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2. Besluit
Het gevraagde besluit is eerder in een schriftelijke ronde gepasseerd. Heden ligt de formele
bevestiging voor.
Het Algemeen Bestuur stelt vast (GR art. 35 lid 5):
1.
De benoeming van J.C. Bernsen tot directeur publieke gezondheid
2.
De heer J.M.M. de Gouw tot plaatsvervangend directeur publieke gezondheid.
3.
Beide directieleden toe te staan in voorkomende gevallen te ondertekenen met “directeur publieke
gezondheid”;
4.
Het Algemeen bestuur van de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden
over dit besluit te informeren;
5.
De gemeenschappelijk regeling Veiligheidsregio bij gelegenheid te actualiseren aan de nieuwe
functiebenaming directeur publieke gezondheid.

3. Toelichting op het besluit
Het Algemeen Bestuur heeft via een schriftelijk besluitvormingstraject op 23 december jl. (unaniem)
ingestemd met bovenstaand besluit. Het reglement van orde kent echter (nog) geen schriftelijk
besluitvormingstraject, daarom wordt bovenstaand besluit alsnog formeel voorgelegd aan het
Algemeen Bestuur.
Het Algemeen Bestuur van de RDOG heeft op 7 december jl. ingestemd met bovenstaand besluit en
is inmiddels in kennis gesteld van het besluit van het Algemeen Bestuur van de veiligheidsregio,
omdat de benoemingen zijn ingegaan per 1 januari jl.
Met het gevraagde besluit over de benoeming van de directeur publieke gezondheid voldoet het
Algemeen Bestuur aan:
de Wet Publieke Gezondheid (artikel IV onder A);
de Wet Veiligheidsregio’s (art.32 lid 1);
de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden (art. 35 lid 2 en 5).Met
het gevraagde besluit over de benoeming van de directeur publieke gezondheid voldoet het Algemeen
Bestuur aan:
de Wet Publieke Gezondheid (artikel IV onder A)
de Wet Veiligheidsregio’s (art.32 lid 1)
de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden (art. 35 lid 2
en 5)

4. Kader
Door een wijziging van de Wet publieke gezondheid (WPG) is per 1 januari 2012 de functie directeur
publieke gezondheid ontstaan. De bedoeling van de wetgever is het in één hand leggen van de
operationele aansturing van de GHOR- en GGD-organisatie. De van de WPG luidt:
“Artikel 14 lid 3.
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De gemeentelijke gezondheidsdienst staat onder leiding van een directeur publieke gezondheid, die
wordt benoemd door het algemeen bestuur van de gemeentelijke gezondheidsdienst in
overeenstemming met het bestuur van de Veiligheidsregio”.
Tevens wordt in de WPG geregeld dat in de Wet Veiligheidsregio`s het begrip ‘directeur GHOR’ wordt
vervangen door het begrip ‘directeur publieke gezondheid’.
Op 24 juni 2010 heeft het algemeen bestuur Veiligheidsregio de gewijzigde “gemeenschappelijke
regeling Veiligheidsregio Hollands Midden” vastgesteld. In deze regeling is nog sprake van de
directeur Ghor. Het is gewenst om bij de volgende actualisering van de Gemeenschappelijke regeling
Veiligheidsregio in de artikelen 32 lid 1; 35 lid 2 en 35 lid 5 de directeur GHOR te vervangen door de
directeur publieke gezondheid.. Deze artikelen komen dan als volgt te luiden:
: “Artikel 32 lid 1.
De GHOR staat onder leiding van de directeur publieke gezondheid van de gemeentelijke
gezondheidsdienst, bedoeld in artikel 14 van de Wet publieke gezondheid.”
Artikel 35 lid 2
De directeur publieke gezondheid maakt deel uit van de directie van de Regionale Dienst Openbare
Gezondheidszorg Hollands Midden
Artikel 35 lid 5:
Het algemeen bestuur benoemt, schorst en ontslaat, op voordracht van het algemeen bestuur
Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg, de directeur publieke gezondheid.

5. Consequenties
Financiële gevolgen
geen
Personele gevolgen
Geen.

6. Aandachtspunten / risico’s
N.v.t

7. Implementatie en communicatie
N.v.t.

8. Bijlagen
1. MvT

9. Historie besluitvorming
Het Algemeen Bestuur heeft in zijn vergadering op 12 januari 2006 de Gemeenschappelijke Regeling
Brandweer en GHOR Hollands Midden vastgesteld en de benoeming van de heer J.C. Bernsen tot
Regionaal geneeskundig Functionaris
Ingevolge de wet Veiligheidsregio`s heeft het algemeen bestuur op 24 juni 2010 de “gewijzigde
Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden” vastgesteld.
Begin december 2011 heeft een schriftelijke ronde plaatsgevonden.
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Inleiding
Door een wijziging van de Wet publieke gezondheid en de Wet Veiligheidsregio ontstaat per 1 januari
2012 de functie directeur publieke gezondheid. De bedoeling van de wetgever is het in één hand
leggen van de operationele aansturing van de GHOR- en GGD-organisatie. De desbetreffende tekst
van de WPG luidt:
“Artikel 14, lid 3.
De gemeentelijke gezondheidsdienst staat onder leiding van een directeur publieke gezondheid, die
wordt benoemd door het algemeen bestuur van de gemeentelijke gezondheidsdienst in
overeenstemming met het bestuur van de veiligheidsregio”.
Tevens wordt in de WPG geregeld dat in de Wet Veiligheidsregio het begrip ‘directeur GHOR’ wordt
vervangen door het begrip door ‘directeur publieke gezondheid’. De relevante overwegingen uit de
Memorie van Toelichting van de Wijzigingswet WPG zijn weergegeven in bijlage 1.

Betekenis van de wetswijzigingen voor de regio Hollands Midden
In de regio Hollands Midden is de facto al sprake van een eenduidige aansturing van GHOR en GGD,
doordat zowel de GGD als het GHOR-bureau onderdeel uitmaken van de RDOG HM en doordat Joost
Bernsen als RGF deel uitmaakt van de (collegiaal opererende) directie van de RDOG HM. Op
12 januari 2006 heeft het Algemeen Bestuur namelijk het navolgende besluit genomen:
a. “De heer J.M.M. de Gouw te benoemen tot secretaris en algemeen directeur RDOG;
b. De heer J. Bernsen te benoemen tot plaatsvervangend secretaris en directeur RDOG;
c. De heer J. Bernsen voor te dragen als RGF bij het Algemeen Bestuur van de
Gemeenschappelijke regeling Regionale Brandweer en Ghor;”
Hoe in de situatie van de regio Hollands Midden invulling moet worden gegeven aan de wetswijziging
en op grond van welke criteria toetsing van de situatie in onze regio aan de wetswijziging eventueel
zou plaatsvinden, kon door het ministerie van VWS niet worden medegedeeld.

Voorstel voor aanpassing van het AB-besluit van 12 januari 2006
Voorgesteld wordt om de aanpassing zo minimaal mogelijk te laten zijn, teneinde de wetswijziging zo
soepel mogelijk in onze regio te implementeren. In dat geval kan ook een adviesaanvraag ex artikel
30 WOR bij de Ondernemingsraad achterwege blijven. Een zo minimaal mogelijke aanpassing
betekent dat het besluit van 12 januari 2006 gehandhaafd blijft en dat onderstaand concept-besluit
een aanvulling is op dat besluit. Voorgesteld wordt om in afstemming met het Dagelijks Bestuur van
de Veiligheidsregio Hollands Midden het volgende besluit aan het AB RDOG HM voor te stellen:
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“Het Algemeen bestuur RDOG HM,
Gelet op:
• de wijzigingen in de Wet publieke gezondheid en de Wet Veiligheidsregio,
• haar besluit van 12 januari 2006 aangaande de benoeming van de directie,
Besluit, in aanvulling op haar besluit van 12 januari 2006;
a.
De heer J. Bernsen te benoemen als directeur publieke gezondheid ;
b.
De heer J.M.M. de Gouw als plaatsvervangend directeur publieke gezondheid.
c.
Beide directieleden toe te staan in voorkomende gevallen te ondertekenen met “directeur
publieke gezondheid”;
d.
Deze benoemingen in te laten gaan per 1 januari 2012, onder voorwaarde dat het bestuur van
de Veiligheidsregio heeft ingestemd met deze benoemingen.
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Bijlage 1. Memorie van Toelichting Wet Publieke Gezondheid
“Eén directeur publieke gezondheid
Op basis van bovenstaande argumenten is er dus veel voor te zeggen om naast de in voorgaande
paragrafen beschreven bestuurlijke en territoriale knip ook de organisatorische knip op te heffen.
Daarom wordt een éénhoofdig operationele leiding van de GGD en GHOR voorgesteld, vormgegeven
in een nieuwe functie: de directeur publieke gezondheid. Dit staat niet in de weg aan het inrichten van
een meerhoofdige directie van GGD en GHOR, zolang de verantwoordelijkheid voor de leiding van
GGD en GHOR berust bij de directeur publieke gezondheid. Het gehele pakket van publieke
gezondheidstaken: regulier, opgeschaald, alsook de taken uit het grensgebied wordt in één
ondeelbare hand gelegd. De publieke gezondheid krijgt hiermee één gezicht, zowel in de interne
crisisorganisatie als in de gesprekken en afspraken met de overige gezondheidszorgverleners. De
directeur publieke gezondheid wordt namens het bestuur van de veiligheidsregio verantwoordelijk
voor het maken van afspraken met de (private) zorgketen. Voor zowel de GGD als de GHOR levert dit
naast het oplossen van het geschetste probleem nog extra voordelen op. De GHOR krijgt een grote
reguliere organisatie naast zich terwijl de GGD makkelijker ingang krijgt in de acute zorgketen.
Deze directeur publieke gezondheid geeft leiding aan twee organisaties onder twee verschillende
besturen. Beide besturen dienen hun verantwoordelijkheid waar te kunnen maken. Daarom wordt met
dit wetsvoorstel geregeld dat de benoeming van de directeur publieke gezondheid dient te geschieden
door het algemeen bestuur van de GGD in overeenstemming met het bestuur van de veiligheidsregio.
Dit versterkt nog meer de ongedeelde aanpak van publieke gezondheidszorg door het openbaar
bestuur.
Verder zal de directeur publieke gezondheid naar verwachting een rol krijgen bij het opstellen van het
onder 2.3 genoemde crisisplan. Hij kan er mede voor zorgen dat reguliere publieke
gezondheidsaspecten voldoende terugkomen in de crisisplannen en dat er met de gemaakte
afspraken in het crisisplan rekening wordt gehouden bij de uitvoering van het reguliere publieke
gezondheidsbeleid.”
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2. Besluit
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Het Jaarplan GHOR-bureau HM 2012 vast te stellen (GR art.12 lid 2c).

3. Toelichting op het besluit
Met het gevraagde besluit over het Jaarplan GHOR- bureau HM 2012 borgt het Algemeen Bestuur:
dat er met de uitvoering van dit jaarplan voldaan wordt aan de eisen die de Wet
veiligheidsregio’s stelt (artt.14, 16 en 33).

4. Kader
Het voorliggende Jaarplan is een onderdeel van de beleidscyclus Regionaal Beleidsplan (vastgesteld
door het AB VRHM op 10 november 2011) en de begroting 2012 (vastgesteld door het AB VRHM op
23 juni 2011).
In dit Jaarplan zijn per product prestatie-indicatoren en normen aangegeven, waarmee de GHOR
uitdrukking geeft aan het belang van transparantie in haar organisatie en het monitoren van haar
doelstellingen.
Het voorliggende plan is gebaseerd op de begroting 2012.
Het Jaarplan heeft een dynamisch karakter: indien actuele en/of onvoorziene omstandigheden
daartoe aanleiding geven worden prioriteiten herzien en nieuwe activiteiten ontwikkeld (Wet
veiligheidsregio’s).
De speerpunten in 2012 zijn:
- advisering risicobeheersing, met name advisering evenementenveiligheid en gebouwde
omgeving
- zorgcontinuïteit, afspraken met ketenpartners/ zorginstellingen
- uitwerking van het regionaal crisisplan
- overdracht beleidsverantwoordelijkheid procesplannen
- informatiemanagement, netcentrisch werken
- mono- en multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen

5. Consequenties
Financiële gevolgen
Dit jaarplan wordt uitgevoerd binnen de begroting GHOR HM 2012.
Personele gevolgen
Dit jaarplan wordt uitgevoerd binnen de toegekende formatie.
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6. Aandachtspunten / risico’s
De uitvoering van de Wet veiligheidsregio’s vindt grotendeels in 2012 plaats.

7. Implementatie en communicatie
N.v.t.

8. Bijlagen
Jaarplan GHOR-bureau HM 2012

9. Historie besluitvorming
Het Algemeen Bestuur heeft in zijn vergadering op 10 november 2011 het Regionaal Beleidsplan
vastgesteld. Het voorliggende jaarplan sluit hierop aan.
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Jaarplan 2012 GHOR Hollands Midden
Advisering risicobeheersing
Advisering aan gemeenten over vergunningverlening bij evenementen
De GHOR adviseert bij risicovolle evenementen het lokale bestuur over geneeskundige maatregelen
om risico's te voorkomen en volgschades te beperken en stemt hierover af met haar ketenpartners.
Beoogd resultaat:
• > 90 % van de door de gemeenten en / of door de VRHM gevraagde adviezen over
vergunningverlening risicovolle evenementen is door de GHOR binnen de afspraken verstrekt.
Advisering bestuur VRHM risicobeheersing gebouwde omgeving
De GHOR adviseert het bestuur VRHM over geneeskundige maatregelen om risico's bij
grootschalige bouw- en infrastructurele projecten zoveel als mogelijk te voorkomen en volgschades te
beperken.
Beoogd resultaat:
• 100 % van de door de VRHM gevraagde adviezen over risicobeheersing gebouwde omgeving is
door de GHOR binnen de afspraken met de VRHM verstrekt.
Operationele voorbereiding
Zorgcontinuïteit - afspraken met ketenpartners
Voor het maken van afspraken over geneeskundige hulpverlening met de geneeskundige partners
(i.c. ketenpartners) hanteert de GHOR het regionaal zorgcontinuïteitsplan. Deze ketenpartners zijn de
4 ziekenhuizen, het traumacentrum, RAD, MKA, GGD, huisartsenposten, PSH-gerelateerde
instellingen en NRK. De GHOR zorgt dat deze afspraken zijn afgestemd op het werk van de politie,
brandweer en gemeenten via het regionaal crisisplan. Op basis van de Wvr monitort de GHOR de
met de ketenpartners gemaakte afspraken, waaronder het opleiden, trainen en oefenen van
medewerkers.
Beoogd resultaat:
• Met > 70 % van alle ketenpartners heeft de GHOR actuele schriftelijke afspraken.
• > 70 % van de ketenpartners met wie de GHOR schriftelijke afspraken heeft over het beoefenen
van hun medewerkers voor de geneeskundige hulpverlening, heeft deze afspraken uitgevoerd.
Multidisciplinaire planvorming
Het regionale crisisplan beschrijft de generieke aanpak van rampen en crises. In aanvulling op dit
crisisplan is een aantal planvormen dat zich richt op specifieke risico’s. De GHOR betrekt bij
multidisciplinaire planvorming de deskundigheid van haar ketenpartners en stemt vervolgens de
gemaakte afspraken met hen af.
Beoogd resultaat
• 100 % van de door VRHM gevraagde bijdragen aan multidisciplinaire planvorming heeft de
GHOR binnen de gemaakte afspraken uitgevoerd.

Informatiemanagement
Informatiemanagement is een van de speerpunten in het regionale beleidsplan.
Beoogd resultaat:
• Actieve bijdrage aan de realisatie van de actiepunten uit het regionale beleidsplan.
Opleiden, trainen en oefenen (OTO)
Het vakbekwaam maken en houden van operationele GHOR-functionarissen door opleiden, trainen
en oefenen is een essentieel onderdeel van de voorbereiding op rampen en crisis. Het gaat om ca.
200 personen in de functies van m.n. operationeel directeur GHOR, HSGHOR, HAc, staffunctionaris
GHOR, OMAc, OvDG, CGV en HGN.
Beoogd resultaat:
• > 90 % van de GHOR-functionarissen is opgeleid, getraind en geoefend volgens de GHORjaarplanning OTO.
• > 90 % van de opleidingen, trainingen en oefeningen is (monodisciplinair) geanalyseerd en / of
geëvalueerd.
Incidentbestrijding
Operationele inzet
De GHOR is belast met de regie en de coördinatie van de geneeskundige hulpverlening van rampen
en crises. In deze zgn. warme fase komt de kwaliteit van het voorbereidende werk en de
ondersteunende activiteiten van de GHOR tot uiting.
Beoogd resultaat:
• > 90 % van het totaal aantal gealarmeerde GHOR-functionarissen bij GRIP-inzetten voldoen aan
de vastgestelde c.q. wettelijke verplichte opkomsttijden.
• 90 % van de geaccordeerde verbeteracties uit GRIP-inzetten, die monodisciplinair zijn
geanalyseerd en / of geëvalueerd, is binnen de afspraken gerealiseerd.
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2. Besluit
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Het Jaarplan OTO GHOR 2012 vast te stellen. (GR art.12 lid 2c).

3. Toelichting op het besluit
Met het gevraagde besluit over het Jaarplan OTO GHOR 2012 borgt het Algemeen Bestuur:
dat er met de uitvoering van dit jaarplan voldaan gaat worden aan de eisen die de Wet
veiligheidsregio’s (art. 33)
de aansluiting met het multidisciplinaire en monodisciplinaire Beleidsplan OTO 2010-2013 en
met het multidisciplinaire Jaarplan OTO 2012.

4. Kader
Richtinggevend voor het voorliggende jaarplan is het GHOR OTO- beleidsplan 2010-2013, omdat:
de systematiek van opleiden, trainen en oefenen over een langere periode gewaarborgd moet
zijn, door de diverse activiteiten goed af te stemmen
het aan moet sluiten bij de mono- en multidisciplinaire meerjaren-OTO-beleidsplannen van de
voorgaande en huidige beleidsperiode
nieuwe ontwikkelingen en activiteiten met een structureel karakter moeten worden ingevoerd
en geborgd.
Aanvullend op het GHOR OTO- beleidsplan 2010-2013:
De invoering van de Wet veiligheidsregio’s, het Besluit personeel veiligheidsregio’s en de
ministeriële Regeling personeel veiligheidsregio’s heeft tot gevolg dat de kerntaken en
competenties van de GHOR-functionarissen, die tot nu toe werden gehanteerd, zijn gewijzigd.
De veranderingen worden verwerkt in de OTO-activiteiten.
Andere van belang zijnde functies zijn:
•
Evaluator multidisciplinair oefenen
•
Procesmanager multidisciplinair oefenen
De Geneeskundige combinatie (GNKc) is door afspraken tussen de ministeries BZK en VWS
aan veranderingen onderhevig. Tot uiterlijk 2015 worden de OTO-activiteiten met betrekking
tot de GNKc gebaseerd op de huidige regelgeving.
Vanuit het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) heeft de GHOR een relatie met de erkende
reguliere zorginstellingen. Dit uit zich vooral in advisering, coördinatie en ondersteuning van
de zorginstellingen met betrekking tot OTO-plannen en –activiteiten.

5. Consequenties
Financiële gevolgen
Dit jaarplan wordt uitgevoerd binnen de begroting GHOR HM 2012.
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Personele gevolgen
Dit jaarplan wordt uitgevoerd binnen de toegekende formatie.

6. Aandachtspunten / risico’s
Bij het uitvoeren van de OTO-activiteiten volgens dit jaarplan zijn enkele kritische succesfactoren te
benoemen:.
 De voortgang van de vorming van de nieuwe politieregio kan tot aanpassing van de uitvoering
van het multidisciplinaire OTO- jaarplan leiden en daarmee ook van het GHOR OTO- jaarplan
 Tussentijdse wijzigingen in het beleid en taakverdeling in de meldkamers kunnen vertraging
opleveren in de voortgang van de OTO- activiteiten van de Coördinatoren Gewonden Vervoer
 De bijdrage die geleverd wordt aan de GGD bij de invoering van het GROP kan de realisatie
van dit jaarplan beïnvloeden
 De nieuwe taak met betrekking tot advisering, ondersteuning en monitoren van
zorginstellingen wordt dit jaar vormgegeven. De mogelijke effecten zijn nog niet bekend.

7. Implementatie en communicatie
N.v.t.

8. Bijlagen
Jaarplan 2012 Opleiden, Trainen en Oefenen, GHOR Hollands Midden

9. Historie besluitvorming
Het Algemeen Bestuur heeft in zijn vergadering op 25 maart 2010 het Meerjarenbeleidsplan
monodisciplinair Opleiden, Trainen en Oefenen GHOR HM vastgesteld.
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1 Inleiding
1.1

Beleid

Dit GHOR-OTO jaarwerkplan is de uitwerking van het (GHOR)-Monodisciplinair Opleidings-,
Trainings- en Oefenbeleidsplan 2010-2013.
Het monodisciplinaire meerjarenbeleidsplan is van belang, omdat:
de systematiek van opleiden, trainen en oefenen over een langere periode gewaarborgd moet
zijn, door de diverse activiteiten goed af te stemmen
het aan moet sluiten bij de mono- en multidisciplinaire meerjaren-OTO-beleidsplannen van de
voorgaande en huidige beleidsperiode
nieuwe ontwikkelingen en activiteiten met een structureel karakter zorgvuldig moeten worden
ingevoerd en geborgd.
Het meerjarenbeleidsplan wordt jaarlijks geconcretiseerd in het monodisciplinaire opleidings-,
trainings- en oefenplan (dit jaarwerkplan OTO) met bijbehorende uitvoeringsplanning.
Dit jaarwerkplan OTO is afgestemd met het Multidisciplinair Opleidings-, Trainings- en
Oefenbeleidsplan 2010-2013 en op het Multidisciplinair Opleidings-, Trainings- en Oefenwerkplan
2012.
In het monodisciplinaire plan zijn de multidisciplinaire OTO-activiteiten verwerkt.

1.2

Omstandigheden van invloed op het beleid

Aanvullend op het (GHOR)-Monodisciplinair Opleidings-, Trainings- en Oefenbeleidsplan 2010-2013:
 De invoering van de Wet veiligheidsregio’s, het Besluit personeel veiligheidsregio’s en de
ministeriële Regeling personeel veiligheidsregio’s heeft tot gevolg dat de kerntaken en
competenties van de GHOR-functionarissen, die tot nu toe werden gehanteerd, zijn gewijzigd.
De veranderingen worden verwerkt in de OTO-activiteiten.
 In de hierboven genoemde wet- en regelgeving zijn multidisciplinaire functies genoemd, die
van belang zijn voor de OTO-activiteiten van de GHOR. De op deze functies te richten OTOactiviteiten worden gepland en uitgevoerd zoals beschreven in het multidisciplinair OTO
jaarwerkplan. Het betreft de functies:
o Evaluator multidisciplinair oefenen
o Procesmanager multidisciplinair oefenen
Binnen het GHOR-bureau zijn de Beleidsmedewerker en de Coördinatoren OTO reeds
opgeleid voor één of beide functies. De beleidsmedewerkers van het GHOR-bureau volgen in
2012 een cursus waarnemen.
 De Geneeskundige combinatie (GNKc) is door afspraken tussen de ministeries BZK en VWS
aan veranderingen onderhevig. Vooralsnog worden de OTO-activiteiten met betrekking tot de
GNKc gebaseerd op de huidige regelgeving.
 Het GHOR-bureau verbreedt de aandacht voor de zorginstellingen in ROAZ-verband en voor
de RDOG partners. Dit uit zich vooral in advisering van de zorginstellingen in de witte kolom
met betrekking tot hun OTO-plannen en –activiteiten.

1.3

Evaluatie voorgaande jaren

De realisatie van voorgaande jaarwerkplannen is geëvalueerd. Uit deze evaluaties en die van de
OTO-activiteiten afzonderlijk, zijn verbeterpunten naar voren gekomen ten aanzien van de
deelnemers, de deelnemende teams, de planvorming en van de OTO-activiteiten zelf.
Deze verbeterpunten zijn voor 90% gerealiseerd, enkele verbeteringen worden in 2012 uitgevoerd..
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2 GHOR- OTO in Hollands Midden
2.1

Doelgroep en Doelen

2.1.1

Doelgroep

Hierna zijn in alfabetische volgorde alle functionarissen genoemd die doelgroep zijn van het OTOjaarwerkplan GHOR.
De met een asterisk (*) aangegeven functies staan in het “Besluit personeel veiligheidsregio’s”.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Algemeen Commandant GHOR = Hoofd Sectie GHOR *
Ambuteamchauffeur
Ambuteamverpleegkundige
Coördinator GewondenVervoer *
Gezondheidkundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen
Hoofd Actiecentrum GHOR *
Hoofd GewondenNest *
Officier van Dienst Geneeskundig *
Operationeel Directeur GHOR *
Operationeel Medewerker Actiecentrum GHOR *
PSHOR-Kernteamlid
PSHOR-Leider Kernteam *
PSHOR-Leider Psychosociaal Opvangteam *
PSHOR-Medewerker Psychosociaal Opvangteam
Snel Inzetbare Groep ter Medische Assistentie, lid
Snel Inzetbare Groep ter Medische Assistentie, Teamleider
Staffunctionaris GHOR

HSGHOR
AMBU-CH
AMBU-VPK
CGV
GAGS
HAc
HGN
OvDG
ODGHOR
OMAc
PSHOR-KT-lid
PSHOR-LKT
PSHOR-LPO
PSHOR-MPO
SIGMA
SIGMA-TL
Staff GHOR

De in het Besluit personeel veiligheidsregio’s genoemde Commandant van Dienst Geneeskundig is
door de GHOR-organisatie in Hollands Midden niet ingevuld. De taken zijn toegevoegd aan het
takenpakket van de Officier van Dienst Geneeskundig. De OTO-activiteiten voor de OvDG zijn ook
gericht op de CvDG-taken.

Daarnaast zijn nadrukkelijk betrokken bij de GHOR OTO-activiteiten:
• OTO-functionaris GHOR-bureau
• Rijvaardigheidsinstructeur

OTO-GHOR
RIJV

Multidisciplinaire OTO-functies volgens het Besluit personeel veiligheidsregio’s, waarbij de GHOR
belang heeft:
• Evaluator multidisciplinair oefenen
EV-MDO
• Procesmanager multidisciplinair oefenen
PMO

2.1.2 Doel van het product Opleiden, trainen en oefenen
Op het vereiste niveau opgeleid, getraind en geoefend zijn van vakbekwame GHOR-functionarissen
die tijdens een grootschalig incident in samenwerking met alle partners (politie, brandweer,
gemeenten, GHOR en zorginstellingen) adequaat optreden.

2.1.3

Doel van het OTO-werkplan

Een vertaling van het beleid in concrete geplande activiteiten met de daarbij benodigde middelen.

2.1.4

In 2012 uit te voeren activiteiten

Uitvoeren van het Monodisciplinaire Opleidings-, Trainings- en Oefenwerkplan 2012.

Jaarplan 2012
Opleiden, Trainen en Oefenen
Uitvoeren van het Multidisciplinaire OTO-werkplan 2012.
Uitvoeren van werkzaamheden, die leiden tot structurele OTO-activiteiten, met name:
het in multiverband afstemmen van de verdeling en inzet van de multifunctionarissen
Evaluator multidisciplinair oefenen en Procesmanager multidisciplinair oefenen en het
opleiden, trainen en oefenen van deze functionarissen.
optimaliseren van systematische regie van (uitbestede) OTO-werkzaamheden.
Bij het uitvoeren van de OTO-activiteiten wordt extra aandacht besteed aan:
deelname aan de intensieve multidisciplinaire operationele oefenweek;
deelname aan maximaal drie, voor de witte kolom realistische en leerzame, lokale oefeningen;
trainen van de (pre)hospitale fase;
het op strategisch en tactisch niveau blijven trainen in netcentrisch werken;
structureel adviseren van de partners in het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (Traumaregio
West-Nederland) op het gebied van OTO-activiteiten;
optimaal gebruik maken van het vakbekwaamheidsmanagementsysteem en aansluiting met
multidisciplinair gehanteerde systemen;
blijven betrekken van de Meldkamer Ambulancezorg in opleidingen, trainingen en oefeningen;
implementeren van het, nog vast te stellen, multidisciplinaire proces van evaluatie tot een
onderdeel van het systematisch evalueren bij de GHOR, dit met inachtneming van bestaande
werkwijzen bij de GHOR;
het verder ontwikkelen van observeren, evalueren en verbeteren van individuele competenties
van GHOR-functionarissen, zodanig dat wordt voldaan aan wet- en regelgeving;
het conform het Besluit- en de Regeling personeel veiligheidsregio’s uitvoeren van de OTOactiviteiten gericht op de inhoud van de GHOR-functies;
de ketentraining gericht op verbetering van monodisciplinaire samenwerking van GHORfunctionarissen.

2.2

Behoefteanalyse

De monodisciplinaire behoeften komen voort uit het verbeteroverzicht dat door de GHOR wordt
bijgehouden.
Dit verbeteroverzicht bevat
• aandachtspunten uit opleidingen, trainingen, oefeningen die in OTO-activiteiten kunnen
worden vertaald.
• behoeften die de Beleidsmedewerkers van Planvorming signaleren.
• wensen die operationele GHOR-functionarissen hebben geuit en die tot verbetering van het
functioneren kunnen leiden.
De multidisciplinaire behoeften staan in het Multidisciplinaire jaarwerkplan beschreven en de GHOR
sluit hierbij aan.

3 Opleiden
3.1

Planning GHOR monodisciplinair

GHOR-functiegerichte opleidingen zijn gepland om alle GHOR-functionarissen op eenzelfde
basiskwaliteit van vakbekwaamheid te brengen.
Opleiding

Instituut

GHOR-functie

Aantal

CGV

GHOR-Academie

CGV

8

HAc

GHOR-Academie

HAc

2

HGN

N.t.b.

HGN

10

HSGHOR

GHOR-Academie

HSGHOR

2

ODGHOR

GHOR-Academie

ODGHOR

0
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Opleiding

Instituut

GHOR-functie

OMAc

GHOR-Academie

OMAc

1

Basiscursus GHOR

GHOR-Academie / NBBE

(nieuwe) medewerkers
GHOR-bureau

3

Basiscursus GHOR

GHOR-Academie / NBBE

HGN

20

Basiscursus GHOR

GHOR Academie / NBBE

AMBU CH

20

Scholing
Gewondenregistratie, spreiding, Octopus

GHOR NL + GMK

CGV

17

Bij- en nascholing
HSGHOR

GHOR-Academie

HSGHOR

0

Bij- en nascholing HAc

GHOR-Academie

HAc

1

Bij- en nascholing OvDG

GHOR-Academie

OvDG

7

Bij- en nascholing OvDG

Diverse instituten

OvDG

7

Instructie GHOR4ALL

GHOR-bureau

OMAc

1

Diverse symposia op het
vakgebied

Diverse instituten

Div. sleutelfunctionarissen

Masterclass Evaluatoren

Politieacademie / NIFV

OTO-functionaris

0

Waarnemer

Externe aanbieder via ROAZ

GHOR bureaumedewerkers

5

HOC-opleiding

Nederlandse Rode Kruis

(nieuwe) SIGMA-leden

3.2

Aantal

n.t.b.

10

Planning multidisciplinair

Opleiding

Instituut

Multi-functie

Proces Manager Oefenen,
deel II

NIFV

PMO

Aantal
1

4 Trainen en oefenen
4.1

Planning monodisciplinair

Training of oefening

Instituut

GHOR-functie

Aantal

Carrouseltraining

NRK i.s.m. HOC en/of
externe aanbieder

HGN, SIGMA, Ambuteam

± 20

Ketentraining

GHOR-bureau

Alle GHOR-functies, SMH en
POG

± 60

Mobilofoontraining

GHOR-bureau met GMK

ODGHOR, HSGHOR, HAc

13

Rijvaardigheidstraining
openbare weg

Rijvaardigheidsinstructeur
GHOR

ODGHOR, HSGHOR, HAc,
OvDG, SIGMA-CH

29

Rijvaardigheidstoets
openbare weg + training
aanhangwagen

Rijvaardigheidsinstructeur
GHOR

Ambuteamchauffeurs

0
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Training of oefening

Instituut

GHOR-functie

Rijvaardigheidstraining op
de baan

Externe aanbieder

ODGHOR, HSGHOR, HAc,
OvDG

27

Training AED en BLS

Externe aanbieder

Medewerkers GHOR-bureau

14

SIGMA HOC-vervolglessen

Nederlandse Rode Kruis

SIGMA

Table Top oefening

GHOR-bureau + externe
aanbieder

ODGHOR, HSGHOR

Table Top Training
Actiecentrum GHOR

GHOR-bureau + externe
aanbieder.

HSGHOR, HAc, OMAc

Workshop GAGS en OvDG
en HSGHOR

GHOR-bureau

GAGS, OvDG, HSGHOR

± 20

Instructie en training
gewondenregistratie en
aansturen SIGMA door
HGN en
gewondenregistratie en
logistiek en veiligheid op
het rampterrein

GHOR-bureau + externe
aanbieder

OvDG + CGV + HGN +
SIGMA

± 44

Bereikbaarheidsoefeningen
PSHOR (2x)

GHOR-bureau

PSHOR-LKT, PSHOR-KTL,
PSHOR-LPO, PSHOR-MPO

n.v.t.

Training HAC/Staff –
HSGHOR

Externe aanbieder

HAc, HSGHOR

Oefening met gemeentelijk
team Opvangen en
Verzorgen

GHOR-bureau + externe
aanbieder. + een gemeente

PSHOR-LPO, PSHOR-MPO

PSHOR training /
workshop

Externe aanbieder

Kernteamleden

14

PSHOR training

Externe aanbieder

Opvangteamleden

20

4.2

Aantal

Planning multidisciplinair

In het multidisciplinair OTO werkplan 2012 zijn oefeningen en trainingen opgenomen, waarbij de
GHOR aansluit met monodisciplinaire doelen en deelnemers.
Opleiding, Training,
Oefening

instituut

GHOR-functie

Operationele Oefenweek

Brandweer, Politie, GHOR
met NIFV

OvDG + AMBUVPK

Lokale oefeningen

Brandweer en gemeenten
(max. 3x)

OvDG + HGN + SIGMA + PSHOR

Oefening
Rampbestrijdingsplan

Externe aanbieder

HSGHOR + HAc + OvDG +
PSHOR

GBT-oefeningen/trainingen

Multi

ODGHOR

RBT-combi oefening

Multi

ODGHOR

RBT-training

Multi

ODGHOR

< 68
8
13

10
± 10
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Opleiding, Training,
Oefening

instituut

GHOR-functie

Table Top Training CoPI

Multi

OvDG

Table Top Training ROT

Multi

HSGHOR, Staffunctionaris GHOR

Voor voorbereiding, uitvoering en evaluatie van de multi-OTO-activiteiten wordt in 2012 door de
GHOR maximaal 800 mensuur geleverd.

5 Kwaliteit en innovatie
5.1

Uitwerking OTO-activiteiten

Bij de start van de voorbereiding van iedere OTO-activiteit wordt een checklist voor de uitwerking van
OTO-activiteiten volgens een vast format ingevuld en gedurende de voorbereiding, uitvoering en
nazorg bijgehouden. Hiermee worden de activiteiten systematisch vastgelegd en geborgd.
Daarnaast zijn er voor oefeningen gedetailleerde draaiboeken.

5.2

Draagvlak

Voor iedere OTO-activiteit is de opdracht aan de voorbereiders:
Informeer het management en de betrokkenen tijdig over de geplande activiteiten.
De invulling van de planning per dag is uiterlijk 13 weken voor de uitvoeringsdatum gereed i.v.m. het
inroosteren van de betrokken functionarissen.

5.3

Evaluaties

Evalueren is minstens zo belangrijk als het doen zelf. Daarom wordt er bij de OTO-activiteiten van de
GHOR veel aandacht besteed aan de evaluaties.
Er wordt geëvalueerd door:
Deelnemers zelf
Oefenstaf
Observatoren
Deze evaluaties worden door het GHOR-bureau verzameld en verwerkt in een evaluatierapport.
De eruit voortvloeiende verbeterpunten worden geborgd in het kwaliteitsysteem van de GHOR.

5.4

Verbeterpunten

De uit OTO-activiteiten voortkomende verbeterpunten worden geborgd door ze op te nemen in een
overzicht van verbeterpunten.
Een verbeterpunt kan gericht zijn op
De deelnemers of deelnemende teams aan een OTO-activiteit
De OTO-activiteit op zichzelf; als proces van voorbereiding en uitvoering
De operationele plannen en procedures.
De verbeterpunten ten aanzien van operationele plannen en procedures worden conform het Proces
verbeteringen gemeld in het Bureauoverleg en aldaar bewaakt.
Het overzicht van verbeterpunten wordt bij het organiseren van een nieuwe OTO-activiteit
geraadpleegd om aspecten die van toepassing zijn in de activiteit op te nemen. Dit overzicht wordt
ook geraadpleegd bij het opstellen van het OTO jaarwerkplan.

Jaarplan 2012
Opleiden, Trainen en Oefenen
5.5

Vakbekwaamheidsregistratie en -management

De planning, voorbereiding, deelname en resultaten van alle OTO-activiteiten worden geregistreerd en
daarmee geborgd in het vakbekwaamheidsmanagementsysteem (VMS).
Dit VMS is eind 2009 in gebruik genomen en sindsdien is er ruime ervaring mee opgedaan en
geëvalueerd.
In 2011 is besloten dat de Brandweer HM hetzelfde systeem hanteert voor alle OTO activiteiten en
eind 2011, begin 2012 wordt bekeken hoe organisatorisch kan worden samengewerkt.

5.6

Veiligheid

In opleidingen, trainingen en oefeningen wordt veel aandacht besteed aan de eigen veiligheid van de
GHOR-functionarissen.
Te denken valt aan gevaarlijke stoffen, rijvaardigheid en no-play procedure.

5.7

Ontwikkeling OTO-functionarissen

In 2011 is een ervaren OTO-medewerker gepensioneerd. De nieuwe medewerker wordt bij alle OTOactiviteiten betrokken, zowel als deelnemer als in een oefenstafrol. Daarnaast volgen de drie OTOmedewerkers van de GHOR cursussen om hun eigen kennis en vaardigheden voor hun functie verder
te ontwikkelen.
Gezien de nieuwe taak van de GHOR om de geoefendheid van de zorginstellingen te monitoren in
opdracht van de Voorzitter van de Veiligheidsregio, worden de OTO-functionarissen en andere
GHOR-bureaumedewerkers hierin geschoold en getraind.

6 Implementatie nieuwe plannen en procedures
Wanneer implementatie van een nieuw plan of procedure in het lopende jaarwerkplan past, wordt dit
opgenomen in de (voorbereiding van) OTO-activiteiten.
Wanneer er extra inzet moet worden geleverd, worden prioriteiten herschikt.

7 Financiën en capaciteit
7.1

Kosten

De kosten voor OTO-activiteiten in 2012 zijn binnen het beschikbare budget begroot.
(bedragen excl. BTW).
budget externe kosten OTO
detachering op basis van declaratie
detachering op basis van urenregistratie
inkoop opleidingen, trainingen, oefeningen
vakbekwaamheidsmanagementsysteem
deskundigheidsbevordering

266.260 €
90.000 €
15.000 €
147.460 €
6.300 €
7.500 €

In de detacheringkosten is ook een bedrag geraamd voor oefeningen in ROAZ-verband.
De eigen uren van betrokken GHOR-functionarissen vallen buiten het VWS subsidiebeleid.
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7.2

Sleutelfunctionarissen

De GHOR is voor haar functioneren in crisissituaties afhankelijk van sleutelfunctionarissen, op wie zij
een beroep doet bij opschaling. De menskracht en expertise betrekt de GHOR uit het GHOR-bureau
en van:
 de Regionale Ambulancedienst Hollands Midden
 de Meldkamer Ambulancezorg van de Gemeenschappelijke Meldkamer Hollands Midden
 de Gemeenschappelijke GezondheidsDienst Hollands Midden
 de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
 het Nederlandse Rode Kruis
 instellingen voor psychosociale hulpverlening en slachtofferhulp.

7.3

Partijen in de witte kolom, die sleutelfunctionarissen leveren

Hierna volgt per functienaam een overzicht van de instellingen en organisaties die de desbetreffende
functionarissen leveren.
In het vakbekwaamheidmanagementsysteem (VMS) zijn alle namen van de GHORsleutelfunctionarissen opgenomen. Deze functionarissen nemen deel aan de OTO-activiteiten.

GHOR-functie

Organisatie / instelling

Ambuteamchauffeur

Regionale Ambulancedienst Hollands Midden

Ambuteamverpleegkundige

Regionale Ambulancedienst Hollands Midden

GAGS

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

CGV

Meldkamer Ambulancezorg van de Gemeenschappelijke Meldkamer
Hollands Midden

HAc / Staffunctionaris GHOR

GHOR-bureau

HGN

Regionale Ambulancedienst Hollands Midden

HSGHOR

Gemeenschappelijke Gezondheid Dienst Hollands Midden en GHORbureau

OMAc

GHOR-bureau

OvDG

Regionale Ambulancedienst Hollands Midden

ODGHOR

Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden en
GHOR-bureau

PSHOR-KT-lid

Diverse GGZ-instellingen

PSHOR-LKT

Diverse GGZ-instellingen

PSHOR-LPO

Diverse GGZ instellingen

PSHOR-MPO

Diverse GGZ instellingen

SIGMA

Nederlandse Rode Kruis

8 Inzet buiten regulier budget
In dit jaarplan wordt weergegeven welke OTO-activiteiten gerealiseerd worden met het reguliere
budget. Indien er andere budgetten beschikbaar komen, kunnen andere OTO-activiteiten worden
georganiseerd m.b.v. deze gelden. Een aandachtspunt blijft dan wel de beschikbare capaciteit voor
organisatie en deelname.
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Als er capaciteit wordt gevraagd ten bate van oefeningen die niet in de regionale mono- en
multidisciplinaire jaarplannen zijn opgenomen, dan vallen deze buiten het reguliere budget en onder
deze paragraaf.

9 Kritische succesfactoren
Bij het uitvoeren van de OTO-activiteiten volgens dit jaarplan zijn enkele kritische succesfactoren te
benoemen die nauwelijks door de GHOR zijn te beïnvloeden.
 De voortgang van de samenvoeging van de Politieregio Hollands Midden met die van Politie
Haaglanden kan tot wijziging in de uitvoering van het multidisciplinair OTO- jaarplan leiden en
is daarmee van invloed op de uitvoering van een deel van dit monodisciplinair jaarplan.
 De Gemeenschappelijke Meldkamer kan de werkwijze van de functie Coördinator Gewonden
Vervoer moeten wijzigen als gevolg van de samenvoeging met de meldkamer van
Haaglanden.
 De mate waarin het GHOR-bureau bijdraagt aan ontwikkelingen binnen de RDOG/GGD kan
de realisatie van dit plan beïnvloeden.
 Het beleid en de taakverdeling met betrekking tot de coördinatie gewondenvervoer rondom de
werklocaties meldkamer en rampterrein, moet zijn vastgesteld en geïmplementeerd.
 De nieuwe taak met betrekking tot het monitoren van de zorginstellingen in opdracht van het
Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio moet nog worden vormgegeven. Wat dit betekent
voor de taken van de OTO-functionarissen is daardoor nog onbekend.

10 Jaarplanning
De jaarplanning, waarin opleidingen, trainingen en oefeningen zijn ingepland, wordt aan de hand van
dit OTO-jaarplan opgesteld en actueel gehouden. In de jaarplanning worden ook de geraamde uren
voor deelname aan de OTO-activiteiten opgenomen.

BG.4
Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden
1. Algemeen
Onderwerp:

Jaarplan BGC 2012

Opgesteld door:

L. Weber-Teuben
(BGC)

Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:

Algemeen Bestuur

Datum:

29 maart 2012

BG.4

Bijlage(n):

1

Portefeuille:

B. Eenhoorn (DB)
R. Bitter (VD)

Status:

Besluitvormend

Vervolgtraject
besluitvorming:

nvt

Datum:

nvt

2. Besluit
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. het Jaarplan BGC 2012 vast te stellen.

3. Toelichting op het besluit
Voor ligt het derde jaarplan van het Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing (BGC) sinds de start van
dat bureau op 1 juli 2009. In dit plan zijn de van belang zijnde thema’s uit het beleidsplan van de
VRHM verwerkt. Ook de nog niet afgeronde activiteiten uit 2011 zijn er in opgenomen.

4. Kader
Ingevolge artikel 36 Wvr wijst het bestuur van de veiligheidsregio een functionaris aan die is belast
met de coördinatie van de maatregelen en voorzieningen die de gemeenten treffen met het oog op
een ramp of crisis. In artikel 40 en 41 van de GR Veiligheidsregio Hollands Midden wordt het BGC
geduid als het ondersteunend bureau voor de coördinerend functionaris.
Het voorliggende Jaarplan is een onderdeel van de beleidscyclus Regionaal Beleidsplan (vastgesteld
door het AB VRHM op 10 november 2011) en de begroting 2012 (vastgesteld door het AB VRHM op
23 juni 2011).
In het jaarplan BGC 2012 zijn op hoofdlijnen de beoogde resultaten beschreven op de volgende
thema’s:
- algemeen
- advisering proactie/preventie
- alarmeren en bereikbaarheid
- operationele planvorming/preparatie
- opleiden, trainen, oefenen
- informatievoorziening
- communicatie
- overleggen
Het jaarplan heeft een dynamisch karakter: indien actuele en/of onvoorziene omstandigheden daartoe
aanleiding geven worden prioriteiten herzien en nieuwe activiteiten ontwikkeld. De speerpunten in
2012 zijn:
- implementatie nieuw belsysteem alarmering
- afronding en implementatie Regionaal Crisisplan, deelproces bevolkingszorg
- uitvoering +1 meting scan gemeentelijke processen
- uitwerking bestuursopdracht evenementen (evenementenloket, evenementenkalender,
evenementenkader)
- ontwikkelen mono-OTO beleidsplan
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5. Consequenties
Financiële gevolgen
Dit jaarplan wordt uitgevoerd binnen de programmabegroting Oranje Kolom 2012.
Personele gevolgen
Dit jaarplan wordt uitgevoerd binnen de toegekende formatie van BGC. In de werkversie voor het BGC
zijn uren voor de activiteiten toebedeeld aan de verschillende medewerkers.

6. Aandachtspunten / risico’s
Het jaarplan heeft gevolgen voor de inzet en capaciteit van de gemeentelijke medewerkers openbare
orde en veiligheid (mov-er). Zowel met het (regionale) ontwikkeltraject als ook de (lokale)
implementatie/uitvoering is capaciteit van deze medewerkers gemoeid. In het jaarplan is aangegeven
wanneer daarvan sprake is. De omvang daarvan is niet exact te duiden. Het maakt overigens wel
onderdeel uit van het reguliere takenpakket van de mov-er.

7. Implementatie en communicatie
N.v.t.

8. Bijlagen
1. Jaarplan BGC 2012

9. Historie besluitvorming
Het Algemeen Bestuur heeft in zijn vergadering op 10 november 2011 het Regionaal Beleidsplan
vastgesteld. Het voorliggende jaarplan sluit hierop aan. Het jaarplan BGC 2012 is besproken in het
plenair overleg gemeentesecretarissen (14 december 2011) en het overleg mov-ers (2 februari 2012).
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Jaarplan BGC 2012
Onderwerp
Algemeen
Advisering
algemeen
Evalueren BGC
Beheer SBZ

Multi Bereiken dat
Mono

Q Q Q Q Normen en/of
1 2 3 4 toelichting

Uit

mono gevraagde en ongevraagde adviezen tijdig en professioneel
verzorgd worden.

x x x x

Jaarplan BGC 2011

mono op 1 juli 2012 het BGC geëvalueerd is en een verbeterplan gereed is x x
Het gaat om een klanttevredenheidonderzoek onder in- en Jaarplan BGC 2011
voor besluitvorming.
externe klanten.
multi beheerstaken t.b.v. sectie bevolkingszorg en de communicatiepool x x x x Streven is deze beheerstaken vanaf 2012 regionaal op één Jaarplan BGC 2011
(o.a. piketrooster, documentatie, inzetevaluaties) goed en tijdig
plek te beleggen.
worden uitgevoerd.

Blauwdruk
mono de blauwdruk samenwerkingsvormen gemeenten wordt uitgewerkt.
samenwerkingsvormen gemeenten

x x x x GS'en zijn uitvoeringsverantwoordelijk; BGC heeft regierol; Beleidsplan VRHM
uitrol 2013 e.v.; in uitwerking meenemen expertpool CRIB. 2012-2015
Tevens meenemen eigen vragen BGC: gevolgen
uitgangspunt 1e 8u gemeente zelf; RCC benutten voor BT.
Stippen op de horizon: regionaal actiecentrum voorlichting;
regionaal TBZ; expertpools HAC O&V - hoofden
opvangcentrum O&V - uitvaartverzorging; regionale
ondersteuningspool CRAS; gemeentelijke crisisorganisatie
en BT op regionaal niveau. In Q1 wordt plan van aanpak
uitgewerkt.

Advisering proactie en preventie
Evenementen *

multi

1) evenementenloket voor eenduidige multi-advisering bij
vergunningverlening risicovolle evenementen wordt opgericht.
2) overzicht van risicovolle evenementen in de regio in de vorm van
een evenementenkalender wordt gecreëerd.

Alarmering & bereikbaarheid
Evaluatie pagers
mono op 1 april 2012 het gebruik van de pagers geëvalueerd is en een
verbeterplan gereed is voor besluitvorming.
Piketlijst MOV
mono uitvoering wordt ondersteund.
Bereikbaarheidsgeg Mono bereikbaarheidsgegevens gemeenten worden geactualiseerd
evens gemeenten
Pagers en nerve
centre*

mono pagers voor eerstelijns functionarissen en nieuwe
alarmeringssysteem wordt aangeschaft en geïmplementeerd.

x x x x Zie bestuursopdracht. Gaat om: evenementenkader; B- en Beleidsplan VRHM
C- evenementenkalender, min. inhoud en kwaliteitseisen
2012-2015
aan advies hulpdiensten en integrale toezicht en
handhaving plannen; taken en verantwoordelijkheden
evenementenloket; procesbeschrijving evenementen;
implementatie- en communicatieplan.
* MOV-uren te verwachten (..)

x

Jaarplan BGC 2011

x x x x
x x x x

Jaarplan BGC 2011

x x x x Zie besluit AB 10 november 2011. Plan van aanpak 1-12012 gereed.
* Voor Nervecentre MOV-uren te verwachten (..)

Jaarplan BGC 2011

Operationele planvorming/preparatie
Scan gemeentelijke mono regie gevoerd wordt op het proces van lokale verbeterplannen
processen

x

Scan gemeentelijke mono 1) 1 april 2011 het plan van aanpak voor de uitvoering van de
processen*
vervolgmeting (+1) van de scan gereed is
2) de vervolgmetingen (+1) van de scan gemeentelijke processen
uitgevoerd wordt.

x x x x 1 april is plan van aanpak gereed
* MOV-uren te verwachten (..)

mono uitvoering wordt ondersteund
Regionaal crisisplan mono deelplan bevolkingszorg van het regionaal crisisplan uitgewerkt
wordt.

x

Advisering op lokale verbeterplannen. Regie houden op
Jaarplan BGC 2011
verbeterplannen; iedere gemeente eigen verbeterplan met
aanduiding van lokale / regionale / districtelijke oplossingen

BGC heeft regierol.

Jaarplan BGC 2011

Jaarplan BGC 2011
Jaarplan BGC 2011
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Jaarplan BGC 2012
Onderwerp

Multi Bereiken dat
Mono
mono deelplan bevolkingszorg van het regionaal crisisplan wordt
geïmplementeerd.

Q Q Q Q Normen en/of
Uit
1 2 3 4 toelichting
x x x x BGC is trekker van de mono- projectgroep Bevolkingszorg. Jaarplan BGC 2011
Er is een deelprojectteam gevormd. Er wordt een plan van
aanpak gemaakt, ook als handvat voor de gemeente.
Loopt door in 2013. Zie ook OTO TBZ.

multi

x x

MDOP*

multi

MDI*

multi

Risicobeheersing*

multi

een bijdrage wordt geleverd aan de activiteiten van de werkgroep
crisisplan.
een bijdrage wordt geleverd aan de activiteiten van de werkgroep
MDOP.
een bijdrage wordt geleverd aan de activiteiten van de werkgroep
MDI.

een bijdrage wordt geleverd aan de activiteiten van de werkgroep
Risicobeheersing.
Ontwikkelen
mono mogelijkheden regionale afspraken onderzocht worden t.a.v.
regionale afspraken
uitvaartverzorging, CRAS, Milieudiensten (ROT/TBZ) en primaire
levensbehoeften.

x x x x * MOV-uren te verwachten (260)

Beleidsplan VRHM
2012-2015
Jaarplan BGC 2011

x x x x Belangrijke ontwikkeling in 2012 is implementatie
LCMS2.0.
* MOV-uren te verwachten (180)

Jaarplan BGC 2011

x x x x * MOV-uren te verwachten (..)

Nieuw

x x Momenteel in ontwikkeling: convenant milieudiensten.
Verder uitwerking vindt plaats na ontwikkeling regionaal
crisisplan.

GS'en 16 feb. 2011

Opleiden trainen en oefenen
Multi-OTO- jaarplan*

multi

een bijdrage wordt geleverd aan de totstandkoming van multijaarplan OTO 2013 en uitvoering van het multi-jaarplan OTO 2012.

x x x x Deelname in de werkgroep MDOTO, met name gericht op Jaarplan BGC 2011
de SBZ in het ROT en de bestuurlijke oefeningen.
* MOV-uren te verwachten (..)

OTO-plan
gemeenten

mono 1) mono-OTO-beleidsplan gemeenten wordt uitgewerkt en
x x x x Evaluatie 2011 is input voor OTO. Middels de
geïmplementeerd.
productcatalogus worden opleidingen en trainingen
2) jaarlijkse OTO-productcatalogus c.q. OTO-jaarplan aan
aangeboden, incl. opleiding loco-burgemeesters. Evt.
gemeenten wordt aangeboden.
opstellen beleidsplan OTO met leden werkgroep monoOTO. AG5 (oefenpaspoort) wordt multi aangeschaft.
3) de mate van geoefendheid en vakbekwaamheid per
crisisfunctionaris (lokaal) in een door de VRHM beschikbaar gesteld
systeem, wordt vastgelegd

OTO TBZ

mono teams bevolkingszorg opgeleid, getraind en geoefend worden.

x x In 2012 wordt dit gecombineerd met de implementatie van
het regionaal crisisplan.

mono uitvoering wordt ondersteund.
E-learning

mono een bijdrage wordt geleverd aan de interregionale werkgroep.

x x x x Voor het inhoudelijke beheer en de regiospecifieke
informatie zal capaciteit beschikbaar gesteld moeten
worden.

Informatievoorziening
Crisisplan
mono de in het crisisplan beschreven infoproducten gehanteerd worden.

Crisisplan*

mono fallback faciliteiten en uitwijklocatie voor BT in iedere gemeente
georganiseerd wordt.

Netcentr. werken

mono netcentrisch werken in de Oranje Kolom uitgewerkt en
geïmplementeerd wordt.

Communicatie
Communicatie /
mono Oranje Kolom op www.vrhm.nl up-to-date blijft.
Website / PR
Crisiscommunicatie mono rollen, taken en verantwoordelijkheden bij incidenten die op gebied
van communicatie, maar niet operationeel worden opgeschaald
worden beschreven.

Beleidsplan VRHM
2012-2015

Beleidsplan VRHM
2012-2015
Jaarplan BGC 2011

x x BGC heeft regierol. Heeft relatie met werkgroep MDI.
Verdere uitwerking volgt na ontwikkeling regionaal
crisisplan.

Beleidsplan VRHM
2012-2015

x x BGC heeft regierol. Na eenmeting scan zal blijken welke
acties hiertoe nog ondernomen dienen te worden.
* MOV-uren te verwachten (..)

Beleidsplan VRHM
2012-2015

x x x x

x x x x
x x

Jaarplan BGC 2011
TVB's worden beschreven in regionaal crisisplan.

Beleidsplan VRHM
2012-2015
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Jaarplan BGC 2012
Onderwerp

Overleggen
CRIB
LOCGS
LOCGP
Bureauoverleg
Overig overleg
(o.m. MOV)
Districtscolleges
Management
Ondersteuning

Multi Bereiken dat
Mono
mono mate van geoefendheid en vakbekwaamheid van communicatieadviseurs/-mdw's in piketfuncties en de voorlichterspool in een
door de VRHM beschikbaar gesteld systeem worden vastgelegd.

Q Q Q Q Normen en/of
1 2 3 4 toelichting
x Zie OTO-plan gemeenten en koppeling met AG5.

Uit

mono voorstel tot benutten pool communicatiemdw's bij bestuurlijke
oefeningen wordt gemaakt.
mono mandaten zelfstandige bevoegdheden communicatieadvi-seurs/mdw's in piketfuncties en voorlichterspool om berichten naar buiten
te brengen worden vastgesteld.

x

Punt wordt gekoppeld aan werkgroep communicatie.

x x

Mandaten worden beschreven in regionaal crisisplan.

Beleidsplan VRHM
2012-2015
Beleidsplan VRHM
2012-2015

mono een vervolgslag t.a.v. professionalisering crisiscommunicatie
gemaakt wordt.

x x x x Uitvoering komt terug in jaarplan 2012 van de werkgroep
communicatie.

multi

x x x x Betreft secretarisschap van werkgroep CRIB en daaruit
voortvloeiende werkzaamheden.
x x x x
x x x x

Jaarplan BGC 2011

x x x x
x x x x

Jaarplan BGC 2011
Jaarplan BGC 2011

x
x x x x
x x x x

Actielijst BGC

een bijdrage wordt geleverd aan werkgroep CRIB.

mono VRHM deelneemt en inbreng heeft in dit landelijke overleg.
mono deelgenomen wordt aan het Landelijke Overleg Coördinatoren
Gemeentelijke Processen (LOCGP).
mono werk en voortgang worden afgestemd.
mono afstemming en informatieuitwisseling met de gemeentelijke MOV'ers
plaatsvindt.
multi aanhaken bij districtscolleges verkend wordt.
mono
mono

Beleidsplan VRHM
2012-2015

Jaarplan BGC 2011
Jaarplan BGC 2011

Met een * zijn de onderwerpen aangegeven waar een bijdrage van de gemeente wordt verwacht in het kader van de ontwikkeling van de betreffende onderwerpen.
De onderstreepte onderwerpen zijn de onderwerpen waar een bijdrage van de gemeente wordt verwacht in het kader van de implementatie van de betreffende onderwerpen binnen de eigen gemeente.

P:\Besturend\Besturen en Besluitvorming\Algemeen Bestuur\AB Veiligheidsregio\AB Veiligheidsregio 2012\29-3-2012\Brandweer & GHOR\ABVR12.0329 BG.4 Bijlage Jaarplan BGC 2012

Pag. 3 van 3

BG.5
Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden
1. Algemeen
Onderwerp:

Bedrijfsbrandweerrapportage
Heineken

Opgesteld door:

H. Breedeveld (BHM)

Voorstel t.b.v.
vergadering:

Algemeen Bestuur

Datum:

29 maart 2012

Agendapunt:

BG.5

Bijlage(n):

1

Portefeuille:

K-J. Kats (DB)
H. Meijer (VD)

Status:

Besluitvormend

Vervolgtraject
besluitvorming:

n.v.t.

Datum:

n.v.t.

2. Besluit
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. goedkeuring te geven aan de bedrijfsbrandweerrapportage Heineken Zoeterwoude,
Projectnr. 201227 091105a-DF41 Eindrapport rev. 05 dd. 18 februari 2010;
2. Heineken Zoeterwoude b.v. op basis van artikel 31 Wet Veiligheidsregio’s niet aan te wijzen voor
het oprichten en onderhouden van een bedrijfsbrandweerorganisatie;.
3. het Dagelijkse Bestuur, vooruitlopend op het algemene delegatie- en mandaatbesluit VRHM, te
mandateren voor de bevoegdheid tot aanwijzing van een bedrijfsbrandweer (artikel 31 Wet
veiligheidsregio’s).

3. Toelichting op het besluit
De bevoegdheid tot aanwijzing bedrijfsbrandweer is, met ingang van de Wet veiligheidsregio’s (Wet
VR) overgegaan (per 01 oktober 2010), van de gemeente Zoeterwoude overgedragen aan het bestuur
van de Veiligheidsregio Hollands Midden (artikel 31 Wet veiligheidsregio’s).
Het bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden heeft een verzoek ontvangen van de gemeente
Zoeterwoude om de bedrijfsbrandweerrapportage Heineken Zoeterwoude, Projectnr. 201227
091105a-DF41 Eindrapport rev. 05 dd. 18 februari 2010, goed te keuren.
De Wet VR stelt het Algemeen Bestuur van de veiligheidsregio bevoegd voor de aanwijzing van de
bedrijfsbrandweer. Vooruitlopend op een volledige mandaatregeling is het wenselijk dit mandaat bij
het Dagelijks Bestuur te beleggen gezien de doorlooptijd.

4. Kader
Ter bepaling van een besluit tot aanwijzing bedrijfsbrandweer is door Heineken Zoeterwoude een
bedrijfsbrandweerrapportage opgesteld. De bedrijfsbrandweerrapportage is door de Brandweer
Hollands Midden beoordeeld. Hoofdstuk 4 “aanvullende maatregelen brandweer” van de
bedrijfsbrandweerrapportage beschrijft een aantal voor de brandweer relevante maatregelen
(verspreiding uitstromende vloeistof, voorzieningen tbv afdekken ammoniakplas,opruimen spills,
bluswatercapaciteit en overslag ammoniak). Uit het contact tussen de Brandweer Hollands Midden,
Heineken Zoeterwoude en de gemeente Zoeterwoude blijkt aan alle voorwaarden te zijn voldaan.
De bedrijfsbrandweerrapportage maakt onderdeel uit van de revisie milieuvergunning onder het
bevoegd gezag van de provincie Zuid Holland.
Met dit besluit wordt tevens een verzoek gericht aan de provincie Zuid Holland om toe te zien op
naleving van de maatregelen zoals beschreven in de bedrijfsbrandweerrapportage. De aanvullende
maatregelen van de bedrijfsbrandweerrapportage worden tevens toegevoegd aan de BRZO controles
welke periodiek door de Brandweer Hollands Midden worden uitgevoerd.
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5. Consequenties
•
•

•

Controle op de aanvullende maatregelen toevoegen aan de reguliere BRZO inspecties zoals
uitgevoerd wordt door de Brandweer Hollands Midden.
Processen binnen de brandweer Hollands Midden (zoals opleiding, training & oefening en
incidentbestrijding) zo nodig afstemmen op de voorzieningen en maatregelen zoals
vastgelegd in de bedrijfsbrandweerrapportage.
Besluitvorming omtrent aanwijzing bedrijfsbrandweer wordt gemandateerd aan het Dagelijks
Bestuur, dat tot consequentie heeft dat aanwijzing bedrijfsbrandweer alleen ter informatie naar
het Algemeen Bestuur wordt gestuurd.

6. Aandachtspunten / risico’s
In 2011 heeft op ambtelijk niveau tussen gemeente Zoeterwoude en de Brandweer Hollands Midden
(BHM) inhoudelijk overleg over de noodzaak tot planvorming plaats gevonden. Conclusie van dit
overleg en ook schriftelijke bevestiging hiervan door BHM aan gemeente Zoeterwoude (brief nr. UIT2011-2887, d.d. 16 september 2011) was dat de generieke planvorming binnen het crisisplan en
daarnaast operationele afspraken omtrent repressief brandweerweer optreden voldoende zijn. Deze
afspraken omtrent het optreden krijgen vorm in een aanvalsplan voor de brandweer.
Het verplichten van een bedrijfsbrandweerorganisatie heeft hierin geen toegevoegde waarde. De
aanvullende maatregelen zoals genoemd in de bedrijfsbrandweerrapportage dragen daarin tegen wel
bij tot een adequaat handelen door de brandweer.
De overdracht van de bevoegdheid tot aanwijzing bedrijfsbrandweer van gemeenten naar het bestuur
van de Veiligheidsregio Hollands Midden is voor de Brandweer Hollands Midden reden geweest om
per 1 januari 2012 te starten met een inventarisatie van bedrijven die mogelijk voor een aanwijzing
bedrijfsbrandweer in aanmerking komen. Naar verwachting wordt deze inventarisatie inclusief plan
van aanpak medio 2012 afgerond.

7. Implementatie en communicatie
VRHM zal de hierna genoemde partijen schriftelijk en binnen 15 dagen na besluitvorming in het AB
Veiligheidsregio Hollands Midden informeren, te weten:
A. gemeente Zoeterwoude wordt schriftelijk geïnformeerd over dit besluit.
B. provincie Zuid Holland wordt schriftelijk verzocht toe te zien op de aanvullende maatregelen zoals
beschreven in de bedrijfsbrandweerrapportage.
C. Heineken Zoeterwoude b.v. wordt schriftelijk geïnformeerd over dit besluit.
D. de bedrijfsbrandweerrapportage, zoals in onderliggende notitie, vormt onderdeel van de
milieuvergunning. Op basis van deze vergunning vindt regulier controle plaats en de BRZO
inspectie is daar tevens onderdeel van.

8. Bijlagen
1. Hoofdstuk 4, Bedrijfsbrandweerrapportage Heineken

9. Historie besluitvorming
Dit besluit is voorbereid door de gemeente Zoeterwoude, Brandweer Leiden en Regionale brandweer
Hollands Midden voor 1 januari 2011. De operationalisering van de aanvullende maatregelen uit de
bedrijfsbrandweerrapportage (zie paragraaf 4 Kader) heeft enige tijd ingenomen. Op grond van de
bedrijfsbrandweerrapportage en hierin genoemde operationalisering van de aanvullende maatregelen,
heeft de gemeenteraad van Zoeterwoude zich voorgenomen om Heineken Zoeterwoude niet aan te
wijzen tot het oprichten en onthouden van een bedrijfsbrandweer. Ondertussen is de Wet VR in
werking getreden en daarmee is de bevoegdheid tot aanwijzing van bedrijfsbrandweer overgedragen
van gemeenten aan de veiligheidsregio’s (artikel 31 Wet veiligheidsregio’s).
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BG.6
Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden
1. Algemeen
Onderwerp:

Korpsjaarplan 2012
Brandweer Hollands Midden

Opgesteld door:

H. Zuidijk / P. Kessels
(BHM)

Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:

Algemeen Bestuur

Datum:

29 maart 2012

BG.6

Bijlage(n):

1

Portefeuille:

G-J. Kats (DB)
H. Meijer (VD)

Status:

Besluitvormend

Vervolgtraject
besluitvorming:

n.v.t.

Datum:

n.v.t.

2. Besluit
Het Algemeen Bestuur besluit:
1.
het Korpsjaarplan 2012 Brandweer Hollands Midden vast te stellen.

3. Toelichting op het besluit
Op 1 januari 2011 is de geregionaliseerde Brandweer Hollands Midden gestart. In het eerste jaar is in
belangrijke mate uitvoering gegeven aan de verdere organisatie-inrichting op basis van het
organisatieplan en het inrichtingsplan. Voor het overige was 2011 een planloos jaar. Op de in 2011
gelegde basis zal in 2012 verder worden gebouwd. Hiertoe zijn bewuste keuzen gemaakt. De
werkzaamheden die uit deze keuzen voortvloeien zijn vastgelegd in het Korpsjaarplan 2012 met de
titel ´Samen optrekken´.

4. Kader




Brandweer Hollands Midden:samen sterker dan alleen!, Inrichtingsplan op hoofdlijnen, d.d. 18
december 2009
Organisatieplan Brandweer Hollands Midden, d.d. 1 september 2010
VRHM Regionaal Beleidsplan 2012 - 2015

5. Consequenties
Het jaarplan 2012 is een jaarschijf gericht op het realiseren van de volgende meerjarendoelstellingen:
I.
In 2014 staat Brandweer Hollands Midden als een huis
II.
In 2014 zijn de kernwaarden herkenbaar in de werkwijze van Brandweer Hollands Midden
III.
In 2014 komen de produkten en diensten en bijbehorende resultaten van Brandweer Hollands
Midden niet toevallig tot stand en zijn deze in overeenstemming met afgesproken prestatie- en
kwaliteitsnormen
IV.
In 2014 staat Brandweer Hollands Midden gereed op het gewenste spoor naar de toekomst
Bijstelling van deze meerjarendoelstelling leidt tot aanpassing van de keuzen in het jaarplan 2012.

6. Aandachtspunten / risico’s
Voorshands zijn geen aandachtpunten of risico´s te benoemen. De feitelijke realisatie van de
voornemens in het werkplan zal worden bewaakt op basis van de in hoofdstuk 5 beschreven ´vervolg
monitoring´. Daartoe zullen de volgende rapportages worden opgesteld:
Na afloop van Q1: Financiële rapportage over het eerste kwartaal
Na afloop van Q2: Financiële en beleidsmatige rapportage over het eerste half jaar
Na afloop van Q3: Financiële rapportage over de eerste negen maanden
Na afloop van Q4: Financiële en beleidsmatige verantwoording over het gehele kalenderjaar
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7. Implementatie en communicatie
Na vaststelling zal uitvoering worden gegeven aan de in het jaarplan opgenomen voornemens onder
regie van het Directieteam van Brandweer Hollands Midden. De inhoud van het jaarplan zal worden
gepubliceerd via het intranet en zal nader worden toegelicht in het huisorgaan ´Rood´.

8. Bijlagen
1. Korpsjaarplan 2012 Brandweer Hollands Midden

9. Historie besluitvorming
Geen. Dit is het eerste jaarplan van Brandweer Hollands Midden.
Dagelijks Bestuur: 26 januari 2012
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BG.6

Samen optrekken
Korpsjaarplan 2012

Datum
Kenmerk
Auteurs

Januari 2012
INT-2012-5068
Concernstaf / Beleid en strategie

Inhoud
1

Inleiding .............................................................................................................. 3

2

Terugblik op 2011 ............................................................................................... 4

3

Missie, visie, doelstellingen en werkvolgorde .................................................. 6

4

Werkplan 2012 op hoofdlijnen ........................................................................... 8

5
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1 Inleiding
Na enkele jaren van voorbereiding en besluitvorming was de Brandweer Hollands Midden (BHM)
op 1 januari 2011 een feit. Met man en macht is gewerkt om voldoende voorbereid en ingericht
van start te gaan, maar ook om na de start het fundament verder te verstevigen. Voor deze
activiteiten vormden de contouren uit het organisatieplan de belangrijkste bouwtekening. Voor het
overige was 2011 een jaar waarvoor geen expliciet werkplan was opgesteld. We hebben het een
planloos jaar genoemd.
Inmiddels is het eerste jaar nagenoeg voorbij. Nog steeds wordt verder gebouwd aan de
organisatie, maar het is duidelijk zichtbaar en voelbaar dat er reeds een stevige basis ligt. Op dit
fundament moet op basis van bewuste keuzen verder worden gebouwd. De werkzaamheden die
uit deze keuzen voortvloeien vormen in gezamenlijkheid de inhoud van dit Korpsjaarplan 2012.
Het fundament ligt. Op dit fundament zal Brandweer Hollands Midden verder opgetrokken moeten
worden. Dat is nog een grote klus en kan niemand alleen. Daarin zullen we samen optrekken.
In dit jaarplan zal in paragraaf 2 worden teruggeblikt op 2011. Op de resultaten van dit jaar
bouwen we in 2012 verder.Vervolgens zal in paragraaf 3 stilgestaan worden bij de missie, visie en
doelstellingen van de Brandweer Hollands Midden in de komende jaren. Op basis van dit
meerjarendoorkijkje zal in paragraaf 4 worden ingegaan op dat wat in 2012 gerealiseerd moet
worden. Dit vormt de kern van dit jaarplan. Tot slot zal in paragraaf 5 ingegaan worden op de
wijze van verantwoording over de realisatie van de voornemens in dit jaarplan.
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2 Terugblik op 2011
Voor dat wordt ingegaan op de voorgenomen activiteiten voor het jaar 2012 zal in deze paragraaf
kort worden teruggeblikt op 2011. Dit zal gedaan worden aan de hand van zeven karakteristieke
perioden en/of resultaten uit het eerste levensjaar van Brandweer Hollands Midden.
1. Uit de startblokken
Op 1 januari 2011 was de Brandweer Hollands Midden een feit. Vanaf die datum gingen 25
gemeentelijke brandweerkorpsen en de regionale brandweer Hollands Midden verder als één
brandweerorganisatie. De organisatie-inrichting was conform het vastgestelde organisatieplan en
inrichtingsplan. Het grootste deel van de leidinggevenden was reeds geselecteerd, maar omdat
de plaatsing van het uitvoerende personeel nog moest gebeuren werden veel werkzaamheden
ten opzichte van de oude situatie as is uitgevoerd. Daarnaast kwamen in het personeelsbestand
enkele tientallen vacatures voor. Voor een deel vond hierop inhuur plaats. De organisatiestructuur
kent vijf sectoren: Risicobeheersing, Operationele Voorbereiding, Incidentbestrijding, Middelen en
Concernstaf.
2. Uitvoering plaatsingsprocedure
In de maanden februari en maart is uitvoering gegeven aan de in het Sociaal Plan vastgelegde
plaatsingsprocedure. Van 84 medewerkers was de oude functie vervallen of gewijzigd. Op basis
van de voorgestelde plaatsingen zijn negen bedenkingen ingediend. De behandeling van de
bedenkingen heeft niet geleid tot bezwarenprocedures.
3. Invulling resterende vacatures
Na uitvoering van de plaatsingsprocedure resteerden circa zestig vacatures. Hiervan zijn veertig
vacatures opengesteld en de resterende vacatures bevroren in afwachting van een evaluatie van
het functieboek. De instroom van de nieuw geworven medewerkers vond plaats in de periode van
juli tot en met november, onder gelijktijdige afbouw van de inhuur van externe medewerkers.
4. Traject persoonlijke arbeidsvoorwaardenvergelijking
Nadat de nieuwe functie van de medewerkers binnen de Brandweer Hollands Midden bekend
was geworden, kon een start gemaakt worden met het berekenen van de nieuwe bezoldiging op
basis van de afspraken in het Sociaal Plan. De start van dit traject verliep moeizaam vanwege het
op grote schaal ontbreken van personeelsdossiers vanuit de oude werkgevers en het feit dat het
Sociaal Plan op diverse punten voor verschillende uitleg vatbaar was. Na het opstellen van een
nieuw plan van aanpak in samenspraak met de Bijzondere Ondernemingsraad en vaststelling van
de interpretatie van het Sociaal Plan in samenspraak met het Bijzonder Georganiseerd Overleg is
dit arbeidsvoorwaarden-vergelijkingsproces in december afgerond.
5. Vaststelling risicoprofiel, beleidsplan en crisisplan
De Brandweer Hollands Midden heeft in multidisciplinair verband bijdragen geleverd aan de
totstandkoming van een risicoprofiel, beleidsplan en crisisplan ten behoeve van de
Veiligheidsregio Hollands Midden. Deze planfiguren zijn wettelijk verplicht op basis van de Wet
Veiligheidsregio´s. Op 10 november 2011 zijn alle plannen vastgesteld door het Algemeen
Bestuur van de veiligheidsregio.
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6. Inregelen werkafspraken tussen sectoren
De Brandweer Hollands Midden beoogt een procesingerichte, risicogestuurde, resultaatgerichte
organisatie te zijn. Deze inrichtingskeuzen vereisen andere werkwijzen ten opzichte van de
werkwijzen in de oude organisaties. Na de zomer zijn de gesprekken over behoeftestelling en het
maken van coördinatieafspraken tussen sectoren goed op gang gekomen.
7. Last but not least: ononderbroken dienstverlening aan de inwoners
Naast alle activiteiten op het gebied van organisatie-inrichting en beleidsvoorbereiding ging de
dienstverlening naar de inwoners ononderbroken door. In 2011 zijn 8107 incidentmeldingen
afgehandeld en zijn door de sector Risicobeheersing circa 6000 brandpreventieadviezen
opgesteld.
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3 Missie, visie, doelstellingen en werkvolgorde
Ten behoeve van het opstellen van het werkplan 2012 is het belangrijk een gedeeld beeld bij de
algemene koers van de organisatie en een gedeeld toekomstbeeld te hebben. Hiertoe is al een
aanzet gedaan in het organisatieplan. In de in dat document geformuleerd missie lag de nadruk
op de verhouding van de Brandweer Hollands Midden ten opzichte van de andere kolommen
binnen de veiligheidsregio. Onderstaand is de missie en visie van de Brandweer Hollands Midden
meer specifiek als brandweerorganisatie geformuleerd en zullen de doelstellingen voor de
komende jaren worden beschreven.
Missie
Brandweer Hollands Midden maakt leven in de 25 gemeenten van de Veiligheidsregio Hollands
Midden (brand)veiliger.
Visie
Inzicht in veiligheidsrisico’s vormt de belangrijkste basis onder de aanpak van ons werk.
Voorkomen vinden we beter dan blussen. Maar als onze hulp nodig is, dan gaan we als de
brandweer. Daarom staan we altijd paraat met vakbekwame mensen en bedrijfszeker materieel.
Dat kunnen we niet alleen, maar zoeken daarvoor de samenwerking met partners en inwoners.
Meerjaren doelstellingen
Brandweer Hollands Midden heeft de volgende meerjaren doelstellingen voor ogen betreffende
de periode 2012 - 2014. BHM kiest er bewust voor tijd te nemen de organisatie-inrichting
planmatig af te ronden en inhoudelijke vakontwikkelingen goed te doorgronden. Daartoe wil zij in
2014 het volgende hebben bereikt:
I.

In 2014 staat Brandweer Hollands Midden als een huis

Het inrichtingsproces is volledig afgerond. Dit kenmerkt zich als volgt:
- De resultaatgestuurde organisatie is een praktisch feit;
- Iedereen kent de taken, (resultaat)verantwoordelijkheden en bevoegdheden;
- We anticiperen op veranderingen in de omgeving;
- Onze medewerkers zijn toegerust voor hun (operationele) werkzaamheden.

II.

In 2014 zijn de kernwaarden herkenbaar in de werkwijze van Brandweer Hollands
Midden

Intern en extern: behulpzaam, deskundig en daadkrachtig.

Inhoudelijk: omgevingsbewust, risicogestuurd en eenduidig.

Bedrijfsmatig: niet toevallig presterend en transparant.

III.

In 2014 komen de producten en diensten en bijbehorende resultaten van
Brandweer Hollands Midden niet toevallig tot stand en zijn deze in
overeenstemming met afgesproken prestatie- en kwaliteitsnormen

De resultaten van de sectoren binnen BHM zijn afgeleid uit het risicoprofiel, zijn
inzichtelijk en herkenbaar en tevens voorzien van kwaliteits- en prestatieindicatoren.
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IV.

De primaire sectoren voorzien in een bruikbare behoeftestelling welke minimaal
bestaat uit gewenste resultaten en bijbehorende kwaliteit.
De ondersteunende sectoren werken vraaggestuurd en stellen de vakexpertise
beschikbaar aan de behoeftesteller.
De werkprocessen van alle producten en diensten en afhankelijkheden tussen de
sectoren zijn inzichtelijk.
Monitoring en uitvoering van de PDCA cyclus vormen de basis van
doorontwikkeling en veranderingen.
De kosten zijn volledig transparant.

In 2014 staat Brandweer Hollands Midden gereed op het gewenste spoor naar de
toekomst
 Het efficiencyvoordeel van de regionalisering is bekend.
 Mogelijkheden voor kwaliteitsverbeteringen en besparingskansen zijn bekend.
 Nieuwe verhoudingen tussen brandpreventie (Brandveilig leven) en
brandbestrijding (kazerne- en materieelconfiguraties) zijn doorgerekend.
 Er is voldaan aan de bestuurlijke opdracht om met voorstellen te komen die
kunnen leiden tot de financiële dekking van de brandweerzorg op Cebeonniveau.

Werkvolgorde in meerjarenperspectief
Bovenstaande meerjarendoelstellingen zijn gericht op 2014 geformuleerd. In onderstaand
schematisch overzicht is weergegeven welke tussenstappen hiervoor in respectievelijk 2012,
2013 en 2014 moeten worden gerealiseerd.
2011
Startjaar
planloos








2012
Samen optrekken


De winkel blijft
open
Opstarten
Uitvoeren
plaatsingsprocedure
Invulling
resterende
vacatures
Persoonlijk
Arbeidsvoorwaardenvergelijkingsproces per
medewerker






Uitvoeren
jaarschijf 2012
beleidsplan VRHM
De basis op orde
Opstellen
brandweerrisicoprofiel
Vaststellen
produkten en
diensten
Behoeftestelling
en
samenwerkingsafspraken tussen
sectoren

2013
Uit de steigers

2014
Op het spoor naar de
toekomst
ZICHT OP MOGELIJKHEDEN VOOR
EFFICIENCYWINST EN KWALITEITSVERBETERINGEN
 Uitvoeren
 Uitvoeren
jaarschijf 2013
jaarschijf 2014
beleidsplan VRHM
beleidsplan VRHM
 Afronden
 Mogelijkheden
beschrijving
voor introductie
nieuwe
werkprocessen
 Onderzoeksjaar
brandveiligheidsten behoeve van
concepten,
nieuwe
inclusief
brandveiligheidsbesparingskansen,
concepten
gereed voor
bestuurlijke
besluitvorming

In het volgende hoofdstuk wordt nader ingegaan op de activiteiten in 2012.
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4 Werkplan 2012 op hoofdlijnen
Voor alle organisatieonderdelen van Brandweer Hollands Midden geldt dat de reguliere taken,
conform het organisatieplan, uitgevoerd worden.
Binnen de meerjarendoelstellingen zal 2012 in het teken staan van de basis op orde, zowel de
primaire processen als de bedrijfsvoering. Na het startjaar 2011, dat een planloos jaar was, is het
noodzakelijk dat de organisatie zich doorontwikkelt en versterkt. Deze opgave geldt niet alleen
voor de afzonderlijke organisatieonderdelen en de door hen te leveren producten en diensten,
maar zeker ook voor de onderlinge samenwerking en procesvoering. Hierbij is het vastgestelde
kwaliteitsniveau van brandweerzorg, o.a. het kwaliteitsonderzoek 2009 en het regionaal
dekkingsplan 2012, leidend.
Zonder deze doorontwikkeling en versterking is het niet mogelijk om als organisatie te voldoen
aan de doelstellingen in 2014 en de bestuurlijke opdracht over de financiering van de
brandweerzorg.
De actiepunten uit de jaarschijf 2012 van het Regionaal Beleidsplan 2012-2015 Veiligheidsregio
Hollands Midden, waarvoor de Brandweer Hollands Midden verantwoord is voor een adequate
uitvoering, worden binnen de betreffende organisatieonderdelen opgepakt. Daarnaast levert de
Brandweer Hollands Midden een actieve deelname aan de multidisciplinaire werkgroepen in de
veiligheidsregio en overige multidisciplinaire producten en diensten.
Per organisatieonderdeel van Brandweer Hollands Midden zullen in 2012 een aantal specifieke
zaken opgepakt worden. Deze worden hieronder benoemd.
Risicobeheersing
Om risico’s te kunnen beheersen, moeten risico’s bekend zijn. De Brandweer Hollands Midden wil
zich ontwikkelen tot een risicogestuurde organisatie. In 2012 wordt daarom een
brandweerrisicoprofiel opgesteld. Dit betreft een nadere uitverwerking en verdieping van het
regionaal risicoprofiel, op die punten die van belang zijn voor de brandweer. Het
brandweerrisicoprofiel vormt de basis voor de toekomstige inrichting, producten en diensten van
de brandweer. En daarmee vormt het een belangrijke basis om invulling te kunnen geven aan de
bestuurlijke opdracht over de financiering van de brandweerzorg.
In het eerste jaar van de nieuwe brandweerorganisatie is ingezet op eenduidigheid van de
brandveiligheidsadvisering aan gemeenten. Deze ontwikkeling wordt voorgezet. Over de
toekomstige borging van deze advisering door middel van toezicht wordt een visie opgesteld.
Samen met de andere kolommen binnen de veiligheidsregio wordt in 2012 het regionaal
evenementenbeleid vorm en inhoud gegeven, zowel mono- als multidisciplinaire.
Om het veiligheidsbewustzijn en de zelfredzaamheid van burgers te vergroten wordt o.a. ingezet
op brandveiligheidseducatie. Hiervoor wordt een plan opgesteld.
Het aantal loze meldingen via automatische brandmeldsystemen (OMS-meldingen) is te hoog.
Daarom wordt een beleid ingezet, op basis van het landelijke beleidskader, om het aantal loze
meldingen te verlagen.
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In 2012 komen er twee Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD) in onze regio. Met deze RUD’en zal
actief worden samengewerkt en deze samenwerking zal leiden tot een eenduidige advisering aan
gemeenten.
Incidentbestrijding
Een belangrijk onderwerp binnen de sector Incidentbestrijding is het waarborgen van de
paraatheid. Dit onderwerp kent verschillende aspecten. Het opstappersbeleid, kantoorpersoneel
dat gedurende werktijd de paraatheid ondersteunt op kazernes waar een paraatheidsprobleem is,
zal, na instemming van de BOR, uitgevoerd gaan worden. Verder zal het nieuwe rooster voor de
24-uursdiensten in Alphen aan den Rijn, Gouda en Leiden ontwikkeld en ingevoerd worden.
Brandweer Hollands Midden heeft veel vrijwilligers. Mannen en vrouwen die, naast hun eigen
baan en gezin, dag en nacht paraat staan om mede-burgers in nood te helpen. Om voldoende
vrijwilligers te vinden en te binden zal het ingezette vrijwilligersbeleid doorgezet worden. Daarbij
zal in 2012 het accent worden gelegd op werving, de relatie met de hoofdwerkgever en inzicht in
de beschikbaarheid middels informatiesystemen.
Het vastgestelde regionaal dekkingsplan 2012 wordt ingevoerd, waarbij zorgvuldig gekeken wordt
naar de gevolgen per kazerne door gewijzigde operationele grenzen. Ook de samenwerking met
brandweerkorpsen net buiten onze regio, maar die wel een verbetering van de opkomsttijden
kunnen betekenen, wordt in dit kader opgepakt.
Om de repressieve slagkracht te vergroten wordt er ingezet op een verdere uniformering van
werkwiijzen en waar mogelijk op materiaal en materieel en opleiden en oefenen.
Niet alleen regionaal, maar ook landelijk is de brandweer volop in beweging. Zo worden in 2012
de landelijke leidraad duiken en de landelijke keuringsrichtlijn ingevoerd.
Operationele voorbereiding
De Brandweer Hollands Midden is een lerende organisatie. Daarom wordt er een sluitend
evaluatiesysteem ontwikkeld en ingevoerd. Dit systeem is niet alleen gericht op eigen incidenten,
maar zeker ook op het benutten van aanbevelingen en lessen uit andere evaluaties.
In 2012 wordt de Digitale Bereikbaarheidskaart (DBK; een operationeel geo-informatiesysteem)
verder ontwikkeld (volgens landelijk model) en geïmplementeerd. Hiermee wordt een belangrijk
kwaliteitsmanco uit het kwaliteitsonderzoek 2009 weggewerkt.
De operationele en financiële consequenties van het verplaatsen van de kazernes Sassenheim
en Leiden Noord voor de brandweerzorg in het aaneengesloten gebied Teylingen, Oegstgeest,
Leiden en Leiderdorp worden, conform de bestuursopdracht, in beeld gebracht.
Brandweer Hollands Midden is ontstaan uit 25 verschillende brandweerkorpsen. Dit betekent dat
de operationele plannen en procedures, maar ook het opleiden en oefenen, geharmoniseerd
moeten worden. Deze inhaalslag wordt in 2012 afgerond. Daarnaast zal ook de persoonlijke
oefen- en vakbekwaamheidskaart worden geïntroduceerd. Verder vindt er in 2012 een
aanbesteding plaats voor het realistisch oefenen.
Ook de operationele procedures met de brandweerkorpsen in de omliggende regio’s worden
opnieuw afgestemd, mede in het kader van het dekkingsplan en de ontwikkelingen van de
meldkamers.
Er loopt een landelijke discussie en onderzoek naar het realisme van de opkomsttijden voor de
brandweer in het besluit veiligheidsregio´s. De consequenties hiervan voor het vastgestelde
dekkingsplan worden bezien.
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Middelen
Van alle organisatieonderdelen is de sector Middelen het meest nieuwe onderdeel voor wat
betreft werkzaamheden en ontwikkeling binnen de nieuwe brandweerorganisatie.
De servicedesk heeft zich in zijn eerste jaar bewezen als centraal coördinatiepunt voor de
dienstverlening binnen de nieuwe organisatie. In het komende jaar wordt er meer overzicht en
inzicht verkregen in de producten en diensten, de kosten, dienstverleningsovereenkomsten en het
inkoop- en bestelproces. Hiervoor wordt o.a. een inkoopkalender opgesteld en worden
verbeteringen doorgevoerd in de inrichting van het facilitair informatie management systeem op
basis van de ervaringen van het eerste jaar. 2012 zal tevens het jaar zijn waarin de facilitaire
dienstverlening aan de kazernes en de inzet van de vrijwilligers beter kan worden geregisseerd.
Brandweer Hollands Midden beschikt inmiddels over een ICT-netwerk dat in de basis is ingericht
op de eisen van de nieuwe organisatie. In 2012 zal worden gewerkt aan de fine tuning ervan.
Momenteel wordt een strategische visie opgesteld waarin de ontwikkeling naar een duurzame
ICT-dienstverlening centraal staat.
In 2012 worden aanvullende stappen gezet om de personeelsadministratie volledig ingericht te
hebben. Nu de persoonlijke arbeidsvoorwaardenvergelijkingen (PAV) van het beroeps- en
kantoorpersoneel gereed is, worden ook de PAV’s van alle vrijwilligers afgerond. Tevens zal het
functiehuis worden geëvalueerd. Verder wordt het personeelsinstrumentarium compleet gemaakt.
Ook het financiële instrumentatrium wordt in 2012 nader uitgebouwd.
Het zaakgericht werken wordt uitbreid naar andere organisatieonderdelen, nadat de
documentenprocessen en de werkprocessen zijn beschreven.
Concernstaf
Een belangrijk thema voor de gehele brandweerorganisatie in 2012 is, het vormgeven van de
(be)sturing van de organisatie. De Concernstaf zal de regie voeren over een traject om te komen
tot een definiëring van de beoogde resultaten van de organisatie, de producten en diensten en de
kwaliteitsnormen. Dit traject heeft mede tot doel de behoeftestelling binnen de organisatie en de
coördinatieafspraken tussen de organisatieonderdelen te verbeteren. Zonder dit traject kan de
brandweerorganisatie zich niet doorontwikkelen tot een procesingerichte, risicogestuurde en
resultaatgerichte organisatie.
In 2012 zullen verdere stappen ondernomen worden om meer inzicht te krijgen en te geven in de
kosten en prestaties van de nieuwe brandweerorganisatie. Dit inzicht is van cruciaal belang om te
kunnen voldoen aan de bestuurlijke opdracht om met voorstellen te komen die moeten leiden tot
de financiering van de brandweerzorg op het niveau van Cebeon. In 2012 ontvangen de
gemeentebesturen voor het eerst informatie over de operationele prestaties van de nieuwe
brandweer (over het jaar 2011). Dit komt tegemoet aan een belangrijk kwaliteitsmanco uit het
kwaliteitsonderzoek 2009.
Brandweer Hollands Midden is een organisatie met vele verschillende doelgroepen
(beroepspersoneel, vrijwilligers, gemeentebesturen, burgers, etc.) binnen een geografisch groot
en verschillend gebied. Dit stelt nadere eisen aan de interne en externe communicatie. Hiervoor
wordt een meerjaren communicatiebeleidsplan opgesteld.
Bij de oprichting van Brandweer Hollands Midden zijn zes grote bedrijfsvoeringssystemen
aangeschaft. De inrichting en de geïntegreerde werking van deze systemen wordt in 2012
voltooid. Brandweer Hollands Midden beschikt dan over een geïntegreerd
informatiesysteemlandschap.
In 2012 worden er voor het eerst verkiezingen gehouden voor de nieuwe ondernemingsraad van
de veiligheidsregio. Tevens komt er een nieuw Georganiseerd Overleg.
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5 Vervolg monitoring

Ten behoeve van het management zullen bovenstaande activiteiten uit het Korpsjaarplan 2012
geconcretiseerd worden in een planning per organisatieonderdeel. Het management zal de
inhoudelijke voortgang monitoren en verantwoorden.
Om de voortgang te monitoren ontvangt het bestuur de volgende rapportages:
Q1: Financiële rapportage over het eerste kwartaal
Q2: Financiële en beleidsmatige rapportage over het eerste half jaar
Q3: Financiële rapportage over de eerste negen maanden
Q4: Financiële en beleidsmatige verantwoording over het gehele kalenderjaar
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BG.7
Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden
1. Algemeen
Onderwerp:

Begrotingsuitgangspunten
2013 VRHM
Algemeen Bestuur

Opgesteld door:
Datum:

E.H. Breider MBA
(Concerncontroller)
29 maart 2012

BG.7

Bijlage(n):

3

Portefeuille:

H. Lenferink (DB)
H. Meijer (VD)

Status:

Besluitvormend

Vervolgtraject
besluitvorming:

nvt

Datum:

nvt

Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:

2. Besluit
Het Algemeen Bestuur besluit in te stemmen met de hieronder beschreven uitgangspunten voor het
opstellen van de programmabegroting 2013 en de meerjarenramingen 2014-2016:
1. Algemene begrotingsuitgangspunten voor alle programma’s
a. de multidisciplinaire samenwerking wordt in de komende jaren conform het beleidsplan 20122015 vormgegeven. De uitvoering van het beleid geschiedt door elk aan de Veiligheidsregio
Hollands Midden (VRHM) verbonden organisatieonderdelen op basis van een door het
bestuur vast te stellen programmajaarplan. De programma’s worden voorts ingevuld in
overeenstemming met eerder genomen besluiten van het Algemeen Bestuur;
b. het bestaand beleid, zoals geformuleerd in de programmabegroting 2012 en het besluit rond
de aanwending van de verhoogde rijksbijdrage (Samenwerken loont) gelden als vertrekpunt;
c. de invulling van de begroting en de meerjarenramingen geschieden volgens de provinciale
voorwaarden van structureel begrotingsevenwicht en tijdige inzending;
d. de loon- en prijsontwikkelingen worden geraamd volgens de methodiek zoals aanbevolen
door de ‘Werkgroep financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen’, gebaseerd op
de index Bruto Binnenlands Product, zijnde 1,96% en worden toegepast op de lasten en
gemeentelijke bijdragen in de programma’s;
e. de gedragslijn van 2012 t.a.v. taakstellingen en bezuinigingen op de gemeenschappelijke
regeling wordt gecontinueerd onder vermelding in de begroting dat de VRHM al expliciete en
impliciete bezuinigingsmaatregelen heeft getroffen;
f. de korting op de rijksbijdrage in de komende jaren wordt opgevangen naar rato van de
toegerekende rijksbijdrage aan de programma’s op basis van de inzichten in de circulaire van
het ministerie van december 2011 volgens de in dit voorstel aangegeven ramingen;
g. vóór vaststelling van de programmabegroting door het Dagelijks- en Algemeen Bestuur wordt
de concept programmabegroting verstuurd aan de hoofden Financiën en medewerkers
Openbare Veiligheid van de deelnemende gemeenten om deze in een betere informatiepositie te brengen in hun advisering van hun bestuur/bestuurders.
2. Begrotingsuitgangspunten programma brandweer
a. de activiteiten 2013-2016 en daarin te maken keuzes worden in lijn gebracht met het
Korpsjaarplan 2012 zoals behandeld door het Dagelijks Bestuur (26 januari 2012) en
geagendeerd voor de vergadering van het Algemeen Bestuur (29 maart 2012);
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b. de mogelijke effecten die voortvloeien uit wettelijk verplichte regionalisering van de brandweer
worden geduid en in de risicoparagraaf opgenomen zolang hierover nog geen nieuwe
wetgeving bestaat;
c. de bijdragen van gemeenten voor het programma brandweer worden in lijn gebracht met het
voorstel zoals behandeld door het Dagelijks Bestuur (1 maart 2012) en geagendeerd voor de
vergadering van het Algemeen Bestuur (29 maart 2012) ten aanzien van de routekaart
Cebeon en omvatten:
1. verdeling van het gemeentefonds 2009 voor het taakgebied Brandweer en
Rampenbestrijding blijft ijkpunt (ABVR 09.0129 BG.1, Bijlage 1 Financieel overzicht
herzien, kolom ‘Fictieve uitkering gemeentefonds 2009’);
• gecorrigeerd met -/- 5.6% per gemeente (gemiddeld VRHM) voor aandeel
subtaakgebied (gemeentelijke) Rampenbestrijding;
• de Cebeon-norm wordt geïndexeerd (index Bruto Binnenlands Product) voor 2010:
1,4%, 2011: 1,25%, 2012: 2,0% en 2013 1,96%.
2. de gemeenten (Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten, Waddinxveen en Zoeterwoude) die
in 2012 een lagere bijdrage aan de VRHM betalen dan de geïndexeerde verdeling van het
gemeentefonds verhogen hun bijdrage gelijkmatig in 3 jaar vanaf 2013 tot aan het niveau
van de geïndexeerde verdeling van het gemeentefonds;
3. uitgaande van het door het Dagelijks Bestuur (26 januari 2012) vastgestelde 3
jarenplanning in het Korpsjaarplan 2012 van de Brandweer Hollands Midden wordt de
komende 3 jaren (vanaf 2013) nogmaals een efficiencykorting van 5% (inclusief verhoging
gemeenten met lagere bijdrage dan geïndexeerde gemeentefonds) in 3 jaarlijkse tranches
verdisconteerd in de bijdragen van gemeenten aan het programma Brandweer.
Gemeenten die een lagere, danwel gelijke, bijdrage betalen dan de geïndexeerde
verdeling van het gemeentefonds zijn hiervan uiteraard uitgezonderd;
4. het aandeel van gemeenten in de efficiency blijft volgens de afgesproken verdeellijn in het
ontvlechtingsprotocol, nl. asymmetrisch naar rato van de relatieve budgettaire afstand
tussen het fictieve (Cebeon) budget en het feitelijke budget van de gemeenten;
5. indien gedurende de periode van de programmabegroting 2013 en de meerjarenramingen
2014-2016 een hogere efficiency structureel mogelijk is, wordt deze doorgevoerd en
verdisconteerd in de gemeentelijke bijdragen;
6. in en vanaf 2014 wordt gewerkt aan bestuurlijke besluitvorming over nieuwe
brandweerzorgconcepten, teneinde de beoogde effectiviteitswinst tot op het niveau van
de geïndexeerde verdeling van het gemeentefonds (routekaart Cebeon) te kunnen
behalen;
7. doelstelling is om uiterlijk in 2018 de kosten van de brandweerzorg in de Veiligheidsregio
Hollands Midden op het kostenniveau van de geïndexeerde verdeling van het gemeentefonds te kunnen uitvoeren op het door het bestuur te bepalen brandweerzorgniveau.
3. Begrotingsuitgangspunten programma GMK
a. de ramingen zoals vastgesteld in de begroting 2012, onderdeel meerjarenraming 2013,
worden als uitgangspunt gekozen waarbij vastgehouden wordt aan de oorspronkelijk vastgestelde beheerbegroting GMK;
b. de uitwerking van de business case multidisciplinaire intake GMK geschiedt op basis van het
AB-besluit van 2011;
c. landelijke ontwikkelingen ten aanzien van het concentreren van meldkamers en de invoering
van een nieuw GMS-systeem kunnen bij het opstellen van deze uitgangspunten nog niet
geconcretiseerd worden. Dit kan later tot nadere voorstellen en begrotingswijziging leiden. De
Politie Hollands Midden dient de actualiteit op dit issue in kaart te brengen.
4. Begrotingsuitgangspunten programma GHOR
a. de activiteiten 2013-2016 en daarin te maken keuzes worden in lijn gebracht met het jaarplan
2012 zoals aangeboden aan het Dagelijks Bestuur;
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b. de mogelijke effecten die voortvloeien uit de onderkende risico’s worden geduid en in de
risicoparagraaf opgenomen zolang hierover geen financiering is gevonden c.q. nadere
afspraken zijn gemaakt.
5. Begrotingsuitgangspunten programma Veiligheidsbureau
a. de huidige kostenverdeling over politie, brandweer en GHOR, elk voor 1/3 deel wordt
gehandhaafd.
6. Begrotingsuitgangspunten programma Oranje Kolom
a. de ingezette gedragslijn wordt gecontinueerd ten aanzien van de invulling van de functie van
coördinerend functionaris en de door de gemeente te bekostigen activiteiten als de
gemeentelijke piketten en het opleiden-trainen-oefenen van de teams bevolkingszorg;
b. de meerkosten van het besluit van het Algemeen Bestuur van 10 november 2011 (voorstel
A8) ad. € 6.211 worden meegenomen in de inwonerbijdrage.

3. Toelichting op het besluit
3.1 Begroting 2013, beleidsplan 2012-2015 en jaarplannen
Bij het opstellen van de begroting 2012 kon nog niet worden beschikt over een door het bestuur
vastgesteld beleidsplan 2012-2015. Daarom moest op dat moment worden volstaan met de
opmerking dat het begrotingstraject en de beleidsplanontwikkeling min of meer parallel optrokken.
Inmiddels is het beleidsplan vastgesteld en vormt dit één van de peilers voor het opstellen van de
begroting en de meerjarenramingen. Benadrukt wordt dat de begroting 2013 en meerjarenramingen
het tijdvak 2013-2016 omvat. Het beleid uit beleidsplan voor het dienstjaar 2015 wordt onverkort van
toepassing geacht voor de laatste jaarschijf van de meerjarenramingen.
Naast het beleidsplan 2012-2015 dat richting geeft aan de multidisciplinaire samenwerking zal elk
organisatieonderdelen binnen de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) een programmajaarplan
opstellen dat bestuurlijk ter vaststelling aangeboden wordt.
3.2 Bestaand beleid continueren
Er zijn de afgelopen jaren belangrijke stappen gezet in de ontwikkeling naar de VRHM en in de
regionalisering van de brandweer. Verschillende kaders zijn daarin uitgezet die tot en met 2013 van
toepassing zijn. Door het bestuur zijn weloverwogen keuzes gemaakt in genoemd beleidsplan en in de
1
voorstellen ‘Samenwerken loont’ . Het bleek moeilijk verbeteringen in de processen aan te brengen
met begrensde middelen. Met de verhoogde rijksbijdrage worden vanaf 2010 aanvullende
maatregelen getroffen. Om alle processen optimaal te laten verlopen zouden er meer middelen
moeten worden ingezet. Deze zijn evenwel nu en naar verwachting ook in de komende jaren niet
direct beschikbaar. Rijk en de deelnemende gemeenten, als leveranciers van die bijdragen, en de
VRHM intern zullen in de komende jaren nadrukkelijk keuzes moeten maken.
Eén van de keuzes waar het bestuur voor wordt geplaatst is richting te geven aan de routekaart
Cebeon. In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 29 maart 2012 is daartoe een voorstel
aangeboden.
Het jaar 2013 zal nog nodig zijn om de nieuwgevormde organisatie transparant te maken en keuzes
voor te bereiden.
De opstelling van de begroting 2013 wordt in dit licht dan ook beschouwd als het laatste jaar waarin
het bestaand beleid wordt voortgezet. Als vertrekpunten voor de begrotingsuitgangspunten 2013
worden genoemd:
- de laatst vastgestelde beleids- en financiële kaders opgenomen in de programmabegroting 2012;
- de structurele doorwerking van maatregelen uit het bestuursvoorstel inzake de allocatie van de
verhoogde rijksbijdrage voor 2013 e.v. (AB van 11 november 2010 en 31 maart 2011);

1

Algemeen Bestuur van 24 juni 2010 en 11 november 2010 met betrekking tot de allocatie van de verhoogde rijksbijdrage.
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-

begrotingsevenwicht, tijdige inzending evenals concretiseren van stelposten wegens
bezuinigingsmaatregelen of taakstellingen volgens het toezichtregime van Gedeputeerde Staten;
de laatst afgegeven circulaire rijksbijdragenbeschikking.

3.3 Loon- en prijsontwikkelingen
Overeenkomstig de ingezette methodiek in 2012 wordt de indexering voor loon- en prijsbijstelling
vastgesteld op basis van de in de circulaires van het gemeentefonds vermelde index voor het Bruto
Binnenlands Product. Deze bedraagt voor 2013 € 1,96%. De berekening en de toelichting zijn in de
bijlage bij deze aanbieding gevoegd.
3.4 Taakstellingen, bezuinigingen en de verdeling daarvan
De werkgroep o.l.v. de Leidse wethouder Strijk heeft zich ook gebogen over het bepalen van een
bezuinigings-taakstelling voor de gemeenschappelijke regelingen. Op basis van (verwachte)
ontwikkelingen van het gemeentefonds zoals aangegeven in circulaires stelt zij voor om de regelingen
een uniforme taakstelling mee te geven van 5% in 2012 en 10% structureel vanaf 2013. Deze zou dan
daarmee in lijn liggen met bezuinigingstaakstellingen bij gemeenten zelf. Bij de uitgangspunten van de
begrotings-behandeling 2012 is uitgebreid stil gestaan bij dit onderwerp. In de begroting 2013 wordt
opnieuw benadrukt welke impliciete en expliciete bezuinigingsmaatregelen al voor rekening van de
VRHM zijn gekomen. Op basis van het advies van de werkgroep is de VRHM hiervan uitgezonderd
omdat er twee andere afspraken bestaan, namelijk het direct bij de regionalisering van de brandweer
verwezenlijken van 5% efficiencykorting en voeren van beleid om op termijn te komen tot een
routekaart Cebeon. Het voorstel is om deze, in 2012 in gang gezette gedragslijn te continueren. zoals
behandeld door het Dagelijks Bestuur (26 januari 2012) en geagendeerd voor de vergadering van het
Algemeen Bestuur (29 maart 2012);
3.5 Ontwikkelingen in de rijksbijdragenbeschikkingen
Met het oog op de nieuwe kwaliteitseisen verstrekt het rijk vanaf 2010 aanvullende middelen. De
aanwending daarvan is uitgewerkt in het voorstel ‘Samenwerken loont’. In dit kader zijn nog drie
ontwikkelingen relevant:
1. Het ministerie van Veiligheid en Justitie effectueert een nieuwe doelmatigheidstaakstelling van
1,5% voor 2012 oplopend tot 6% vanaf 2015, ondanks eerder ingebrachte bezwaren van het
2
Veiligheidsberaad en de brancheorganisaties . De decembercirculaire 2011 vormt de basis voor
de raming van de te verwachten rijksbijdrage voor de komende jaren, inclusief structurele
verwerking van loonbijstelling en uitname wegens bekostiging van het Veiligheidsberaad/IFV. De
daling in de rijksbijdrage veronderstelt evenwel dat de budgethouders (de programmadirecteuren)
dit in hun exploitatie opvangen. In de Veiligheidsdirectie is het voorstel besproken om de korting
financieel te dekken op basis van de toerekening van de rijksbijdrage in de programmabegroting
2012 volgens de laatst afgegeven rijksbijdragecirculaire.
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Circulaire van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, d.d. 6 december 2010, kenmerk 2010-782852.
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2. Een wetsvoorstel tot verplichte regionalisering van de brandweer is ingediend. De minister
onderzoekt de kosten en de te bereiken schaalvoordelen. Het valt niet uit te sluiten dat de hybride
financiering op termijn opnieuw ter discussie wordt gesteld en bedragen uit het gemeentefonds
worden overgeheveld naar de BDVR. Dit leidt dan in elke regio en voor alle gemeenten tot
effecten. Bovendien moet de brandweer van de gemeente Katwijk dan in de nieuwe organisatie
van de VRHM moeten worden ingebracht. Ook dit heeft organisatorische en financiële effecten
voor alle partijen. Deze ontwikkeling wordt (opnieuw) in de risicoparagraaf opgenomen.
3. De BTW-compensatieregeling is door de invoering van de Wet veiligheidsregio’s gewijzigd. De
BTW-druk op de andere dan de brandweertaken is niet meer compensabel. De VRHM ontvangt
hierin een BTW-herverdeelbedrag van (afgerond) € 692.000. Dit bedrag maakt onderdeel uit van
de totale rijksbijdrage. De effecten zijn in 2012 en worden voor 2013 en komende jaren wederom
in de programma’s en in de inwonerbijdragen verwerkt. Bij de verplichte regionalisering van de
brandweer ontstaat een nieuw effect omdat dan de BTW-druk op de brandweertaken ook niet
meer compensabel is. In de startbijdragen wordt nu rekening gehouden met een voorfinanciering
BTW van € 2.054.000.
3.6 Inhoudelijke ontwikkelingen in de verschillende programma’s
programma Brandweer
Het programma brandweer wordt ingevuld in overeenstemming met de eerder genomen besluiten van
het Algemeen Bestuur. Dit betekent dat de overeengekomen startbijdragen overeenkomstig afspraken
gehandhaafd blijven. Ten aanzien van het programma brandweer dient de regionaal commandant
invulling te geven aan de volgende aspecten:
a. de activiteiten 2013-2016 en daarin te maken keuzes worden in lijn gebracht met het
Korpsjaarplan 2012 zoals behandeld door het Dagelijks Bestuur (26 januari 2012) en
geagendeerd voor de vergadering van het Algemeen Bestuur (29 maart 2012);
b. de mogelijke effecten die voortvloeien uit verplichte regionalisering van de brandweer worden
geduid en in de risicoparagraaf opgenomen zolang hierover nog geen nieuwe wetgeving bestaat;
c. de bijdragen van gemeenten voor het programma brandweer worden in lijn gebracht met het
voorstel zoals behandeld door het Dagelijks Bestuur (1 maart 2012) en geagendeerd voor de
vergadering van het Algemeen Bestuur (29 maart 2012) ten aanzien van de routekaart Cebeon en
omvatten:
1. verdeling van het gemeentefonds 2009 voor het taakgebied Brandweer en Rampenbestrijding
blijft ijkpunt (ABVR 09.0129 BG.1, Bijlage 1 Financieel overzicht herzien, kolom ‘Fictieve
uitkering gemeentefonds 2009’);
• gecorrigeerd met -/- 5.6% per gemeente (gemiddeld VRHM) voor aandeel subtaakgebied
(gemeentelijke) Rampenbestrijding;
• de Cebeon-norm wordt geïndexeerd (index Bruto Binnenlands Product) voor 2010: 1,4%,
2011: 1,25%, 2012: 2,0% en 2013 1,96%.
2. de gemeenten (Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten, Waddinxveen en Zoeterwoude) die in
2012 een lagere bijdrage aan de VRHM betalen dan de geïndexeerde verdeling van het
gemeentefonds verhogen hun bijdrage gelijkmatig in 3 jaar vanaf 2013 tot aan het niveau van
de geïndexeerde verdeling van het gemeentefonds;
3. uitgaande van het door het Dagelijks Bestuur (26 januari 2012) vastgestelde 3 jaren
plateauplanning in het Korpsjaarplan 2012 van de Brandweer Hollands Midden wordt de
komende 3 jaren (vanaf 2013) nogmaals een efficiencykorting van 5% (inclusief verhoging
gemeenten met lagere bijdrage dan geïndexeerde gemeentefonds) in 3 jaarlijkse tranches
verdisconteerd in de bijdragen van gemeenten aan het programma Brandweer. Gemeenten
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die een lagere, danwel gelijke, bijdrage betalen dan de geïndexeerde verdeling van het
gemeentefonds zijn hiervan uiteraard uitgezonderd;
het aandeel van gemeenten in de efficiency blijft volgens de afgesproken verdeellijn in het
ontvlechtingsprotocol, nl. asymmetrisch;
indien gedurende de periode van de programmabegroting 2013 en de meerjarenramingen
2014-2016 een hogere efficiency structureel mogelijk is, wordt deze doorgevoerd en
verdisconteerd in de gemeentelijke bijdragen;
in en vanaf 2014 wordt gewerkt aan bestuurlijke besluitvorming over nieuwe
brandweerzorgconcepten, teneinde de beoogde effectiviteitswinst tot op het niveau van de
geïndexeerde verdeling van het gemeentefonds (routekaart Cebeon) te kunnen behalen;
doelstelling is om uiterlijk in 2018 de kosten van de brandweerzorg in de Veiligheidsregio
Hollands Midden op het kostenniveau van de geïndexeerde verdeling van het gemeentefonds te kunnen uitvoeren op het door het bestuur te bepalen brandweerzorgniveau.

programma GMK en ontwikkelingen politiebestel
Er is nog geen gewijzigde integrale beheerovereenkomst voor de gemeenschappelijke meldkamer
vastgesteld. Dit veronderstelt dat de lijn voor de ramingen zoals vastgesteld in de begroting 2012,
onderdeel meerjarenraming 2013, als uitgangspunt wordt gekozen. Voor het programma GMK wordt
op voorhand vastgehouden aan die oorspronkelijk vastgestelde beheerbegroting en het indexeren van
de lonen en prijzen van beide 1,96%.
De uitwerking van de business case multidisciplinaire intake GMK geschiedt op basis van het recent
genomen AB-besluit van 2011. Landelijke ontwikkelingen ten aanzien van het concentreren van
meldkamers en de invoering van een nieuw GMS-systeem kunnen bij het opstellen van deze
uitgangspunten nog niet geconcretiseerd worden. Dit kan later tot nadere voorstellen en begrotingswijziging leiden.
De GMK Hollands Midden werkt in het geval van tijdelijke uitwijk en fallback samen met de andere
drie meldkamers in Zuid-Holland. Gezien de cruciale rol die de meldkamer bij de informatievoorziening
speelt, is een permanente uitwijkvoorziening van evident belang. Dit punt wordt onderkend maar zal
door de concentratie van meldkamers een andere dimensie krijgen. Aan de Politie Hollands Midden
wordt gevraagd de actualiteit in kaart te brengen met betrekking tot de voorgestelde wijzigingen in het
politiebestel. Het effect op de bestuurlijke en organisatorische inrichtingen op het niveau van Hollands
Midden kunnen bij het opstellen van deze uitgangspunten namelijk nog niet worden weergegeven.
programma GHOR
Het leveren van zorg tijdens rampen en crises is een verantwoordelijkheid van een groot aantal
zorgpartners die een taak hebben binnen de geneeskundige hulpverlening. De inspanningen van de
GHOR hebben onder meer betrekking op de beoordeling – namens het bestuur van de
Veiligheidsregio - of deze zorgpartners in Hollands Midden voldoende ‘crisisproof’ zijn. De GHOR
dient alle volgens de wet verplichte gegevens te verkrijgen, vast te leggen, toegankelijk te maken en
3
te houden en hierover afspraken met de ketenpartners te maken. Het Cebeon concludeert dat de
GHOR voor deze nieuwe taak in de komende jaren ca.1,3 fte nodig heeft. De directeur Publieke
Gezondheid heeft benadrukt dat deze Cebeon-conclusies bij het opstellen van ‘Samenwerken loont’
nog niet bekend waren. De GHOR is er hierdoor niet in geslaagd de benodigde 1,3 fte volledig te
financieren. Het niet kunnen voldoen aan deze wettelijke verplichting is daarom opgenomen in de
risicoparagraaf.
Gevolgen voor de GHOR van landelijke ontwikkelingen ten aanzien van het concentreren van
meldkamers en de samenvoeging van politie kunnen bij het opstellen van deze uitgangspunten nog
niet geconcretiseerd worden. Deze ontwikkelingen bij de belangrijke partners van de GHOR zullen
leiden tot herziening van werkwijzen voor de GHOR, die vervolgens worden getoetst en beoefend
door de operationele GHOR-functionarissen. De GHOR is hierbij afhankelijk van ontwikkeling bij haar
belangrijke partners. De noodzakelijke afstemming en aanpassing van de werkwijzen kunnen leiden
tot frictiekosten bij de GHOR.
3

Eindrapport “Onderzoek financiële gevolgen invoering wet veiligheidsregio’s” (25 november 2010).
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In de periode 2013 – 2016 dient de GHOR 8 van de 14 OvDG’en – geleverd door de RAD - te
vervangen als gevolg van hun vertrek (FLO). De tijdelijke en extra inspanningen van de GHOR op het
gebied van opleiding, training en oefening leggen een zware druk op het beschikbare budget door de
verplichte urencompensatie aan de RAD en de landelijk in te kopen opleidingen.
programma Veiligheidsbureau
e
Bij de begrotingsuitgangspunten 2012 is besloten om de huidige verdeling van 1/3 van de kosten
verdeeld over politie, brandweer en GHOR te handhaven. Er is geen aanleiding hier nu vanaf te zien.
programma Oranje Kolom
Ten aanzien van de kosten en dekking daarvan voor de Oranje Kolom wordt de ingezette gedragslijn
in 2012 gecontinueerd. Dit geldt ten aanzien van de invulling van de functie van coördinerend
functionaris en de door de gemeente te bekostigen activiteiten als de gemeentelijke piketten en het
opleiden-trainen-oefenen van de teams bevolkingszorg.
De meerkosten van het besluit van het Algemeen Bestuur van 10 november 2011 (voorstel A8) ad.
€ 6.211 worden meegenomen in de inwonerbijdrage.

4. Kader
Reeds verwoord onder 3. Toelichting op het besluit.

5. Consequenties
Reeds verwoord onder 3. Toelichting op het besluit.

6. Aandachtspunten en risico’s
Reeds verwoord onder 3. Toelichting op het besluit.

7. Implementatie en communicatie
In verband met een vroegtijdige communicatie is dit voorstel onder voorbehoud van vaststelling door
het Algemeen Bestuur doorgeleid aan de hoofden financiën van de gemeenten om hen in staat te
stellen hun burgemeesters te adviseren.

8. Bijlagen
1.
2.
3.
4.

Uitwerking en berekening van de indexering
Brief Financieel kader gemeenschappelijke regelingen
Doorrekening van de uitgangspunten in de bijdragen 2013 t/m 2016
Overzicht Cebeonvolume.

9. Historie besluitvorming
Financieel kader gemeenschappelijke regelingen (zie bijlage 2)
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BG.7
Bijlage 1
Bijlage 1. Uitwerking en berekening van de indexering
Gemeenten binnen de regio Hollands Midden hebben op 15 december 2010 afgesproken dat zij voorafgaande
aan de nieuwe begrotingscyclus gezamenlijke afspraken willen maken over de financiële kaderstelling van
gemeenschappelijke regelingen. In genoemd overleg is een ambtelijke werkgroep samengesteld, bestaande uit
financieel adviseurs van gemeente Leiden, Gouda, Nieuwkoop en Katwijk. Het resultaat van deze werkgroep is
destijds voorgelegd aan een bestuurlijke klankbordgroep. Door de werkgroep is voorgesteld (concept, 8 maart
2011) om voor de indexering aan te sluiten bij de indexering die gemeenten (fictief) gecompenseerd krijgen via
het gemeentefonds. Bij het bepalen of er sprake is van reële groei of krimp van het gemeentefonds wordt de
nominale groei van het gemeentefonds gecorrigeerd voor de index BBP (Bruto Binnenlands Product). Conform
het voorstel van de werkgroep is voor de gemeenschappelijke regeling VRHM de index voor 2012 gebaseerd op
de publicatie van de nominale ontwikkeling (gebaseerd op het BBP uit de Macro Economische Verkenning) in de
septembercirculaire van 2010 (T-2), zijnde 2% en deze indexering toegepast op de startbijdrage van gemeenten.
In de notitie ‘Financieel kader gemeenschappelijke regelingen’ (d.d. 28 april 2011), hebben gemeenten binnen de
regio Hollands Midden gezamenlijk afspraken gemaakt over de financiële kaderstelling van gemeenschappelijke
regelingen. Deze afspraken zijn door nagenoeg alle colleges van B&W van de gemeenten in Hollands Midden
overgenomen. De afspraken hebben betrekking op:
1. De indexering van de gemeentelijke bijdrage (indexering begroting, nacalculatie van de indexering en
indexering in de meerjarenraming);
2. Het bepalen van de bezuinigingstaakstellingen voor gemeenschappelijke regelingen;
3. De gemeenschappelijke regelingen waarop de kaderstelling van toepassing is.
Index begroting 2013
De indexering voor 2013 wordt gebaseerd op de publicatie van de nominale ontwikkeling (prijs-ontwikkeling van
het Bruto Binnenland Product) in de septembercirculaire gemeentefonds 2011 (T-2):
Tabel 6.3.2 (blz. 27), raming uitkeringsfactoren 2013-2016 in constante prijzen van het jaar 2012:
Omvang gemeentefonds, jaar t-1 (mln. €)
Loon/prijsmutatie (mln. €)

2013
16.920,3
331,6

De index voor 2013 wordt bepaald door het bedrag voor ‘loon/prijsmutatie’ 331,6 te delen door ‘omvang
gemeentefonds’ 16.920,3 = 1,96%.
Nacalculatie indexering 2012
In de notitie is gesteld dat de indexering jaarlijks moet worden nagecalculeerd en moet worden verrekend met de
e
eerst volgende begroting. Deze (1 ) nacalculatie heeft betrekking op 2012.
In de notitie wordt uitgegaan van de meicirculaire gemeentefonds 2012. In het overleg van 21 september 2011
met de werkgroep is aangeven dat dit voor de gemeenschappelijke regelingen te laat is. Hun
begrotingsuitgangspunten voor 2013 moeten in maart 2012 bestuurlijk worden vastgesteld en de begroting 2013
zelf in juni 2012. In overleg is besloten om ook hiervoor de septembercirculaire gemeentefonds 2011 te hanteren.
Tabel 8.1 (blz. 39), prijsmutaties per jaar 2009-2012 voor het jaar 2012
Algemene prijsontwikkeling, prijsmutatie BBP
Index begroting 2013 Gemeenschappelijke Regelingen
De toe te passen index voor het begrotingsjaar 2013 luidt dan aldus:
Index 2013 o.b.v. BPP
Index 2012 (septembercirculaire 2011): 2,00%
Index 2012 (septembercirculaire 2010): 2,00% -/Verschil
Index begroting 2013 gemeenschappelijke regelingen

2,00%

1,96%

0,00%
1,96%
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Gemeente Leiden
Bezoekadres Stadhuis

Aan de Dagelijks Besturen van de Gemeenschappelijke
Regelingen in de regio Hollands-Midden
Ter attentie van de Secretaris

Stadhuisplein 1
Postadres Postbus 9100
2300 PC LEIDEN
Telefoon 071-516 51 65
E-mail sleutel@leiden.nl
Website www.leiden.nl/gemeente

Datum

1 december 2011

Ons kenmerk
Onderwerp

Contactpersoon
Doorkiesnummer

Financieel kader gemeenschappelijke regelingen

Hans Smit
5062

Verzonden

Geacht bestuur,
Inleiding.
Op 28 april 2011 heeft wethouder R. Strijk van Leiden u namens de gemeenten in HollandsMidden geïnformeerd over het financieel kader gemeenschappelijke regelingen. Het vastgestelde
financiële kader treft u bijgaand aan. Gemeenten in het samenwerkingsgebied Hollands-Midden
hebben afgesproken dat zij voorafgaande aan een nieuwe begrotingscyclus gezamenlijk
afspraken willen maken over de financiële kaderstelling van gemeenschappelijke regelingen.
Deze afspraken gelden vooralsnog voor een periode van vier jaar t/m 2015.
Met deze brief informeren wij u over de indexering voor de begroting 2013 en de realisering van
de bezuinigingstaakstellingen. De indexering voor 2013 is in overleg met de controllers van de
gemeenschappelijke regelingen bepaald.
1.

Vaststelling indexering voor 2013.

Kader:
De indexering vanaf 2012 te baseren op de publicatie van de nominale ontwikkeling (gebaseerd
op het BBP uit de MEV)in de septembercirculaire (T-2) van het nieuwe begrotingsjaar.
In de septembercirculaire 2011 wordt een ontwikkeling van het BBP verwacht van 1,96%.
Het percentage wordt op basis van het kader in het begrotingjaar zelf nog eenmaal bijgesteld op
basis van de meicirculaire. De werkgroep stelt voor, in overleg met de controllers van de
Regelingen, dit percentage te baseren op de septembercirculaire van het jaar T-1 i.p.v. de
meicirculaire van het jaar T-0.. Verder is in het overleg afgesproken de aanpassing van de
indexering voor het lopende begrotingsjaar te corrigeren op de indexering voor het begrotingsjaar
T+1. Dus geen tussentijdse aanpassing van de indexering in het lopende begrotingsjaar. Dit
voorkomt dat er aan het einde van het jaar nog een begrotingswijziging moet worden vastgesteld.
Uitwerking nacalculatie:
De indexering voor 2012 bedraagt o.b.v. de septembercirculaire 2010, 2,00%. Voor de
nacalculatie 2012 wordt het BBPuit de septembercirculaire 2012 gehanteerd. Het verschil tussen
beide BBP’s wordt gecorrigeerd op de indexering voor de begroting 2013.
Afgesproken is dit uit te werken voor de nacalculatie van het jaar 2012 om misverstanden te
voorkomen.

Datum

Gemeente Leiden

Kenmerk
Pagina
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Onderstaand wordt de index voor 2013 bepaald volgens de afgesproken rekenmethode:
Prijsmutaties per jaar 2009-2012
2012
Algemene prijsontwikkeling
- prijsmutatie BBP
2,00%
Index begroting 2013 Gemeenschappelijke Regelingen

Index 2013 o.b.v. BPP
Index 2012 (septembercirculaire 2011)
Index 2012 (Septembercirculaire 2010)
Verschil
Index begroting 2013 GR’en
2.

-/-

2013
1,96%
2,00%
2,00%
0,00%
1,96%

Invulling structurele bezuinigingstaakstelling vanaf 2013.

Door het late tijdstip waarop wij de bezuinigingstaakstelling voor 2012 en 2013 hebben bekend
gemaakt is niet iedere Regeling er in geslaagd de taakstelling voor 2012 in te vullen. Wij gaan er
vanuit dat u de structurele taakstelling vanaf 2013 invult. Zie hiervoor de nadere bepalingen in het
kader. De werkgroep financiële kaderstelling zal in overleg met de controller van de regeling
bepalen op de taakstelling wel of niet volledig is gerealiseerd. De werkgroep zal hierover de
deelnemende gemeenten informeren.
Voor nadere informatie over deze brief kunt u terecht bij de heer H. Smit van de gemeente
Leiden. (071-5165062, h.smit@leiden.nl
Hoogachtend,
Namens de werkgroep financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen van gemeenten in
Hollands-Midden
H. Smit
Voorzitter werkgroep
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Gemeente Leiden
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Kader
1. De indexering vanaf 2012 te baseren op de publicatie van de nominale
ontwikkeling (gebaseerd op het BBP uit de MEV)in de septembercirculaire (T-2)
van het nieuwe begrotingsjaar. (zie pagina 33, septembercirculaire 2010) )
2. Voor 2012 bedraagt de verwachte nominale ontwikkeling 2%.
3. De indexering toepassen op de bijdrage per inwoner of een andere van toepassing zijnde verrekengrondslag.
4. De indexering op basis van de vastgestelde index BBP voor begroting jaar T-0
op basis van septembercirculaire jaar T-1 na te calculeren per bijdrage inwoner
of een andere van toe passing zijnde verreken grondslag en deze nacalculatie te
verwerken in de begroting T+1..
5. de Meerjarenramingen bij voorkeur op te stellen op basis van constante prijzen.
6. Indien de Gemeenschappelijke Regeling zijn meerjarenraming in lopende prijzen
opstelt, de Gemeenschappelijke Regeling te verzoeken ter informatie ook een
overzicht van de meerjarenraming te leveren op basis van constante prijzen.
7. De Gemeenschappelijke Regelingen een uniforme taakstelling mee te geven ten
opzichte van de meerjarenraming 2010 – 2013.
8. De taakstelling bedraagt voor 2012, 5% t.o.v. 2010
9. En vanaf 2013, 10% structureel t.o.v. 2010
10. De taakstelling is van toepassing op de bijdrage per inwoner of een andere
verrekengrondslag zoals kostprijs product of uurtarief;
11. Het gaat om een reële verlaging van de bijdrage, dus onder verrekening van de
prijsontwikkeling op basis van de index BBP en taakwijziging.
12. Aan de Gemeenschappelijke Regeling te verzoeken zelf aan te tonen hoe de
taakstelling gerealiseerd kan worden.
13. Indien een Gemeenschappelijke Regeling een zwaarwegende reden heeft om
deze taakstelling niet haalbaar of reëel te achten, zij hiertoe een actieve melding
doet bij het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling. De bezuinigingslijn is
dus standaard. De uitzondering vraagt om bewijsvoering.
14. De Veiligheidsregio Hollands Midden (brandweer) gelet op de lopende
taakstellingen uitzonderen van de uniforme taakstelling.

voorstel AB 29-03-2012,
BG.7, Bijlage 3.
Programmabegroting 2013
Meerjarenraming 2014 - 2016

PROGRAMMA BRANDWEER

PROGRAMMA GMK

PROGRAMMA ORANJE KOLOM

TOTAAL

toepassing 1,96% loon- en prijsindex

toepassing 1,96% loon- en prijsindex

toepassing 1,96% loon- en prijsindex

Cebeon-voorstel Algemeen Bestuur van 29-03-2012

niveau 2012: 1.375.000

niveau 2012:

725.000

niveau 2012:

366.000

niveau 2012:

336.000

bijdrage gemeente Katwijk geindexeerd met 1,96%

niveau 2013

1.401.950

niveau 2013

739.210

niveau 2013

373.174

niveau 2013

348.797 incl. meerkosten alarm.*

niveau 2014

1.401.950 constante LPO

niveau 2014

739.210 constante LPO

niveau 2014

373.174 constante LPO

niveau 2014

348.797 constante LPO

niveau 2015

1.401.950 constante LPO

niveau 2015

739.210 constante LPO

niveau 2015

373.174 constante LPO

niveau 2015

348.797 constante LPO

niveau 2016

1.401.950 constante LPO

niveau 2016

739.210 constante LPO

niveau 2016

373.174 constante LPO

niveau 2016

348.797 constante LPO

toepassing 1,96% loon- en prijsindex

Inwoners

Begroting

Raming

Raming

Raming

Begroting

Raming

Raming

Raming

Begroting

Raming

Raming

Raming

Begroting

Raming

Raming

Raming

Begroting

Raming

Raming

Raming

Begroting

Raming

Raming

Raming

1-1-2011

2013

2014

2015

2016

2013

2014

2015

2016

2013

2014

2015

2016

2013

2014

2015

2016

2013

2014

2015

2016

2013

2014

2015

2016

€

Alphen aan den Rijn

PROGRAMMA VEILIGHEIDSBUREAU

toepassing 1,96% loon- en prijsindex

basis voor de berekening:

Gemeenten

PROGRAMMA GHOR

1,84

€

1,84

€

1,84

€

1,84

€

0,97

€

0,97

€

0,97

€

0,97

€

0,49

€

0,49

€

0,49

€

0,49

€

0,46

€

0,46

€

0,46

€

0,46

72.680

4.775.935

4.683.637

4.591.339

4.591.339

133.419

133.419

133.419

133.419

70.348

70.348

70.348

70.348

35.514

35.514

35.514

35.514

33.194

33.194

33.194

33.194

5.048.410

4.956.112

4.863.814

4.863.814

9.801

633.931

615.473

597.016

597.016

17.992

17.992

17.992

17.992

9.487

9.487

9.487

9.487

4.789

4.789

4.789

4.789

4.476

4.476

4.476

4.476

670.675

652.217

633.759

633.759

Bodegraven/Reeuwijk

32.728

2.036.779

1.973.530

1.910.282

1.910.282

60.079

60.079

60.079

60.079

31.678

31.678

31.678

31.678

15.992

15.992

15.992

15.992

14.947

14.947

14.947

14.947

2.159.475

2.096.226

2.032.978

2.032.978

Boskoop

15.045

771.999

751.530

731.060

731.060

27.618

27.618

27.618

27.618

14.562

14.562

14.562

14.562

7.351

7.351

7.351

7.351

6.871

6.871

6.871

6.871

828.403

807.933

787.463

787.463

Gouda

71.047

4.534.000

4.483.211

4.432.422

4.432.422

130.421

130.421

130.421

130.421

68.768

68.768

68.768

68.768

34.716

34.716

34.716

34.716

32.448

32.448

32.448

32.448

4.800.353

4.749.564

4.698.775

4.698.775

Hillegom

20.627

1.259.904

1.226.084

1.192.265

1.192.265

37.865

37.865

37.865

37.865

19.965

19.965

19.965

19.965

10.079

10.079

10.079

10.079

9.421

9.421

9.421

9.421

1.337.234

1.303.414

1.269.595

1.269.595

Kaag en Braassem

25.744

1.424.205

1.397.912

1.371.619

1.371.619

47.258

47.258

47.258

47.258

24.918

24.918

24.918

24.918

12.579

12.579

12.579

12.579

11.758

11.758

11.758

11.758

1.520.719

1.494.426

1.468.133

1.468.133

Katwijk

62.044

459.645

459.645

459.645

459.645

113.894

113.894

113.894

113.894

60.053

60.053

60.053

60.053

30.317

30.317

30.317

30.317

28.336

28.336

28.336

28.336

692.246

692.246

692.246

692.246

Leiden

117.915

9.371.419

9.318.629

9.265.840

9.265.840

216.457

216.457

216.457

216.457

114.132

114.132

114.132

114.132

57.617

57.617

57.617

57.617

53.853

53.853

53.853

53.853

9.813.478

9.760.689

9.707.899

9.707.899

Leiderdorp

26.609

1.263.440

1.330.248

1.397.056

1.397.056

48.846

48.846

48.846

48.846

25.755

25.755

25.755

25.755

13.002

13.002

13.002

13.002

12.153

12.153

12.153

12.153

1.363.197

1.430.004

1.496.812

1.496.812

Lisse

22.685

1.445.694

1.400.314

1.354.935

1.354.935

41.643

41.643

41.643

41.643

21.957

21.957

21.957

21.957

11.085

11.085

11.085

11.085

10.361

10.361

10.361

10.361

1.530.739

1.485.360

1.439.980

1.439.980

Nederlek

13.994

907.759

873.532

839.304

839.304

25.689

25.689

25.689

25.689

13.545

13.545

13.545

13.545

6.838

6.838

6.838

6.838

6.391

6.391

6.391

6.391

960.222

925.995

891.767

891.767

Nieuwkoop

26.988

1.474.611

1.452.603

1.430.596

1.430.596

49.542

49.542

49.542

49.542

26.122

26.122

26.122

26.122

13.187

13.187

13.187

13.187

12.326

12.326

12.326

12.326

1.575.788

1.553.780

1.531.773

1.531.773

Noordwijk

25.438

1.585.344

1.570.521

1.555.698

1.555.698

46.697

46.697

46.697

46.697

24.622

24.622

24.622

24.622

12.430

12.430

12.430

12.430

11.618

11.618

11.618

11.618

1.680.711

1.665.887

1.651.064

1.651.064

Noordwijkerhout

15.601

976.634

958.620

940.605

940.605

28.639

28.639

28.639

28.639

15.100

15.100

15.100

15.100

7.623

7.623

7.623

7.623

7.125

7.125

7.125

7.125

1.035.122

1.017.107

999.093

999.093

Oegstgeest

22.767

1.028.470

1.076.228

1.123.986

1.123.986

41.793

41.793

41.793

41.793

22.037

22.037

22.037

22.037

11.125

11.125

11.125

11.125

10.398

10.398

10.398

10.398

1.113.823

1.161.581

1.209.339

1.209.339

Ouderkerk

8.141

652.969

623.308

593.648

593.648

14.944

14.944

14.944

14.944

7.880

7.880

7.880

7.880

3.978

3.978

3.978

3.978

3.718

3.718

3.718

3.718

683.489

653.829

624.168

624.168

Rijnwoude

18.465

1.281.111

1.231.461

1.181.811

1.181.811

33.896

33.896

33.896

33.896

17.873

17.873

17.873

17.873

9.023

9.023

9.023

9.023

8.433

8.433

8.433

8.433

1.350.335

1.300.685

1.251.035

1.251.035

Schoonhoven

11.922

720.302

698.606

676.909

676.909

21.885

21.885

21.885

21.885

11.540

11.540

11.540

11.540

5.825

5.825

5.825

5.825

5.445

5.445

5.445

5.445

764.997

743.301

721.604

721.604

Teylingen

35.812

2.007.244

1.953.205

1.899.165

1.899.165

65.740

65.740

65.740

65.740

34.663

34.663

34.663

34.663

17.499

17.499

17.499

17.499

16.356

16.356

16.356

16.356

2.141.502

2.087.463

2.033.423

2.033.423

9.806

656.442

639.137

621.833

621.833

18.001

18.001

18.001

18.001

9.491

9.491

9.491

9.491

4.792

4.792

4.792

4.792

4.479

4.479

4.479

4.479

693.204

675.900

658.595

658.595

Voorschoten

23.865

1.121.816

1.143.104

1.164.391

1.164.391

43.809

43.809

43.809

43.809

23.099

23.099

23.099

23.099

11.661

11.661

11.661

11.661

10.899

10.899

10.899

10.899

1.211.285

1.232.573

1.253.861

1.253.861

Waddinxveen

25.337

1.249.633

1.263.545

1.277.456

1.277.456

46.511

46.511

46.511

46.511

24.524

24.524

24.524

24.524

12.380

12.380

12.380

12.380

11.572

11.572

11.572

11.572

1.344.621

1.358.532

1.372.444

1.372.444

Zoeterwoude

8.130

622.332

636.410

650.489

650.489

14.924

14.924

14.924

14.924

7.869

7.869

7.869

7.869

3.973

3.973

3.973

3.973

3.713

3.713

3.713

3.713

652.811

666.889

680.968

680.968

Zuidplas

40.521

2.312.718

2.262.814

2.212.910

2.212.910

74.385

74.385

74.385

74.385

39.221

39.221

39.221

39.221

19.800

19.800

19.800

19.800

18.506

18.506

18.506

18.506

2.464.629

2.414.726

2.364.822

2.364.822

Generaal-totaal

763.712

44.574.336

44.023.309

43.472.280

43.472.280

1.401.950

1.401.950

1.401.950

1.401.950

739.210

739.210

739.210

739.210

373.174

373.174

373.174

373.174

348.797

348.797

348.797

348.797

47.437.467

46.886.439

46.335.411

46.335.411

Bergambacht

Vlist

Opm.: aandeel ad. € 14.600 moet nog overgeheveld
worden van programma brandweer naar programma
Oranje Kolom. Daar nu wel de meerkosten geraamd.

P:\Besturend\Besturen en Besluitvorming\Algemeen Bestuur\AB Veiligheidsregio\AB Veiligheidsregio 2012\29-3-2012\Brandweer & GHOR\ABVR12.0329 BG.7 Bijlage 3 Begrotingsuitgangspunten 2013 vs AB

*) inclusief meerkosten ad. € 6.211 alarmering
Oranje Kolom conform besluit AB van 10-11-2011

21-3-2012

Overzicht Cebeonvolume, resumé uitwerking voorstel AB van 29 maart 2012 op weg naar Cebeon, jaren 2010, 2011 en 2012 (eerste drie tranches efficiency)

voorstel AB 29-03-2012,
BG.7, Bijlage 4.
Gemeenten in Hollands
Midden (excl. gemeente
Katwijk)

Alphen aan den Rijn
Bergambacht
Bodegraven-Reeuwijk
Boskoop
Gouda
Hillegom
Kaag en Braassem
Leiden
Leiderdorp
Lisse
Nederlek
Nieuwkoop
Noordwijk
Noordwijkerhout
Oegstgeest
Ouderkerk
Rijnwoude
Schoonhoven
Teylingen
Vlist
Voorschoten
Waddinxveen
Zoeterwoude
Zuidplas
Sub-totaal

Structureel
budget 2009
excl. BTW, na
correcties en
incl. kwaliteitsmanco

facturatie 2010
(incl. BTW, incl.
meldkamer
rood)

norm cebeon
2009

afwijking 2009
absoluut

proc.

t.b.v. vergelijk
Cebeon 2010
(incl. index
2010 en 1e
tranche, excl.
BTW)

norm cebeon
2010 (incl.
index)

facturatie 2011
(incl. BTW, excl.
meldkamer
rood)
afwijking 2010
absoluut

proc.

t.b.v. vergelijk
Cebeon 2011
(incl. mutaties
gem., 0% index
en 2e tranche,
excl. BTW)

norm cebeon
2011 (incl.
index)

facturatie 2012
t.b.v. vergelijk
(incl. BTW, excl.
Cebeon 2012
meldkamer (incl. index 2012
rood)
en 3e tranche,
excl. BTW)

norm cebeon
2012 (incl.
index)

afwijking 2011

afwijking 2012

absoluut

proc.

absoluut

proc.

4.793.347
686.203
1.751.809
784.585
4.449.594
1.292.393
1.469.539
9.033.171
1.137.428
1.408.839
943.053
1.404.868
1.450.181
974.007
925.340
697.714
1.320.996
735.630
2.151.868
682.235
1.042.308
1.194.131
616.000
2.290.774

3.945.920
481.440
1.491.520
594.720
3.974.240
944.000
1.170.560
8.543.200
1.321.600
1.010.080
641.920
1.227.200
1.349.920
764.640
1.057.280
424.800
849.600
538.080
1.567.040
490.880
1.095.040
1.170.560
613.600
1.812.480

847.427
204.763
260.289
189.865
475.354
348.393
298.979
489.971
-184.172
398.759
301.133
177.668
100.261
209.367
-131.940
272.914
471.396
197.550
584.828
191.355
-52.732
23.571
2.400
478.294

21,5%
42,5%
17,5%
31,9%
12,0%
36,9%
25,5%
5,7%
-13,9%
39,5%
46,9%
14,5%
7,4%
27,4%
-12,5%
64,2%
55,5%
36,7%
37,3%
39,0%
-4,8%
2,0%
0,4%
26,4%

4.974.326
700.901
1.905.540
828.578
4.615.486
1.377.438
1.525.193
9.322.437
1.195.675
1.546.554
993.998
1.506.241
1.583.085
1.052.263
981.543
723.104
1.421.647
768.786
2.230.389
728.483
1.097.497
1.263.845
629.262
2.448.008

4.802.445
666.888
1.756.571
779.674
4.489.908
1.278.290
1.454.370
9.174.870
1.163.191
1.392.758
936.830
1.419.779
1.479.743
966.308
947.314
673.545
1.290.350
722.885
2.136.001
675.447
1.064.041
1.194.465
619.916
2.279.990

4.001.163
488.180
1.512.401
603.046
4.029.879
957.216
1.186.948
8.662.805
1.340.102
1.024.221
650.907
1.244.381
1.368.819
775.345
1.072.082
430.747
861.494
545.613
1.588.979
497.752
1.110.371
1.186.948
622.190
1.837.855

801.282
178.708
244.170
176.628
460.029
321.074
267.422
512.065
-176.911
368.537
285.923
175.398
110.924
190.963
-124.768
242.798
428.856
177.272
547.022
177.695
-46.330
7.517
-2.274
442.135

20,0%
36,6%
16,1%
29,3%
11,4%
33,5%
22,5%
5,9%
-13,2%
36,0%
43,9%
14,1%
8,1%
24,6%
-11,6%
56,4%
49,8%
32,5%
34,4%
35,7%
-4,2%
0,6%
-0,4%
24,1%

4.772.786
656.699
1.822.328
783.881
4.458.120
1.285.454
1.440.613
9.115.410
1.153.058
1.481.263
939.150
1.452.162
1.542.296
985.541
945.215
683.659
1.336.879
732.131
2.044.397
679.692
1.060.473
1.201.226
604.325
2.329.966

4.717.112
638.221
1.725.571
759.341
4.446.575
1.219.290
1.410.703
9.155.870
1.163.191
1.363.372
904.830
1.408.779
1.479.743
924.308
947.314
647.212
1.235.683
705.552
2.007.217
642.447
1.064.041
1.172.798
608.170
2.226.656

4.051.177
494.282
1.531.306
610.584
4.080.253
969.181
1.201.785
8.771.090
1.356.854
1.037.024
659.043
1.259.936
1.385.929
785.037
1.085.483
436.132
872.263
552.433
1.608.841
503.974
1.124.250
1.201.785
629.968
1.860.828

665.935
143.939
194.265
148.757
366.322
250.109
208.918
384.780
-193.663
326.348
245.787
148.843
93.814
139.271
-138.169
211.080
363.420
153.119
398.376
138.473
-60.209
-28.987
-21.798
365.828

16,4%
29,1%
12,7%
24,4%
9,0%
25,8%
17,4%
4,4%
-14,3%
31,5%
37,3%
11,8%
6,8%
17,7%
-12,7%
48,4%
41,7%
27,7%
24,8%
27,5%
-5,4%
-2,4%
-3,5%
19,7%

4.775.721
640.203
2.061.518
777.707
4.496.876
1.270.126
1.423.190
9.242.267
1.173.435
1.464.676
924.539
1.468.682
1.570.610
976.706
961.820
670.207
1.307.125
728.246
2.022.374
661.511
1.079.304
1.212.513
596.487
2.319.190

4.720.047
621.725
1.964.761
753.167
4.485.331
1.203.962
1.393.280
9.282.727
1.183.568
1.346.785
890.219
1.425.299
1.508.057
915.473
963.919
633.760
1.205.929
701.667
1.985.194
624.266
1.082.872
1.184.085
600.332
2.215.880

4.132.201
504.168
1.561.932
622.796
4.161.858
988.565
1.225.820
8.946.512
1.383.991
1.057.764
672.224
1.285.134
1.413.648
800.738
1.107.193
444.854
889.708
563.482
1.641.018
514.054
1.146.735
1.225.820
642.567
1.898.044

587.846
117.557
402.828
130.371
323.473
215.397
167.459
336.215
-200.423
289.021
217.995
140.165
94.409
114.735
-143.274
188.906
316.220
138.185
344.176
110.212
-63.864
-41.735
-42.235
317.836

14,2%
23,3%
25,8%
20,9%
7,8%
21,8%
13,7%
3,8%
-14,5%
27,3%
32,4%
10,9%
6,7%
14,3%
-12,9%
42,5%
35,5%
24,5%
21,0%
21,4%
-5,6%
-3,4%
-6,6%
16,7%

43.236.013

37.080.320

6.155.693

16,6%

45.420.279

43.365.579

37.599.444

5.766.135

15,3%

43.506.724

42.573.996

38.069.438

4.504.558

11,8%

43.825.031

42.892.303

38.830.826

4.061.476

10,5%

facturatie 2015
t.b.v. vergelijk
(incl. BTW, excl.
Cebeon 2015
meldkamer (incl. 3e tranche,
rood)
excl. BTW) *)

norm cebeon
2015 *)

Overzicht Cebeonvolume, resumé uitwerking voorstel AB van 29 maart 2012 op weg naar Cebeon, beleidsplanperiode jaren 2013, 2014 en 2015 (tweede ronde van drie tranches effiency)
Gemeenten in Hollands
Midden (excl. gemeente
Katwijk)

Alphen aan den Rijn
Bergambacht
Bodegraven-Reeuwijk
Boskoop
Gouda
Hillegom
Kaag en Braassem
Leiden
Leiderdorp
Lisse
Nederlek
Nieuwkoop
Noordwijk
Noordwijkerhout
Oegstgeest
Ouderkerk
Rijnwoude
Schoonhoven
Teylingen
Vlist
Voorschoten
Waddinxveen
Zoeterwoude
Zuidplas
Sub-totaal

facturatie 2013
(incl. BTW, excl.
meldkamer
rood)

t.b.v. vergelijk
Cebeon 2013
(incl. index
2013 en 1e
tranche, excl.
BTW)

norm cebeon
2013 (incl.
index)

facturatie 2014
t.b.v. vergelijk
(incl. BTW, excl.
Cebeon 2014
meldkamer (incl. 2e tranche,
rood)
excl. BTW) *)

norm cebeon
2014 *)

afwijking 2013

afwijking 2014

absoluut

proc.

afwijking 2015

absoluut

proc.

absoluut

proc.

4.775.935
633.931
2.036.779
771.999
4.534.000
1.259.904
1.424.205
9.371.419
1.263.440
1.445.694
907.759
1.474.611
1.585.344
976.634
1.028.470
652.969
1.281.111
720.302
2.007.244
656.442
1.121.816
1.249.633
622.332
2.312.718

4.720.261
615.453
1.940.022
747.459
4.522.455
1.193.740
1.394.295
9.411.879
1.273.573
1.327.803
873.439
1.431.228
1.522.791
915.401
1.030.569
616.522
1.179.915
693.723
1.970.064
619.197
1.125.384
1.221.205
626.177
2.209.408

4.213.192
514.050
1.592.546
635.003
4.243.430
1.007.941
1.249.846
9.121.863
1.411.117
1.078.497
685.400
1.310.323
1.441.355
816.432
1.128.894
453.573
907.147
574.526
1.673.182
524.129
1.169.211
1.249.846
655.161
1.935.246

507.069
101.403
347.475
112.457
279.025
185.800
144.449
290.016
-137.544
249.306
188.040
120.905
81.436
98.969
-98.324
162.948
272.768
119.197
296.883
95.068
-43.827
-28.641
-28.985
274.161

12,0%
19,7%
21,8%
17,7%
6,6%
18,4%
11,6%
3,2%
-9,7%
23,1%
27,4%
9,2%
5,6%
12,1%
-8,7%
35,9%
30,1%
20,7%
17,7%
18,1%
-3,7%
-2,3%
-4,4%
14,2%

4.683.637
615.473
1.973.530
751.530
4.483.211
1.226.084
1.397.912
9.318.629
1.330.248
1.400.314
873.532
1.452.603
1.570.521
958.620
1.076.228
623.308
1.231.461
698.606
1.953.205
639.137
1.143.104
1.263.545
636.410
2.262.814

4.627.963
596.995
1.876.773
726.990
4.471.666
1.159.920
1.368.002
9.359.089
1.340.381
1.282.423
839.212
1.409.220
1.507.968
897.387
1.078.327
586.861
1.130.265
672.027
1.916.025
601.892
1.146.672
1.235.117
640.255
2.159.504

4.213.192
514.050
1.592.546
635.003
4.243.430
1.007.941
1.249.846
9.121.863
1.411.117
1.078.497
685.400
1.310.323
1.441.355
816.432
1.128.894
453.573
907.147
574.526
1.673.182
524.129
1.169.211
1.249.846
655.161
1.935.246

414.771
82.946
284.227
91.987
228.236
151.980
118.156
237.226
-70.736
203.927
153.812
98.897
66.613
80.955
-50.566
133.288
223.118
97.501
242.843
77.763
-22.540
-14.730
-14.906
224.258

9,8%
16,1%
17,8%
14,5%
5,4%
15,1%
9,5%
2,6%
-5,0%
18,9%
22,4%
7,5%
4,6%
9,9%
-4,5%
29,4%
24,6%
17,0%
14,5%
14,8%
-1,9%
-1,2%
-2,3%
11,6%

4.591.339
597.016
1.910.282
731.060
4.432.422
1.192.265
1.371.619
9.265.840
1.397.056
1.354.935
839.304
1.430.596
1.555.698
940.605
1.123.986
593.648
1.181.811
676.909
1.899.165
621.833
1.164.391
1.277.456
650.489
2.212.910

4.535.665
578.538
1.813.525
706.520
4.420.877
1.126.101
1.341.709
9.306.300
1.407.189
1.237.044
804.984
1.387.213
1.493.145
879.372
1.126.085
557.201
1.080.615
650.330
1.861.985
584.588
1.167.959
1.249.028
654.334
2.109.600

4.213.192
514.050
1.592.546
635.003
4.243.430
1.007.941
1.249.846
9.121.863
1.411.117
1.078.497
685.400
1.310.323
1.441.355
816.432
1.128.894
453.573
907.147
574.526
1.673.182
524.129
1.169.211
1.249.846
655.161
1.935.246

322.473
64.488
220.978
71.517
177.447
118.160
91.863
184.437
-3.928
158.547
119.585
76.890
51.790
62.940
-2.808
103.628
173.468
75.804
188.804
60.459
-1.252
-818
-828
174.354

7,7%
12,5%
13,9%
11,3%
4,2%
11,7%
7,3%
2,0%
-0,3%
14,7%
17,4%
5,9%
3,6%
7,7%
-0,2%
22,8%
19,1%
13,2%
11,3%
11,5%
-0,1%
-0,1%
-0,1%
9,0%

44.114.692

43.181.964

39.591.910

3.590.053

9,1%

43.563.664

42.630.936

39.591.910

3.039.025

7,7%

43.012.635

42.079.907

39.591.910

2.487.997

6,3%

*) ten opzichte van 2013 is gerekend met constante lonen en prijzen, ook in de Cebeon-normering
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1. Algemeen
Onderwerp:

Presentatie Routekaart
Cebeon

Opgesteld door:

H. Zuidijk / P. Kessels
(BHM)

Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:

Algemeen Bestuur

Datum:

29 maart 2012

BG.8

Bijlage(n):

1

Portefeuille:

G-J. Kats (DB)
H. Meijer (VD)

Status:

Informatief

Vervolgtraject
besluitvorming:

n.v.t.

Datum:

n.v.t.

2. Toelichting
In de DB-vergadering van 26 januari jl. en 1 maart jl. is gesproken over de Routekaart Cebeon. De
uitgangspunten van deze routekaart (incl. het financieel perspectief voor gemeenten) zijn opgenomen
in het Korpsjaarplan 2012 Brandweer Hollands Midden (zie agendapunt BG.6) en de
Begrotingsuitgangspunten 2013 VRHM (zie agendapunt BG.7).
In de AB-vergadering zal een presentatie worden gegeven over de Routekaart Cebeon, zodat de
samenhang tussen de genoemde agendapunten duidelijker wordt en er een inhoudelijke toelichting
gegeven kan worden over hoe Brandweer Hollands Midden invulling gaat geven aan de bestuurlijke
opdracht, om een beleid te ontwikkelen waarmee de kosten van brandweerzorg op termijn kan worden
gerealiseerd voor het referentiebudget dat gemeenten via het Gemeentefonds krijgen als fictief budget
voor de brandweertaak (Cebeon).
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