelsleutel, is de 

bestemming bepaald van het resterende deel van het jaarresultaat 2020 (incidenteel 211.000 

euro) in samenhang met het jaarresultaat 2021. Van het positief resultaat zijnde 3.070.600 

euro is een bedrag van 560.000 euro bestemd voor een aantal doelen en de rest zijnde 

2.510.600 euro wordt volgens de huidige verdeelsleutel teruggegeven aan de deelnemende 

gemeenten. De ontwikkeling van het structurele deel van het overschot wordt in de komende 

bestuursrapportages gemonitord en bij de begroting 2024 indien nodig opnieuw tegen het 

licht te houden. 

Eerste bestuursrapportage 2022 

Het algemeen bestuur heeft de eerste bestuursrapportage van 2022 vastgesteld. De daaruit 

voortvloeiende financiële wijzigingen worden incidenteel via een begrotingswijziging verwerkt 

in de begroting 2022. 

Met de huidige inzichten constateren we:  

- dat corona in de eerste maanden nog effect heeft gehad op de voortgang van diverse 

activiteiten; 

- de energiekosten behoorlijk oplopen als gevolg van de Oekraïne; 

- een prognose voor het verwachte jaarrekeningsaldo uitkomt op -/- 356.000,-   

- dat als de energiekosten buiten beschouwing worden gelaten 2022 het eerste jaar is 

dat begroting en realisatie met elkaar in balans zijn. 

Programmabegroting 2023 

Het algemeen bestuur heeft de programmabegroting voor 2023 vastgesteld. Er ligt een 

sluitende programmabegroting die is opgesteld binnen de kaders. Volgens de laatste 

informatie stemmen alle gemeenten in met de nieuwe verdeelsleutel. Hier is bij de uitwerking 

van de programmabegroting ook vanuit gegaan. We maken dit jaar, samen met de 



 

gemeenten en onze partners, een nieuwe beleidsagenda voor de periode 2023 t/m 2026. 

Deze beleidsagenda kan nog leiden tot andere accenten. Volgens de gemeenschappelijke 

regeling zendt het dagelijks bestuur jaarlijks vóór 1 april de ontwerpbegroting voor het 

komende kalenderjaar en de ontwerp-meerjarenraming, vergezeld van een behoorlijke 

toelichting, toe aan de raden van de deelnemende gemeenten.  

Goed werkgeverschap bij dienstongevallen – uitkomsten raadpleging gemeenteraden 

Het algemeen bestuur heeft ingestemd met de deelname van Veiligheidsregio IJsselland aan 

(oprichting van) de landelijke  

a. Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio’s, die namens Veiligheidsregio IJsselland in 

ieder geval ondersteuning biedt bij de afhandeling van dienstongevallen en de 

gezamenlijke in koop van een ongevallenverzekering;  

b. Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio’s voor het als veiligheidsregio’s in 

gezamenlijkheid dragen van niet-verzekerbare risico’s van ongevallen van 

medewerkers.  

Dit voorgenomen besluit is voorgelegd aan de gemeenteraden. Daaruit zijn geen andere 

wensen of bedenkingen naar voren gekomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

Opgesteld door Fleur Wilmsen op 27 juni 2022. 

http://www.vrijsselland.nl/

