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1. Kennis te nemen van het besluit van het Veiligheidsberaad d.d. 11 september
2009 met betrekking tot netcentrisch werken.
2. In te stemmen met het aangaan van het Convenant netcentrisch werken met
andere Veiligheidsregio’s.
3. De kosten (aantal inwoners x 15 cent = € 131.848,30) te dekken uit:
a) deel bestaande GHOR-begroting.
b) BDUR-uitkering.

Betreft

De VR Hollands Midden heeft in 2008 besloten over te gaan op het systeem Cedric
in combinatie met de netcentrische werkwijze. Voor de daadwerkelijk introductie
hiervan is landelijke besluitvorming over o.a. de beschikbaarstelling van het systeem
Cedric een vereiste. Met het aangaan van dit convenant van alle regio’s met elkaar
wordt landelijke deelname een feit.
Bij het eerdere besluit tot deelname aan het systeem Cedric is aangegeven dat de
jaarlijkse exploitatiekosten van het systeem niet hoger mogen uitvallen dan de
huidige kosten die met het systeem MultiTeam zijn gemoeid. Het hiervoor begrote
bedrag op jaarbasis bedraagt € 125.000.
De inhoud van het convenant betreft:
• Cedric wordt beschikbaar gesteld, de beheerskosten komen op 2,5 miljoen
dat trendmatig wordt verhoogd. De verdeling vindt plaats op grond van
inwoneraantal.
• Goedgekeurd Plan van Aanpak: het werkplan doorontwikkeling netcentrisch
werken Veiligheidsregio Hollands Midden is in 2008 geaccordeerd.
• Uiterlijk 1 augustus 2011 gebruikt de veiligheidsregio van de landelijke
voorzieningen en gaat vanaf dat moment meebetalen.
• De veiligheidsregio bewaakt via het Veiligheidsberaad de voortgang van het
project netcentrisch werken op landelijk niveau.
De resultaten van het project netcentrisch werken zijn:
• Onderhoud Netcentrische visie en werkwijze.
• Integratie Informatiearchitectuur Sector Veiligheid (IASV) in Netcentrische
werkwijze.
• Oprichting Platform Netcentrisch Werken.
• Opgesteld opleidings- & trainingsmateriaal.
• Opgestelde opleidings- & trainingskalender.
• Geborgde opleidingen & trainingen en kennisbank.
• Intentieverklaring en Plan van Aanpak per crisisorganisatie.
• Geïmplementeerde netcentrische werkwijze en applicatiesuite.
• Technische omgevingen.
• Service Level Agreement (SLA) en ingericht beheer.
• Integratie GEO aspecten.

1

Aandachtspunten voor Hollands Midden:
• De huidige regionale en interregionale kosten van MultiTeam worden
verdeeld tussen brandweer, politie en GHOR op de verdeelsleutel 50:25:25.
Voor de goede orde wordt opgemerkt dat de licenties voor MultiTeam
inmiddels volledig zijn afgeschreven. Deze kapitaallasten kwamen in het
verleden ten laste van de brandweer. De dekking van het aandeel van de
brandweer in de kosten van MultiTeam werd gerealiseerd uit een daartoe
gevormde reserve MultiTeam. De politie en de GHOR vinden dekking voor
hun aandeel in hun reguliere exploitatie. Het brandweeraandeel in de
beheerkosten van Cedric kunnen voor één jaar nog worden gedekt uit de
reserve. Wanneer deze reserve leeg is zal dekking ook voor de brandweer
binnen de reguliere exploitatie gevonden moeten worden. Vandaar dat bij de
laatste perspectiefnota is voorgesorteerd om structureel middelen vrij te
maken voor Cedric à raison van € 125.000 per jaar.
• De opleidings- en trainingskosten voor de informatievoorziening komen na
de operationalisering van Cedric voor de rekening van de veiligheidsregio’s.
Er zal dekking gevonden moeten worden voor het RCC en de gemeenten.
Dit is reeds ter besluitvorming voorbereid in de besteding van de BDUR.
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