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Onderwerp
Vragen jaarrekening 2018 en begroting 2020 Veiligheidsregio
Kennisnemen van
De beantwoording van vragen van de Oordeelsvormende raad van 14 mei 2019
Inleiding
Tijdens de Oordeelsvormende raad van 14 mei 2019 is een aantal vragen mondeling beantwoord.
Middels deze informatienota worden de openstaande vragen schriftelijk beantwoord.
Kernboodschap
De exploitatie van de ambulancevoorziening wordt volledig bekostigd door de zorgverzekeraars uit de
premies voor de ziektekostenverzekeringen.
De concept zienswijze is aangepast en aangescherpt op een aantal onderdelen.
Consequenties

- In de jaarrekening staat dat het overschot van 234.000 op het programma Crisisbeheersing
verrekend wordt met tekort Regionale Ambulance Voorziening van 156.000 waardoor het overschot
kleiner is dan vermeld.

In de Jaarrekening 2018 staat op blz. 22 en 62 vermeld dat er voor het budgetjaar 2018 extra middelen
beschikbaar zijn gesteld vanuit zorgverzekeraars om het stijgende aantal ritten te kunnen verwerken,
prestaties te verbeteren en personeel op te kunnen leiden.
Op pagina 80 staat dat het financieringstekort/-overschot bestaat uit het verschil tussen de
daadwerkelijk gefactureerde ritopbrengsten in een jaar en het budget waar de ambulancedienst
volgens de rekenstaat recht op heeft. Het saldo van dit tekort of overschot wordt in volgende jaren
verrekend middels afrekeningen met zorgverzekeraars waar beschikkingen van de Nederlandse
Zorgautoriteit aan ten grondslag liggen.
In de begeleidende brief bij de jaarrekening staat dat het programma Regionale Ambulance
Voorziening is € 156.000,- negatief (dit is € 156.000,- negatiever dan in de begroting werd
aangenomen).
Op pagina 20 van de begroting staat dat de exploitatie van de ambulancevoorziening volledig wordt
bekostigd door de zorgverzekeraars uit de premies voor de ziektekostenverzekeringen.

- Vraag over verzekeringen

Dit jaar zijn er twee risico’s die separate aandacht behoeven: verzekeringen en schoon werken. Beide
onderwerpen vormen onderdeel van de risicoanalyse en voor beide onderwerpen is een voorstel
geformuleerd dat tegelijkertijd met de jaarrekening en begroting behandeld wordt door het DB en AB.
Als het AB besluit om additionele middelen voor deze twee onderwerpen beschikbaar te stellen, zal de
financiële omvang van de risico’s met ingang van de eerstvolgende berekeningen vrijvallen.
De VRGZ sluit voor de vrijwilligers en beroepsmedewerkers die werkzaam zijn bij de brandweer diverse
soorten verzekeringen af, o.a. een ongevallenverzekering. Voor het pakket personele verzekeringen
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blijkt dat door marktwerking de prijzen exorbitant stijgen. Als gevolg van deze marktwerking is de VRGZ
€ 160.000,- meer kwijt aan deze verzekeringen.

- Termijn zienswijze.

Uit navraag bij de directie secretaris van de Veiligheidsregio blijkt dat het geen probleem is dat er vanuit
West Betuwe een paar dagen later dan verzocht een zienswijze wordt ingediend. Vooraf wordt de
concept zienswijze verzonden zodat de Veiligheidsregio hier alvast rekening mee kan houden.

- Drie jaarlijkse evaluatie, wat is de stand van zaken?

Wordt nu nog niet gedaan, dit wordt aangevuld in de concept zienswijze.
Artikel 56 Wet veiligheidsregio’s
1. Het bestuur van de veiligheidsregio draagt er zorg voor dat:
o a. eenmaal in de drie jaar een kostenevaluatie wordt verricht, en
o b. eenmaal in de vijf jaar een visitatie door een visitatiecommissie wordt verricht.
2. Bij de kostenevaluatie wordt in ieder geval een vergelijking gemaakt met de gegevens
betreffende de kosten van andere veiligheidsregio’s.
3. Het bestuur van de veiligheidsregio zendt aan Onze Minister het rapport van de
visitatiecommissie, samen met het standpunt van het bestuur van de veiligheidsregio
daarover. Het bestuur van de veiligheidsregio maakt het rapport en zijn standpunt openbaar.
4. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld ten
behoeve van de onderlinge vergelijkbaarheid van de evaluaties en visitaties van de
verschillende veiligheidsregio’s.

- Met welk rentepercentage is gerekend over de investeringen? En wat loopt er aan investeringen?

De veiligheidsregio rekent 2% toe (zie pagina 28 van de begroting 2020) wat leidt tot een ‘winst’ van
101.000. dit komt ten goede aan het taakveld treasury. De gemiddelde rente over de leningen is 1,84%.
De 0,16% komt ten gunste van de gemeentelijke bijdrage.

- De concept zienswijze is aangepast

De bewoording ‘Wenselijk’ is aangepast voor ‘noodzakelijk’. Daarnaast is de verdeling op basis van
het Risicoprofiel sterker aangezet en is de kostenevaluatie toegevoegd.
Financiën
De gevolgen staan beschreven in het raadsvoorstel.
Communicatie
De leden van de raad ontvangen de informatienota op de gebruikelijke wijze. Het standpunt van de
raad is verwerkt in de concept zienswijze. De burgemeester vertegenwoordigd de gemeente bij de
vergadering van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio op 27 juni 2019 waar de ingekomen
zienswijzen worden behandeld.
Vervolg
De Veiligheidsregio stuurt een schriftelijke reactie die wordt verstuurd aan de raad.
Bijlage(n)
1. Concept zienswijze.

Burgemeester en wethouders van West Betuwe,
de secretaris,
de burgemeester,
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