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BIJLAGEN:
Vergaderset AB (zaaknummer 29518-2022)
AFSTEMMING MET →
Actief openbaar
Niet actief openbaar
Actief openbaar, eerst contact met steller van deze adviesnota
ONDERWERP
Advisering Veiligheidsoverleg 22 juni 2022
BESLUIT burgemeester en wethouders
In te stemmen met de voor het Veiligheidsoverleg per agendapunt genoemde adviezen.
SAMENVATTING
Ter voorbereiding op het Veiligheidsoverleg IJsselland dat op 22 juni 2022 plaatsvindt heeft het college
ingestemd met de per agendapunt genoemde adviezen. Het betreft hier de agendapunten die strategisch
en/of financieel van belang zijn.
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INLEIDING
Op woensdag 22 juni a.s. vindt de vergadering van het Veiligheidsoverleg IJsselland plaats. In de bijlage
treft u de agenda en stukken voor de betreffende vergadering aan.
BEOOGD RESULTAAT
De portefeuillehouder Openbare Orde en Veiligheid het standpunt van de gemeente Olst-Wijhe meegeven
in het Veiligheidsoverleg IJsselland bij strategisch en financieel relevante agendapunten. Om die reden is
niet bij elk agendapunt een advies geformuleerd.
KADER
Wet gemeenschappelijke regelingen
ARGUMENTEN
Zie toelichting per agendapunt onder aanpak/uitvoering.
DRAAGVLAK
Dit advies is tot stand gekomen in overleg met het team Bedrijfsvoering.
DUURZAAMHEID
n.v.t.
RISICO’S (financieel/juridisch)
Zie toelichting per agendapunt onder aanpak/uitvoering.
FINANCIËLE CONSEQUENTIES
Zie toelichting per agendapunt onder aanpak/uitvoering
AANPAK/UITVOERING
Algemeen Bestuur Veiligheidsregio IJsselland
5. Besluitvormend
5.1. Jaarverslag en jaarrekening 2021
De jaarstukken 2021 zijn in mei, samen met de programmabegroting 2023, in een separate adviesnota
aan uw college voorgelegd. De behandeling wordt hierbij niet herhaald. Het advies was om in te stemmen
met de jaarstukken het voorstel voor verwerking.
5.2. Eerste bestuursrapportage 2022
Het algemeen bestuur wordt voorgesteld om:
1. de eerste bestuursrapportage 2022 vast te stellen.
2. de daaruit voortvloeiende financiële wijzigingen, hierna opgenomen in de tabel onder ‘budgetten’,
incidenteel via een begrotingswijziging te verwerken in de begroting 2022.
Advies: instemmen
Deze eerste bestuursrapportage 2022 gaat in op de inhoudelijke en financiële stand van zaken over de
maanden januari – april 2022. Aangegeven is waar afwijkingen aan de orde zijn of worden verwacht
om zo mogelijk en nodig bij te sturen. Tijdens de afbouwfase van de coronacrisis, in het eerste kwartaal
van dit jaar, moest en kon de Veiligheidsregio als organisatie omschakelen om binnen 2 weken de
coördinatie op te pakken voor de realisatie van 1.000 opvangplekken voor ontheemden uit Oekraïne. Deze
aantallen zijn naderhanddoor het kabinet verhoogd. Om deze opdracht op een goede manier beet te
pakken, is een programma ‘Opvang ontheemden uit Oekraïne’ gestart. Eén en ander betekent, dat er
opnieuw een beroep wordt gedaan op medewerkers waarop in 2020 en 2021 al een extra beroep
is gedaan.
Basis voor de bestuursrapportage zijn de taken en ambities, opgenomen in de begroting 2022.
Voor een compleet beeld bevat de voorgelegde rapportage ook de stand van zaken met bestuurlijke
afspraken, die tot stand kwamen na vaststelling van de begroting.
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Dit betreft met name monitoring van onderdelen van het nieuwe dekkingsplan en ambities, die in het
jaarverslag 2021 op oranje of rood stonden. Per eind april staat het merendeel (30) van de in totaal 36
ambities op groen. Dat wil zeggen: ze liggen op schema en zullen dit jaar worden uitgevoerd. Voor de
andere ambities is dat nog niet zeker en heeft het MT – waar mogelijk en nodig – bijsturing in gang gezet.
De bestuursrapportage geeft het beeld van de financiële uitvoering van de begroting 2022 en van de
financiële positie in het lopende jaar. Verder bevat hij een doorkijk naar het eind van 2022. Op basis van
de eerste vier maanden wordt als resultaat 2022 geprognotiseerd een negatief saldo van ca. 356.000 euro.
Het algemeen bestuur ontvangt deze eerste bestuursrapportage ter vaststelling met het voorstel om de
financiële wijzigingen incidenteel via een begrotingswijziging te verwerken in de begroting 2022.
5.3. Programmabegroting 2023
De programmabegroting 2023 is in mei, samen met de jaarstukken 2021, in een separate adviesnota aan
uw college voorgelegd. Op 13 juni jl. heeft de gemeenteraad ingestemd met de reactiebrief. Er wordt geen
zienswijze ingediend, maar er worden enkele vragen gesteld over de risicotaxatie en het rekeningresultaat.
5.4. Goed werkgeverschap bij dienstongevallen – uitkomsten raadpleging gemeenteraden
Het algemeen bestuur wordt voorgesteld om:
1. In te stemmen met 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.
2. Het besluit door de voorzitter en secretaris van Veiligheidsregio IJsselland te laten ondertekenen.
Advies: instemmen
Het algemeen bestuur heeft op 8 december 2021 ingestemd met deelname van Veiligheidsregio
IJsselland aan landelijke samenwerking van de veiligheidsregio’s voor goed werkgeverschap na
dienstongevallen. Een onderdeel van het besluit was het voornemen om deel te nemen aan een stichting
voor een landelijk expertisebureau en aan een stichting voor een waarborgfonds voor (in ieder geval) de
niet-verzekerbare aanspraken. Dit voornemen is voorgelegd aan de raden van de deelnemende
gemeenten met de mogelijkheid om wensen en bedenkingen kenbaar te maken. Alle gemeenteraden
hebben een reactie gegeven op de brief van 21-12-2021 over de genoemde landelijke samenwerking.
De reacties zijn eenduidig en laten zich als volgt samenvatten: de gemeenteraden zien geen aanleiding
om wensen of bedenkingen naar voren te brengen.
Districtelijk Veiligheidsoverleg Politie & RCIV (11.00 uur – 12.00 uur)
De agenda voor het DVO/RCIV overleg is bekend, echter de stukken worden in de loop van deze week
nagezonden. Op de agenda staat besluitvormend: Aanvraag versterkingsgelden ondermijning en voorstel
vanuit IJsselland. Indien nodig wordt voor het overleg een annotatie aan de portefeuillehouder
meegegeven.
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