
 

 
 
TERUGKOPPELING  
 
ALGEMEEN BESTUUR VEILIGHEIDSREGIO IJSSELLAND 14 december 2022 
 
Op woensdag 14 december vond een overleg plaats van het algemeen bestuur van 
Veiligheidsregio IJsselland. De volgende onderwerpen kwamen aan bod: 
 

Indexering huurprijzen gebouwen 

Strategische beleidsagenda 2023 t/m 2026 

Normenkader accountantscontrole 2022 

Rechtmatigheidsverantwoording 

Landelijke ontwikkelingen Bevolkingszorg 

GBT/ RBT - programma 2023 

Inrichting actiecentrum Bevolkingszorg 

 
 
 

Indexering huurprijzen gebouwen 
 
De gemeenten blijken een verschillende indexatie voor de huur van de kazernes te hanteren. 
Er worden percentages van 5 tot 14% gebruikt. De hogere indexatie komt vooral voort uit 
hogere energiekosten, maar die betaalt de veiligheidsregio zelf. Aangezien de 
veiligheidsregio grotendeels bekostigd wordt door de gemeenten is het wenselijk dat er door 
alle gemeenten eenzelfde norm gehanteerd wordt. Veiligheidsregio IJsselland komt hiertoe 
met een voorstel. 
 

Strategische beleidsagenda 2023 t/m 2026 
 
De consultatiefase is afgerond. Er zijn positieve reacties ontvangen vanuit de partners en de 
gemeenteraden. De meeste reacties omvatten suggesties voor het vervolgproces. De 
gemeente Zwartewaterland behandelt de beleidsagenda in januari 2023. 
 
Men complimenteert de veiligheidsregio met het gevoerde proces. Ook de gesprekken in de 
gemeenten zijn op prijs gesteld. 
 
Het algemeen bestuur heeft besloten om: 

1. kennis te nemen van de ingediende reacties/ zienswijzen op de concept 
beleidsagenda 2023-2026; 



 

2. akkoord te gaan met de wijzigingsvoorstellen volgend op de ingediende reacties 
en aanvullingen vanuit gemeenten, omliggende veiligheidsregio’s en 
samenwerkingspartners op de Strategische beleidsagenda 2023-2026 en het 
dekkingsplan; 

3. de voorliggende Strategische beleidsagenda 2023-2026 en het dekkingsplan vast 
te stellen; 

4. het voorliggende Crisisplan 2023-2026 vast te stellen; 
5. kennis te nemen van het vervolgproces, zoals is beschreven in de paragraaf 

vervolg. 

De vastgestelde documenten worden binnenkort op onze website www.vrijsselland.nl gezet. 
 

Normenkader accountantscontrole 2022 
 
Het bestuur stelt jaarlijks de kaders voor de accountantscontrole vast. De voorgestelde 
kaders zijn in lijn met voorgaande jaren en zijn geactualiseerd voor begrotingsjaar 2022. 
 
Het algemeen bestuur heeft besloten om het normenkader voor de accountantscontrole van 
de jaarrekening 2022 vast te stellen. 
 

Rechtmatigheidsverantwoording 
 
De invulling van de rechtmatigheidsverantwoording is door wijziging van regelgeving bij het 
bestuur komen te liggen. Om hier invulling aan te geven, moet het ambitieniveau en de 
verantwoordingsgrens bestuurlijk bepaald worden. In het voorstel wordt geadviseerd om het 
basisniveau als vertrekpunt te nemen. Dit sluit aan op de huidige situatie. Het percentage 
van 1% als verantwoordingsgrens voor afwijkingen is afgeleid van de lijn die gemeenten 
hiervoor hanteren.   
 
Het algemeen bestuur heeft besloten om: 

1. akkoord te gaan met het voorstel het basisambitieniveau van de 
rechtmatigheidsverantwoording aan te houden, dat gericht is op financiële 
rechtmatigheid en hantering van wettelijke normen. 

2. akkoord te gaan met het voorstel om de verantwoordingsgrens te bepalen op 1% 
van de totale lasten (inclusief toevoeging aan de reserves). 

 

Landelijke ontwikkelingen Bevolkingszorg 
 
De richting die wordt voorgesteld door de projectgroep ‘Uniform Kwaliteitsniveau 
Bevolkingszorg’ sluit aan bij de koers die Veiligheidsregio IJsselland al had ingezet. De 
verwachting is daarom dat er geen ingrijpende veranderingen op regionaal niveau nodig zijn 
om aan de landelijke richting te kunnen voldoen. 
 
De conceptbrief aan het Veiligheidsberaad wordt enigszins aangepast. In de brief gaat 
duidelijker naar voren komen dat bevolkingszorg van de gemeenten is en door de 



 

gemeenten uitgevoerd wordt. De gemeenten zijn er zelf, onder coördinatie van de 
Coördinerend Functionaris Gemeenten, voor verantwoordelijk. De regio voert de regie op de 
multidisciplinaire samenwerking. Een duidelijk onderscheid in wat onder de regio valt en wat 
onder de gemeenten valt, is van belang. 
 

GBT/ RBT - programma 2023 
 
Het programma is voortgekomen uit de evaluatie van de resultaten tot nu toe, en de inbreng 
vanuit de gemeenten via de adviseurs crisisbeheersing. 
 
Het algemeen bestuur heeft besloten het OTO-programma voor de gemeentelijke 
beleidsteams (GBT) en het regionale beleidsteam (RBT) 2023 vast te stellen: 

- met twee GBT-trainingen per gemeente; 
- het onderwerp van de GBT-training is uitval elektriciteit en nafase; 
- één RBT-training wordt georganiseerd met als onderwerp cyberveiligheid. 

 

Inrichting actiecentrum Bevolkingszorg 
 
Het algemeen bestuur heeft kennis genomen van: 

1. het afschaffen van het hard piket voor de Algemeen commandant (AC-Bz), het 
hoofd informatie (HIN) en het hoofd ondersteuning (HON). 

2. het In plaats van hard piket instellen van een oproep op basis van vrije instroom 
voor de AC-Bz en HIN/HON. 

3. binnen de nieuwe piketgroep adviseurs crisisbeheersing (ACB), Officieren van 
Dienst (OvD) of andere (crisis)managers met een achtergrond in veiligheid of 
bestuur in aanmerking te laten komen voor zowel de rol van AC als HIN/HON. 

4. bij elke oproep drie piketfunctionarissen te laten opkomen om met elkaar het 
actiecentrum bevolkingszorg te bemensen. 

 
 
 
 
Een week voor de volgende vergadering zijn de vergaderstukken te vinden op deze website 
www.vrijsselland.nl. 
 


