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Jaarstukken VrZIV 2015

Beste raadsleden,

Hierbij sturen we u de Jaarstukken 2015 van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (VrZW) toe. De

Jaarstukken zijn in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 13 mei 2016 vastgesteld.

Conform arlikel24 van de GemeenschappelUke regeling VrZW, worden de jaarstukken van VrZW ter
kennisname verzonden aan de raden van de deelnemende gemeenten.

Toelichting
ln 2015 is gewerkt aan de verdere opbouw van de organisatie. Tegelijk stond 2015 in het teken van

het voorbereiden van bestuurlijke besluitvorming over de regionale repressieve dekking van de

brandweer, het realiseren van de taakstelling, en het inspelen op nieuwe ontwikkelingen.

Ook dit tweede jaar na regionalisering was de werkdruk hoog en kregen veel medewerkers te maken

met nieuwe veranderingen, b'rjvoorbeeld als gevolg van de invoering van de gewijzigde werkwijze ten

aanzien van de combinatie van beheersmatige en repressieve taken. Desondanks bleef het

ziektevezuimpercentage ruimschoots onder het landelijk gemiddelde, wat typerend is voor de hoge

betrokkenheid en inzet van de medewerkers vanYrZIV.

Uitrukken brandweer en GRIP incidenten
De brandweer in Zaanstreek-Waterland rukte in 2015 uit naar 1.164 prio 1 en 1.855 prio 2 meldingen
(totaal 3.019 meldingen). Er waren elf incidenten waarvoor multidisciplinaire opschaling nodig was.

Het betrof zeven GRIPl incidenten, drie GRIP2 incidenten en een GRIP4 incident. ln 2015 kreeg

VrZW voor het eerst te maken met een GRIP4 incident. Het ging om een grote stroomstoring die een
groot deel van Noord-Holland en Flevoland trof.

Financieel resultaat
Het tweede jaar na de regionalisering is de organisatie steeds beter ingeregeld. Dit komt onder meer

tot uitdrukking in geen tot beperkte budgetoverschrijdingen, een hoger investeringspercentage en een

goedkeurende verklaring van de accountant van zowel de getrouwheid als de rechtmatigheid.

De Staat van baten en lasten 2015 sluit met een voordelig saldo van €721 .876. Dit resultaat wordt
veroorzaakt door de incidentele onderuitputting op de kapitaallastenlasten, voordeel op de
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salar¡slasten/inhuur van derden, onderuitputting van de exploitatiebudgetten en van het budget

Regionaal dekkingsplan.

Het Algemeen Bestuur heeft in haar vergadering van 13 mei 2016 ingestemd met de
jaarverantwoording 2015 en besloten het positieve jaarresultaat als volgt te bestemmen:

a. Een bedrag ad € 123.573 over te hevelen voor de jaren 201612017. Dit bedrag wordt

opgenomen in een nieuw te vormen bestemmingsreserve Regionaal Dekkingsplan;

b. Verhoging van de algemene reserve met een €124.377, waarmee de beschikbare

weerstandcapaciteit wordt verhoogd en voldaan wordt aan de door u vastgestelde ratio van

1,4 (beschikbare weerstandcapaciteit gedeeld door benodigde weerstandscapaciteit);

c. Een bedrag ad €473326 ter teruggave aan de gemeenten.

Met vriendelijke groet,
namens het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland,

'3\
G.H. Faber

Secretaris
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