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Impressieverslag van de digitale raadsavond d.d. 27 mei 2020 

Aanwezig waren: 
Veiligheidsregio ZHZ Caren Frentz secretaris en algemeen directeur 

Gemeente Zwijndrecht Hein van der Loo lid dagelijks bestuur en algemeen bestuur en 

portefeuillehouder bedrijfsvoering 

Gemeente Hardinxveld-Giessendam Dirk Heijkoop lid algemeen bestuur en lid auditcommissie 

Veiligheidsregio ZHZ Nadine Kaïm bestuursondersteuning/gespreksleider 

Veiligheidsregio ZHZ Whitney Veen concerncontroller 

Veiligheidsregio ZHZ Garrick Nassy beleidsadviseur financiën 

Veiligheidsregio ZHZ Renée Wagemans bestuursondersteuning/impressieverslag 

    

Dordrecht Jacqueline van den Bergh commissielid PvdA 

Hendrik-Ido-Ambacht Adrie Scheurwater raadslid Echt voor Ambacht 

Zwijndrecht Iekje Berg raadslid CDA 

Gorinchem Ashraf Hachhouch raadslid PvdA 

Hoeksche Waard Mireille Louwerens raadslid Burgerbelangen 

Papendrecht Theo Wolters raadslid PvdA 

Hardinxveld-Giessendam Erik van den Bosch raadslid SGP 

Hendrik-Ido-Ambacht Arno Stam burgerraadslid Echt voor Ambacht 

Zwijndrecht Cynthia van der Graaf burgerraadslid D66 

Hoeksche Waard Marga van Hulst raadslid Burgerbelangen 

Zwijndrecht Frank Trijsburg raadslid D66 

Hoeksche Waard Coen Raijer raadslid D66 

Hendrik-Ido-Ambacht William Lagendijk burgerraadslid CDA 

Zwijndrecht Daniella Verspaandonk raadslid VVD 

Gorinchem Hans van Mourik raadslid Stadsbelang 

Gorinchem Gerard van der Lee raadslid Stadsbelang 

 
Jaarlijks organiseert de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid samen met de Dienst Gezondheid en Jeugd en de 

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid een raadsinformatieavond over de jaarrekening en begroting van deze organisaties. 

Dit jaar is dat gezien de omstandigheden niet mogelijk. De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid heeft als alternatief deze 

digitale raadsavond georganiseerd zodat mogelijke vragen van raadsleden over de jaarrekening 2019, de bestemming 

jaarresultaat en begroting 2021 besproken kunnen worden en u hiermee uw mogelijke zienswijzen kunt formuleren. De 

deadline voor het indienen van een zienswijze is 17 juni 2020. Het algemeen bestuur behandelt de zienswijzen op 25 

juni 2020. 

Nadine Kaïm was deze avond gespreksleider en deelt een aantal ‘spelregels’ voor een prettig verloop van de digitale 

bijeenkomst. De afspraak is dat gesproken wordt over de begroting en de jaarrekening en niet over de crisis. De 

communicatie over de crisis loopt via de voorzitter van de VRZHZ. 
 

Nadine Kaïm 

 

 

Hein van der Loo 

 

 

 

 

 

 

 

Caren Frentz Dirk Heijkoop 

De portefeuillehouder, Hein van der Loo, verzorgt een korte bestuurlijke toelichting en zal eventuele vragen voor zijn 

portefeuille beantwoorden. Het is een bijzondere tijd van werken voor iedereen in de Veiligheidsregio, maar er is ook 

gewoon regulier werk te doen. De begroting 2021 is onderhevig aan de effecten van de crisis. De algemeen directeur, 

Caren Frentz, is nieuw in de Veiligheidsregio, maar heeft veel ervaring zowel op “rood” als op “wit”.  

De algemeen directeur, Caren Frentz, verzorgt een presentatie. 

Caren Frentz spreekt de hoop uit dat het live ontmoeten van elkaar weer snel mogelijk is. Zij is op 1 maart begonnen en 

vanaf dag één met de crisis bezig in Zuid-Holland Zuid. 

De presentatie met betrekking tot de financiële stukken wordt in een gedeeld scherm gepresenteerd. 

In de presentatie wordt geschetst wie wij zijn als Veiligheidsregio 

ZHZ (VRZHZ), wat wij doen en hoe de verbinding met de gemeenten 

is aan de hand van de kerncijfers. Namens de gemeenten in onze 

regio voert de VRZHZ  verschillende taken uit op het gebied van 

crisisbeheersing, rampenbestrijding, brandweerzorg en 

geneeskundige hulpverlening. De belangrijkste risico’s uit het 

risicoprofiel zijn overstroming, langdurige stroomuitval, digitale 

verstoring, pandemie en grof & extreem geweld. 
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Er wordt (ook bestuurlijk) geoefend op basis van de risico’s. Er is het afgelopen jaar geoefend op een fictieve crisis 

zijnde de “Hollandse griep”, daar hebben we in de huidige crisis veel profijt van. 

 

Het algemeen bestuur (besluitvormend) bestaat uit de burgemeesters van de 10 gemeenten in Zuid-Holland Zuid. Het 

dagelijks bestuur (uitvoerend) bereidt de vergaderingen van het algemeen bestuur voor. Bestuurscommissies zijn 

adviesorganen voor het dagelijks bestuur. Vaste commissies zijn de auditcommissie en AGV. 

De verbinding met de gemeenten wordt gezocht door middel van het 4-jaarlijks vragen 

van zienswijzen van de raad op: 

Het regionaal risicoprofiel, het beleidsplan en het regionaal crisisplan.  

Jaarlijks wordt van de raad een zienswijze gevraagd op de begroting en op de bestemming 

van het jaarresultaat. 

Het IFV heeft een informatieve folder uitgegeven: De Veiligheidsregio en de 

gemeenteraad.(www.ifv.nl/kennisplein/ 

 

In 2019 zijn een aantal belangrijke mijlpalen waarvoor geld nodig is bereikt: 

 Nieuw dekkingsplan is geoptimaliseerd 

 Scholing en voorbereiding ten behoeve van de komst van de Omgevingswet 

 Doorontwikkeling adviesrol Fysieke veiligheid 

 Organisatieprocessen verbeterd (nazorg reorganisatie 2018) 

 Frictie-opgave Vijfheerenlanden vastgesteld 

Het jaarresultaat zonder de ontvangen transitievergoeding is 0. 

Met de nullijn wordt niet bedoeld dat de indexatie niet wordt 

toegekend, maar dat de VRZHZ elk jaar op een nulresultaat 

uitkomt. De transitievergoeding wordt binnen de VRZHZ 

gehouden. Het tekort als gevolg van de frictie wordt teniet 

gedaan door de ontvangen transitievergoeding. 

 

Exogene ontwikkelingen leggen we, indien we die niet zelf kunnen opvangen, wel voor aan de gemeenten via een 

zienswijzeprocedure. 

In een aantal sheets wordt duidelijk dat er meer gerealiseerd wordt dan hetgeen in de P&C-producten staat. O.a.: 

 Het aantal gripincidenten 

 De inzetten  

 Oefeningen op operationeel en bestuurlijk niveau 

 Brandveilig leven 

 Tevens heeft de VRZHZ een evenementenloket met een multidisciplinair advies 

 
In de begroting is opgenomen dat er dit jaar een nieuw beleidsplan geschreven wordt. Door de omstandigheden rond de 

Covid-19 crisis gaat dit waarschijnlijk niet lukken. Het bestuur is geïnformeerd over de vertraging. 

 

Q De heer William Lagendijk heeft een vraag over de taakstelling in relatie tot de frictievergoeding. 

Het positieve resultaat 2019 bestaat voornamelijk uit de transitievergoeding Vijfheerenlanden? Is het gehele 

bedrag voor de gehele periode ontvangen of ontvangt de VRZHZ ook in de komende jaren nog een bedrag? 

Hoe gaan de raden geïnformeerd gaan worden. 

A Het positieve resultaat van de jaarrekening 2019 bestaat voornamelijk uit de transitievergoeding en de te 

behalen bezuiniging. Nu al is 1,1 miljoen ingeboekt. Er moet nog 4 ton gevonden worden in de huidige 

begroting. Dat is niet makkelijk te vinden. In de bezuinigingsvraagstukken wordt ook gekeken naar 

herhuisvesting van het kantoorruimten, kijken of er slimmer en duurzamer gewerkt kan worden in ons 

kantoor en waardoor er wellicht ruimtes kunnen worden afgestoten. Ook wordt gekeken of het mogelijk is 

Spinel in te zetten om de 4 ton te realiseren. De transitievergoeding van 3,7 miljoen hebben wij in één keer 

ontvangen en is bedoeld tot 2024 en moest in overleg met de accountant in het positieve resultaat gezet 

worden. Het is geld dat de VRZHZ nodig heeft om uiteindelijk de 1,5 miljoen bezuinigingen te realiseren. 

Wanneer wij een herhuisvestingsopdracht gaan uitzetten is er geld nodig om structureel richting de 1,5 

miljoen bezuinigingen te komen. 

Q Vervolgvraag: Wat als het uiteindelijk niet lukt? Wat moet er dan gebeuren? 

A De VRZHZ ziet geen reden dat het niet zou lukken voor 2024 en probeert te voorkomen dat er andere zaken 

ingezet moeten worden. 

Q De heer Erik van den Bosch heeft een vraag over het weerstandsvermogen. 

Het weerstandsvermogen is een bepaald percentage. Is het afdoende nu met de corona of is er reden tot 

zorgen? 
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A Er wordt sowieso naar het weerstandsvermogen gekeken in de gesprekken met de accountant, ook in het 

kader van corona. Er is een financiële analyse gemaakt van de impact van corona op het bedrijf. Ons 

weerstandsvermogen is binnen de gewenste kaders die bestuurlijk vastgesteld zijn. Wij verwachten niet dat 

dat aangepast moet worden. We hebben redelijk stabiele bronnen van opbrengsten en we kunnen andere 

zaken niet uitvoeren. Wij verwachten voor de korte en lange termijn dat de impact van de kosten zal 

meevallen. 

Q Is er al iets te zeggen over de hoogte van de kosten of is dat een vraag die in de informatie van de voorzitter 

beantwoord zal worden? 

A Het is nog te vroeg in het proces om daar al een antwoord op te kunnen geven. Het is nog niet duidelijk hoe 

de crisis de rest van het jaar zal uitpakken. 

Q De heer van den Bosch (is naast raadslid tevens brandweervrijwilliger) heeft ook gekeken naar de porto’s en 

mogelijke investeringen die daarop gedaan moeten worden oplopend tot €100.000. 

Eigenlijk zijn er vanaf het begin problemen geweest is dat niet ook een verantwoordelijkheid (garantie) die op 

de leverancier te verhalen is? 

A De objectportofoons gaven problemen gaven in de verbinding en verstaanbaarheid. Er zijn uitgebreide testen 

samen met de leverancier gedaan om het probleem zo goed mogelijk op te lossen. We hebben een oplossing 

verzonnen om de verstaanbaarheid te verbeteren. We hebben daarvoor een krediet aan het algemeen bestuur 

gevraagd. Het bedrag dat nodig is, is lager dan verwacht. De aansprakelijkheid van de leverancier in deze is 

erg lastig te verhalen. Het krediet is aangevraagd, de aanschaf loopt, maar wanneer de feitelijke levering zal 

zijn weet Caren niet. 

Q Mevrouw Jacqueline van den Berg heeft een vraag met betrekking tot o.a. de bezuiniging en de huisvesting. 

Klopt het dat bij het zoeken naar een oplossing voor de bezuinigingsopgave en de oplossing in huisvesting niet 

gekeken wordt naar de verhoging van de gemeentelijke bijdragen? 

A Doordat Vijfheerenlanden is uitgetreden lopen wij inkomsten mis en hebben wij meer kosten. Het deel 

waarvoor wij inkomsten missen en hebben wij minder kosten. Het deel dat we minder inkomsten hebben is 

groter dan het deel we minder kosten hebben, daarom is er sprake van frictie. Dat is een gat van 1,5 miljoen 

per jaar, vandaar dat er een bezuinigingsopgave is van 1,5 miljoen per jaar. We hebben een 

transitievergoeding ontvangen om de frictie voor de komende tijd mee te dekken tot wij onze organisatie 

hebben aangepast aan de bezuinigingsopgave van 1,5 miljoen. Het uitgangspunt is geweest dat het uittreden 

van Vijfheerenlanden niet ten koste van de achterblijvende gemeenten zou komen. Wij hebben in het 

algemeen bestuur besproken dat wij het voor 2014 opgelost hebben. Daarom zal het niet leiden tot een 

verhoging van de gemeentelijke bijdragen voor wat betreft het uittreden van Vijfheerenlanden. Het kan echter 

altijd zo zijn dat er nieuwe (landelijke) ontwikkelingen op ons afkomen en die wij moeten uitvoeren en waar 

we geen invloed op hebben. Voor die nieuwe ontwikkelingen zou het wel zo kunnen zijn dat wij naar de 

gemeenten gaan met de vraag, als u wilt dat wij dit uitvoeren, en wij hiervoor niet de middelen hebben dit 

door de gemeenten in de gemeentelijke bijdrage wordt aangevuld. Te denken valt aan de deeltijdrichtlijn en 

brancherichtlijnen. Dit blijft strikt buiten de bezuinigingsopgaven. 

Q De heer Erik van den Bosch heeft nog een aanvullende vraag. De uittreding Vijfheerenlanden zorgt nu voor 

een eenmalig voordeel van 3,7 miljoen, moet dat over de jaren uitgesmeerd worden in 9 ton per jaar? Dan 

zou het tekort van dit jaar groter zijn? 

A Wij hebben elk jaar een tekort van 1,5 miljoen sinds Vijfheerenlanden uitgetreden is. Wij kunnen niet per 

direct onze operationele kosten van de organisatie met 1,5 miljoen verlagen. Dit komt door contracten met 

medewerkers, maar je hebt ook niet opeens een deel van je blusboot minder nodig. We hebben afgesproken 

om ons kosten niveau in 4 jaar terug te brengen. In die 4 jaar hebben wij jaarlijks een tekort en dat kunnen 

wij dekken met de frictievergoeding. 

Q Mevrouw Jacqueline van den Berg heeft nog een vraag met betrekking tot Spinel. Wat werd in de presentatie 

bedoeld met er meer mee te doen? Wordt gedacht aan uitbreiding van de dienstverlening van Spinel? 

A We zijn een businesscase aan het ontwikkelen met o.a. de vraag wat wij nog voor partners kunnen 

aantrekken. Vanaf 1 juni worden de activiteiten op dit oefenterrein weer opgestart. Er zijn veel aanvragen 

voor oefenactiviteiten en er zijn veel innovatieve ontwikkelingen en dit heeft een positieve invloed op onze 

inkomsten. Je moet hierbij denken aan een industrieel platform, zodat we interessanter worden voor 

industriële brandbestrijding. Maar je kunt ook denken aan het verder ontwikkelen van het heliplatform, 

waardoor je helikoptertrainingen kunt geven. Ook partners zijn geïnteresseerd waardoor we als het ware co-

creaties aan het realiseren zijn. De aanbestedingen lopen goed waardoor ook veel veiligheidsregio’s bij ons 

komen oefenen. 

  

De heer Dirk Heijkoop, lid van het bestuur en lid van de auditcommissie, geeft nog een toelichting op de rol van de 

auditcommissie. De leden van de auditcommissie zijn AB-leden die niet in het DB zitten, zij adviseren het DB en AB 

op de financiële stukken. Om te kijken door de ogen van de raden en colleges of op deze wijze een helder beeld 

geschapen van de financiële positie van de VRZHZ. Met deze bijeenkomst is dit prima gelukt en complimenten voor 

deze opzet. 

De presentatie wordt gedeeld via de griffiers. Het is ook nog mogelijk achteraf vragen te stellen of via de griffier. 

Vragen die later nog opkomen kunnen via het algemene mailadres bestuursondersteuning@vrzhz.nl gesteld worden. 

Complimenten van veel raadsleden voor de heldere presentatie en toelichting. Hopelijk dat deze bijeenkomst 

volgende jaar weer live kan.  

mailto:bestuursondersteuning@vrzhz.nl
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