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veiligheidsregio

Opgesteld door:

P. Kessels
(Veiligheidsbureau)
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B. 1

Bijlage(n):

1

Portefeuille:

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

Status:

Besluitvormend

Vervolgtraject
besluitvorming:

-

Datum:

-

Onderstaand besluit is reeds via een schriftelijke besluitvormingstraject voorgelegd aan
de leden van het Algemeen Bestuur. Alle leden van het Algemeen Bestuur hebben
ingestemd met het voorstel (d.d. 21 december 2012). Het besluit dient echter nog
formeel bekrachtigd te worden.
2. Besluit
Het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden besluit:
in te stemmen met de voordracht van de minister van Veiligheid en Justitie d.d. 5 december 2012,
om de heer drs. H.J.J. Lenferink (burgemeester van Leiden en huidig voorzitter Veiligheidsregio
Hollands Midden) te benoemen in de functie van voorzitter van de Veiligheidsregio Hollands
Midden, met ingang van 1 januari 2013.

3. Toelichting op het besluit
Op basis van de huidige Wet veiligheidsregio’s en de Gemeenschappelijke regeling
Veiligheidsregio Hollands Midden is de korpsbeheerder van de Politie Hollands Midden, de heer
drs, H.J.J. Lenferink (burgemeester van Leiden), tevens voorzitter van de Veiligheidsregio
Hollands Midden.
In verband met de inwerkingtreding van de Politiewet 2012 is ook de Wet veiligheidsregio’s
aangepast. Vanaf 1 januari 2013 wordt de voorzitter van de veiligheidsregio’s benoemd bij
koninklijk besluit:
“De voorzitter van het bestuur wordt, in afwijking van artikel 13, negende lid, van de Wet
gemeenschappelijke regelingen, bij koninklijk besluit, gehoord het algemeen bestuur, benoemd uit
de burgemeesters van de gemeenten in de regio. De voorzitter kan bij koninklijk besluit worden
geschorst en ontslagen. Ter zake de benoeming, de schorsing en het ontslag word de
commissaris van de Koning om advies gevraagd. Bij of krachtens algemene maatregel van
bestuur worden regels gesteld omtrent de rechtspositie van de voorzitter.”

Agendapunt B.1 AB VRHM 28-03-2013

Op 24 oktober jl. is het Besluit rechtspositie voorzitter veiligheidsregio’s gepubliceerd in de
Staatscourant.
Per brief d.d. 5 december 2012 (ontvangen op 13 december 2012; zie bijlage) verzoekt de
minister van Veiligheid en Justitie aan het Algemeen Bestuur, om te reageren op zijn voornemen
om de heer drs. H.J.J. Lenferink, burgemeester van Leiden en huidig voorzitter van de
Veiligheidsregio Hollands Midden, te benoemen in de functie van voorzitter van de
Veiligheidsregio Hollands Midden met ingang van 1 januari 2013. Het Algemeen Bestuur dient
binnen vier weken na dagtekening (voor 2 januari 2013) hierop te reageren.
Voorgesteld wordt om in te stemmen met het voornemen van de minister van Veiligheid en
Justitie. Dit betekent dat de huidige voorzitter van de veiligheidsregio ook na 1 januari a.s.
voorzitter blijft.

4. Kader
De wijzingen in de Wet veiligheidsregio’s en de nieuwe Politiewet dienen nog verwerkt te worden
in de Gemeenschappelijke regeling en de Organisatieverordening Veiligheidsregio Hollands
Midden. Het gaat hierbij om wettelijke bepalingen en een vertaling hiervan naar de werkwijze van
de politie. Tevens dienen enkele technische wijzigingen doorgevoerd te worden naar aanleiding
van de inwerkingtreding van de gewijzigde Wet publieke gezondheid per 1 januari 2012.
Hiervoor wordt nog een voorstel voorgelegd aan het Algemeen Bestuur.

5. Consequenties
Er dient nog uitvoering gegeven te worden aan enkele bepalingen in het Besluit rechtspositie
voorzitters veiligheidsregio’s (bijv. melden nevenfuncties anders dan uit hoofde van het ambt van
burgemeester en zijn functie als voorzitter).

6. Aandachtspunten / risico’s
Aandachtspunt is nog de regeling voor de plaatsvervangend voorzitter. Nog niet duidelijk of ook
de plaatsvervangend voorzitter benoemd moet worden bij koninklijk besluit. Dit wordt momenteel
uitgezocht door het ministerie van Veiligheid en Justitie.

7. Implementatie en communicatie
Gelet op de korte reactietermijn wordt het Algemeen Bestuur voorgesteld schriftelijk in te
stemmen met dit voorstel. Stemming over personen is normaal gesproken geheim. Bij schriftelijke
besluitvorming (per email) is dit niet mogelijk. De reacties worden wel vertrouwelijk behandeld
door het Veiligheidsbureau.
Na positieve besluitvorming door het Algemeen Bestuur wordt de minister van Veiligheid en
Justitie schriftelijk in kennis gesteld van het besluit.

8. Bijlagen
1. Brief minister van Veiligheid en Justitie d.d. 5 december 2012 (ontvangen 13 december 2012).

9. Historie besluitvorming
n.v.t.
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Wilt u slechts één zaak in Llkv
brief behandelen.
Datum 5 december 2012
Onderwerp Benoeming voorzitter veiligheidsregio
Geachte heer Lenferink,
Op dit moment is de burgemeester die is benoemd als korpsbeheerder de
voorzitter van de veiligheidsregio. Met de inwerkingtreding van de Politiewet 2012
per 1 januari 2013 is er niet Ianger sprake van regionale politiekorpsen en dus
ook niet van korpsbeheerders van regionale politiekorpsen. Daarmee vervalt de
koppeling tussen de functies van de korpsbeheerder en de voorzitter van de
veiligheidsregio.
De Wet veiligheidsregio's, zoals deze Iuidt met ingang van 1 januari 2013,
voorziet in de invoering van de benoeming van de voorzitter van de
veiligheidsregio bij koninklijk besluit. De voorzitter van de veiligheidsregio is
daarmee de burgemeester die op voordracht van de Minister van Veiligheid en
Justitie en gehoord het algemeen bestuur, bij koninklijk besluit wordt benoemd.
Ter zake de benoeming wordt ook de Commissaris van de Koningin per brief om
advies gevraagd.
Voor uw regio ben ik voornemens de heer H.J.J Lenferink, burgemeester van
Leiden, te benoemen in de functie van voorzitter veiligheidsregio Holland-Midden.
lk verneem graag de opvatting van het algemeen bestuur omtrent mijn
voornemen. Uw reactie zie ik graag binnen vier weken na dagtekening van deze
brief tegemoet.
In afwachting van uw reactie verblijf ik.
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D , , I n i s v a q V e /.)* h e i de n J u $* t i e
ri
I . . o lste/l e n , '
) J y'
(
-)
l
I
| ..' . ;
J V (;' é
)
!
)
f

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 1

B.2

Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden
1. Algemeen
Onderwerp:

Benoeming DB-lid
Schoenmaker

Opgesteld door:

P. Kessels
(Veiligheidsbureau)

Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:

Algemeen Bestuur

Datum:

28 maart 2013

B.2

Bijlage(n):

1

Portefeuille:

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

Status:

Besluitvormend

Vervolgtraject
besluitvorming:

/

Datum:

/

Onderstaand besluit is reeds via een schriftelijke besluitvormingstraject voorgelegd aan
de leden van het Algemeen Bestuur. Alle leden van het Algemeen Bestuur hebben
ingestemd met het voorstel (d.d. 21 december 2012). Het besluit dient echter nog
formeel bekrachtigd te worden.
2. Besluit
Het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden besluit:
de heer dr. M. Schoenmaker, burgemeester van Gouda, aan te wijzen als lid van het Dagelijks
Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden, met ingang van
14 december 2012.

3. Toelichting op het besluit
Door het vertrek van de heer W.M. Cornelis, burgemeester van Gouda, per 1 juli j.l. is een
vacature ontstaan in het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden. Deze
vacature is tijdelijk ingevuld door de heer J.H.H. Mans, waarnemend burgemeester van Gouda.
Met ingang van 13 december a.s. is de heer dr. M. Schoenmaker benoemd tot burgemeester van
Gouda. Bij brief d.d. 21 november 2012 wordt de heer dr. M. Schoenmaker door het
districtscollege Gouwe IJssel / Rijn- en Veenstreek voorgedragen voor het Dagelijks Bestuur van
de Veiligheidsregio Hollands Midden (zie bijlage).

4. Kader
Aanwijzing geschiedt door het Algemeen Bestuur op basis van artikel 16, lid 4 GR VRHM.
Voorgesteld wordt de benoeming van de heer dr. M. Schoenmaker via een schriftelijke
besluitvormingsronde voor te leggen aan het Algemeen Bestuur.
De heer dr. M. Schoenmaker is door het districtscollege Gouwe IJssel / Rijn- en Veenstreek ook
voorgedragen als lid van Dagelijks Bestuur van het Regionaal College van de politie Hollands
Midden. Echter, dit bestuursorgaan wordt opgeheven per 1 januari a.s. als gevolg van de
invoering van de nationale politie.
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5. Consequenties
De heer dr. M. Schoenmaker neemt de DB-portefeuille van de heer J.H.H. Mans over (plv.
portefeuillehouder gemeenten).
Conform de geldende vervangingsregeling is de burgemeester van Gouda ook eerste
plaatsvervangend voorzitter van de veiligheidsregio. De burgemeester van Alphen aan den Rijn is
tweede plaatsvervangend voorzitter van de veiligheidsregio.
Medio volgend jaar zal het Dagelijks Bestuur zich buigen over de wenselijkheid van een nieuwe
portefeuilleverdeling en vervangingsregeling.

6. Aandachtspunten / risico’s
Niet van toepassing.

7. Implementatie en communicatie
Het portefeuilleoverzicht wordt aangepast en relevante betrokkenen worden geïnformeerd.

8. Bijlagen
1. Brief districtscollege Gouwe IJssel / Rijn- en Veenstreek d.d. 21 november 2012.

9. Historie besluitvorming
N.v.t.
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B. 3

Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden
1. Algemeen
Onderwerp:

Benoeming Directeur GMK

Opgesteld door:

M. Koppers (Politie Den
Haag)

Voorstel t.b.v.
vergadering:

Algemeen Bestuur

Datum:

28 maart 2013

Agendapunt:

B. 3

Bijlage(n):

-

Portefeuille:

G. Goedhart (DB)
N. Bogers (VD)

Status:

Besluitvormend

Vervolgtraject
besluitvorming:

-

Datum:

-

Onderstaand besluit is reeds via een schriftelijke besluitvormingstraject voorgelegd aan
de leden van het Algemeen Bestuur. Alle leden van het Algemeen Bestuur hebben
ingestemd met het voorstel (d.d. 21 december 2012). Het besluit dient echter nog
formeel bekrachtigd te worden.
2. Besluit
Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden besluit:
de politiechef van de eenheid Den Haag, mr. H. van Essen, te benoemen tot directeur van de
Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK) Hollands Midden met ingang van 1 januari 2013.

3. Toelichting op het besluit
In de Organisatieverordening Veiligheidsregio Hollands Midden (art. 1 lid 6), die op 10 februari
2011 is vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden, is
vastgelegd dat de korpschef van de Politie Hollands Midden tevens de directeur van de GMK is.
Per 1 januari 2013 treedt de nieuwe Politiewet in werking en verdwijnt de functie van regionale
korpschef. Het is daarom noodzakelijk dat het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio
Hollands Midden een andere functionaris aanwijst als directeur van de GMK.
Het voorstel is om met ingang van 1 januari 2013 de politiechef van de eenheid Den Haag, de
heer mr. H. van Essen, te benoemen tot directeur van de GMK Hollands Midden. De politiechef is
in zijn huidige functie als korpschef politie Haaglanden tevens directeur van de meldkamer
Haaglanden en zal dit na 1 januari 2013 ook blijven. Na het samengaan van de meldkamers,
zoals voorzien in 2013, zal hij directeur zijn voor de samengevoegde meldkamer op “De Yp”.
Hierbij is het tempo van het samengaan mede afhankelijk van de bepalingen die in het landelijk
Transitieakkoord opgenomen worden, onder andere ten aanzien van de frictiekosten.
De benoeming van de politiechef tot directeur van de GMK blijft van kracht gedurende de
transitieperiode naar de nieuwe landelijke meldkamerorganisatie. De benoeming van de
politiechef tot directeur van de GMK brengt voor het overige geen wijziging in de bestaande
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bevoegd- en verantwoordelijkheidsverdeling met betrekking tot de gemeenschappelijke
meldkamer.

4. Kader
De Wet veiligheidsregio’s (artikel 35 lid 3) vereist dat het bestuur van de Veiligheidsregio een
directeur aanstelt voor de gemeenschappelijke meldkamer.

5. Consequenties
Met de benoeming van de politiechef van de eenheid Den Haag tot directeur van de GMK neemt
de politiechef alle taken en verantwoordelijkheden over, die op dit moment bij de korpschef politie
Hollands Midden, in het kader van zijn functie als directeur van de GMK, zijn belegd.

6. Aandachtspunten / risico’s
-

7. Implementatie en communicatie
De gemeenschappelijke regeling en organisatieverordening Veiligheidsregio Hollands Midden
dient nog aangepast te worden n.a.v. de inwerkingtreding van de nieuwe Politiewet en de
gewijzigde Wet Veiligheidsregio’s. Hiervoor wordt nog een voorstel voorgelegd aan het Algemeen
Bestuur.

8. Bijlagen
Geen.

9. Historie besluitvorming
Organisatieverordening Veiligheidregio Hollands Midden d.d. 10 februari 2011
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B.4

Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden
1. Algemeen
Onderwerp:
Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:
Portefeuille:
Vervolgtraject
besluitvorming:

Wijzigingen in de Nota
reserves 2012-2015
Algemeen Bestuur

Opgesteld door:
Datum:

E. Breider
(Concerncontroller)
28-03-2013

B. 4

Bijlage(n):

1-

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

Status:

Besluitvormend

Datum:

/

2. Besluit
Het Algemeen Bestuur besluit:
de wijzigingen in de Nota Reserves 2012-2015 vast te stellen, te weten:
a.
Algemene Reserve
De verwachte storting in 2013 dient € 70.454 te zijn en niet € 109.454 zoals in het
overzicht van de algemene reserve was vermeld. Dit is aangepast.
b.
Egalisatiereserve Bedrijfskleding
De opgenomen tabel sloot niet aan bij de Programmabegroting 2013. Dit is aangepast.

3. Toelichting
De Nota Reserves is vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 28 juni 2012. Een aantal
technische vragen in de vergadering zijn nadien schriftelijk beantwoord. Deze beantwoording
heeft echter wel geleidt tot twee, kleine aanpassingen van de Nota:
1. Algemene Reserve
De verwachte storting in 2013 dient € 70.454 te zijn en niet € 109.454 zoals in het overzicht van
de algemene reserve was vermeld. Dit is aangepast.
2. Egalisatiereserve Bedrijfskleding
De opgenomen tabel sloot niet aan bij de Programmabegroting 2013. Dit is aangepast.

4. Bijlagen
1 - Aangepaste Nota Reserves.

5. Historie besluitvorming
De Financiële verordening is vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 10 februari 2011.
De Nota Reserves is vastgesteld door het Dagelijks Bestuur op 31 mei 2012.
De Nota Reserves is vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 28 juni 2012.

6. Aandachtspunten / risico’s
N.v.t.

7. Implementatie en communicatie
N.v.t
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1. Leeswijzer

1.1 Inleiding
Deze nota vloeit voort uit de door het Algemeen Bestuur vastgestelde financiële verordening Veiligheidsregio
Hollands Midden (verordening ex artikel 212 GW). In deze verordening is opgenomen dat er binnen twee
jaar na vaststelling van de financiële verordening, dus voor 1 januari 2013, een Nota Reserves ter
vaststelling aan het bestuur dient te worden aangeboden. Daarna wordt de nota eens in de vier jaar
1
geagendeerd voor het Algemeen Bestuur . Daarnaast wordt er een actief beleid gevoerd omtrent de omvang
en noodzaak voor het aanhouden c.q. vormen van nieuwe reserves. Jaarlijks, bij de vaststelling van het
jaarbericht en de programmabegroting, wordt nagegaan of de noodzaak tot het vasthouden van middelen
nog bestaat.
De bedoeling van de Nota Reserves 2012-2015 is om het Algemeen Bestuur nader te informeren omtrent de
reserves van de Veiligheidsregio Hollands Midden en beleidsuitgangspunten in deze vast te stellen. Daarbij
wordt een korte beschrijving gegeven per reserve met betrekking tot het doel, de voeding en de noodzaak
tot handhaving of limitering van de betreffende reserve.
Ingegaan wordt op de aanwezige weerstandscapaciteit en het wenselijk geachte niveau van het
weerstandsvermogen (zie 1.3 Begrippenkader), voor zover dit gezien de leeftijd en ontwikkelingsfase van de
organisatie mogelijk is. Het beleid ten aanzien van weerstandsvermogen en weerstandscapaciteit heeft
gevolgen voor de voeding van, dan wel onttrekking aan de algemene reserve en eventueel één of meer
bestemmingsreserves. De keuzes ten aanzien van het instellen en voeden van, en het onttrekken aan
reserves worden door het Algemeen Bestuur gemaakt bij de resultaatbestemming bij het jaarbericht.
Deze nota is congruent aan het voorstel tot bestemming van het jaarrekeningresultaat 2011 en de
vaststelling van de programmabegroting 2013 door het Algemeen Bestuur op 28 juni 2012.

1.2 Wettelijk kader
Het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV, algemene maatregel van bestuur
van 17 januari 2003 inhoudende regels voor de begroting, jaarstukken, productenraming, productenrealisatie
en informatie voor derden door gemeenten, provincies en wgr’s) stelt in artikel 43 dat in de balans de
1

Op 10 februari 2011 heeft het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden een gewijzigde

financiële verordening vastgesteld met als ingangsdatum 1 januari 2011. Met betrekking tot reserves is
hierin gesteld, Hoofdstuk 7 – Voorzieningen en reserves, artikel 21 Reserves, dat:
1) Ingevolge artikel 47 van de gemeenschappelijke regeling het Algemeen Bestuur nadere richtlijnen en
regels vast stelt ten aanzien van de wijze van vorming en besteding alsmede de minimale omvang en de
hoogte de reserves.
2) Het Algemeen Bestuur binnen twee jaar gerekend vanaf 1 januari 2011 voor het eerst een Nota
Reserves opstelt. Tenminste eens in de vier jaar wordt de Nota Reserves op de agenda gezet om de
bestuurlijke noodzaak tot aanpassing vast te stellen.
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reserves worden onderscheiden naar de algemene reserve en naar de bestemmingsreserves. Een
bestemmingsreserve is een reserve waaraan het Algemeen Bestuur een bepaalde bestemming heeft
gegeven.

1.3 Begrippenkader
Algemeen Bestuur: het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden.
Algemene reserve: Eigen vermogensbestanddeel waaraan geen bijzondere bestemming is gegeven. De
algemene reserve is (doorgaans voor een te bepalen deel) onderdeel van de weerstands-capaciteit.
Bestemmingsreserve: Door het Algemeen Bestuur voor een specifiek doel gereserveerde middelen. Is een
onderdeel van het eigen vermogen. Zolang het Algemeen Bestuur de bestemming kan veranderen is er
sprake van een vrij aanwendbare (bestemmings)reserve.
Besluit BBV: het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten, hierna afgekort tot BBV.
Eigen vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit de reserves en het resultaat na bestemming volgend uit de jaarrekening. Het
bedoelde resultaat wordt afzonderlijk opgenomen als onderdeel van het eigen vermogen (artikel 42 BBV).
Onttrekkingen
Beschikken over de reserves ten gunste van het resultaat.
Reserves: Bestanddelen van eigen vermogen die zijn ontstaan door bestemming van overschotten of
planmatig zijn bestemd. Tot de reserves behoren de algemene reserve en de bestemmingsreserves
(bestemd voor specifieke doeleinden). Reserves worden gevoed of aangewend via de resultaatbestemming,
na vaststelling van het jaarbericht en het jaarrekeningresultaat door het Algemeen Bestuur. Het Algemeen
Bestuur is bevoegd om middelen aan de reserves toe te voegen (‘dotaties’) dan wel bedragen te
onttrekkenen aan de reserves (‘onttrekkingen’) (artikel 54 BBV). Ook is het Algemeen Bestuur bevoegd om
de bestemming van reserves te wijzigen, nieuwe reserves in te stellen dan wel ze op te heffen.
Reserve, egalisatie: Reserve waarmee ongewenste schommelingen (in tarieven of lasten) kunnen worden
opgevangen, bij bijvoorbeeld de gemeentelijke huishouding: de rioolrechten.
Risico’s: Kans op gevaar of schade met financieel gevolg van substantiële omvang. De risico’s relevant
voor het weerstandsvermogen zijn die risico’s die niet anderszins zijn ondervangen.
Stortingen: Toevoegingen aan reserves. Toevoegingen aan reserves vinden plaats bij resultaatbestemming
(via mutaties reserves).
Type en functies van reserves: De volgende vijf functies zijn te onderscheiden:

1. financieringsfunctie
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Reserves kunnen worden gebruikt als eigen financieringsmiddel, omdat ze onderdeel uitmaken van het
totale vermogen van de Veiligheidsregio. Bij gebruik van reserves (eigen vermogen) behoeft geen
beroep te worden gedaan op de geld- en kapitaalmarkt. Door investeringen of andere grote uitgaven
hiermee te financieren wordt de noodzaak beperkt tot financiering via rentedragend vermogen. Van
belang is hierbij wel de Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido) en het treasurystatuut.

2. bestedingsfunctie
Reserves die in het leven zijn geroepen om te worden bestemd voor een bepaald doel, hebben een
bestedingsfunctie. Bij de bestedingsfunctie gaat het om middelen die worden gebruikt om de realisering
van activa/projecten mogelijk te maken. In deze gevallen wordt het gereserveerde bedrag gebruikt voor
de dekking (van de kapitaallasten) van investeringsuitgaven of projectkosten.

3. bufferfunctie
Dit is de belangrijkste functie van het eigen vermogen. Met name de algemene reserve dient als
bufferfunctie voor het opvangen van eventuele onvoorziene uitgaven (incidenteel) waarmee in de
planning geen rekening is gehouden en die noodzakelijkerwijs dienen plaats te vinden. Hierbij kan men
denken aan:

−

Financiële risico's waarvoor geen bestemmingsreserve of voorzieningen zijn gevormd, of

−
−
−

nog geen getrouwe kwantificering van de risico's kan plaatsvinden;
Het opvangen van eventuele jaarrekeningtekorten;
Het opvangen van een (deel van) eventueel begrotingstekort.

waarvoor elders in de begroting geen financiële middelen zijn gereserveerd, omdat er

4. egalisatiefunctie
Reserves kunnen worden gevormd om baten en lasten over de jaren heen gelijkmatig te verdelen.
Hiermee wordt het mogelijk gemaakt noodzakelijke aanpassingsprocessen geleidelijk (en dus niet
schoksgewijs) te laten verlopen. Er ontstaat zodoende een regelmatige verdeling over de jaren heen,
mede om ongewenste schommelingen (pieken en dalen) in het resultaat te voorkomen.

5. inkomensfunctie
Er is sprake van een inkomensfunctie indien:
− structureel gelden aan reserves worden onttrokken ter dekking van structurele lasten;
− structureel gelden aan reserves worden onttrokken ter dekking van de kapitaallasten van
investeringen;
− de renteopbrengsten van de reserves (i.c. bespaarde rentelasten) worden aangewend als
dekkingsmiddel voor de exploitatielasten. Als gevolg van financiering door middel van
eigen vermogen (reserves) is immers geen leningskapitaal nodig, hetgeen rente
bespaart.

VRHM: het publiekrechtelijk orgaan de Veiligheidsregio Hollands Midden.
Weerstandscapaciteit
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Bestaat uit middelen en mogelijkheden waarover de VRHM beschikt om niet begrote kosten, die
onverwachts en substantieel zijn, te dekken zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering van bestaande
taken.
Weerstandsvermogen
Is de omvang van de weerstandscapaciteit in relatie tot de geïnventariseerde risico’s.
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2. Beleidsuitgangspunten
Ten aanzien van de reserveringen worden onderstaande beleidsuitgangspunten geformuleerd:
2.1

Uitgangspunt is een structureel en duurzaam begrotingsevenwicht (lasten en baten in de begroting en
meerjarenraming zijn in evenwicht, gebaseerd op reële uitgangspunten) en een gezonde financiële
positie van de Veiligheidsregio Hollands Midden (het vermogen van VRHM in relatie tot de exploitatie,
met in achtneming van de risico’s). Gezien de onder druk staande financiële positie van de
deelnemende gemeenten in de gemeenschappelijke regeling VRHM zelf is dit steeds belangrijker
geworden.

2.2

Het gaat daarbij niet om het streven het vermogen sec te doen toenemen, maar als
beleidsdoelstelling om onverwachte en substantiële uitgaven op te vangen (bijvoorbeeld verliezen die
voortvloeien uit incidenten en rampen van beperkte en aanzienlijke aard) en vooraf te sparen – in de
vorm van bestemmingsreserves – voor bepaalde uitgaven en investeringen. Dit betekent onder
andere dat het aantal reserves beperkt blijft tot de hoogst noodzakelijke. Reserves dienen
onderbouwd te worden. De doelstelling dient helder te zijn, de noodzakelijke omvang alsmede de
wijze (en omvang) van stortingen en beschikkingen.

2.3

De weerstandscapaciteit en het weerstandsvermogen dient dusdanig robuust te zijn dat de VRHM
over voldoende middelen en mogelijkheden beschikt om niet begrote kosten, die onverwachts en
substantieel zijn, te dekken zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering van bestaande taken of dat
substantiële financiële tegenvallers dwingen tot compensatie daarvan door deelnemende gemeenten
en/of bezuinigen die van invloed zijn op de uitvoering van de activiteiten van de VRHM.

2.4

Inzicht is nodig in de omvang en in de achtergronden van de risico’s en de aanwezige
weerstandscapaciteit. Dit is, gezien de leeftijd en ontwikkelingsfase van de organisatie, nog niet goed
mogelijk. Doordat ook de risico’s die veiligheidsregio’s lopen verschillen, is het niet mogelijk een
algemene landelijke norm te stellen voor een goede relatie tussen de weerstands-capaciteit en de
risico’s. Daarom is, voor de jaren 2012, 2013 tot en met medio 2014 van deze nota de beleidslijn
geformuleerd dat voor de berekening van de hoogte van de buffer (de algemene reserve, voor het
opvangen van verliezen die bijvoorbeeld voortvloeien uit incidenten en rampen van beperkte en
aanzienlijke aard) de in de praktijk gehanteerde (diverse) criteria door gemeenten in Hollands Midden
en hetgeen bekend is van overige veiligheidsregio’s als een gemiddelde/richtlijn te hanteren. Dit is
2,5% van de begrote lasten, oftewel € 1,5 miljoen, met een ondergrens van 1% (€ 0,6 mln.).

2.5

Indien de algemene reserve van de VRHM onder de ondergrens zakt wordt dit door de deelnemende
gemeenten aangevuld tot het niveau van de ondergrens op basis van hun relatieve financiële bijdrage
aan de VRHM.

2.6

Indien de algemene reserve van de VRHM de grens van 2.5% van de begrote lasten bereikt, wordt
het surplus in principe gecrediteerd aan de deelnemende gemeenten op basis van hun relatieve
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financiële bijdrage aan de VRHM, tenzij het Algemeen Bestuur op basis van een hernieuwde risicoinschatting hiertoe anders besluit.
2.7

Medio 2014, als de organisatie ‘uit de steigers is en op het spoor van de toekomst’ (Korpsjaarplan
2012) en vanuit deze ‘beheersituatie’ meer inzicht in de omvang en in de achtergronden van de
risico’s is bereikt, wordt een Nota Risicomanagement, voor de integrale risico’s van de
Veiligheidsregio Hollands Midden, aan het Bestuur aangeboden. Hierin wordt ingegaan op de
gewenste hoogte van de algemene reserve als buffer voor het opvangen van financiële risico’s. Basis
voor deze nota zal een gestructureerde modelmatige inventarisatie van risico’s zijn en de betekenis
daarvan op de prestaties van de organisatie als basis voor de verdere implementatie van
risicomanagement en een norm voor het beoordelen van het weerstandvermogen.

2.8

Het is noodzakelijk, gegeven de aard en omvang van de VRHM organisatie, om risicobewustzijn en
risicomanagement verder te ontwikkelen, niet alleen van de veiligheidsrisico’s, maar ook van de
risico’s van haar bedrijfsvoering. Daarom wordt niet alleen tenminste eens in de vier jaar de Nota
Reserves op de bestuurlijke agenda gezet om de bestuurlijke noodzaak tot aanpassing vast te stellen.
Ook wordt er een actief beleid gevoerd omtrent de omvang en noodzaak voor het aanhouden c.q.
vormen van nieuwe reserves door jaarlijks, bij de vaststelling van het jaarbericht en de
programmabegroting, na te gaan of de noodzaak tot het vasthouden van middelen nog bestaat.
Jaarlijks worden toekomstige ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op bestaande en/of nieuwe
e
(bedrijfsvoerings)risico’s in de 3 kwartaalrapportage geduid en beheers-maatregelen voorgesteld.

2.9

Een toevoeging of onttrekking aan een reserve geschiedt altijd in het kader van resultaat-bestemming
waartoe het Algemeen Bestuur beslist onder de volgende uitgangspunten:
• Een incidenteel positief bestemmingsresultaat wordt ingezet voor het versnellen en versterken van
de VRHM dan wel het afdekken van risico’s voor deelnemende gemeenten en VRHM zelf.
• Een structureel positief resultaat wordt structureel in mindering gebracht op de bijdrage van de
deelnemende gemeenten aan de VRHM, na het bereiken van de bovengrens van de algemene
reserve.

2.10

Resultaten van de afzonderlijke programma’s, zowel positief als negatief, worden in eerste instantie
afgewikkeld via de reserves van de VRHM, waardoor de deelnemende gemeenten niet worden
geconfronteerd met (jaarlijkse) afrekeningen.

2.11

Rentebaten over de reserves worden niet toegevoegd aan de reserves.

2.12

Binnen de Veiligheidsregio Hollands Midden worden bij de verslaglegging drie type reserves
gehanteerd met hun specifieke functie voor de VRHM:
Type reserve
Algemene Reserves
Bestemmingreserves
Egalisatiereserves

Functie reserve
Bufferfunctie
Bestedingsfunctie
Egalisatiefunctie
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3. Overwegingen met betrekking tot Veiligheidsregio’s en
risico’s
De Wet veiligheidsregio’s schrijft een aantal planfiguren voor met betrekking tot het risicomanagement wat
door VRHM moet worden gevoerd.
Het begrip ‘risico’ wordt in dit verband gedefinieerd als:
‘Een samenstel van de waarschijnlijkheid dat zich een brand, ramp of crisis (of dreiging daarvan) voordoet
en de mogelijke impact die dat kan hebben.’
Plan
Regionaal Risicoprofiel
Regionaal Beleidsplan
Regionaal Crisisplan

Doel
Wat bedreigt de VRHM en hoe erg is dat?
Wat moet de VRHM dan kunnen en wat is daarvoor nodig?
Wie doet dan wat en wie informeert bij grootschalige incidenten of crises
in Hollands Midden?

Het doel van het risicoprofiel is het inzichtelijk maken van de (meest voorkomende) risico’s in de regio
Hollands Midden op basis van impact en waarschijnlijkheid. Tevens geeft het risicoprofiel inzicht in de
risico’s die de regio met haar huidige rampbestrijdingsorganisaties het hoofd zou moeten kunnen bieden en
in risico’s die extra aandacht vragen. Deze ambities zijn vastgelegd in het beleidsplan (2012-2015) van de
VRHM. De focus in deze beleidsperiode ligt op het versterken van de generieke crisisorganisatie. Dit wordt
bereikt door het versterken van de gemeentelijke kolom, de samenwerking met partners,
informatiemanagement en de crisiscommunicatie. In het regionaal crisisplan (2011-2015) worden de
organisatie, de verantwoordelijkheden, de taken en bevoegdheden in het kader van de rampenbestrijding en
de crisisbeheersing omschreven. Dit crisisplan is een generiek plan voor elk type ramp of crisis. Het plan legt
de multidisciplinaire samenwerking tussen de operationele diensten en de gemeenten in Hollands Midden
vast, alsmede de afspraken die gemaakt zijn met andere mogelijk bij rampen en crises betrokken partners.
Genoemde planfiguren zijn door het Algemeen Bestuur in haar vergadering van 10 november 2011
vastgesteld.
Voor de maatgevende risicovolle scenario’s uit het risicoprofiel zijn en worden aanvullende plannen
(waaronder rampenbestrijdingsplannen) procedures en crisisdraaiboeken opgesteld. Hierin wordt ingegaan
op noodzakelijke bijzondere aandachtspunten of aangepaste werkwijzen voor de bestrijding van het incident.
De risico’s met een beperkte of aanzienlijke impact kunnen vanuit de huidige organisatie van
crisisbeheersing door de VRHM worden afgedekt.
Daarnaast is het van belang dat VRHM zich niet alleen bewust is van veiligheidsrisico’s, maar ook van de
risico’s in haar bedrijfsvoering.
Voor de VRHM dient een risicomatrix te worden opgesteld die voorziet in beoordeling van:
- de kans dat het risico zich voordoet (kans)
- de omvang van het risico indien het zich manifesteert (omvang)
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- de mate waarin het risico effect heeft op de multidisciplinaire samenwerking (effect).
Op dit moment worden de volgende risico’s onderkend:

De ‘nasleep’ van grote crises of rampen
Een veiligheidsregio is een door het rijk ingesteld publiekrechtelijk samenwerkingsorgaan dat er
specifiek op wordt ingericht om rampen en crisis te voorkomen of te bestrijden. Zestig jaar
rampenbestrijding leert dat rampen en crisis zich in allerlei vormen voordoen. In de vastgestelde
regionale plannen zijn de risico’s in Hollands Midden geduid inclusief de voorgenomen beleids- en
beheersmaatregelen. Met de gemeenten in Hollands Midden zijn afspraken gemaakt over de
inzet en kosten ingeval van GRIP-situaties. Ervaringen elders leert dat de (financiële) nasleep van
‘nationale rampen’ die zich in een werkgebied voordoen extreem zijn waarbij wordt afgevraagd in
hoeverre de huidige reserve toereikend is te achten.
Voldoen aan wet- en regelgeving/wettelijke gestelde normen
Van iedere veiligheidsregio wordt verondersteld dat deze voldoet aan wet- en regelgeving of
voorgeschreven normeringen. Dit geldt ook voor de VRHM die uitvoering dient te geven aan de
Wet veiligheidsregio’s, de uitvoeringsbesluiten, maar ook aan andere regelgeving. Hierbij kan
worden gedacht aan fiscale regelgeving, aan ARBO etc.
Het is denkbaar dat bij aanscherping van regelgeving aanvullende maatregelen moeten worden
getroffen, waarbij het de vraag blijft of dit nu in de categorie risico moet worden gekwantificeerd.
In het kader van het dekkingsplan brandweer heeft het AB een besluit genomen.
Ook in de geneeskundige hulpverlening zal de operationele inzet, de zorgcontinuïteit en de
advisering van vergunningverlening bij evenementen op de kans, omvang en effect van risico’s
beoordeeld moeten worden. Nieuwe regelgeving rond de verplichte regionalisering van de
brandweer kan leiden tot gewijzigde financiering en BTW-effecten waarvan de gevolgen nu nog
niet kunnen worden overzien. Daling van de opbrengsten OMS (brandmeldingen) zullen zich bij
gewijzigde regelgeving manifesteren en financieel opgevangen moeten worden.
Bestuurlijke samenwerking
Vraagstukken rond schaalvergrotingen met het oog op het vergroten van de bestuurskracht zullen
in de komende jaren aan de orde kunnen zijn. Dat kan in de sfeer van gemeentelijke
herindelingen binnen het werkgebied van de VRHM. Dat gaat ook gebeuren ten aanzien van de
verplichte regionalisering van de brandweer en het nationale politiebestel en de
meldkamerlocaties. Dit kan effect hebben op de bijdragen van partijen of leiden tot desintegratieof frictiekosten.
Bezuinigingen of doelmatigheidstaakstellingen
De macro-economische omstandigheden nopen overheidsorganen tot het treffen van
maatregelen leidend tot bezuinigingen of doelmatigheidstaakstellingen. Het uit zich ondermeer in
het afbouwen van overheidsdiensten (bijvoorbeeld LFR) of het geldelijk opleggen van
taakstellingen in uitkeringen.
Het risico is niet zozeer gelegen in de opdracht alswel in de mate waarin bezuinigingen
gerealiseerd kunnen worden. Helder dient te worden gemaakt welke keuzes leiden tot welke
maatregelen. Het risico kan zijn dat de dienstverlening onder druk komt te staan of dat niet meer
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kan worden voldaan aan eerder gestelde normen. Continuering van bestaand beleid zal op
onderdelen ter discussie komen te staan.
Gevolgen besluitvorming onder tijdsdruk
Ondanks voldoende opleidingen en trainingen is het denkbaar dat in de advisering of in het
repressief of geneeskundig optreden besluiten zijn genomen die later en bij nader inzien anders
of beter hadden gemoeten. Dergelijke besluiten kunnen leiden tot ongewenste situaties met
gevolg van letsel of schade aan derden of eigen personeel.
Werkgeversverantwoordelijkheid
De VRHM is niet alleen een publiekrechtelijk orgaan met een taak in het veiligheidsdomein; het kent ook
werkgeversverantwoordelijkheid. De VRHM kan in die zin worden geconfronteerd met lasten die voortvloeien
uit langdurige ziekte, niet zijnde ongevallen, tweede loopbaanbeleid, van re-integratievraagstukken of
arbeidsrecht en mogelijke bezwaar- of beroepsprocedures alsmede lasten die voortvloeien uit een nieuwe
CAO gemeenteambtenaren. Dit geldt ook voor financiële effecten op dienstverleningsovereenkomsten. Zo
dient er scherp te worden gelet op naleving van de arbeidstijdenwet. Daarnaast wordt, gezien de
rijksbezuinigingen, risico gelopen op het inperken van de arbeidsvoorwaarden en de rechtspositieregelingen
en de compensatie daarvan door de werkgevers.
Daarnaast is het mogelijk dat de fiscus de uitvoering van bezoldigings- en beloningsbeleid controleert.
Beoordeeld moet worden of naast een financieel schade bepaalde taken niet of niet afdoende kunnen
worden gerealiseerd en welk belang daaraan wordt gehecht. Immers de inzetgarantie van personeel en
materieel is aan de orde.
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4. De Algemene reserve

Algemene Reserve

Nummer
Ingesteld op
Einddatum
Soort reserve
Limieten
Stortingen
Onttrekkingen
Doelstelling
Bijzonderheden

Jaar
Beginsaldo

060000
1 januari 2006, bij de oprichting van de Regionale Brandweer en GHOR HM
Niet van toepassing
Algemene Reserve (bufferfunctie)
0,6 – 1,5 miljoen
Voeding na bestemming van overschotten bij de jaarrekening
Bij tekorten in de jaarrekening, het sluitend maken van de begroting en voor dekking van
onverwachte tegenvallers en calamiteiten.
Het voorzien in een algemeen weerstandsvermogen van de Veiligheidsregio Hollands
Midden.
-

2011

2012

2013

2014

2015

332.870

1.000.342

1.395.573

1.466.027

1.466.027

1.466.027

1.466.027

Onttrekkingen
Stortingen
Eindsaldo

-192.000
667.472

587.231

70.454

1.000.342

1.395.573

1.466.027
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5. De bestemmingsreserves

Kwaliteitsprojecten brandweer

Nummer
Ingesteld op
Einddatum
Soort reserve
Limieten
Stortingen
Onttrekkingen
Doelstelling /
Bestemming
Bijzonderheden

070101
23 juni 2011, bij vaststelling Jaarbericht 2010
31 december 2018 (Cebeon bereikt)
Bestemmingsreserve (bestedingsfunctie)
Resultaatbestemmingen
Resultaatbestemmingen
Ter dekking van de kosten van projecten ten behoeve van het verbeteren van de kwaliteit
van de organisatie en haar dienstverlening.
In 2010 zijn de kwaliteitsmancogelden vanuit de gemeenten overgeheveld naar de
veiligheidsregio. Bij de resultaatbestemming 2010 is besloten deze gelden in een
bestemmingsreserve te storten.

Jaar

2011

2012

2013

2014

2015

0

1.043.174

1.043.174

893.174

693.174

-150.000

-200.000

893.174

693.174

Beginsaldo
Onttrekkingen
Resultaatbestemming 2010
Stortingen
Eindsaldo

-988.225

-250.000

1.416.967
614.432
1.043.174

1.043.174

443.174

In 2010 zijn de kwaliteitsmancogelden vanuit de gemeenten overgeheveld naar de veiligheidsregio. Ter
dekking van (project- en/of frictie)kosten bij de regionalisering en het voldoen aan de regionaal vastgestelde
kwaliteitsnormen is bij de resultaatbestemming 2010 de nieuwe bestemmingsreserve Kwaliteitsprojecten
brandweer gevormd, waarin de kwaliteitsmancogelden zijn gestort. Bij het jaarbericht 2010 is besloten de
reserve brandweerspecialismen (€ 429.000) en de reserve Kwaliteit/Regionalisering Brandweer samen te
voegen met de nieuwe reserve Kwaliteitsprojecten Brandweer. Tegelijk werd voor de dekking van
frictiekosten bij de regionalisering een bedrag van ruim € 988.000 aan de reserve onttrokken.
In de komende planperiode dienen nog inspanningen te worden geleverd op thema’s als:
•
operationeel woordvoerderschap
•
DBK
•
Aristoteles
•
intensivering proactie
•
verbetering van oefenregistratie
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•
•

organisatie- en persoonlijke ontwikkeling in relatie tot een procesgerichte organisatie, incl.
verandermanagement
afdekking financiële effecten van het repressief dekkingsplan

Voor DBK is in deze reserve een bedrag geoormerkt van € 200.000.
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Maatwerkregeling FLO brandweer

Nummer
Ingesteld op
Einddatum
Soort reserve
Limieten
Stortingen
Onttrekkingen
Doelstelling /
Bestemming
Bijzonderheden

070102
1 januari 2006, bij de oprichting van de Regionale Brandweer en GHOR HM.
31 december 2030
Bestemmingsreserve (egalisatiefunctie)
Jaarlijkse voeding met € 100.000.
De uit de overgangsregeling voortvloeiende lasten zijn voor de komende 25 jaar berekend en
bedragen gemiddeld € 100.000 per jaar.
Het afdekken van toekomstige lasten voor FLO.
-

Op 14 december 2006 gaf het DB de toenmalig regionaal commandant opdracht om op basis van een model
de hervorming van het FLO uit te werken in individuele trajecten. Basis voor de besluitvorming was de
beëindiging van de bestaande FLO-regeling per 31 december 2005, het voor de nieuwe functies niet meer
toepassen van een leeftijdsgrens en het afbouwen van de bestaande vooruitzichten.
De hervorming van het FLO vraagt een uitwerking die recht doet aan de personen in kwestie en die in lijn is
met de algemene voorstellen van het akkoord tussen vakorganisaties van werkgevers en werknemers. In de
uiteindelijke uitwerking blijkt dat de kosten de helft bedragen van de kosten zoals die uit de oorspronkelijke
regeling voortvloeiden. In het voorstel aan het DB is een berekening aangeboden voor het afdekken van een
FLO-overgangsregeling voor de toenmalige regionale officieren. Berekeningen gaven een bedrag te zien
van € 2,7 miljoen voor de periode tot 2030. Gemiddeld was daarmee voor een periode van 25 jaar derhalve
€ 100.000 benodigd.
In het kader van de ontvlechting van de brandweer zijn met de besturen van de lokale korpsen (Leiden,
Gouda, Alphen, Voorschoten, Leiderdorp en Zuidplas) afspraken gemaakt over de verrekening van de
kosten in het kader van het FLO-overgangsrecht. Voor een aantal korpsen zijn bedragen meegegeven in de
startbijdrage als dekking. Jaarlijks wordt er met de gemeenten nagecalculeerd op basis van de werkelijke
kosten. De kosten van de nieuwe regeling zullen echter aanmerkelijk lager zijn dan die van de oude regeling.
Met ingang van 2012 is een structurele onttrekking geraamd van € 85.000 in plaats van € 100.000. Voor
2011 zal bij de resultaatbestemming worden voorgesteld om € 100.000 te storten uit het rekeningresultaat
2011 cf. bestaande gedragslijn en de kosten voor FLO/VOP 2011 ad € 84.483 aan de reserve te onttrekken.
Jaar
Beginsaldo
Onttrekkingen
Stortingen
Eindsaldo

2011

2012

2013

2014

2015

49.303

182

15.699

30.699

45.699

-149.121

-84.483

-85.000

-85.000

-85.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

182

15.699

30.699

45.699

60.699
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Flankerend beleid brandweer

Nummer
Ingesteld op
Einddatum
Soort reserve
Limieten
Stortingen
Onttrekkingen
Doelstelling /
Bestemming
Bijzonderheden

070103
1 januari 2006, bij de oprichting van de GR Brandweer/RDOG HM
Bestemmingsreserve (bestedingsfunctie)
€ 500.000
Jaarlijkse voeding met € 100.000 als het rekeningresultaat dat toelaat.
Voor het dekken van uitgaven als aangegeven in de doelstelling.
Het treffen van maatregelen om negatieve gevolgen van organisatieontwikkelingen voor de
organisatie en haar medewerkers op te vangen.
-

Flankerend beleid kan worden gedefinieerd als het treffen van maatregelen om negatieve gevolgen van
organisatieontwikkelingen voor de organisatie en de medewerkers op te vangen. Voorbeelden zijn trajecten
voor bijscholing, herplaatsingen, outplacement, vervroegde uittredingsmogelijkheden voor senioren of in
uiterste gevallen het treffen van stimuleringsmaatregelen bij vertrek. Het beleid is er op gericht om gelden in
de reserve Flankerend Beleid te storten als het rekeningsresultaat dat toelaat. De bestaande gedragslijn is
dat jaarlijks € 100.000 wordt toegevoegd aan deze reserve. Uitgangspunt is dat een en ander niet leidt tot
verhoging van de inwonerbijdrage.
Voorstel: De bovengrens van deze reserve vast te stellen op € 500.000 en bij de resultaatbestemming 2012
een bedrag te storten van max. € 100.000 cf. bestaande gedragslijn.
Jaar
Beginsaldo

2011

2012

2013

2014

2015

381.394

383.162

483.162

500.000

500.000

500.000

500.000

Onttrekkingen

-98.232

0

Stortingen (resultaatbestemming)

100.000

100.000

16.838

Eindsaldo

383.162

483.162

500.000
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MultiTeam / Netcentrisch werken / LCMS
Nummer
Ingesteld op
Einddatum
Soort reserve
Limieten
Stortingen
Onttrekkingen
Doelstelling /
Bestemming
Bijzonderheden

070100
31 december 2010 bij Resultaatbestemming 2010
31 december 2014
Bestemmingsreserve (bestedingsfunctie)
Eenmalige voeding uit resultaatbestemming 2010
Voor het dekken van de niet in de begroting gedekte lasten van 'netcentrisch werken'
(Cedric/LCMS).
Met de introductie van netcentrisch werken wordt deze reserve gebruikt voor de transitie
van MultiTeam naar LCMS.
De beheerkosten van Cedric/LCMS worden ten laste gebracht van de exploitatie.

In de vergadering van het AB van 24 maart 2005 is besloten tot deelname aan het Informatiesysteem
Multidisciplinaire Incidentbestrijding (MultiTeam). Uitgangspunt is hierbij dat de kosten hiervan niet leiden tot
een verhoging van de inwonerbijdrage. Met de introductie van netcentrisch werken wordt het restant van de
reserve Multiteam gebruikt voor de transitie van MultiTeam naar LCMS, het nieuwe informatiesysteem bij
crisissituaties en voor de ontsluiting van bronbestanden.. Bij de vaststelling van het jaarbericht 2010 is
besloten het restantbedrag op de reserve MultiTeam aan te wenden voor de transitie van MultiTeam naar
LCMS en deze reserve daarna formeel op te heffen. Jaarlijkse beheerkosten dienen ten laste te komen van
de exploitatie.
In 2011 hebben zich geen migratiekosten voorgedaan. De verwachting is, dat e.e.a. naar 2013 zal worden
doorgeschoven, waarna deze reserve kan worden afgesloten.
Jaar

2011

2012

2013

2014

Beginsaldo

141.306

166.006

166.006

166.006

Onttrekkingen

-30.224

Stortingen
Eindsaldo

-166.006

54.924
166.006

166.006

166.006

0
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‘Samenwerken loont’
Nummer
Ingesteld op
Einddatum
Soort reserve
Limieten
Stortingen
Onttrekkingen
Doelstelling /
Bestemming
Bijzonderheden

070000
2011, bij vaststelling Jaarbericht 2010
Bestemmingsreserve (bestedingsfunctie)
Niet bestede middelen uit het structurele deel van de verhoogde rijksbijdrage
Resultaatbestemmingen
Ter dekking van de kosten van projecten ten behoeve van de kwaliteitsverbetering van
de VRHM
-

In 2010 is een beslisnotitie opgesteld over de aanwending van de verhoogde rijksbijdrage. Deze
notitie draagt de titel ‘Samenwerken loont’. In 2010 is het structurele deel van de verhoogde rijksbijdrage niet
volledig besteed. Bij de resultaatbestemming 2010 is dit structurele deel gestort in de nieuwgevormde
bestemmingsreserve (€ 315.250). In 2011 is een bedrag van € 607.250 uit de structurele uitkering niet
besteed. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de reserve. Aanwending van de jaarlijkse structurele extra
uitkering van € 1.395.680 geschiedt op basis van door het bestuur goedgekeurde voorstellen. Voor 2012
wordt een besteding voorzien van € 685.000 (incidenteel) aan nieuwe projecten en € 150.000 (structureel)
aan maatregelen conform het voorstel van 7 mei 2012 (Veiligheidsdirectie, 07-05-2012).
Jaar
Beginsaldo

2011

2012

2013

2014

2015

0

315.250

922.605

671.169

495.912

-285.000

-200.000

-200.000

Onttrekkingen

-150.000

-150.000

-150.000

Stortingen

315.250

607.355

183.564

174.743

175.743

Eindsaldo

315.250

922.605

671.169

495.912

321.655
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Sociaal plan

Nummer
Ingesteld op
Einddatum
Soort reserve
Limieten
Stortingen
Onttrekkingen
Doelstelling /
Bestemming
Bijzonderheden

070105
2011, bij vaststelling Jaarbericht 2010
31 december 2015
Bestemmingsreserve (bestedingsfunctie)
€ 500.000
Resultaatbestemmingen
Resultaatbestemmingen. Geschat wordt een jaarlijkse structurele onttrekking van €
125.000.
Ter dekking van de kosten van het Sociaal Plan in het kader van de regionalisering van
de brandweer.
-

In het kader van de regionalisering van de brandweer is een sociaal plan tot stand gekomen. In dit
sociaal plan zijn bepalingen opgenomen die rechten van medewerkers garanderen. De effecten op
korte termijn (aflopend na vier jaren) hebben onder andere betrekking op reiskostenvergoeding en
persoonlijke toelagen. Het financiële belang van deze effecten worden geschat op circa € 125.000 op
jaarbasis. Bij de resultaatbestemming 2010 is ter dekking van de effecten een bestemmingsreserve van €
500.000 gevormd. In 2011 zijn de kosten van het Sociaal Plan ten laste gebracht van deze reserve.
Jaar
Beginsaldo

2011

2012

2013

2014

2015

0

500.000

380.085

255.085

130.085

-119.915

-125.000

-125.000

-125.000

380.085

255.085

130.085

5.085

Onttrekkingen
Stortingen

500.000

Eindsaldo

500.000
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GMK

Nummer
Ingesteld op
Einddatum
Soort reserve
Limieten
Stortingen
Onttrekkingen
Doelstelling / Bestemming
Bijzonderheden

070107
2010, bij vaststelling Jaarbericht 2009
Tot samenvoeging met meldkamer Haaglanden
Bestemmingsreserve (bufferfunctie)
Vanuit resultaatbestemming.
Vanuit resultaatbestemming.
Ter dekking van het begrotingstekort binnen het programma GMK voor de jaren 2010
en 2011.
-

Bij de herijking van de GMK-begroting in het kader van de herziening van de integrale beheerovereenkomst
is gebleken dat binnen het programma GMK een structureel dekkingstekort van circa € 330.000 zou
ontstaan. Door de beheerder werden eenmalige maatregelen voorgesteld die dit tekort terug moesten
brengen tot € 100.000. Bij de resultaatbestemming 2009 is hiervoor een reserve gevormd van € 200.000 ter
dekking van voorziene exploitatiekosten in 2010 en 2011 op het programma GMK.
De beheerder GMK heeft het resultaat, dat op de exploitatie 2010 ontstond, gereserveerd binnen
de balans van de Politie Hollands Midden. Afgesproken is dat eventuele tekorten in de exploitatie
van de GMK in eerste aanleg met die reserve zullen worden verrekend. Mocht er daarna nog
sprake zijn van een tekort, dan is het mogelijk om de bestemmingsreserve GMK (saldo € 200.000) van de
VRHM aan te spreken. Deze reserve is echter niet bedoeld om eventuele frictiekosten te dekken die zouden
voortvloeien uit een organisatiewijziging zoals de samenvoeging met een andere veiligheidsregio.
Jaar
Beginsaldo

2011

2012

2013

2014

2015

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

Onttrekkingen
Stortingen
Eindsaldo
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GHOR ICT-vervangingen

Nummer
Ingesteld op
Einddatum
Soort reserve
Limieten
Stortingen
Onttrekkingen
Doelstelling / Bestemming
Bijzonderheden

070300
2010, bij vaststelling Jaarbericht 2009
31 december 2013.
Bestemmingsreserve (bestedingsfunctie)
€ 60.000
Eenmalig gevoed
Zie doelstelling.
Ter dekking van de transitiekosten vanwege de overgang naar een andere ICTleverancier in 2011-2012.
-

In verband met de voorgenomen overgang naar nieuwe ICT-leveranciers en de daarmee samenhangende
kosten is bij de resultaatbestemming 2009 een bestemmingsreserve gevormd waaruit deze kosten konden
worden gedekt. De GHOR was voornemens deze bestemmingsreserve in 2011 in zijn geheel aan te
wenden. In verband met de voorgenomen overgang naar nieuwe ICT-leveranciers en de daarmee
samenhangende kosten is bij de resultaatbestemming 2009 een bestemmingsreserve gevormd waaruit deze
kosten konden worden gedekt. De GHOR was voornemens deze bestemmingsreserve in 2011 in zijn geheel
aan te wenden. Door vertraging in de uitvoering van afspraken bij de leveranciers blijkt voor 2011 slechts
een gedeeltelijke onttrekking nodig van € 35.692.
Voorstel: In 2012 zal het resterende deel worden besteed, waarna de reserve kan worden opgeheven.
Jaar
Beginsaldo

2011

2012

2013

60.000

60.000

24.308

-35.692

-24.308

24.308

0

Onttrekkingen
Stortingen
Eindsaldo

60.000
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Beleidsvoorbereiding geneeskundige deelprocessen

Nummer
Ingesteld op
Einddatum
Soort reserve
Limieten
Stortingen
Onttrekkingen
Doelstelling / Bestemming
Bijzonderheden

070301
2011, bij vaststelling Jaarbericht 2010
31 december 2013.
Bestemmingsreserve (bestedingsfunctie)
€ 60.000
Resultaatbestemming 2010.
Resultaatbestemming 2011 en 2012
Dekking van de kosten in 2011 en 2012 voor het veranderingsproces GHOR.

Op grond van de Wet publieke gezondheid, de conceptwet Ambulancezorg, de Kwaliteitswet
zorginstellingen, de Wet BIG en de Wet Toelating zorginstellingen (WTzi) zijn zorginstellingen,
zorgverleners, GGD en RAV verantwoordelijk voor het leveren van verantwoorde zorg (het primaire
hulpverleningsproces) onder alle omstandigheden. Onder het leveren van verantwoorde zorg valt tevens
beleidsvoorbereiding, die de GHOR (gedeeltelijk) heeft gecoördineerd en/of heeft uitgevoerd voor de aan
haar toebedeelde drie deelprocessen. De GHOR heeft door de Wet veiligheidsregio’s een regisserende,
coördinerende, adviserende en ondersteunende rol. De verantwoordelijkheid voor de beleidsvoorbereiding
en - uitvoering ligt bij de GGD en de RAV. Dit veranderingsproces is gestart in 2010 en wordt in 2012
afgerond. Bij de resultaatbestemming 2010 is besloten voor de incidentele kosten voor dit
veranderingsproces in 2011, geschat op € 60.000, een bestemmingsreserve te vormen met het voornemen
deze in 2011 aan te wenden. Mede door de nasleep van het schietincident in Alphen aan den Rijn zal voor
2011 slechts een gedeeltelijke onttrekking aan deze reserve nodig zijn (i.c. € 27.903).
Voorstel: In 2012 zal het resterende deel worden besteed, waarna de reserve kan worden opgeheven.
Jaar
Beginsaldo

2011

2012

2013

0

60.000

32.097

-27.903

-32.097

32.097

0

Onttrekkingen
Stortingen

60.000

Eindsaldo

60.000
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Informatiemanagement GHOR

Nummer
Ingesteld op
Einddatum
Soort reserve
Limieten
Stortingen
Onttrekkingen
Doelstelling /
Bestemming
Bijzonderheden

070302
23 juni 2011, bij vaststelling Jaarbericht 2010
31 december 2015
Bestemmingsreserve (bestedingsfunctie)
€ 60.000.
Resultaatbestemming 2010.
Resultaatbestemmingen
Ter dekking van de kosten van een digitaal en interactief informatiesysteem voor de
GHOR en zijn partners in 2012, 2013 en 2014.
-

In 2011 start de GHOR een project gericht op een digitaal en interactief informatiesysteem tussen de
geneeskundige partners en de GHOR, waarbij de informatie over plannen en afspraken voor alle
deelnemende partners toegankelijk is. Dit informatiesysteem komt tegemoet aan behoeften van partners en
de GHOR. Het doel is vanaf 2012 met behulp van dit systeem interactief samen te werken en in de periode
2012–2014 het informatiesysteem, op basis van ervaringen en evaluaties, uit te breiden. De projectkosten
bedragen € 20.000 per jaar. Bij de resultaatbestemming 2010 is deze bestemmingsreserve gevormd ter
dekking van de kosten in de jaren 2012-2014. Als einddatum is 31 december 2015 vastgesteld. Voor 2011
zullen geen stortingen of onttrekkingen plaatsvinden.
Jaar
Beginsaldo

2011

2012

2013

2014

2015

0

60.000

60.000

40.000

20.000

0

-20.000

-20.000

-20.000

60.000

40.000

20.000

0

Onttrekkingen
Stortingen

60.000

Eindsaldo

60.000
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Kosten coördinerend functionaris en BGC

Nummer
Ingesteld op
Einddatum
Soort reserve
Limieten
Stortingen
Onttrekkingen
Doelstelling / Bestemming
Bijzonderheden

070500
2009, bij vaststelling Jaarbericht 2008
31 december 2013
Bestemmingsreserve (bestedingsfunctie)
Eenmalig gevoed, eventueel aangevuld vanuit resultaatbestemmingen.
Zie doelstelling
Dekking van de kosten van de coördinerend gemeentesecretaris voor de jaren 2009
en 2010.
-

Bij de vaststelling van het jaarbericht 2008 is een reserve gevormd ter dekking van de kosten van de
coördinerend functionaris voor de jaren 2009 en 2010. Voor 2009 was er in de exploitatie een budget
beschikbaar van € 200.000 op basis van de loonkosten en werkbudgetten voor een volledig dienstjaar. Het
BGC was per 1 juli 2009 operationeel. Dit impliceerde dat op dit onderdeel een onderuitputting ontstond. Dit
bood de mogelijkheid om het honorarium van de CGS te dekken uit de exploitatie. Hiermee was aanwending
van de reserve CGS in 2009 niet noodzakelijk, waardoor deze in tact kon blijven ter dekking van kosten tot
en met 2011. Ook in 2010 en 2011 zijn de kosten van de CGS uit de exploitatie gedekt. Met ingang van het
begrotingsjaar 2012 is het honorarium in de exploitatie opgenomen en gedekt uit de hogere rijksbijdrage.
Voor 2011 was in de begroting een onttrekking van € 60.000 ten gunste van de exploitatie opgenomen.
Deze blijkt niet nodig.
Voorstel: de einddatum van deze reserve met 1 jaar te verlengen tot 31 december 2013, bij
resultaatbestemming 2012 de kosten voor de leergang OvD Bevolkingszorg ten behoeve van daartoe door
de gemeenten aangewezen medewerkers en de deelname aan de operationele trainingsweek van enkele
OvD’s Bevolkingszorg en een medewerker van het BGC, tot een bedrag van €39.000 uit deze reserve te
dekken, waarna het resterende saldo van de reserve kan vrijvallen ten gunste van de algemene reserve.

2011

2012

2013

Beginsaldo

Jaar

132.553

109.454

109.454

Onttrekkingen

-23.099

-39.000
-70.454

Stortingen
Eindsaldo

109.454

109.454

0
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e

Garantie 1 tranche efficiency

Nummer
Ingesteld op
Einddatum
Soort reserve
Limieten
Stortingen
Onttrekkingen
Doelstelling / Bestemming
Bijzonderheden

Jaar

n.t.b.
28 juni 2012, bij vaststelling Jaarbericht 2011.
31 december 2014.
Bestemmingsreserve (bufferfunctie)
€ 715.000.
Eenmalig gevoed, eventueel aangevuld vanuit resultaatbestemmingen.
Zie doelstelling.
e
Voor het kunnen garanderen van de uitkering 1 tranche efficiency. Berekening van €
715.000 conform programmabegroting 2013.
-

2011

2012

2013

2014

0

0

715.000

715.000

Beginsaldo
Onttrekkingen

-715.000

Stortingen
Eindsaldo

715.000
0

715.000

715.000

0
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Specifieke risico’s

Nummer
Ingesteld op
Einddatum
Soort reserve
Limieten
Stortingen
Onttrekkingen
Doelstelling / Bestemming

n.t.b.
28 juni 2012, bij vaststelling Jaarbericht 2011.
Tot samenvoeging met meldkamer Haaglanden
Bestemmingsreserve.
Eenmalig gevoed, eventueel aangevuld vanuit resultaatbestemmingen.
Zie doelstelling.
Voor het opvangen van twee specifieke risico’s, te weten:
1. het opvangen van de doelmatigheidstaakstelling van het Rijk, om de afspraken
uit het Beleidsplan 2012-2015 te kunnen realiseren. Voor de planperiode is
hiermee een bedrag gemoeid van € 629.000 (de bedragen zijn in onderstaande
tabel verwerkt).
2. Daarnaast is nog onbekend in hoeverre de samenvoeging van de meldkamers
Haaglanden – Hollands Midden transitie-, frictie- of desintegratiekosten met zich
meebrengt. Dit kan zich uiten in het derven huurpenningen, bijdrage in de
nieuwe meldkamer of in de personele sfeer. Hiervoor wordt een bedrag van bijna
1 miljoen gereserveerd.

Bijzonderheden

Jaar

2011

2012

2013

2014

2015

2016

0

0

1.600.000

1.540.000

1.417.000

1.224.000

-60.000

-123.000

-193.000

-253.000

1.540.000

1.417.000

1.224.000

971.000

Beginsaldo
Onttrekkingen
Stortingen
Eindsaldo

1.600.000
0

1.600.000
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Versnelde organisatieopbouw

Nummer
Ingesteld op
Einddatum
Soort reserve
Limieten
Stortingen
Onttrekkingen
Doelstelling / Bestemming
Bijzonderheden
Jaar

n.t.b.
28 juni 2012, bij vaststelling Jaarbericht 2011.
31 december 2015
Bestemmingsreserve (bestedingsfunctie)
€ 1.250.000
Eenmalig gevoed, eventueel aangevuld vanuit resultaatbestemmingen.
Zie doelstelling.
Voor het behalen van de structurele efficiencywinst. Eenmalige storting van €
1.250.000.
2011

2012

2013

2014

2015

0

0

1.250.000

350.000

0

-900.000

-350.000

350.000

0

Beginsaldo
Onttrekkingen
Stortingen
Eindsaldo

1.250.000
0

1.250.000

0
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Nieuwe brandweerconcepten

Nummer
Ingesteld op
Einddatum
Soort reserve
Limieten
Stortingen
Onttrekkingen
Doelstelling / Bestemming
Bijzonderheden

Jaar

n.t.b.
28 juni 2012, bij vaststelling Jaarbericht 2011.
31 december 2016
Bestemmingsreserve (bestedingsfunctie)
€ 500.000
Eenmalig gevoed, eventueel aangevuld vanuit resultaatbestemmingen.
Zie doelstelling
Voor de ontwikkeling van nieuwe brandweerconcepten met het oog op het behalen
van structurele effectiviteitwinst.
-

2011

2012

2013

2014

2015

0

0

500.000

250.000

125.000

-250.000

-125.000

-125.000

250.000

125.000

0

Beginsaldo
Onttrekkingen
Stortingen
Eindsaldo

500.000
0

500.000
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Bedrijfskleding Brandweer

Nummer
Ingesteld op
Einddatum
Soort reserve
Limieten
Stortingen
Onttrekkingen
Doelstelling / Bestemming
Bijzonderheden

Jaar

n.t.b.
28 juni 2012, bij vaststelling Jaarbericht 2011.
31 december 2032
Bestemmingsreserve (egalisatiefunctie).
Structureel vanuit begroting
Zie doelstelling.
Egalisatie van kosten in verband met aanschaf bedrijfskleding.
Doorgerekend voor een periode van 20 jaar. Vanaf 2017 zijn substantiële lasten
voorzien.

2011

2012

2013

2014

2015

2016

0

0

0

373.000

259.000

73.000

-237.000

-724.000

-796.000

-427.000

610.000

610.000

610.000

610.000

373.000

259.000

73.000

256.000

Beginsaldo
Onttrekkingen
Stortingen
Eindsaldo

0

0
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GHOR Opleidingen OvDG

Nummer
Ingesteld op
Einddatum
Soort reserve
Limieten
Stortingen
Onttrekkingen
Doelstelling / Bestemming

Bijzonderheden

n.t.b.
28 juni 2012, bij vaststelling Jaarbericht 2011.
31 december 2016.
Bestemmingsreserve (bestedingsfunctie)
€ 192.000
Eenmalig gevoed, eventueel aangevuld vanuit resultaatbestemmingen.
Zie doelstelling.
Deze reserve is bedoeld om de opleidingen van Officieren van Dienst Geneeskundig
(OvDG) te kunnen waarborgen. Het benodigde bedrag van vier keer € 48.000 wordt
onttrokken aan de algemene reserve (GHOR-deel).
-

Deze bestemmingsreserve wordt gevormd ten behoeve van de voorgenomen opleidingen voor de
Officieren van Dienst Geneeskundig (OvDG). De opleidingen starten in 2013 en zullen doorlopen
tot en met 2016. De jaarlijkse kosten worden geraamd op € 48.000. Storting zal eenmalig
plaatsvinden uit het jaarresultaat 2011 bij de resultaatbestemming.
Jaar

2011

2012

2013

2014

2015

2016

0

0

192.000

144.000

96.000

48.000

-48.000

-48.000

-48.000

-48.000

144.000

96.000

48.000

0

Beginsaldo
Onttrekkingen
Stortingen
Eindsaldo

192.000
0

192.000
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B.5

Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden
1. Algemeen
Onderwerp:

Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:
Portefeuille:
Vervolgtraject
besluitvorming:

Regionale Piketregeling
Bevolkingszorg –
Veiligheidsregio Hollands
Midden
Algemeen Bestuur

Opgesteld door:

Bureau Gemeentelijke
Crisisbeheersing – E. van
de Pol

Datum:

28 maart 2013

B.5

Bijlage(n):

1

B. Eenhoorn (DB)
R. Bitter (VD)
N.v.t

Status:

Besluitvormend

Datum:

n.v.t.

2. Besluit
Het Algemeen Bestuur besluit:
in te stemmen met de Regionale Piketregeling Bevolkingszorg – Veiligheidsregio Hollands
Midden

3. Toelichting op het besluit
De afgelopen jaren zijn door de gemeenten verschillende piketgroepen vormgegeven op
regionaal niveau onder beheer van het Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing. Deze
piketgroepen zijn vormgegeven op basis van hard piket waarvoor aan de functionarissen een
vergoeding wordt toegekend. Voorgaande jaren zijn deze vergoedingen uitgekeerd op basis van
een binnen de veiligheidsregio gangbaar bedrag per piketweek en zijn er uitvoeringsafspraken
gemaakt met de organisaties die functionarissen leveren voor de piketgroepen.
In onderliggende piketregeling is een aantal afspraken nader uitgewerkt. Middels vaststelling
wordt het geheel geformaliseerd als standaard voor alle piketgroepen in het kader van
bevolkingszorg. De kern van de piketregeling komt neer op:
- functionarissen worden op advies van de directeur Veiligheidsregio door de eigen
organisatie aangewezen voor een functie in één van de piketgroepen
- de vergoeding per piketweek bedraagt € 178,50 aangevuld met een jaarlijkse uitkering ter
hoogte van 14,4 arbeidsuren. Deze vergoeding wordt uitgekeerd door de werkgever van
de piketfunctionaris
- de organisatie die een functionaris levert voor één van de piketgroepen wordt jaarlijks
door de veiligheidsregio Hollands Midden gecompenseerd voor de kosten die de
vergoedingen met zich mee brengen.
- Uitvoeringsafspraken worden gemaakt met de werkgevers van de functionarissen in de
piketgroepen. Vaststelling van de uitvoeringsregeling vindt, na vaststelling van de
piketregeling in het Algemeen Bestuur, plaats in het Plenair Overleg
Gemeentesecretarissen en de Veiligheidsdirectie.
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4. Kader
•
•

Wet veiligheidsregio’s: de taken van die door de functionarissen worden uitgevoerd vinden
hun basis in de Wet veiligheidsregio’s.
CAR-UW: de CAR-UWO stelt regels inzake bereikbaarheidsvergoedingen

5. Consequenties
Geen: de consequenties qua financiën en capaciteit zijn opgenomen in de voorstellen tot
inrichting van de piketgroepen.

6. Aandachtspunten / risico’s
Geen

7. Implementatie en communicatie
•
•

Na vaststelling zullen de piketfunctionarissen geïnformeerd worden over de piketregeling en
de voor hen geldende werkwijze voor de declaratie van piketweken
Na vaststelling zullen de werkgevers van de piketfunctionarissen (via de
gemeentesecretarissen / directieleden en de afdelingen P&O) op de hoogte worden gebracht.

8. Bijlagen
•

Regionale Piketregeling Bevolkingszorg

9. Historie besluitvorming
De kaders van de piketregeling zijn verschillende malen onderwerp van gesprek geweest in het
plenair overleg van gemeentesecretarissen.
•
•

Veiligheidsdirectie
11 februari 2013
o Instemming en doorgeleiding naar DB.
Dagelijks Bestuur
28 februari 2013
o Instemming en doorgeleiding naar AB
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B.5 Bijl.

Regionale piketregeling Bevolkingszorg – Veiligheidsregio Hollands Midden
Inleiding
Vanuit het Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing als onderdeel van de VRHM wordt een aantal piketten
gefaciliteerd ten behoeve van de gemeenten op het grondgebied van de VRHM. Voor deze piketten geldt
onderstaande regeling. Als uitgangspunt voor deze regeling is de vergoedingsregeling van de
Veiligheidsregio Hollands Midden, voor zover van toepassing, genomen.
Algemeen kader voor de piketregeling bevolkingszorg.
De regels inzake piketdiensten liggen vast in de CAR-UWO:
art. 3:3:1 regelen ter vergoeding bij bereikbaarheid- en/of beschikbaarheidregeling;
art. 6:2:1 extra vakantieverlof á 14,4 uur bij regelmatige piketdiensten;
art. 15:1:10 verplichting om bepaalde werkzaamheden in dienstbelang uit te voeren en daarvoor
beschikbaarheiddiensten te vervullen;
art. 15:1:11 verplichting om in het kader van de Wet veiligheidsregio’s taken te verrichten; ook
1
onder leiding en toezicht van het bevoegd gezag van de veiligheidsregio.
Aanwijzing
Artikel 1
De functionaris op wie (conform artikel 15:1:10 CAR-UWO) de verplichting rust zich buiten de voor hem
geldende werktijden voor regionale piketdiensten ter beschikking te houden heeft aanspraak op een
vergoeding (CAR-UWO art. 3:3:1).
Artikel 2
De functionaris als bedoeld in artikel 1 wordt op voorstel van de directeur veiligheidsregio door het dagelijks
2
bestuur van de ‘leverende organisatie’ aangewezen om in geval van rampen en crisis werkzaamheden te
verrichten onder leiding en toezicht van het bevoegd gezag.
Artikel 3
Aanwijzing geschiedt uitsluitend indien de functionaris voldoet aan de, voor de functie waarvoor hij wordt
aangewezen, noodzakelijke functionele eisen en beschikt over competenties, zoals nader omschreven in het
bij de functie behorende kwalificatieprofiel.
Vergoeding
Artikel 4
3
1. De beschikbaarheidvergoeding bedraagt € 178,50,- bruto per piketweek (peildatum april 2012) .
2. Met verwijzing naar artikel 6:2:1 CAR UWO wordt eenmalig op jaarbasis aan de
piketfunctionarissen een vaste vergoeding toegekend ter hoogte van de contante waarde van 14,4
arbeidsuren. Dit bedrag wordt berekend op basis van het maximum uurloon van de functieschaal
4
waarop de functie is ingeschaald .
1

De volledige teksten van de genoemde CAR-UWO artikelen zijn opgenomen in de bijlage.
De leverende organisatie is de organisatie die een medewerker als piketfunctionaris beschikbaar stelt voor
een regionale pool.
3
De algemene salarismutaties voor de sector gemeenten, zoals die in het LOGA worden overeengekomen,
zijn wat betreft het percentage en de ingangsdatum van overeenkomstige toepassing op dit bedrag.
4
conform bijlage IIa salaristabel gemeenteambtenaren per 1 april 2012 nieuwe structuur
2
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3.
4.

De vergoeding voor daadwerkelijke inzet per gewerkt buiten kantooruren uur is gebaseerd op het
maximum uurloon van de schaal waarop de functie is ingeschaald. Inzet tijdens de geldende
werktijden wordt geacht via het bij de hoofdfunctie behorende salaris te zijn vergoed.
De reiskostenvergoedingsregeling van de organisatie waarmee de functionaris rechtspositioneel is
verbonden blijft van toepassing.

Artikel 5
1. De in artikel 4 bedoelde vergoedingen wordt door de ‘leverende organisatie’ aan de eigen
medewerker uitgekeerd.
2. De ‘leverende organisatie’ wordt voor de kosten van deze vergoeding gecompenseerd door de
Veiligheidsregio Hollands Midden.
3. De verstrekte vergoedingen (art. 4, lid 1-3) worden verhoogd met een percentage voor de sociale
lasten werkgevers à 25%.
Invulling piketpool
Artikel 6
De piketregeling wordt ingevuld door een pool (4-6 medewerkers) op basis van een gelijkwaardig
piketrooster. Dit rooster wordt per kalenderjaar opgesteld en loopt van maandag 09.00 uur tot de
daaropvolgende maandag 09.00 uur.
Overig
Artikel 7
Op de functionaris ligt de verplichting om te allen tijde verplichte lessen te volgen en deel te nemen aan
oefeningen welke verband houden met de taak.
Artikel 8
Wanneer de functionaris op grond van deze regeling werkzaamheden verricht blijven de rechtspositionele
regelingen van de ‘leverende organisatie’ van toepassing.
Artikel 9
Op deze piketregeling is geen afbouwregeling van toepassing bij beëindiging van het piket.
Artikel 10
Onderdeel van deze regeling is de ‘Uitvoeringsregeling Regionale Piketregeling Bevolkingszorg’.
Vaststelling en Ingangsdatum
Artikel 11
1. Deze regeling treedt in werking met ingang van 01-04-2013.
2. Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Regionale Piketregeling Bevolkingszorg – Veiligheidsregio
Hollands Midden’.
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Bijlage 1 Tekst relevante artikelen CAR-UWO
Artikel 3:3:1
Het college stelt voor de ambtenaar aan wie de verplichting, bedoeld in artikel 15:1:10, tweede lid, onder c,
is opgelegd, regelen ter vergoeding daarvan. Geen vergoeding wordt toegekend, indien uitdrukkelijk is
bepaald, dat bij de vaststelling van de bezoldiging met vorenbedoelde verplichting is rekening gehouden.

Artikel 6:2:1
1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.

Met inachtneming van het bepaalde in artikel 6:2 geeft het college algemene regels met betrekking
tot de duur van de vakantie.
De duur van de vakantie van een ambtenaar die is aangesteld voor een formele arbeidsduur van
minder dan 36 uur per week, wordt naar evenredigheid verminderd.
Bij de in het eerste lid bedoelde algemene regels wordt ten aanzien van de ambtenaren of
bepaalde groepen van ambtenaren voorzien in een vermeerdering van de vakantie op grond van
volbrachte diensttijd of bereikte leeftijd, dan wel van beide, waarbij het bepaalde in het tweede lid
van overeenkomstige toepassing is.
De aan de ambtenaar volgens de in het eerste lid bedoelde algemene regels toekomende vakantie
wordt vermeerderd met 14,4 uren ten aanzien van degene, bedoeld in de artikelen 3:3 en 3:3:1,
indien regelmatig en in belangrijke mate op onregelmatige uren wordt gewerkt, respectievelijk
indien de in artikel 3:3:1 genoemde verplichting regelmatig en in belangrijke mate op de ambtenaar
rust.
In gevallen waarin dit artikel niet voorziet, stelt het college bijzondere regels vast.
In afwijking van het gestelde in artikel 6:2 wordt, met ingang van de dag waarop de
seniorenarbeidsduur van de ambtenaar op grond van artikel 5:1 of 5:3 wordt teruggebracht, de duur
van de vakantie naar evenredigheid verminderd en vervalt het recht op vermeerdering van vakantie
als bedoeld in het derde lid van dit artikel.
Het recht op vermeerdering van de vakantie als bedoeld in het derde lid van dit artikel vervalt met
ingang van de dag waarop de ambtenaar gebruikmaakt van de FPU Gemeenten als omschreven in
hoofdstuk 5a.

Artikel 15:1:10
1.

2.

De ambtenaar is verplicht - nadat hij is gehoord - een andere betrekking te aanvaarden voor de
vervulling waarvan hij in het belang van de dienst is aangewezen, indien deze betrekking hem
redelijkerwijs in verband met zijn persoonlijkheid, zijn omstandigheden en de voor hem bestaande
vooruitzichten kan worden opgedragen.
Indien het college dit in het dienstbelang nodig acht is de ambtenaar verplicht om:
a. tijdelijk niet tot zijn betrekking behorende werkzaamheden te verrichten, dan wel tijdelijk
een andere betrekking waar te nemen;
b. tijdelijk werkzaamheden te verrichten buiten de voor hem vastgestelde werktijden:
c. zich buiten de voor zijn betrekking vastgestelde werktijden ter beschikking te houden. Voor
het gedurende onbepaalde tijd periodiek verrichten van deze beschikbaarheidsdiensten
wordt de ambtenaar schriftelijk aangewezen, indien deze diensten ten minste op
gemiddeld zestig kalenderdagen in een periode van twaalf maanden zullen moeten
worden verricht, hetgeen uit de schriftelijke aanwijzing moet blijken.

Artikel 15:1:11
1. De ambtenaar is verplicht, indien hij daartoe door of namens het college wordt aangewezen, in
tijden van oorlog, oorlogsgevaar of andere buitengewone omstandigheden andere
werkzaamheden te verrichten dan die welke hij gewoonlijk verricht, mits deze werkzaamheden
strekken ter uitvoering van de taak die de gemeente in die tijden heeft of zal krijgen, dan wel ertoe
strekken een zo goed en ongestoord mogelijke uitvoering van die taak te verzekeren.
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2. De ambtenaar is verplicht, indien hij daartoe door het college wordt aangewezen, taken te
verrichten in het kader van de Wet veiligheidsregio’s.
3. In geval van een ramp of crisis als bedoeld in artikel 1 Wet veiligheidsregio’s, is de ambtenaar die is
aangewezen op grond van het tweede lid van dit artikel verplicht de taken in het kader van de Wet
veiligheidsregio’s te verrichten onder leiding en toezicht van het bevoegd gezag van de
veiligheidsregio waar de ramp of crisis plaatsvindt.
4. De ambtenaar, op grond van het eerste of tweede lid aangewezen, is te allen tijde verplicht lessen
te volgen en deel te nemen aan oefeningen welke verband houden met zijn in dat lid aangeduide
taak.
5. De aanwijzing, bedoeld in het eerste of tweede lid geschiedt slechts, indien de persoonlijke
omstandigheden van de ambtenaar zulks redelijkerwijs toelaten.

4
Agendapunt B.5 Bijlage AB VRHM 28-03-2013

Bijlage 2. Model Aanwijzing in Regionale Piketdienst Crisisbeheersing
Betreft: Aanwijzing in Regionale Piketdienst Crisisbeheersing
Geachte {naam functionaris},
Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden is op basis van de Wet Veiligheidsregio’s
belast met de organisatie van de rampenbestrijding en crisisbeheersing op het grondgebied van de 25
gemeenten die deel uit maken van de Gemeenschappelijk Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden. In
toenemende mate wordt voor de organisatie van de rampenbestrijding en crisisbeheersing gebruik gemaakt
van regionale teams (de zogenaamde piketpools), waarin functionarissen participeren uit één van de
deelnemende organisaties van de Gemeenschappelijke Regeling.
Op voordracht van de directeur veiligheidsregio {NAAM?} bent u aangewezen als {FUNCTIENAAM}. Hierbij
maken wij gebruik van de mogelijkheden die de CAR-UWO (artikel: 15:1:10, lid 2c en artikel: 15:1:11, lid 2)
ons biedt om gemeentelijke medewerkers aan te wijzen om beschikbaarheidsdiensten en taken te verrichten
in het kader van de Wet Veiligheidsregio’s.
Door te participeren in één van de regionale piketpools is het voorstelbaar dat u werkzaamheden uitvoert
onder leiding van een ander bevoegd gezag dan het bevoegd gezag waar uw reguliere functie onder valt.
Ondanks dit gegeven, dat mogelijk gemaakt wordt op basis van CAR-UWO (artikel 15:1:11, lid 3), blijft u
rechtspositioneel verbonden aan onze organisatie.
Voor uw deelname aan de piketpool ontvangt u een bereikbaarheid- en beschikbaarheidvergoeding van €
178,50,- per piketweek waarin u bereikbaar en beschikbaar dient te zijn. Eventuele inzeturen buiten
kantoortijden kunt u bij ons declareren op basis van de bij de piketfunctie behorende functieschaal. Voor de
volledige regeling verwijs ik graag naar de bijgevoegde Regionale Piketregeling Bevolkingszorg –
Veiligheidsregio Hollands Midden.
Als laatste willen we u wijzen op de verplichting (CAR-UWO art. 15:1:11 lid 4) om lessen te volgen en deel te
nemen aan oefeningen welke verband houden met bovengenoemde functie.
In het vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
Het bevoegd gezag
NB:
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan de natuurlijke of rechtspersoon die door dit besluit rechtstreeks in zijn
belang wordt getroffen, daartegen een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan door of namens wie het besluit is
genomen.
Een bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken na de bekendmaking van het besluit.
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B.6
Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden
1. Algemeen
Onderwerp:
Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:

KVT 2013
Algemeen Bestuur

Opgesteld door:
Datum:

H. Baardscheer (BHM)
28 maart 2013

B.6

Bijlage(n):

-

Portefeuille:

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

Status:

Besluitvormend

Datum:

/

Vervolgtraject
besluitvorming:

2. Besluit
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Kennis te nemen van het bestuurlijke proces om te komen tot afstemming over de grote
wijzigingen in de update van de Kazerne Volgorde Tabel (KVT) per 14 januari jl.;
2. In te stemmen met het onderscheid tussen “gedurende werktijd” en “buiten werktijd” bij de
berekening van de opkomsttijden ten behoeve van de update van de KVT. Dit in afwijking van
de berekeningsmethode die gebruikt is bij het vaststellen van de opkomsttijden in het
dekkingplan Brandweer Hollands Midden 2012;
3. In te stemmen met de voorgestelde oplossing voor de dekkingsproblematiek binnen de
gemeente Bodegraven. Hierbij wordt voor een overzienbare periode voor de situatie “buiten
werktijd” dezelfde tijd aangehouden als voor de situatie “gedurende werktijd”. Hiermee wordt
“buiten werktijd” niet de volgens de berekeningen gemiddeld genomen snelste
brandweereenheid gealarmeerd in een deel van Bodegraven, maar de brandweereenheid
van de kazerne Bodegraven. Voor de bedoelde periode, de gegeven omstandigheden en het
feit dat brandweerzorg toch binnen de wettelijke maximale opkomsttijd geleverd kan worden,
is dat aanvaardbaar.

3. Toelichting op het besluit
Vijf jaar na de invoering van de eerste Kazerne Volgorde Tabel (KVT) is op 14 januari jl. de
vernieuwde KVT operationeel geworden voor Brandweer Hollands Midden en Brandweer Katwijk.
In afgelopen vijf jaar is veel gebeurd binnen de brandweerorganisatie en het werkgebied
waardoor een verbeterde versie noodzakelijk is om onze klant optimaal te kunnen bedienen. Dit
alles op basis van de gedachte, en het besluit, dat de snelste hulp sturen bij het bestrijden van
incidenten. Dit moet geheel los staan van een gemeentegrens.
Een aantal wijzigingen in het systeem worden doorgevoerd maar ook wordt gerekend met de
prestatie van de afgelopen periode. De oude KVT was deels nog gebaseerd op cijfers van voor
2007 en veel handmatig ingevoerde gegevens op basis van informatie uit de oude gemeentelijke
brandweren. Omdat nu de KVT volledig wordt toegepast in de regio en er voor alle kazernes
kleine maar ook grote veranderingen plaatsvinden, is in de afgelopen periode veel gesproken
over de invoer van de vernieuwde versie. In die gesprekken is duidelijk geworden dat er nog een
aantal verbeteringen konden worden doorgevoerd. Een deel van deze verbeteringen zijn mee
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genomen in de vernieuwde versie en een deel wordt in de komende periode onderzocht en
uitgevoerd waar mogelijk.
In de komende periode zal gezamenlijk gewerkt blijven worden aan een verbeterde versie die,
conform eerdere afspraak, normaal gesproken één keer per jaar op basis van operationele
prestaties wordt bijgesteld Daar waar bijvoorbeeld geografische wijzigingen noodzakelijk zijn kan
dat nagenoeg direct uitgevoerd worden.
Tijdens de voorbereidingen voor de nieuwe KVT is naar voren gekomen dat de gevolgen voor vijf
vrijwillige kazernes groot waren. Het gaat hierbij om de kazernes Bodegraven, Leiderdorp,
Oegstgeest, Voorschoten en Waddinxveen. Zij zouden, op basis van realistische opkomsttijden,
een substantieel deel van hun verzorgingsgebied moeten overdragen aan buurkazernes. Dit zou
gevolgen kunnen hebben voor de vitaliteit van de betreffende vijf vrijwillige kazernes. Er dient
hierbij nadrukkelijk gewezen te worden op het feit dat dit niet het gevolg is van de verminderde
betrokkenheid, inzet en snelheid van de brandweervrijwilligers, maar dat het te maken heeft met
de nabijheid van een beroepskazerne (Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten), een ongunstige
ligging van de kazerne ten opzichte van het verzorgingsgebied (Bodegraven) of het gevolg is van
het niet eerder doorvoeren van operationele grenzen (KVT) in 2007/2008 (Waddinxveen).
Op verzoek van het Dagelijks Bestuur en de portefeuillehouder Brandweer, heeft er twee keer
bestuurlijk overleg plaatsgevonden met de burgemeesters van de betreffende vijf vrijwillige
kazernes. Het uitgangspunt van de KVT, de snelste hulp voor de burger, heeft nooit ter discussie
gestaan in deze overleggen. Wel is opnieuw bekeken wat de gevolgen zijn van de nieuwe KVT en
welke aanpassingen noodzakelijk en mogelijk zijn zonder af te wijken van de kern van het KVTprincipe. Het resultaat van dit overleg wordt hieronder vermeld.

4. Conclusies:
Door onderscheid te maken tussen ‘gedurende werktijd’ en ‘buiten werktijd’, in afwijking van de
rekenmethodiek in het vastgestelde dekkingplan 2011-2015, is een beter en meer acceptabel
voorstel verkregen. Deze wijziging is acceptabel omdat de beschikbaar van
brandweervrijwilligers, in het algemeen, groter is ‘buiten werktijd’. Het verschil is gemiddeld
genomen niet groot, maar voor sommige kazernes wel substantieel genoeg.
Tevens bleek gedurende de uitwerking dat er nog kleine foutjes in het aangeleverde
kaartmateriaal aanwezig waren, soms met grote gevolgen. Herstel van deze zaken levert een
verbetering op voor de betreffende vrijwillige kazernes.
Verder worden er in de komende periode worden door de betreffende gemeenten en de
brandweer in gezamenlijkheid nog inspanningen geleverd om de uitruktijd van de betreffende
kazernes te verbeteren.
De problematiek van de kazerne Bodegraven kon hiermee niet worden opgelost. Deze kazerne
werd in de oorspronkelijke versie van de KVT ‘buiten werktijd’ nagenoeg overbodig. Dit raakt
echter niet alleen de vitaliteit van de kazerne Bodegraven, maar ook, om andere redenen, van de
buurkazernes. Het verzorgingsgebied van deze kazernes, en daarmee het aantal uitrukken, zou
zo groot worden, dat het redelijkerwijs niet te verwachten is dat zij dit zouden kunnen waarborgen.
Daar komt nog bij dat een kazerne in Bodegraven, gezien het gebied, een belangrijke rol zal
moeten blijven spelen bij opschaling en restdekking. Daarom is voor de kazerne Bodegraven
geanalyseerd welke (beïnvloedbare) factoren tot deze forse verkleining van het
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verzorgingsgebied hebben geleid. Veruit de grootste oorzaak is de decentrale ligging van de
kazerne op een industrieterrein gebleken waardoor de uitruktijd erg lang is.
Deze constatering is voor de burgemeester van Bodegraven-Reeuwijk reden om een onderzoek
te starten naar een nieuwe, betere locatie voor de kazerne Bodegraven, dan wel met name voor
de uren ‘buiten werktijd’ een (tijdelijke) alternatieve locatie voor de brandweer te realiseren.
Verwacht wordt dat het onderzoek voor 1 juni 2013 is afgerond en dat de (tijdelijke) alternatieve
locatie in gebruik genomen kan worden voor het einde van dit jaar. Dit betekent dat omwille van
dit tijdspad en omdat zowel de burgemeester van Bodegraven-Reeuwijk als de brandweerleiding
het van belang vinden dat de kazerne Bodegraven vitaal blijft, er voor gekozen is om in de nieuwe
KVT voor de situatie “buiten werktijd” dezelfde tijd aan te houden als voor de situatie “gedurende
werktijd”. Hiermee wordt “buiten werktijd” niet de volgens de berekeningen gemiddeld genomen
snelste brandweereenheid gealarmeerd in een deel van Bodegraven, maar de brandweereenheid
van de kazerne Bodegraven. Voor de bedoelde periode, de gegeven omstandigheden en het feit
dat brandweerzorg toch binnen de wettelijke maximale opkomsttijd geleverd kan worden, is dat
aanvaardbaar.

5. Kader
Het op 10 november 2011 door het AB vastgestelde dekkingsplan 2011 – 2015.

6. Consequenties
Financiële gevolgen
De kosten voor een eventuele verplaatsing van de kazerne Bodegraven en de (tijdelijke)
alternatieve locatie worden gedekt binnen de begroting van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.
Conform de afspraken binnen de gemeenschappelijke regeling worden dergelijke kosten niet
afgewenteld op de andere deelnemende gemeenten.
Personele gevolgen
Geen.

7. Aandachtspunten / risico’s
Afzonderlijke “maatwerkoplossingen” kunnen er toe leiden dat de KVT operationeel
onbruikbaar/onbetrouwbaar wordt. Met het KVT-systeem en daarmee met het principe “de snelste
hulp voor de burger”, dient derhalve zorgvuldig te worden omgegaan. In het achterliggende
proces van totstandkoming van de nieuwe KVT is dit ook gebeurd.

8. Implementatie en communicatie
Het bestuur van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk wordt door de eigen burgemeester
geïnformeerd. De vrijwilligers van de kazerne Bodegraven worden door de brandweerleiding
geïnformeerd.

9. Bijlagen
-
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10. Historie besluitvorming
Sinds 2007 wordt er gewerkt met operationele grenzen. In 2008 is door het bestuur de opdracht
verstrekt de resultaten te monitoren en de KVT jaarlijks bij te stellen. In verband met het proces
van regionalisering van de brandweer in 2009-2011 is de bijstelling in deze periode door het
bestuur uitgesteld.
Het Algemeen Bestuur heeft in haar vergadering op 10 november 2011 het Dekkingsplan 2011 –
2015 vastgesteld waarin de update van de KVT is opgenomen.
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B.7
Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden
1. Algemeen
Onderwerp:
Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:
Portefeuille:
Vervolgtraject
besluitvorming:

Aanvulling dekkingsplan
brandweer
Algemeen Bestuur

Opgesteld door:

H. Baardscheer (BHM)

Datum:

28 maart 2013

B.7

Bijlage(n):

CHECK!!!!!

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

Status:

Besluitvormend

Datum:

/

2. Besluit
Het Algemeen Bestuur besluit:
1.
de volgende overzichten per gemeente en regionaal vast te stellen:
a.
de grafische weergave van objecten en overschrijdingen per gemeenten;
b.
de grafische weergave van markante objecten per gemeente;
2.
vast te stellen dat de tijdsoverschrijding per gemeente bij markante objecten
aanvaardbaar is;
3.
vast te stellen dat de tijdsoverschrijding per gemeente aanvaardbaar is;
4.
de regionaal commandant opdracht te geven om te komen met handelingsalternatieven
voor die markante objecten waarbij niet voldaan wordt aan de opkomsttijden en niet
voldaan wordt aan de criteria van de risicoduiding;
5.
de regionaal commandant opdracht te geven de lijst met markante objecten te bewaken
en het bestuur jaarlijks op de hoogte te houden van de ontwikkelingen.

3. Toelichting op het besluit
Korte historie
Op 1 oktober 2010 is de Wet Veiligheidsregio’s in werking getreden. Volgens artikel 14 van deze
wet stelt het bestuur van de veiligheidsregio ten minste een maal per 4 jaar een beleidsplan vast.
Volgens lid 2a van dit artikel omvat dit beleidsplan in ieder geval een beschrijving van de beoogde
operationele prestaties. In het dagelijkse spraakgebruik staat dit onderdeel van het beleidsplan
bekend onder de benaming “dekkingsplan”.
Op 10 november 2011 heeft het Algemeen Bestuur het “Dekkingsplan 2011–2015” voor de
Brandweer Hollands Midden vastgesteld. (Bijlage 3)
Voorafgaand aan deze vaststelling is e.e.a. uitgebreid in de districtscolleges en in de vergadering
van het Dagelijks Bestuur van 8 september 2011 toegelicht.
Het “Dekkingsplan 2011-2015” alsmede het bijbehorende document “Operationele Prestaties
2006 –2010” is vervolgens aan V&J aangeboden.
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Landelijke ontwikkelingen
Niet elke veiligheidsregio heeft tijdig een adequaat dekkingsplan opgeleverd. In het Algemeen
Overleg van de Tweede Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie van 26 mei 2011 heeft de
minister van V&J een onderzoek van de Inspectie Veiligheid en Justitie toegezegd. Het doel van
dit onderzoek was enerzijds helderheid te verschaffen of elke veiligheidsregio over een wettelijk
voorgeschreven en bestuurlijk vastgesteld dekkingsplan beschikt, waarin normen voor
opkomsttijd zijn opgenomen. Anderzijds moet het inzicht bieden in de daadwerkelijk geleverde
prestaties van de brandweer waar het de opkomsttijden betreft.
Dit onderzoek heeft geleid tot het rapport “Ter Plaatse” dat in juni 2012 door het IOOV is
opgeleverd.
Voor de Veiligheidsregio Hollands Midden is in Tabel 4 van het genoemde rapport opgenomen
dat het Dekkingsplan Hollands Midden een nieuw plan is na inwerkingtreding van de Wvr en
tevens dat het is opgesteld conform de Bvr. Deze kwalificatie kregen slechts 3 van de 25 regio’s.
Hierbij is door IOOV de algemene opmerking geplaatst dat: “Geen enkele regio heeft (op
objectniveau) de objecten die niet binnen de van toepassing zijnde tijdnormen bereikt kunnen
worden als zodanig aangewezen. Evenmin is gemotiveerd waarom dat zo is. Ook zijn op dat
niveau geen ‘compenserende’ maatregelen getroffen om het veiligheidsniveau weer op peil te
brengen”.

Situatie Hollands Midden
Hoewel in de beslisnotitie voor het Algemeen bestuur aan bovenstaande opmerking wel aandacht
1
is besteed is de opmerking van IOOV feitelijk juist. In Hollands Midden is de keuze gemaakt om
in het besluit generiek te duiden dat er overschrijdingen zijn en niet per object. Dit is om
praktische redenen gedaan, het betreft 252.603 objecten. Ook de motivering voor deze
afwijkingen zijn generiek gedaan en niet per object.
Omdat geen enkele regio in redelijkheid in staat is om per object de afwijking vast te stellen en
tevens per object te motiveren waarom dat zo is en er ook per object geen “compenserende”
maatregelen zijn getroffen heeft de minister aan de Tweede Kamer toegezegd met een
2
handreiking te komen teneinde onnodige administratieve last te voorkomen.
1

Het belangrijkste doel van het dekkingsplan is dat het bestuur een expliciet en kenbaar besluit neemt over
het repressieve zorgniveau en om daarover verantwoording af te leggen aan de deelnemende gemeenten,
burgers en bedrijven in de regio. Indien het bestuur voor bepaalde locaties opkomsttijden vaststelt die
afwijken van de tijdnormen, dient het ingevolge artikel 3.2.1 onder 2 Bvr de keuze van de locatie en de mate
van afwijking te motiveren. Met het nu voorliggende besluit over het dekkingsplan wordt de motivatie niet
specifiek per object geduid. Ook wordt de mate van afwijking niet specifiek geduid. Deze gegevens worden
wel beschikbaar gesteld aan de desbetreffende gemeenten.

2

“De Inspectie VenJ constateert dat mijn interpretatie van ‘per locatie’ inzichtelijk maken waar wordt
afgeweken van normtijden, namelijk per object in de regio, een grote administratieve belasting is voor de
veiligheidsregio’s. Ook het Veiligheidsberaad stelt zich op datzelfde standpunt. Ik zal met het VB en andere
relevante partijen een werkwijze ontwikkelen voor de registratie en definiëring van de ’afwijkingen
per locatie’. Op basis van die werkwijze moeten veiligheidsregio’s zorgen voor een sluitende registratie van
de afwijkingen van de normtijden in hun regio. Ik wil de administratieve last hierin terugdringen en de
uitvoerbaarheid van de Wet vergroten, zonder dat afbreuk wordt gedaan aan de landelijke wettelijke kaders.
“
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Op 22 november 2012 heeft de Minister een handreiking aan de voorzitters van de
veiligheidsregio’s gestuurd met het verzoek de dekkingsplannen conform de handreiking te
actualiseren. (bijlage 2)
Voor Hollands Midden betekent dit een aanvulling op het eerder vastgestelde dekkingsplan. In
deze aanvulling wordt per gemeente of deel van een gemeente grafisch zichtbaar gemaakt waar
de objecten met een bepaalde tijdnorm zich bevinden in de gemeente, welke objecten binnen c.q.
buiten de tijdnorm bereikt kunnen worden, alsmede de mate van overschrijding (bijlage 4 per
gemeente).
Nieuw in de handreiking zijn de “markante objecten”. Deze ‘markante objecten’ zijn relatief gering
in aantal en kunnen per object gemotiveerd worden. Ook deze zijn grafisch weergegeven. Voor
een nadere uitleg van de werkwijze waarop de markante objecten in beeld zijn gebracht en hoe
de beoordeling heeft plaatsgevonden, wordt verwezen naar bijlage 1.
Met het gevraagde besluit over de aanvulling op het dekkingsplan borgt het bestuur van de
VRHM:
dat er met de uitvoering van deze aanvulling voldaan wordt aan de eisen van de Wet
veiligheidsregio’s (artikel 14 lid 2);
de aansluiting met het door de minister in november 2012 aangeleverde “handreiking
registratie afwijkingen opkomsttijden en motivatie”.

4. Kader
-

Wet veiligheidsregio’s artikel 14 lid 2
Het op 10 november 2011 door het AB vastgestelde dekkingsplan 2011 – 2015 (zie
bijlage 3)
De door de minister in november 2012 aangeleverde “handreiking registratie afwijkingen
opkomsttijden en motivatie” (zie bijlage 2)

5. Consequenties
Geen financiële consequenties. Het vervolg kan worden uitgevoerd binnen de bestaande
formatie.

6. Aandachtspunten / risico’s
Brandweer Hollands Midden is inmiddels qua inrichting zo ver dat een betere risico-inschatting
gemaakt kan worden. Hiertoe is een werkwijze vastgesteld. Deze werkwijze biedt, breder dan
voor het dekkingsplan, een goede kans om de risico’s beter in beeld te krijgen. Projecten als
“Geen nood bij brand”en het “Brandweerrisicoprofiel” dragen hier aan bij.

7. Implementatie en communicatie
De resultaten worden ter kennis gebracht van de gemeenten. Voor de communicatie is een
communicatieplan opgesteld, vergelijkbaar met het communicatieplan bij de vaststelling van het
dekkingsplan. Dit is besproken met de portefeuillehouder.
Het Dagelijks Bestuur heeft n.a.v. de bespreking van dit voorstel besloten een brief te sturen aan
de minister, waar in wordt verzocht om een andere oplossing voor de landelijke problemen met
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opkomsttijden/dekkingsplan. Er dient nu een theoretische en rekenkundige exercitie doorlopen te
worden, die niet bijdraagt aan meer veiligheid. Overigens heeft de inspectie V&J wel
geconstateerd dat het dekkingsplan van Brandweer Hollands Midden, als een van de weinigen in
het land, voldoet aan de wettelijke kaders.

8. Bijlagen / leeswijzer
1. Werkwijze
In de werkwijze wordt beschreven op welke wijze de markante objecten in beeld zijn gebracht
en hoe de beoordeling heeft plaatsgevonden.
2. Handreiking Minister V&J
De handreiking is een document dat de minister heeft gemaakt om regio’s meer duidelijkheid
te verschaffen over hoe er omgegaan moet worden met de tekst uit het Bvr.
3. Beslisnotitie AB d.d. 10-11-2011
Hier is ter informatie de eerdere besluitvorming rond het dekkingsplan meegestuurd.
4. Dataset bestaande uit grafische weergave van objecten en overschrijdingen per gemeente
(incl. totaal overzicht regio), grafische weergave van markante objecten per gemeente,
motivatie van overschrijdingen per gemeente (2 bijlagen per gemeente).
Het uitgebreide overzicht van de markante objecten op objectsoort en adressen, etc. is
verkrijgbaar bij de Brandweer Hollands Midden.

9.

Historie besluitvorming

Het Algemeen Bestuur heeft in haar vergadering op 10 november 2011 het Dekkingsplan 2011 –
2015 vastgesteld.
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B. Bijl. 1
Bijlage 1

Werkwijze gemotiveerd afwijken bij overschrijdingen binnen het
dekkingsplan: risicobeoordeling
Stap 1

Vaststellen dataset

Dataset op basis van de BAG is sterk vervuild en niet toereikend voor het maken van een
risicobeoordeling (Een tandarts wordt bijvoorbeeld gezien als een kritische
gezondheidszorgfunctie). Aanvullende datasets van gebruiksvergunningplichtige objecten en
BRZO-bedrijven kunnen helpen de dataset van de BHM compleet te maken.

Stap 2

Risicoduiding

Aspecten: BIO-aspecten + effect wijze van optreden (= O-aspect van de BRW)
BIO: Bouwkundig (B); Installatietechnisch (I); Organisatorisch (O).
Markante objecten

gebruiksfunctie

Specifiek Risico

Gezondheidszorg
Cellengebouw
Logies
Onderwijs < 12 jaar
Bijeenkomst (kinderdagverblijf)
BRZO

Stap 3

Niet of verminderd zelfredzaam
Niet zelfredzaam
Onbekendheid met object
Geen
Niet of verminderd zelfredzaam
Effecten voor de omgeving bij een incident

Beoordeling van de risico’s

Generieke Criteria:
Bouwkundig (B):
duiding op basis van gegevens toezicht (expert judgement,)
Installatietechnisch (I): duiding op basis van gegevens toezicht (expert judgement)
Organisatorisch (O):
duiding op basis van expertise

gebruiksfunctie

B

I

O (BHV)

Verwachte
repressieve
inzet

V

Cellengebouw

Na ’92: V
Voor ‘92: X
V

V

Overdag: V
Nacht: X
V

Logies*
Onderwijs < 12 jaar
Bijeenkomst (KDV)
BRZO

V
V
V
maatwerk

V
V
V
maatwerk

V
V
V
V

Ondersteunen
ontruiming
Ondersteunen
ontruiming
Blussing
Blussing
Blussing
Beperken van de

Gezondheidszorg

Agendapunt B.7 Bijlage 1 AB VRHM 28-03-2013

effecten voor de
omgeving mbv
bronbestrijding

Op plaatsen waar een X staat is altijd een individuele beoordeling nodig. Dit betreft met name:
• De gezondheidszorgfuncties
• De logiesfunctie (hotels en pensions > 10 personen) in bepaalde gemeenten
• Na de individuele beoordeling blijkt of nadere maatregelen noodzakelijk zijn. (stap 4)
Daar waar een V staat is per gebruiksfunctie een quick scan uitgevoerd. Uit deze quick scan is
niet gebleken dat nadere maatregelen noodzakelijk zijn.

Stap 4

Benoemen handelingsalternatieven

1. Generiek
a. Informeren objecten waar een overschrijding berekend is.
b. Wijzen op verantwoordelijkheden gebruiker
c. Generieke handelingsalternatieven (vluchtplan, BHV-plan ed)
2. Specifiek
Het treffen van specifieke maatregelen is altijd maatwerk waarvoor een integrale benadering
nodig is.
• Bouwkundige maatregelen
• Installatietechnische maatregelen (brandbeveiligingsinstallaties)
• Organisatorische maatregelen
• Bedrijf (BHV) => relatie met “Geen nood bij Brand”
• Brandweer
• Gemeente
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B.2 Bijl. 3
Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden
1. Algemeen
Onderwerp:

Operationele Prestaties BHM
2006 t/m 2010 en Dekkingsplan
2011-2015

Opgesteld door:

J.G.A. Baardscheer,
directeur BHM/OV

Voorstel t.b.v.
vergadering:

Algemeen Bestuur

Datum:

10-11-2011

Agendapunt:

B.2

Bijlage(n):

3

Portefeuille:

Brandweer; K.J.G. Kats

Status:

Besluitvormend

Vervolgtraject
besluitvorming:

N.v.t.

Datum:

N.v.t.

2. Besluit
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. kennis te nemen van het rapport Operationele Prestaties BHM 2006 t/m 2010.
2. het rapport Dekkingsplan BHM 2011-2015 vast te stellen.
3. Op basis van de in artikel 3.2.1 van het Besluit veiligheidsregio’s genoemde tijdnormen, de volgende
gemotiveerde afwijkingen vast te stellen:
Overschrijding/minuten
Totaal aantal objecten
Overschrijding absoluut
Overschrijding in % van norm
4.

5.

6.
7.
8.

5 min.
12.980
12.239
94,3%

6 min.
29.315
27.646
94,3%

8 min.
293.259
201.864
68,8%

10 min.
39.522
10.854
27,5%

totaal
375.076
252.603
67,4%

de afwijking voor de tijdnormen, conform artikel 3.2.1 lid 2, als volgt te motiveren:
a.
de rapportage Operationele Prestaties BHM 2006 t/m 2010 vertoont een bestendig resultaat;
b.
het is onmogelijk om op korte en middellange termijn extra brandweerposten te realiseren;
c.
het is onwaarschijnlijk dat het realiseren van extra brandweerposten de meest efficiënte
oplossing is voor het verbeteren van de brandweerzorg in de volle breedte (kosten versus
resultaat);
d.
de Veiligheidsregio Hollands Midden beschikt op dit moment over een adequate repressieve
brandweerzorg.
de regionaal commandant brandweer op te dragen onderzoeken te doen naar de aard en ernst van de
overschrijdingen van de tijdnormen en aan het bestuur aan te geven bij welke objecten aanvullende
maatregelen noodzakelijk zijn om risico’s met grote impact te voorkomen c.q. te beheersen;
dat voor geen van de objecten in Hollands Midden de inzet van een ondersteuningseenheid voor redden
en blussen op hoogte (autoladder/hoogwerker) altijd noodzakelijk is;
de eerder genomen bestuursbesluiten, zoals verwoord in bijlage 4, pagina 45 van het Dekkingsplan
2011-2015 ten aanzien van aantal en de locatie van autoladders te bevestigen;
de regionaal commandant brandweer op te dragen het dekkingsplan 2011-2015 uit te voeren
overeenkomstig het beginsel van operationele grenzen. Dit zal leiden tot aanpassing van de
kazernevolgorde tabel. Daar waar substantiële verschuivingen vanuit het uitrukgebied tussen posten
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9.

ontstaan, licht de Brandweer Hollands Midden dit toe in het bestuurlijk overleg met de desbetreffende
burgemeester;
zich uit te spreken voor het landelijk ontwikkelen van een ‘wegingskader beargumenteerd afwijken’ met
preventieve, organisatorische en overige maatregelen waarbij het onwenselijk is dat de Veiligheidsregio
Hollands Midden hierin een eigen koers vaart;

3. Toelichting op het besluit
a. Eerdere besluitvorming
In de besluitvorming tot vaststelling van het dekkingsplan 2005 is expliciet vermeld dat gebruik werd
gemaakt van convenanten. Met de besluitvorming van het nieuwe Dekkingsplan 2011-2015 voor de
Brandweer Hollands Midden komen de convenanten tussen de gemeenten in Hollands Midden te vervallen.
In geval van interregionale samenwerking worden (nieuwe) convenanten afgesloten.
Ook in 2008 is onderzoek gedaan naar de opkomsttijden van de brandweer Hollands Midden. De resultaten
hiervan zijn aangeboden aan het bestuur.
b. Hoofdlijnen van het rapport Operationele Prestaties 2006 t/m 2010
Overeenkomstig de bestuursopdracht van 2008 zijn de metingen van de operationele prestaties van de
brandweerkorpsen over de jaren 2008, 2009 en 2010 in onze regio in kaart gebracht. Deze zijn afgezet
tegen de in de effectrapportage opgenomen metingen over de jaren 2006 en 2007 om een vergelijking te
kunnen maken over meerdere jaren. De jaren 2006 en 2007 betroffen metingen vòòr de invoering van de
zogenoemde operationele grenzen. In deze rapportage wordt beoordeeld hoe de brandweer ten opzichte
van de geldende normtijden heeft gepresteerd en welk effect de invoering van het werken naar operationele
grenzen heeft gehad. Het rapport dient de feitelijke metingen over de afgelopen jaren vast te leggen met het
oog op vergelijkingsmateriaal dat voor de komende jaren in het licht van de normen uit de Wet
veiligheidsregio nodig is. Het dekkingsplan 2011-2015 maakt onderdeel van die ontwikkeling uit.
De resultaten op regionaal niveau zijn weergegeven in de volgende tabel:

Regio
2006
2007
2008
2009
2010

Binnenbrand
Totaal <= 9 m > 9 m
100% 75%
25%
100% 77%
23%
100% 77%
23%
100% 80%
20%
100% 83%
17%

Procentueel
Overig
Oms Melding
Totaal <= 9 m > 9 m Totaal <= 9 m > 9 m
100%
68%
32%
100% 60%
40%
100%
70%
30%
100% 69%
31%
100%
78%
22%
100% 71%
29%
100%
76%
24%
100% 67%
33%
100%
76%
24%
100% 66%
34%

Totaal
100%
100%
100%
100%
100%

Totaal
<= 9 m
67%
71%
76%
74%
74%

>9m
33%
29%
24%
26%
26%

Naar de opbouw en inhoud van het rapport wordt opgemerkt dat de geleverde prestaties zijn weergegeven
op basis van operationele grenzen. Dit houdt in dat het niet per definitie de prestatie van een (voormalig,
lokaal) korps zelf is, maar een optelsom van de brandweerposten die in de betreffende gemeente een deel
van het verzorgingsgebied gezamenlijk voor hun rekening hebben genomen. Voor alle (toenmalige)
gemeenten zijn de prestaties uitgewerkt. De metingen betreffen de opkomsttijden van de prio 1-uitrukken.
De gegevens zijn ontleend aan het systeem dat de gemeenschappelijke meldkamer registreert en
vergeleken met normatieve opkomsttijd van 9 minuten. In totaal zijn over de jaren 2006 tot en met 2010 in de
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meting 22.077 meldingen betrokken en vergeleken. Het rapport bevat diverse dwarsdoorsneden die waar
nodig afzonderlijk zijn toegelicht.
Volgens de meetmethodiek in het rapport operationele prestaties is de aannametijd door de meldkamer nog
buiten beschouwing gelaten. De wel meegetelde alarmeertijd blijkt stabiel te zijn. Dat geldt ook voor de
uitruktijden van vrijwilligers en beroepskorpsen. Factoren die de prestaties significant kunnen beïnvloeden
zijn er, dankzij de invoering van de operationele grenzen, niet of nauwelijks meer.
Tot 1 oktober 2010 (de invoering van de Wet veiligheidsregio’s) werd een 9-minuten-norm aangehouden.
Een 100%-score waarbij de brandweer altijd binnen die norm ter plaatse is, is praktisch en financieel
onmogelijk en heeft met name te maken met aspecten als fysieke infrastructuur, locaties, bereikbaarheid en
verkeersdrukte.
Naar landelijke prestaties gemeten presteren de korpsen in Hollands Midden voor wat betreft opkomsttijden
gemiddeld tot goed. Belangrijk is duidelijk te kunnen maken hoe de brandweer in de komende jaren
brandrisico’s denkt te kunnen voorkomen, te verkleinen en te beheersen. De feitelijke operationele prestaties
zullen in de toekomst ook worden afgezet tegen de geleverde kwaliteit en het garanderen van de
inzetbaarheid en effectiviteit in relatie tot de kosten die het met zich meebrengt.
c. Hoofdlijnen van het Dekkingsplan 2011-2015
Het wettelijk kader
Op 1 oktober 2010 is de Wet veiligheidsregio's (Wvr) in werking getreden. Tegelijkertijd met de Wvr trad ook
het onderliggende Besluit veiligheidsregio's (Bvr) in werking. Hierin zijn de normtijden
(inspanningsverplichting voor de opkomst) vastgesteld. Het dekkingsplan geeft aan in hoeverre de
brandweer aan haar wettelijke taken kan voldoen.
Het geeft ook aan welke objecten niet tijdig kunnen worden bereikt. Ook wordt een doorkijk gegeven op
welke thema’s de brandweerzorg daar waar nodig, in brede zin, kan worden verbeterd.
Het bestuur van een veiligheidsregio kan, mits gemotiveerd, van de normtijden afwijken. Volgens de
toelichting van het Bvr heeft het bestuur de bevoegdheid andere tijden vast te stellen als de afweging in
kosten en baten, rekening houdend met het risicoprofiel, daartoe aanleiding geeft. Hier geeft de wetgever
duidelijk aan dat brandveiligheid breder is dan opkomsttijden alleen.
Het belangrijkste doel van het dekkingsplan is dat het bestuur een expliciet en kenbaar besluit neemt over
het repressieve zorgniveau en om daarover verantwoording af te leggen aan de deelnemende gemeenten,
burgers en bedrijven in de regio. Indien het bestuur voor bepaalde locaties opkomsttijden vaststelt die
afwijken van de tijdnormen, dient het ingevolge artikel 3.2.1 onder 2 Bvr de keuze van de locatie en de mate
van afwijking te motiveren. Met het nu voorliggende besluit over het dekkingsplan wordt de motivatie niet
specifiek per object geduid. Ook wordt de mate van afwijking niet specifiek geduid. Deze gegevens worden
wel beschikbaar gesteld aan de desbetreffende gemeenten. De opkomsttijd mag niet hoger zijn dan 18
1
minuten ). In Hollands Midden beperkt de overschrijding van de 18 minuten norm zich tot maximaal 1
minuut. Het betreft ongeveer 0,02% van het aantal objecten in Hollands Midden.
2
Het Bvr schrijft voor dat het bestuur vaststelt voor welke objecten de inzet van een ondersteuningseenheid
voor redden en blussen op hoogte (autoladder/hoogwerker) altijd noodzakelijk is. In dit voorstel neemt het
Algemeen Besuur het besluit dat voor geen enkel object in Hollands Midden de inzet van een
autoladder/hoogwerker altijd noodzakelijk is. Dit omdat het aanwijzen van deze objecten geen enkele
toevoeging aan het veiligheidsniveau oplevert. Met een aanwijzing wordt slechts bereikt dat het bestuur
1
2

Art. 3.2.1, leden 2 en 3 van het Besluit veiligheidsregio’s.
Art. 3.2.2 van het Besluit veiligheidsregio’s.
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zichzelf een inspanningsverplichting oplegt die niet haalbaar is en waarover achteraf verantwoording moet
worden afgelegd. Om het huidige zorgniveau op dit punt wel te kunnen garanderen is het van belang de
bestaande verdeling van de autoladders binnen de regio te handhaven. Om deze reden zijn de besluitpunten
5 en 6 opgenomen.
Inzicht in het dekkingsplan 2011-2015
In het dekkingsonderzoek zijn maar liefst 375.000 (BAG-)objecten in Hollands Midden betrokken, dit conform
de wettelijke verplichting van de Wet BAG (verplichting per 1 juli 2011). Verder is gebruik gemaakt van de
gerealiseerde opkomsttijden over de afgelopen vijf jaar (vanuit het rapport Operationele Prestaties BHM
2006-2010). In de nieuwe metingen is ook de aannametijd van de GMK – een nieuw vereiste –
meegenomen. Een derde bron voor het verzamelen van gegevens is recent en betrouwbaar kaartmateriaal
van met name de wegenstructuur.
onderverdeling van de risico-objecten naar hun functies:
functie/minuten
celfunctie
verschillende winkelfuncties
verschillende woonfuncties
gezondheidsfunctie
logiesfunctie
onderwijsfunctie
bijeenkomstfunctie
industriefunctie
kantoorfunctie
overige gebruiksfunctie
sportfunctie

5 min.
9
11.885
1.086

6 min.

29.315

8 min.

10 min.

5.756
283.540
1.245
1.988
730

12.980

29.315

293.259

2.520
12.532
4.685
19.280
505
39.522

5 min.
12.980
12.239
94,3%
3,3%

6 min.
29.315
27.646
94,3%
7,4%

8 min.
293.259
201.864
68,8%
53,8%

10 min.
39.522
10.854
27,5%
2,9%

totaal
9
17.641
313.941
1.245
1.988
730
2.520
12.532
4.685
19.280
505
375.076

totaal
375.076
252.603
67,4%
67,4%

overschrijding van de norm:
Overschrijding/minuten
Totaal aantal objecten
Overschrijding absoluut
Overschrijding in % van norm
Overschrijding in % van totaal

Het gaat om de inzetbaarheid van en het tijdig leveren van kwaliteit door de brandweer op de hulpvraag van
de burger en de bedrijven. De geleverde repressieve zorg in de afgelopen jaren verandert niet door het
vaststellen van het dekkingsplan; die zorg blijft minimaal dezelfde. Bovendien zijn de
beïnvloedingsmogelijkheden door de brandweer of die van de gemeente op de ruimtelijke ordening beperkt.
Het is niet realistisch te veronderstellen dat de kazerneconfiguratie zomaar kan worden uitgebreid. Er
worden door de wetgever hogere eisen aan de brandweer gesteld. Het dekkingsplan geeft daarentegen wel
aanleiding om te bezien in welke situaties de zorg kan worden geoptimaliseerd.

4. Kader
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De kaders liggen in de Brandweerwet 1985, de Handleiding brandweerzorg (1992), de onderzoeken van de
Inspectie Openbare Orde en Veiligheid ‘Operationele Prestaties Brandweer opkomsttijden’ (december 2007),
de Wet veiligheidsregio’s en het Besluit veiligheidsregio’s.

5. Consequenties
De belangrijkste consequenties zijn in de besluitpunten verwoord. Belangrijk zijn de uitkomsten van de
discussie die op landelijk niveau wordt gevoerd over de normtijden en kwaliteitseisen voor de brandweer.
Zodra voldoende inzicht in de bijzondere risico’s is verkregen zal de regionaal commandant hierover,
inclusief eventueel te nemen maatregelen, voorstellen inbrengen.

6. Aandachtspunten / risico’s
Voor de externe communicatie is een bestuurlijke samenvatting opgesteld. Over de woordvoering worden
aparte afspraken gemaakt en deze worden gecommuniceerd met de burgemeesters.

7. Implementatie en communicatie
De gemeentespecifieke gegevens zijn in de rapporten verwerkt en worden met de desbetreffende
burgemeesters doorgenomen door de districtscommandanten BHM.

8. Bijlagen
1. Bestuurlijke samenvatting.
2. Rapport Operationele Prestaties Brandweer Hollands Midden 2006 t/m 2010.
3. Rapport Dekkingsplan 2011-2015.

9. Historie besluitvorming
Dekkingsplan op basis van SAVE (AB 2005), Effectrapportage Operationele grenzen en Operationele
prestaties 2006 en 2007 (AB van 27-03-2008), Aanpassing operationele grenzen (DB 04-03-2010),
Bespreking concept rapporten Operationele Prestaties en dekkingsplan (DB 8-9-2011).
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B.8

Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden
1. Algemeen
Onderwerp:

Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:
Portefeuille:
Vervolgtraject
besluitvorming:

Mandaat aanpassing AB besluit
Stichting Historisch Brandweermaterieel Hollands Midden
(AB actiepunt 104)
Algemeen Bestuur

Opgesteld door:

A. de Regt (BHM)

Datum:

28 maart 2013

B.8

Bijlage(n):

-

G-j. Kats (DB(
H. Meijer (VD)
/

Status:

Besluitvormend

Datum:

/

2. Besluit
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. het onderstaande besluit van het Algemeen Bestuur bij agendapunt BG.3 Oprichting
Stichting Historisch Brandweermaterieel Hollands Midden d.d. 10 november 2011 in te
trekken:
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. tot de oprichting van een stichting om een financiële en organisatorische bijdrage te
leveren aan de instandhouding van het historisch brandweermaterieel in de
Veiligheidsregio Hollands Midden en (gezamenlijk) activiteiten te ontplooien ter
ondersteuning van de binding met en zichtbaarheid van Brandweer Hollands Midden;
2. hiertoe de statuten en het medewerker reglement van de Stichting en de format
overeenkomst met aan de Stichting verbonden partijen vast te stellen;
3. hiervoor uit, maar passend binnen, de Programmabegroting Brandweer Hollands Midden
maximaal € 25.000 jaarlijks aan de Stichting beschikbaar te stellen voor het realiseren
van haar doelstellingen;
4. de portefeuillehouder brandweer binnen het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio
Hollands Midden, de heer K.J.G. Kats, in het kader van bestuurlijke betrokkenheid de rol
van beschermheer van de Stichting op zich te nemen.
2.
bovenstaand besluit te vervangen door het navolgende besluit (wijzigingen zijn
onderstreept):
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. kennis te nemen van de oprichting van de Stichting Historisch Brandweermaterieel
Hollands (SHBHM) Midden om een financiële en organisatorische bijdrage te leveren aan
de instandhouding van het historisch brandweermaterieel in de Veiligheidsregio Hollands
Midden en (gezamenlijk) activiteiten te ontplooien ter ondersteuning van de binding met
en zichtbaarheid van Brandweer Hollands Midden;
2. kennis te nemen van de statuten en het medewerker reglement van SHBHM en de format
overeenkomst met aan de stichting verbonden partijen;
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3. hiervoor uit, maar passend binnen, de Programmabegroting Brandweer Hollands Midden
maximaal € 25.000 jaarlijks aan SHBHM beschikbaar te stellen voor het realiseren van
haar doelstellingen;
4. de portefeuillehouder brandweer binnen het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio
Hollands Midden, de heer K.J.G. Kats, in het kader van bestuurlijke betrokkenheid de rol
van beschermheer van SHBHM op zich te nemen.

3. Toelichting op het besluit
Door burgemeester Bloemen zijn (herhaaldelijk) vragen gesteld over de correctheid van het
besluit van het Algemeen Bestuur d.d. 10 november 2011 over de oprichting van de stichting voor
het behoud van het Historisch Brandweermaterieel in Hollands Midden. Geconstateerd moet
worden dat burgemeester Bloemen gelijk heeft.
De intentie was om het Algemeen Bestuur te informeren over de voortgang op dit dossier (n.a.v.
gevoeligheden tijdens het regionaliseringsproces) en te laten besluiten de stichting een subsidie
toe te kennen. Het was niet de bedoeling, en ook niet nodig, om te besluiten tot op het oprichten
van de stichting. De Veiligheidsregio/Brandweer Hollands Midden heeft de stichting niet (mede)
opgericht. Wel heeft de Veiligheidsregio/Brandweer Hollands Midden, naast de genoemde
subsidie, organisatorische ondersteuning geboden bij de oprichting, maar is, zoals reeds
gememoreerd, zelf geen partij in de oprichting van de stichting.
Het Algemeen Bestuur behoefde dan ook niet in te stemmen met de oprichting van de stichting,
statuten, reglement en overeenkomst met verbonden partijen. Dit is niet duidelijk genoeg in de
besluittekst gekomen. En dient dus aangepast te worden.
Het verzoek aan het Algemeen Bestuur is om het oude besluit d.d. 10 november 2011 in te
trekken en te vervangen door onderstaand nieuw besluit. Hiermee kan ook actiepunt 104 van de
lijst actiepunten Algemeen Bestuur, als afgehandeld worden beschouwd.
In te trekken besluit:
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. tot de oprichting van een stichting om een financiële en organisatorische bijdrage te leveren
aan de instandhouding van het historisch brandweermaterieel in de Veiligheidsregio Hollands
Midden en (gezamenlijk) activiteiten te ontplooien ter ondersteuning van de binding met en
zichtbaarheid van Brandweer Hollands Midden;
2. hiertoe de statuten en het medewerker reglement van de Stichting en de format
overeenkomst met aan de Stichting verbonden partijen vast te stellen;
3. hiervoor uit, maar passend binnen, de Programmabegroting Brandweer Hollands Midden
maximaal € 25.000 jaarlijks aan de Stichting beschikbaar te stellen voor het realiseren van
haar doelstellingen;
4. de portefeuillehouder brandweer binnen het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio
Hollands Midden, de heer K.J.G. Kats, in het kader van bestuurlijke betrokkenheid de rol van
beschermheer van de Stichting op zich te nemen.
Nieuwe besluit (wijzigingen ten opzicht van het in te trekken besluit zijn onderstreept)
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. kennis te nemen van de oprichting van de Stichting Historisch Brandweermaterieel Hollands
(SHBHM) Midden om een financiële en organisatorische bijdrage te leveren aan de
instandhouding van het historisch brandweermaterieel in de Veiligheidsregio Hollands Midden
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en (gezamenlijk) activiteiten te ontplooien ter ondersteuning van de binding met en
zichtbaarheid van Brandweer Hollands Midden;
2. kennis te nemen van de statuten en het medewerker reglement van SHBHM en de format
overeenkomst met aan de stichting verbonden partijen;
3. hiervoor uit, maar passend binnen, de Programmabegroting Brandweer Hollands Midden
maximaal € 25.000 jaarlijks aan SHBHM beschikbaar te stellen voor het realiseren van haar
doelstellingen;
4. de portefeuillehouder brandweer binnen het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio
Hollands Midden, de heer K.J.G. Kats, in het kader van bestuurlijke betrokkenheid de rol van
beschermheer van SHBHM op zich te nemen.

4. Kader
Besluit Algemeen Bestuur van 10 november 2011 inzake de Stichting Historisch
Brandweermaterieel Hollands Midden.

5. Consequenties
Het gewijzigde besluit heeft geen juridische en financiële consequenties.

Aandachtspunten / risico’s
Geen.

6. Implementatie en communicatie
In de formele stukken van het Algemeen Bestuur zal het besluit van het Algemeen Bestuur van 10
november 2011 worden aangepast.

7. Bijlagen
Geen.

8. Historie besluitvorming
-

Algemeen Bestuur 10 november 2011
Algemeen Bestuur 8 november 2012 (vragen n.a.v. het verslag)
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B.9

Informatienotitie Veiligheidsregio Hollands Midden
1. Algemeen
Onderwerp:

Korpsjaarplan 2013 Brandweer
Hollands Midden

Opgesteld door:

H. Zuidijk (BHM)

Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:

Algemeen Bestuur

Datum:

28 maart 2013

B.9

Bijlage(n):

1

Portefeuille:

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

Status:

Informatief

Vervolgtraject
besluitvorming:

/

Datum:

/

2. Toelichting
De Brandweer Hollands Midden is op 1 januari 2011 formeel gestart als nieuwe
brandweerorganisatie. Zij is gevormd uit de 25 gemeentelijke brandweerkorpsen en het
regiobureau van de toenmalige regionale brandweer. Dit starttijdstip ligt inmiddels twee
kalenderjaren achter ons.
Mensen die de brandweer nodig hadden, hebben in de achterliggende jaren weinig of niets
gemerkt van deze grote organisatieverandering. De hulpverlening en dienstverlening aan de
inwoners en de gemeentebesturen is onverstoord gecontinueerd. Vanuit die invalshoek lijkt de
opvatting gerechtvaardigd dat de nieuwe organisatie al volledig is ingeregeld. Toch is daarvan
nog geen sprake. Zowel in 2011 als in 2012 is veel werk verzet om de nieuwe organisatie in te
richten en in te regelen. Ook in 2013 is dat nog steeds een belangrijk thema.
Het korpsjaarplan 2013 beschrijft met name de voornemens die verband houden met de verdere
organisatie-inrichting. Het accent zal daarbij liggen op het verder en beter op elkaar afstemmen
van de activiteiten binnen en tussen de sectoren risicobeheersing, operationele voorbereiding,
incidentbestrijding, middelen en concernstaf. Daarnaast komen activiteiten aan de orde gericht op
het verder verkrijgen van overzicht en inzicht. Dit met als doel om in 2014, conform de
vastgestelde Routekaart Cebeon, voorstellen te kunnen presenteren om de brandweerzorg te
financieren voor de som van de fictieve uitkeringen voor brandweerzorg in de algemene uitkering
van het gemeentefonds van de 25 gemeenten binnen de veiligheidsregio.
Dit jaarplan draagt de titel ‘uit de steigers’. Nadat in 2011 het fundament is gelegd, is in 2012 het
organisatiebouwwerk verder opgetrokken. De volledige organisatie-inrichting zal naar verwachting
vier jaar in beslag nemen. Het bouwproces ligt op schema; het bouwwerk kan dit jaar uit de
steigers.

3. Kader


Brandweer Hollands Midden:samen sterker dan alleen!, Inrichtingsplan op hoofdlijnen, d.d.
18 december 2009

Agendapunt B.9 AB VRHM 28-03-2013







Organisatieplan Brandweer Hollands Midden, d.d. 1 september 2010
VRHM Regionaal Beleidsplan 2012 – 2015
Mutidisciplinaire werkplannen 2013
Routekaart Cebeon d.d. 29 maart 2012
Programmabegroting programma Brandweer d.d. 28 juni 2012

4. Consequenties
Het jaarplan 2013 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 2013.

5. Aandachtspunten / risico’s
Terugkijkend op de eerste twee jaren als nieuwe brandweerorganisatie, kan geconcludeerd
worden dat de externe prestaties (incidentbestrijding, risicobeheersing, bestuurlijke
advisering/ondersteuning) naar behoren zijn. De interne organisatiekracht dient echter versterkt te
worden, om zowel de externe prestaties te kunnen blijven leveren c.q. verder te kunnen
verbeteren als ook te kunnen voldoen aan de bestuurlijke opdracht om te komen tot het Cebeonkostenniveau.

6. 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´.

7. Bijlagen
1. Korpsjaarplan 2013 Brandweer Hollands Midden

8. Historie besluitvorming
Zie kader.
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B.9 bijlage
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1 Inleiding
De Brandweer Hollands Midden is op 1 januari 2011 formeel gestart als nieuwe
brandweerorganisatie. Zij is gevormd uit de 25 gemeentelijke brandweerkorpsen en het
regiobureau van de toenmalige regionale brandweer. Dit starttijdstip ligt inmiddels twee
kalenderjaren achter ons.
Mensen die de brandweer nodig hadden, hebben in de achterliggende jaren weinig of niets
gemerkt van deze grote organisatieverandering. De hulpverlening en dienstverlening aan de
inwoners en de gemeentebesturen is onverstoord gecontinueerd. Vanuit die invalshoek lijkt de
opvatting gerechtvaardigd dat de nieuwe organisatie al volledig is ingeregeld. Toch is daarvan
nog geen sprake. Zowel in 2011 als in 2012 is veel werk verzet om de nieuwe organisatie in te
richten en in te regelen. Ook in 2013 is dat nog steeds een belangrijk thema.
Het korpsjaarplan 2013 beschrijft met name de voornemens die verband houden met de verdere
organisatie-inrichting. Het accent zal daarbij liggen op het verder en beter op elkaar afstemmen
van de activiteiten binnen en tussen de sectoren risicobeheersing, operationele voorbereiding,
incidentbestrijding, middelen en concernstaf. Daarnaast komen activiteiten aan de orde die
gericht zijn op het verder verkrijgen van overzicht en inzicht. Dit met als doel om in 2014, conform
de vastgestelde Routekaart Cebeon, voorstellen te kunnen presenteren om de brandweerzorg te
financieren voor de som van de fictieve uitkeringen voor brandweerzorg in de algemene uitkering
van het gemeentefonds van de 25 gemeenten binnen de veiligheidsregio.
Dit jaarplan draagt de titel ‘uit de steigers’. Nadat in 2011 het fundament is gelegd, is in 2012 het
organisatiebouwwerk verder opgetrokken. De volledige organisatie-inrichting zal naar verwachting
vier jaar in beslag nemen. Het bouwproces ligt op schema; het bouwwerk kan dit jaar uit de
steigers.
Dit jaarplan blikt in hoofdstuk 2 terug op 2012. Op de resultaten van dit jaar bouwen we in 2013
verder. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 stilgestaan bij de missie, visie en doelstellingen van de
Brandweer Hollands Midden in de komende jaren. Op basis van dit meerjarendoorkijkje zal in
hoofdstuk 4 worden ingegaan op dat wat in 2013 gerealiseerd moet worden. Dit vormt de kern
van dit jaarplan. Tot slot beschrijven hoofdstuk 5 en 6 respectievelijk de financiën en de wijze van
verantwoording over de realisatie van de voornemens in dit jaarplan.
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2 Terugblik op 2012
Voor dat wordt ingegaan op de voorgenomen activiteiten voor het jaar 2013 wordt in dit hoofdstuk
een korte terugblik op 2012 gemaakt. Daarbij zal eerst ingegaan worden op activiteiten die zich
kenmerken als anticipatie op externe ontwikkelingen en doorontwikkeling van de interne
organisatie. Het hoofdstuk wordt afgesloten met vermeldenswaardige resultaten vanuit het going
concern.
Anticipatie op externe ontwikkelingen
Organisatorische en financiële meerjaren strategie
Het eerste jaar van de BHM (2011) was een planloos jaar. Begin 2012 is daarom ingezet op een
meerjarenplan en vaststelling van een financiële strategie om op termijn aan de Cebeon-norm te
kunnen voldoen. Een en ander is vastgelegd in het bestuurlijk vastgestelde Korpsjaarplan 2012,
met daarin de werkvolgorde in meerjarenperspectief en een ‘de routekaart Cebeon’. De
belangrijkste kaders hieruit worden herhaald in de hoofdstukken 3, 4 en 5 van dit Korpsjaarplan.
Voorbereiding samenvoeging meldkamer Hollands Midden en Haaglanden
In 2012 is besloten tot samenvoeging van de meldkamers Hollands Midden en Haaglanden.
De operationele gevolgen hiervan voor wat betreft alarmeringsprocessen en procedures, zijn door
werkgroepen in kaart gebracht en in geval van verschillen van harmonisatieadviezen voorzien.
Heroriëntatie risicobeheersing en samenwerking met de omgevingsdiensten
De BHM heeft als doelstelling dat zij in 2014 risicogestuurd werkt. Om dit vorm te geven is in
2012 gestart met de totstandkoming van het brandweerrisicoprofiel. Daarnaast zijn met de start
van de omgevingsdiensten nieuwe samenwerkingsvormen tussen gemeenten, BHM en deze
nieuwe partner ontstaan. Door deze ontwikkeling en mede als antwoord op de grote diversiteit
van toezichtvormen binnen de huidige werkwijze is het nut en de noodzaak van
brandveiligheidstoezicht door de brandweer opnieuw in een visie vastgelegd. Tenslotte zijn met
de omgevingsdiensten West-Holland en Midden-Holland en VRHM samenwerkingsafspraken
vastgelegd in een convenant. Dit zijn afspraken op het gebied van risicobeheersing,
crisisbeheersing en informatievoorziening.
Doorontwikkeling van de interne organisatie BHM
Het Korpsjaarplan 2012 heeft als titel ‘Samen optrekken’. Het fundament van BHM is in 2011
gelegd en 2012 stond in het teken van de basis op orde brengen, zowel binnen de primaire
processen als bedrijfsvoering. Dit met als doel de interne organisatie door te ontwikkelen en te
versterken. Deze opgaaf gold niet alleen voor de afzonderlijke organisatieonderdelen en de door
hen te leveren producten en diensten, maar ook voor de onderlinge samenwerking en
procesvoering.
Voor de ontwikkeling en versterking van de eigen organisatie zijn in 2012 onderstaande zaken
gerealiseerd:
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-

-

Er is een traject gestart met leidinggevenden over de samenwerking tussen sectoren
binnen een procesingerichte, risicogestuurde en resultaatgerichte organisatie.
De te leveren externe en interne producten en diensten zijn gedefinieerd.
De nieuwe Ondernemingsraad is geïnstalleerd en er is gestart van een nieuw
Georganiseerd Overleg.
Personeelsregelingen op het gebied van werktijden, verlof, arbeidsomstandigheden en
sociale aangelegenheden zijn geïmplementeerd. De laatste twee thema’s zijn eveneens
voor de brandweervrijwilligers uitgewerkt.
Er is een eenduidig 24-uurs rooster voor beroepspersoneel voorbereid (kazernes Leiden
Noord, Leiden Zuid, Alphen aan den Rijn en Gouda).
Het traject Persoonlijke ArbeidsVoorwaarden (PAV) voor kantoor- en beroepspersoneel is
afgerond.
De personeelsdossiers van de brandweervrijwilligers zijn op orde gebracht.
De organisatorische en financiële verhouding tussen de PersoneelsVerenigingen
vrijwilligers en BHM is uitgewerkt.
Om het facilitair management binnen BHM te verbeteren heeft de sector Middelen een
doorontwikkeling gemaakt in haar interne dienstverlening. Tevens hebben op alle
vrijwillige kazernes, op vier na, brandweervrijwilligers een rol binnen de facilitaire
werkzaamheden opgepakt.

Going concern
Reguliere activiteiten en producten BHM
In 2012 heeft Brandweer Hollands Midden 7625 incidenten afgehandeld en ….
brandveiligheidsadviezen uitgebracht. Bij … objecten is een bezoek in het kader van
brandveiligheidstoezicht gebracht. Door de vrijwilligers zijn 73.510 uren geoefend. Daarnaast is
op teamniveau binnen de hoofdstructuur van de crisisbeheersing geoefend met als doel de
(multidisciplinaire) samenwerking tussen teams en informatie-uitwisseling door te ontwikkelen.
Vaststelling dekkingsplan en aanpassing Kazerne Volgorde Tabel
In 2011 heeft het Algemeen Bestuur het dekkingsplan, conform de Wet Veiligheidregio’s, voor
BHM vastgesteld en daarmee tevens de opdracht gegeven de Kazerne Volgorde Tabel1 aan te
passen, inclusief de toepassing van de operationele grenzen. Het uitgangspunt is dat, voor wat
betreft de uitruk van de eerste tankautospuit (TS), het korps wordt gealarmeerd dat het snelste ter
plaatse kan komen, ongeacht naar welke gemeente uitgerukt moet worden.
Inkoop zeven tankautospuiten
Samen met de regio Limburg – Noord is een aanbesteding van tankautospuiten afgerond. Van
deze order zijn zeven tankautospuiten voor BHM bestemd. Deze worden inmiddels ingericht.
Oplevering nieuwbouw kazerne Lekkerkerk en verbouwing kazerne Lisse

1 KVT = structuur voor inzet van eenheden gebaseerd op verwerkingstijden van de meldkamer, de uitruktijden per
kazerne en de rijtijden naar het betreffende adres
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De nieuwbouw van kazerne Lekkerkerk is opgeleverd. De kazerne in Lisse is verbouwd. Hierdoor
kon een huurlocatie opgezegd worden.
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3 Missie, visie, doelstellingen en werkvolgorde
In het Korpsjaarplan 2012 is het belang geschetst van een gedeeld toekomstbeeld en de koers
van de Brandweer Hollands Midden in de periode 2011-2014. Dit is verwoord in een missie, visie
en meerjarendoelstellingen. Deze missie, visie en meerjarendoelstellingen worden overgenomen
in dit hoofdstuk van het Korpsjaarplan. Tevens zal in dit hoofstuk ingegaan worden op de
bestuurlijke afspraken uit De routekaart Cebeon (Algemeen Bestuur d.d. 23 maart 2012).
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.

De primaire sectoren voorzien in een bruikbare behoeftestelling welke minimaal
bestaat uit gewenste resultaten en bijbehorende kwaliteit.
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IV.

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.

Tussenjaar 2015
De meerjarendoelstellingen in het Korpsjaarplan lopen van 2011 tot en met 2014. In deze jaren
zal de de Brandweer Hollands Midden belangrijke stappen moeten zetten op weg naar de
Cebeon-taakstelling. Dit traject beslaat drie fasen, conform de bestuurlijk vastgestelde routekaart
Cebeon (zie verder hoofdstuk 5. Financiën). De eerste fase was de periode 2010 - 2012. In deze
periode is 5% taakstelling door efficiënte inrichtingskeuzen gerealiseerd. De tweede fase is 20132015: opnieuw dient 5% taakstelling door interne structurele efficiencywinst gerealiseerd te
worden.
De derde fase is 2016-2017/2018. In deze periode is de ambitie de kosten voor brandweerzorg op
Cebeon-niveau (aanvullend 4,5% effectiviteitswinst) te brengen. Deze effectiviteitswinst moet
behaald worden door introductie van nieuwe brandweerzorgconcepten, waarvoor in 2014
voorstellen Uitvoeren jaarschijf 2014 beleidsplan VRHM worden gedaan aan het bestuur. Op basis
hiervan dient het jaar 2015 opgenomen te worden binnen het meerjarenperspectief van dit
Korpsjaarplan. In 2015 zullen de interne structurele efficiencymaatregelen afgerond moeten
worden, terwijl, op basis van bestuurlijke besluitvorming, gestart zal worden met de invoering van
de nieuwe brandweerzorgconcepten. Hiermee wordt 2015 een tussenjaar.
Een aanvullend argument om het jaar 2015 op te nemen binnen het meerjarenperspectief van dit
Korpsjaarplan is het feit dat deze periode overeenkomt met de planperiode van het regionaal
beleidsplan van de Veiligheidsregio (2012-2015). 2016 wordt dan het gezamenlijke eerste jaar
van het nieuwe meerjaren beleidsplan van zowel de veiligheidsregio als de brandweer.

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 moe(s)ten worden gerealiseerd. 2015 wordt vervolgens een tussenjaar.
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In onderstaande figuur worden de kerndoelstellingen voor de periode 2011 – 2015 gevisualiseerd.

2011
Startjaar
planloos









2012
Samen optrekken



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






2013
Uit de steigers

2014
Op het spoor naar
de toekomst

2015
Tussenjaar

ZICHT OP MOGELIJKHEDEN VOOR
EFFICIENCYWINST EN KWALITEITS
VERBETERINGEN
Planperiode beleidsplan Veiligheidsregio Hollands Midden
Uitvoeren

Uitvoeren

Uitvoeren

Uitvoeren
jaarschijf 2012
jaarschijf 2013
jaarschijf 2014
jaarschijf 2015
beleidsplan
beleidsplan
beleidsplan
beleidsplan
VRHM
VRHM
VRHM
VRHM

Mogelijkheden

Start
De basis op

Afronden
introductie
orde
beschrijving
voor introductie
nieuwe
nieuwe
Opstellen
werkprocessen
brandweerbrandweerzorg

Onderzoeksbrandweerzorg
concepten,
concepten op
risicoprofiel
jaar ten
basis van
Vaststellen
behoeve van
inclusief
besparingsbestuurlijke
produkten en
nieuwe
besluitvorming
diensten
brandweerzorg
kansen, gereed
concepten
voor
Behoeftebestuurlijke
stelling en
samenwerkingbesluitvorming
afspraken
tussen
sectoren
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4 Werkplan 2013 op hoofdlijnen
Voor alle organisatieonderdelen van Brandweer Hollands Midden geldt dat de reguliere taken,
conform het organisatieplan, uitgevoerd worden. Verder worden de actiepunten uit de jaarschijf
2013 van het Regionaal Beleidsplan 2012-2015 Veiligheidsregio Hollands Midden, waarvoor de
Brandweer Hollands Midden verantwoordelijk is voor een adequate uitvoering, uitgevoerd.
Daarnaast levert de Brandweer Hollands Midden een actieve deelname aan de multidisciplinaire
werkgroepen in de veiligheidsregio en overige multidisciplinaire producten en diensten.

Extern presteren, intern versterken!
Terugkijkend op de eerste twee jaren als nieuwe brandweerorganisatie, kan geconcludeerd
worden dat de externe prestaties (incidentbestrijding, risicobeheersing, bestuurlijke
advisering/ondersteuning) naar behoren zijn. De interne organisatiekracht dient echter versterkt te
worden, om zowel de externe prestaties te kunnen blijven leveren c.q. verder te kunnen
verbeteren, als ook te kunnen voldoen aan de bestuurlijke opdracht om te komen tot het Cebeonkostenniveau. Naast de inspanningen hiervoor op sectoraal niveau binnen de
brandweerorganisatie, wordt er in 2013 op concernniveau gestuurd op een aantal versterkingen:
1.
het verbeteren van de interne verbinding (o.a. definiëren producten, kwaliteitsafspraken
en werkprocessen tussen de sectoren Risicobeheersing, Incidentbestrijding en
Operationele Voorbereiding);
2.
het verbeteren van de ondersteuning (o.a. inregelen dienstverlening en standaardiseren
producten van de sectoren Middelen en Concernstaf);
3.
het verbeteren van de besturing (o.a. doorontwikkeling van P&C-cyclus en de opzet van
volledige en actuele administraties).

Versneld versterken
De nog jonge brandweerorganisatie heeft een grote financiële taakstelling (zie ook hoofdstuk 5
Financiën). Tegelijkertijd bevindt de organisatie zich nog in de opbouwfase en dient de
organisatiekracht versterkt te worden. Het bestuur heeft deze uitdaging onderkend en additionele
middelen beschikbaar gesteld via een bestemmingsreserve (Algemeen Bestuur d.d. 28 juni
2012). Hiermee kunnen projecten/ontwikkelingen worden gefinancierd die leiden tot ‘versneld
versterken’: sneller de gewenste en noodzakelijke organisatiekracht behalen, zodat er sneller
voldaan kan worden aan de financiële taakstelling c.q. er daadwerkelijk gekomen kan worden tot
een structurele verlaging van de brandweerkosten tot het Cebeon-kostenniveau. Voorbeelden
hiervan komen verderop in dit hoofdstuk aan de orde bij de beschrijving van de voorgenomen
activiteiten per sector.
Per organisatieonderdeel van Brandweer Hollands Midden zullen in 2013 een aantal specifieke
zaken opgepakt worden, in aanvulling op de reguliere werkzaamheden. Deze worden hieronder
op hoofdlijnen benoemd.
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Risicobeheersing
Om risico’s te kunnen beheersen, moeten risico’s bekend zijn. De Brandweer Hollands Midden
ontwikkelt zich tot een risicogestuurde organisatie. In 2012 is gestart met het opstellen van een
brandweerrisicoprofiel. Dit wordt in 2013 afgerond. Het brandweerrisicoprofiel is een nadere
uitwerking 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. Daarmee vormt het een belangrijke basis om invulling te kunnen
geven aan de bestuurlijke opdracht over de financiering van de brandweerzorg.
In het verlengde hiervan wordt er deelgenomen aan het landelijke project Geen nood bij brand.
Deze inspanningen moeten leiden tot meer inzicht in de risico’s en daarmee tot een verhoogde
brandveiligheid bij zorginstellingen. De leerervaringen naar aanleiding van de brand op 12 maart
2011 bij de zorginstelling Rivierduinen in Oegstgeest zijn hiervoor, ook op landelijk niveau, heel
nuttig.
De kwaliteit en tijdigheid van de brandveiligheidsadvisering aan gemeenten blijft een punt van
aandacht. In 2013 wordt gestart met (multi) evenementenveiligheidsadvisering aan gemeenten.
Tevens worden wettelijke adviestrajecten op het gebied van o.a. BRZO-bedrijven en
bestemmingsplannen, gezamenlijk met partners binnen de VRHM en omgevingsdiensten
opgepakt.
Het aantal ongewenste en onechte meldingen via automatische brandmeldsystemen (OMSmeldingen) blijft, ondanks eerdere inspanningen, te hoog. Daarom wordt het beleid om te komen
tot minder loze meldingen, op basis van het landelijke project STOOM, voortgezet.
De ingezette samenwerking met de Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD) wordt voortgezet.

Incidentbestrijding
Het waarborgen van de paraatheid is een belangrijk onderwerp binnen de Brandweer Hollands
Midden. Op 4 februari 2013 vindt de invoering plaats van het nieuwe rooster van de 24-uursdienst
op de beroepskazernes. Hiermee wordt een belangrijke harmonisatie- en efficiencyslag na de
regionalisering afgerond. Op basis van de ervaringen uit het KVT-proces in 2012, wordt in 2013
gewerkt aan een verdere doorontwikkeling van het KVT-systeem, om zo het systeem
toekomstbestendig te maken voor de jaarlijkse actualisatie.
Het oefenen wordt verder versterkt. Voor zowel het oefenen van de basiszorg als de specialismen
wordt een meerjarig oefenplan opgesteld. Hierin komen niet alleen de inhoudelijke aspecten (op
basis van de landelijke leidraad oefenen), maar ook de organisatorische aspecten van het
oefenen aan bod. Verder wordt de nieuwe landelijke aanstellingskeuring en PPMO-keuring
(Periodiek Preventief Medisch Onderzoek) ingevoerd voor alle repressieve medewerkers.
De jeugdbrandweer is een kweekvijver van toekomstige brandweermannen en –vrouwen. De
organisatie van de huidige zeven jeugdbrandweerkorpsen wordt geharmoniseerd.
Het ingezette vrijwilligersbeleid wordt doorgezet. Hiermee wordt geïnvesteerd in de werving van
nieuwe vrijwilligers, de relatie met de hoofdwerkgever en de algemene vitaliteit van de vrijwillige
kazernes.
Om diverse redenen dienen voor de huidige kazernes Leiden-Noord (verouderde
huisbevesting/ongunstige ligging), Stolwijk (verkoop locatie door gemeente), Bodegraven
(ongunstige ligging) en Zwammerdam (onvoldoende functioneel) herhuisvestingsonderzoeken
uitgevoerd te worden.
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Operationele voorbereiding
De Brandweer Hollands Midden is een lerende organisatie. Naast het verder ontwikkelen en
implementeren van een sluitende (mono- en multi-) evaluatiesystematiek, wordt ook gestart met
het uitvoeren van eigen brandonderzoek (in samenwerking met de Brandweer Haaglanden en de
politie Den Haag).
De vakbekwaamheid van operationele en multidisciplinaire medewerkers wordt vastgelegd in
zogeheten vakbekwaamheidsspaspoorten. De uitvoering van het opleiden en oefenen zal
doorontwikkeld worden. De aandacht gaat uit naar een volledig ingericht werkproces, betreffende
voorbereiding, begeleiding en evaluatie van alle vakbekwaamheidsactiviteiten. Dit wordt met
name afgestemd met belanghebbenden binnen sector Incidentbestrijding en Middelen.
Het bestuur heeft ingestemd met een samengaan van de gemeenschappelijke meldkamers van
Hollands Midden en Haaglanden per medio 2013 (vooruitlopend op de nieuwe landelijke
meldkamerorganisatie). Dit betekent dat o.a. plannen/procedures, inzetvoorstellen en
voertuignummerplan/fleetmap dienen te worden geharmoniseerd in samenwerking met
Brandweer Haaglanden. Het traject van harmonisatie/actualisatie van overige plannen en
procedures, naar aanleiding van de regionalisering, wordt doorgezet.
Ook met de overige veiligheidsregio’s die grenzen aan Hollands Midden (Kennemerland, Utrecht,
Amsterdam-Amstelland, Zuid-Holland Zuid) worden afspraken gemaakt over interregionale
operationele samenwerking. Hiermee kan de hulpverlening in sommige delen van de regio
versneld worden (over-en-weer).
Hoogwater is één van de majeure risico’s in het regionaal risicoprofiel. In samenwerking met o.a.
de waterschappen en TNO wordt gewerkt aan een versterking van de informatiepreparatie bij
hoogwater.
Naar aanleiding van landelijke ontwikkelingen worden alle portofoons vervangen (incl. opleiding
en training in het gebruik van de nieuwe portofoons).
Na een zorgvuldige voorbereiding wordt naar verwachting in 2013 de Digitale
Bereikbaarheidskaart (DBK) ingevoerd. Dit komt tot stand in nauwe samenwerking met alle
andere sectoren.

Middelen
Belangrijke besparingskansen doen zich voor door een effectieve en efficiënte inrichting van de
bedrijfsvoering. Er dient wel versneld versterkt te worden. Dit is op een groot aantal onderwerpen
in gang gezet.
De interne afhandeling van bestellingen (incl. betalingen) wordt gestroomlijnd. De facturenstroom
wordt gedigitaliseerd.
Binnen het facilitaire proces wordt o.a. gekomen tot een verdere productstandaardisatie,
logistieke optimalisatie en leveranciersmanagement. Hiervoor is o.a. een verbetering van het
facilitair managementinformatiesysteem noodzakelijk.
Er wordt gekeken naar de toekomstige organisatie van de ICT-taken.
Binnen het personeelzorgsysteem wordt ESS-MSS geïntroduceerd. Hiermee zijn medewerkers
en leidinggevenden zelf verantwoordelijk voor de juistheid en tijdigheid van bepaalde
personeelsinformatie. De taakverdeling met ADP (salarisadministratie) wordt optimaler ingericht.
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Het personeelsinstrumentarium wordt verder uitgebouwd (o.a. functionerings- en
beoordelingscyclus, opleidingsplan, tweede loopbaanbeleid). Tevens wordt er VGW-beleid
opgesteld (Veiligheid, Gezondheid en Welzijn).
De voorbereidingen voor de evaluatie van het functie- en formatieboek worden opgestart.

Concernstaf
Een groot aantal verbeteringsslagen die eerder zijn genoemd onder het kopje “extern presteren,
intern versterken” worden geïnitieerd vanuit de Concernstaf.
Bij de eerder gedefinieerde producten en diensten, worden kwaliteitsafspraken gemaakt.
Om meer kostentransparantie te verkrijgen worden rekenregels vastgesteld. Gelijktijdig wordt de
Business Intelligence (BI) vormgegeven op basis van de resultaten van de eerdere pre-scan.
Hiermee wordt meer inzicht verkregen in de kosten en prestaties van de brandweer. Beide
trajecten zijn van cruciaal belang om te komen tot de vastgestelde Cebeon-taakstelling.
In 2012 zijn alle binnen de BHM te onderscheiden administraties geïdentificeerd. Op basis
hiervan zal het documentmanagement worden verbeterd door per administratie vast te leggen
door welk informatiesysteem deze administratie wordt ontsloten en op welke wijze de
bijbehorende dossiers worden bewaard.
De integratie van de bedrijfsvoeringssystemen (geïntegreerd informatiesysteemlandschap) wordt
verder versterkt.
Om de interne communicatie en samenhang te verbeteren, wordt een meerjaren
communicatiebeleidsplan opgesteld.
De beleid-, planning- en controlcyclus wordt versterkt, in samenhang met die van de
veiligheidsregio.
Per 1 januari 2014 draagt de gemeente Katwijk haar brandweerzorg over aan de Brandweer
Hollands Midden. In goede samenwerking met de gemeente Katwijk wordt er voor gezorgd dat dit
brandweerkorps zorgvuldig wordt ingevlecht binnen de reeds staande organisatie van Brandweer
Hollands Midden.
In 2014 worden, conform de Routekaart Cebeon, nieuwe brandweerzorgconcepten voorgelegd
aan het bestuur, die moeten leiden tot een daling van de kosten voor de brandweerzorg tot het
Cebeon-niveau. De voorbereidingen hiervoor worden daadkrachtig ter hand genomen.
Met de in 2012 gekozen Ondernemingsraad en ingesteld Georganiseerd Overleg wordt op een
constructieve wijze vorm en inhoud gegeven aan de medezeggenschap.
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5 Financiën
Het financiële meerjarenperspectief van Brandweer Hollands Midden is vastgelegd in de
Routekaart Cebeon (Algemeen Bestuur d.d. 29 maart 2012) en de programmabegroting 2013
(Algemeen Bestuur 28 juni 2012). Voor 2013 betekent dit de eerste van in totaal drie jaarlijkse
tranches die moeten leiden tot een 5%-taakstelling in 2015. De doelstelling is om in 2017, uiterlijk
in 2018, de kosten voor de brandweerzorg te reduceren tot het Cebeon-niveau. Dit betekent dat
na 2015 nog een taakstelling resteert van 4,5%. Conform afspraak zullen hiervoor in 2014
voorstellen worden gedaan.
De financiële taakstelling voor 2013 wordt bereikt door, vooruitlopend op de evaluatie van het
functie- en formatieboek in 2013/2014, openstaande vacatureruimte structureel niet in te vullen.
Dit gaat niet ten koste van de wettelijke taakuitoefening van de brandweer. In 2013 zal ook
onderzocht worden hoe de taakstelling voor 2014 en 2015 ingevuld kan worden.
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6 Vervolg monitoring

Ten behoeve van het management zullen bovenstaande activiteiten uit het Korpsjaarplan 2013
geconcretiseerd worden in een planning per organisatieonderdeel. Het Korpsjaarplan dient zich te
ontwikkelen tot een belangrijk stuurinstrument. 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
De rapportages worden ingepast binnen de P&C-cyclus van de veiligheidsregio.
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B.10

Informatienotitie Veiligheidsregio Hollands Midden
1. Algemeen
Onderwerp:

Werkplan GHOR- bureau HM
2013

Opgesteld door:

Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:

Algemeen Bestuur VRHM

Datum:

C.H.C. van Steensel – van
Hage, manager GHORbureau
28 maart 2013

B. 10

Bijlage(n):

1

Portefeuille:

J. Wienen (DB)
J. Bernsen (VD)
nvt

Status:

Informatief

Datum:

nvt

Vervolgtraject
besluitvorming:

2. Toelichting
Het voorliggende werkplan is een onderdeel van de beleidscyclus Regionaal Beleidsplan
(vastgesteld door het AB VRHM op 10 november 2011) en de begroting 2013 (vastgesteld door
het AB VRHM op 28 juni 2012).
In dit werkplan 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 2013.
Het werkplan heeft een dynamisch karakter: indien actuele en/of onvoorziene omstandigheden
daartoe aanleiding geven worden prioriteiten herzien en nieuwe activiteiten ontwikkeld.
De speerpunten in 2013 zijn:
- advisering risicobeheersing: met name advisering evenementenveiligheid en gebouwde
omgeving
- afspraken ketenpartners: actuele afspraken met partners in de geneeskundige
hulpverlening en beoefenen betrokken medewerkers
- uitwerking van het regionaal crisisplan
- feitelijke overdracht beleidsverantwoordelijkheid geneeskundige zorgprocessen
- informatiemanagement, communicatie en kwaliteitszorg als ondersteunende processen
aan de primaire processen
- mono- en multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen
De Wvr (art.10 sub b) regelt dat de VR het bevoegd gezag adviseert inzake risicobeheersing. De
GHOR heeft daardoor een nadrukkelijke rol in de advisering risicobeheersing.
Steeds meer gemeenten vragen (multidisciplinair) advies over evenementenveiligheid of
gebouwde omgevingsplannen. Deze (gewenste) ontwikkeling kan leiden tot spanning op de
beschikbare adviescapaciteit binnen het GHOR- bureau.

3. Implementatie en communicatie
Nvt

4. Bijlagen
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B.10 Bijl.
Werkplan 2013

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 te verfminderen, volgschades te beperken en zelfredzaamheid te vergroten. De
GHOR 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 te verminderen, volgschades te
beperken en zelfredzaamheid te vergroten. De GHOR stemt hierover af met haar ketenpartners.
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.

Afspraken ketenpartners

Partners met taken in de geneeskundige hulpverlening
De GHOR sluit met zorgpartners convenanten voor de uitvoering van hun taken in de geneeskundige
hulpverlening. Het gaat in totaal om 7 convenanten, nl. met ziekenhuizen, Traumacentrum, huisartsen,
NRK, RAV, GGD en MKA.
Beoogd resultaat:
•
•

De GHOR heeft met alle relevante ketenpartners actuele schriftelijke afspraken over hun taken in de
geneeskundige hulpverlening.
> 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.

Zorgcontinuïteit
De afspraken met ketenpartners over continuïteit van zorg gaan over mogelijke disbalansen van
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zorgaanbod en zorgvraag, zoals bij een uitbraak infectieziekten, sluiting van (delen van) een locatie, een
groot aanbod van cliënten of uitval van nutsvoorzieningen, apparatuur en ICT middelen. De GHOR maakt
deze afspraken met ziekenhuizen, Traumacentrum, RAV, verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg,
gehandicaptenzorg, huisartsen-organisaties, NRK, GGD, GGZ-instellingen en apothekersorganisaties.
Deze partners dienen maatregelen te nemen om de kwaliteit van hun zorgverlening onder alle
omstandigheden te garanderen. Het aantal af te sluiten convenanten en overeenkomsten voor
zorgcontinuïteit met zorginstellingen is 33 in 2012-2013.
Beoogd resultaat
•

De GHOR heeft schriftelijke afspraken met alle relevante zorginstellingen over (de
voorbereiding op) continuïteit van zorg bij rampen en crises.

Planvorming

De GHOR draagt bij aan het regionaal crisisplan, operationele plannen (zoals rampbestrijdingsplannen) en
convenanten van de Veiligheidsregio. De GHOR levert een GHOR-deel aan het plan of een GHORparagraaf en stemt hierover af met haar zorgpartners.
Beoogd resultaat
•

100 % van de door VRHM gevraagde bijdragen aan multidisciplinaire planvorming heeft de GHOR
binnen de gemaakte afspraken uitgevoerd.

Operationele (parate) organisatie

Operationele GHOR-functies
Ca. 200 personen vervullen een operationele functie voor de GHOR. Van de 10 wettelijke GHOR-functies
hebben vier functies een wettelijk verplichte opkomsttijd.
Beoogd resultaat:
•

Functionarissen beschikken over een actuele functiebeschrijving van hun operationele functie.

Opleiden, Trainen, 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.
Beoogd resultaat:
•
•

> 90 % van de GHOR-functionarissen is opgeleid, getraind en geoefend volgens de jaarplanning OTO
van de GHOR.
> 90 % van de opleidingen, trainingen en oefeningen is door de GHOR geanalyseerd en / of
geëvalueerd.
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Materieel en logistiek
Materieel voor de uitvoering van een inzet moet goed functioneren, efficiënt en toereikend zijn en
gebruikers moeten goed zijn geïnstrueerd. Het gaat hierbij om alarmerings- en communicatie- middelen,
beschermende kleding, piketvoertuigen, GNK-c’s en legitimatie- en toegangsmiddelen.
Beoogd resultaat:
•

Materieel voor een inzet functioneert goed, bevordert veilig handelen van gebruikers en het goed
gebruiken is bekend bij gebruikers.

Operationele inzet

De GHOR is belast met de regie en de coördinatie van de geneeskundige hulpverlening van rampen en
crises. De kwaliteit van het voorbereidende werk komt hier 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 geëvalueerde GRIP-inzetten, die monodisciplinair zijn
geanalyseerd en / of geëvalueerd, is binnen de afspraken gerealiseerd.
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2. Toelichting
Richtinggevend voor het voorliggende werkplan 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 en het Besluit 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 OTOactiviteiten.
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 1 januari 2015 worden de OTOactiviteiten met betrekking tot de GNKc gebaseerd op de huidige regelgeving.
Ook 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.
Bij het uitvoeren van de OTO-activiteiten volgens dit werkplan zijn enkele kritische succesfactoren
te benoemen:
 De voortgang van de vorming van de nieuwe regionale eenheid Den Haag (politie) kan tot
aanpassing van de uitvoering van het multidisciplinaire OTO- werkplan leiden en
daarmee ook van het GHOR OTO- werkplan
 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 werkplan beïnvloeden
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De taak met betrekking tot adviseren, ondersteunen en monitoren van zorginstellingen
inzake opleiden, trainen en oefenen wordt dit jaar verder vormgegeven. De mogelijke
effecten zijn nog niet bekend.

3. Implementatie en communicatie
Nvt

4. Bijlagen
Werkplan OTO GHORHM 2013
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B.11 Bijl.
Werkplan OTO 2013

WERKPLAN 2013
OPLEIDEN, TRAINEN EN OEFENEN
GHOR HOLLANDS MIDDEN
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1. Inleiding
1.1. Beleid
Dit GHOR-OTO werkplan 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 (=werkplan OTO) met bijbehorende uitvoeringsplanning.
Dit werkplan OTO is afgestemd met het Multidisciplinair Opleidings-, Trainings- en Oefenbeleidsplan
2010-2013 en op het concept Multidisciplinair Opleidings-, Trainings- en Oefenwerkplan 2013.
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 en het Besluit 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
jaarwerkplan2013. 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 hebben in
2012 een cursus waarnemen gevolgd.
 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 informatiemanagement (GHOR4all) en OTO-plannen en –activiteiten. In de
convenanten met zorginstellingen is een paragraaf gewijd aan opleiden, trainen en oefenen.

1.3. Evaluatie voorgaande jaren
De realisatie van voorgaande werkplannen is geëvalueerd. Uit deze evaluaties en die van de OTOactiviteiten afzonderlijk, zijn verbeterpunten naar voren gekomen ten aanzien van de deelnemers, de
deelnemende teams, de planvorming en van de OTO-activiteiten zelf.
De verbeterpunten die onder verantwoordelijkheid vallen van het GHOR-bureau zijn voor 95%
gerealiseerd, enkele verbeteringen worden in 2013 uitgevoerd. Zie ook het overzicht in paragraaf 2.2.
De overdracht van procesverantwoordelijkheden aan de RAVHM en de GGDHM vindt naar
verwachting in de loop van 2013 plaats. De GHOR behoudt een adviserende en coördinerende rol.
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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 functies genoemd die tot een doelgroep behoren van het
OTO-werkplan 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 taken van de in het Besluit personeel veiligheidsregio’s genoemde functie Commandant van
Dienst Geneeskundig zijn door de GHOR Hollands Midden toegevoegd aan het takenpakket van de
Officier van Dienst Geneeskundig. De OTO-activiteiten voor de OvDG zijn dan 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
Procesmanager multidisciplinair oefenen
Informatiemanager
Informatiecoördinator
Plotter

EV-MDO
PMO
IMM
IMC
IMP

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

2.1.4. In 2013 uit te voeren activiteiten
Uitvoeren van het Monodisciplinaire Opleidings-, Trainings- en Oefenwerkplan 2013.
Uitvoeren van het Multidisciplinaire OTO-werkplan 2013.
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 multidisciplinaire proces van evaluatie tot een onderdeel van het
systematisch evalueren bij de GHOR, dit met inachtneming van bestaande werkwijzen bij de
GHOR;
het toepassen 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;
het conform de convenanten met externe partners verstrekken van OTO-adviezen.

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 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 werkplan 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.
In 2013 zijn opleidingen gepland voor functionarissen die sinds kort in het werkveld van de GHOR
werkzaam zijn en nog geen functiegerichte opleiding hebben gevolgd.
Daarnaast zijn bij- en nascholingen gepland voor functionarissen die maximaal 30 maanden geleden
hun laatste functiegerichte opleiding hebben gevolgd.
Opleidingen voor de functies HIN en HON en AC-GZ zijn in ontwikkeling. De betreffende GHOR
functionarissen gaan deze opleidingen en/of nascholingen volgen.

3.2. Planning multidisciplinair
De in het multidisciplinair werkplan opgenomen opleidingen worden, waar van toepassing, gevolgd.
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Enkele medewerkers van het GHOR-bureau zullen de multidisciplinaire basisopleiding
crisisbeheersing volgen.

4. Trainen en oefenen

4.1. Planning monodisciplinair
Belangrijke uitgangspunten voor het trainen en oefenen zijn de geformuleerde processen, de
organisatie, de verantwoordelijkheidsverdeling, de taken en de competenties.
Deze zijn aan verandering onderhevig en voor een deel nog niet volgens wet- en regelgeving ingericht
en vastgesteld.
Zodra duidelijk is hoe deze uitgangspunten luiden, kan met de implementatie hiervan een aanvang
worden gemaakt. Belangrijk onderdeel van deze implementatie is opleiden, trainen en oefenen.
Vooralsnog wordt bij monodisciplinair trainen en oefenen voortgeborduurd op de uitgangspunten van
voor de veranderde wet- en regelgeving.

4.2. Planning multidisciplinair
In het multidisciplinair OTO werkplan 2013 zijn oefeningen en trainingen opgenomen, waarbij de
GHOR aansluit met monodisciplinaire doelen en deelnemers.
Voor voorbereiding, uitvoeringsbegeleiding en evaluatie van de multi-OTO-activiteiten wordt in 2013
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
Evaluatoren
Deze evaluaties worden door het GHOR-bureau verzameld en verwerkt in een evaluatierapport.
De eruit voortvloeiende verbeterpunten worden geborgd in het kwaliteitssysteem van de GHOR.

5.4. Verbeterpunten
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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.

5.5. Vakbekwaamheidsregistratie en -management
De planning, voorbereiding, deelname en resultaten van alle OTO-activiteiten worden geregistreerd en
daarmee geborgd in het vakbekwaamheidsmanagementsysteem (VMS).

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
Gezien de 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 GHORbureaumedewerkers hierin geschoold en getraind zodra bekend is hoe monitoring plaats vindt.

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 2013 zijn binnen het beschikbare budget begroot (excl. BTW).
Budget externe kosten OTO
Detachering op basis van declaratie
Detachering op basis van urenregistratie
Inkoop opleidingen, trainingen, oefeningen
Accommodatie, catering, materialen
Vakbekwaamheidmanagementsysteem
Deskundigheidsbevordering
Onbepaald
Totaal kosten

€ 258.000
€ 60.000
€ 15.000
€ 153.000
€ 10.000
€ 7.500
€ 7.500
€ 5.000
€ 258.000

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

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 AmbulanceVoorziening Hollands Midden
 de Meldkamer Ambulancezorg van de Gemeenschappelijke Meldkamer Hollands Midden
 de Gemeenschappelijke GezondheidsDienst Hollands Midden
 de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
 het Nederlandse Rode Kruis

7.3. Partijen in de witte kolom, die sleutelfunctionarissen leveren
Er zijn meerdere instellingen en organisaties die functionarissen leveren.
In het vakbekwaamheidsmanagementsysteem (VMS) zijn alle namen van de GHORsleutelfunctionarissen opgenomen. Deze functionarissen nemen deel aan de OTO-activiteiten.

8. Inzet buiten de in het jaarwerkplan opgenomen activiteiten
In dit werkplan wordt weergegeven welke OTO-activiteiten gerealiseerd worden binnen het daartoe
beschikbare budget. Indien er extra budget beschikbaar komt, kunnen andere OTO-activiteiten
worden georganiseerd. Aandachtspunt is de beschikbare capaciteit voor organisatie en deelname.
Als er capaciteit wordt gevraagd ten behoeve van oefeningen die niet in de regionale mono- en
multidisciplinaire werkplannen zijn opgenomen, dan vallen deze buiten de reguliere plannen en
budgetten en komen onder deze paragraaf.

9. Kritische succesfactoren
Bij het uitvoeren van de OTO-activiteiten volgens dit werkplan 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- werkplan leiden en is
daarmee van invloed op de uitvoering van een deel van dit monodisciplinair werkplan.
 De Gemeenschappelijke Meldkamer kan de werkwijze van de functie Coördinator Gewonden
Vervoer moeten wijzigen als gevolg van de samenvoeging met de meldkamer 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 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-jaarwerkplan opgesteld en actueel gehouden. In de jaarplanning worden ook de geraamde
uren voor deelname aan de OTO-activiteiten opgenomen.
Jaarkalender
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Onderstaand in oranje de data waarop de GHOR-HM geen collectieve opleidingen, trainingen en
oefeningen organiseert. Deze data zijn weekenden, schoolvakanties, nationale feestdagen en grote
evenementen in de regio.
In principe wordt op die datums ook niet deelgenomen aan door anderen georganiseerde OTOactiviteiten. Individuele deelnemers worden in overleg wel ingepland.
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X

X

X

Lid Opvangteam Psychosociale hulpverlening

Leider Opvangteam Psychosociale hulpverlening

Lid Kernteam Psychosociale hulpverlening

Leider Kernteam Psychosociale hulpverlening

SIGMA teamlid

SIGMA teamleider

Ambuteam lid

Hoofd Gewondennest

Coördinator Gewondenvervoer

Gezondheidkundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen

Officier van Dienst Geneeskundig *

Commandant van Dienst Geneeskundig *

Operationeel Medewerker GHOR

Hoofd Actiecentrum GHOR

Staffunctionaris GHOR

Hoofd Sectie GHOR (Algemeen Commandant)

Operationeel Directeur Publieke Gezondheid

In 2013 worden de hieronder genoemde functionarissen betrokken bij door de GHOR-HM
georganiseerde OTO-activiteiten:
opleiden
trainen
oefenen
Wettelijk verplichte GHOR-functie
X X
X X X X
X X
X
X
Overige GHOR-functies
X
X
X X X
Bij de GHOR betrokken functie
X
Betrokkenheid bij proces
SMH
X X X X X
X X X X X X X
MMK
X X X X X
X X
IZB
X X X X X
GZO
X X X X X
X
PSH
X X X X
X
X X X
IM
X X X
Lid van multi-team
RBT
X
BT
X
ROT
X X
CoPI
X X
GMK
X
Lid van mono-team
AC-GHOR
X X
MKA
X
Ambuteam
X X
SIGMA
X X
GNK-c
X X X X
KT-PSH
X X
OT-PSH
X
Functie-naam

10
Agendapunt B.11 Bijlage AB VRHM 28-03-2013

OT-PSH

LOT-PSH

KT-PSH

LKT-PSH

SIGMA

SIGMA-TL

Ambuteam

HGN

CGV

GAGS

OvDG

CvDG

OMAc

HAc

STAFF

HSGHOR

ODPG

Functie afkorting

In 2013 worden de hieronder genoemde functionarissen betrokken bij door de GHOR-HM
georganiseerde OTO-activiteiten:
opleiden
trainen
oefenen
Wettelijk verplichte GHOR-functie

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

Evaluator

X

Observator

X

Verpleegkundige Mobiel Medisch Team

X

X

Centralist Meldkamer Ambulancezorg

Plotter

Informatiecoördinator

Informatiemanager

X

Loodspostfunctionaris

Ambulancechauffeur

Ambulanceverpleegkundige

Arts Infectieziektenbestrijding

Bij de GHOR betrokken functie
X
X
X
Betrokkenheid bij proces
SMH
X
X
MMK
IZB
X
GZO
PSH
IM
Lid van multi-team
RBT
BT
ROT
CoPI
GMK
Lid van mono-team
AC-GHOR
X
MKA
Ambuteam
X
SIGMA
GNK-c
KT-PSH
OT-PSH
Functienaam

Arts Mobiel medisch Team

Overige GHOR-functies
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LME

OBS

MMT-VPK

MMT-A

MKA

IMP

IMC

IMM

LPF

ACH

AVPK

IZB

Functie
afkorting
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B.1
Informatienotitie Veiligheidsregio Hollands Midden
1. Algemeen
Onderwerp:
Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:
Portefeuille:
Vervolgtraject
besluitvorming:

Werkplan Oranje Kolom
2013
Algemeen Bestuur

Opgesteld door:

A. Heus (BGC)

Datum:

28-03-2013

B.12

Bijlage(n):

1

H. Eenhoorn (DB)
R. Bitter (VD)
/

Status:

Informatief

Datum:

/

2. Toelichting
Inleiding
Nadat de afgelopen jaren vanuit het bureau gemeentelijke crisisbeheersing (BGC) per jaar een
jaarplan BGC is ontwikkeld, is voor 2013 bewust gekozen voor een werkplan Oranje Kolom.
Hiermee wordt de gezamenlijkheid van de activiteiten van de gemeenten en het BGC
onderstreept. Conform de wens van de gemeenten is bij de activiteiten zoveel mogelijk
aangegeven of en welke capaciteit van de gemeenten wordt gevraagd. Omdat dit per gemeente
kan verschillen is het niet steeds concreet aan te geven. Hiervoor zullen de gemeenten een eigen
inschatting moeten maken.
Input voor dit werkplan is geleverd vanuit:
- beleidsplan VRHM 2012-2015
- jaarplan BGC 2012
- wensen gemeenten
In het overzicht in de bijlage is een scheiding gemaakt tussen de prioriteiten en de going concern
onderwerpen. Voor de prioriteitstelling is afstemming gezocht met de mov-ers en
gemeentesecretarissen
Prioriteiten 2013
1.
Opleiden, trainen, oefenen
Nadat in 2012 de focus vooral heeft gelegen op de implementatie van het deelproces
bevolkingszorg zullen in 2013, conform de afspraken uit het beleidsplan VRHM, een mono-OTO
beleidsplan en de jaarlijkse OTO-productcatalogus worden opgeleverd. Uit 2012 is nog
overgebleven de introductie van een systeem waarin de vakbekwaamheid van
crisisfunctionarissen wordt vastgelegd. Ook dit zal in 2013 worden opgepakt. Naast de
basiscursussen voor de verschillende deelprocessen blijft een belangrijke doelgroep voor
opleiden en trainen het TBZ. De gekozen opzet van 2012 (werken met eigen trainers) zal ook in
2013 ingezet worden.
2.
Implementatie en borging RCP-bevolkingszorg
Dit traject is in 2012 in gang gezet en zal in 2013 een vervolg krijgen. Over de borging en het
beheer van het regionaal crisisplan – bevolkingszorg worden nadere afspraken gemaakt.
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Verschillende activiteiten zijn daarbij aan de orde. Zo is er behoefte aan een mandaatregeling
voor crisisfunctionarissen en zal de inzet van de OVD-Bz medio 2013 worden geëvalueerd.
3.
Netcentrisch werken
De invulling en opleiding/ training van de twee cruciale functies binnen het deelproces
bevolkingszorg (informatiemanager BT en informatiecoördinator TBZ) vragen in 2013 nog
bijzondere aandacht. De keuze is gemaakt voor regionale invulling van deze twee cruciale
functies. Voor de verdere inhoudelijke ontwikkeling van de netcentrische werkwijze voor de
bevolkingszorg processen wordt de aansluiting gezocht met de werkgroep Regionaal Crisisplan –
Bevolkingszorg (onderdeel Informatie) en de multidisciplinaire werkgroep netcentrisch werken die
hierover nadere voorstellen zullen uitwerken.
4.
Vervolg professionalisering crisiscommunicatie
De afgelopen jaren zijn de eerste stappen gezet rondom de professionalisering van de
crisiscommunicatie. De ontwikkelingen op dit terrein staan niet stil. De verschillende lopende
activiteiten zijn eind 2012 in beeld gebracht en de noodzakelijke vervolgstappen worden in het
eerste kwartaal van 2013 in een plan van aanpak uitgewerkt waarna de uitvoering volgt in de
overige drie kwartalen. Samenloop met landelijke ontwikkelingen wordt meegenomen.
5.
Vormgeving samenwerking conform de afspraken gemaakt in 2012 (inclusief
optimaliseren overlegstructuur Oranje Kolom)
In 2012 is de samenwerking tussen gemeenten verder vormgegeven, mede aan de hand van de
discussienotitie blauwdruk samenwerkingsvormen. De gekozen koers (eind november bepaald
door de gemeentesecretarissen) zal in 2013 verder worden uitgewerkt. Dit vraagt inspanning op
lokaal, subregionaal (vier samenwerkingsgebieden) en regionaal niveau. Belangrijk is in 2013 de
bijbehorende overlegstructuur Oranje Kolom te optimaliseren.
6.
Implementatie evenementenkader
Deze activiteit valt in principe buiten het domein van de crisisbeheersing maar zal in 2013 de
nodige aandacht vragen van de gemeenten nu het Algemeen Bestuur het evenementenkader in
november 2012 heeft vastgesteld. Vanuit BGC zal het implementatietraject waar mogelijk worden
ondersteund.

3. Kader
Beleidsplan 2012-2015 VRHM.

4. Consequenties
Het werkplan Oranje Kolom 2013 wordt uitgevoerd door de gemeenten en door Bureau
Gemeentelijke Crisisbeheersing. Bij diverse onderwerpen in het werkplan is aangegeven waar het
capaciteit gaat kosten van MOV’ers.

5. Implementatie en communicatie
Implementatie
De activiteiten in het werkplan Oranje Kolom 2013 worden gedurende het jaar uitgevoerd. De
MOV’ers, gemeentesecretarissen en BGC werken gezamenlijk aan de uitvoering van het
werkplan. Monitoring van de uitvoering vindt plaats in de diverse overleggen van de Oranje Kolom
en het werkoverleg van BGC. De Oranje Kolom gaat mee in de cyclus van verantwoorden van de
VRHM. Dit betekent dat drie maal per jaar de voortgang aangegeven wordt.
Communicatie
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De definitieve versie van het werkplan Oranje Kolom 2013 is te vinden op www.vrhm.nl. Er vindt
geen externe berichtgeving plaats.

6. Bijlagen
1. Werkplan Oranje Kolom 2013

7. Historie besluitvorming
Akkoord bevonden in regionaal overleg mov-ers en plenair overleg gemeentesecretarissen
(beiden op 12 december 2012).
Akkoord bevonden in Dagelijks Bestuur van 31 januari 2013.
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Nr. Onderwerp

Multi Bereiken dat
Mono

Q Q Q Q Verantw.
1 2 3 4

Mdw.
BGC

Uren
gem.

Uren Toelichting
BGC

Status

Uit

BELEIDSPRIORITEITEN
Opleiden trainen oefenen
1 Mono-OTO
2

3

mono mono-OTO-beleidsplan gemeenten wordt
x x
uitgewerkt en geïmplementeerd.
mono jaarlijkse OTO-productcatalogus aan
x
gemeenten wordt aangeboden. Hieronder valt
niet alleen het samenstellen van de
productcatalogus, maar ook de organisatie
van een aantal opleidingen.
mono de mate van geoefendheid en vakbekwaamheid per crisisfunctionaris (lokaal) in
een door de VRHM beschikbaar gesteld
systeem, wordt vastgelegd.
mono TBZ opgeleid, getraind en geoefend worden.

4
5

mono uitvoering wordt ondersteund.
Operationele planvorming / preparatie
6 Regionaal crisisplan
mono het beheer van het regionaal crisisplan bevolkingszorg is geborgd en de
doorontwikkeling wordt vormgegeven
7
8
9 Evaluatie OvD-Bz

Informatievoorziening
10 Netcentrisch werken

11

Printdatum: 14-3-2013

Angelique René

X*

Angelique René

X*
X**

200 * deelnemende MOV'ers wg MonoOTO
400 In de productcatalogus wordt
maatwerk meegenomen.
* uren trainers (MOV'ers) basiscursus
klassikaal gedeelte
** deelnemende MOV'ers wg MonoOTO

1
1

x x x x Angelique René

100 Geldt ook voor communicatieadviseurs in piketfuncties en
voorlichterspool.

1

x x x x René

100 mogelijke inzet trainers uit MOV-kring

2

Angelique X*

x x x x Machteld
x x x x Evert

200
X*
X**

mono een mandaatregeling voor de crisisx
Evert
functionarissen is vastgesteld.
mono regionale afspraken met derden worden
x x x x Evert
gemaakt.
mono de functie van OvD-Bz is geëvalueerd en een
x
Evert
besluit genomen wordt over het vervolg.

200 * uren per gemeente verschillend/
reguliere capaciteit MOV'er
** uren werkgroep RCP = 100 uur per
deelnemende MOV'er
50

1

2

50 onderdeel borging RCP
50

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

X*

200 * uren per gemeente verschillend/
reguliere capaciteit MOV'er

mono de in het regionaal crisisplan beschreven info- x x x x Evert
producten gehanteerd worden.

X*

50 * uren per gemeente verschillend/
reguliere capaciteit MOV'er

1
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Nr. Onderwerp

Multi Bereiken dat
Q Q Q Q Verantw.
Mono
1 2 3 4
mono fallback faciliteiten en uitwijklocatie voor BT in
GS'en
iedere gemeente georganiseerd wordt.

Mdw.
BGC

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

x x x x Ruud

x x x x Machteld
Ruud

16

mono uitvoering wordt ondersteund.
mono het product 'omgevings-analyse' en
webredactie wordt geprofessionaliseerd.
mono het beleid social media wordt ontwikkeld

Samenwerking
17 Samenwerkingsvormen
(blauwdruk)
18

mono de gekozen samenwerkingsvormen gestalte
krijgen.
mono (sub)regionale zaken vormgegeven worden.

x x x x GS'en

12

Communicatie
13 Crisiscommunicatie

14
15

19

mono samenwerking met VR Haaglanden verkend
wordt.
20 Overlegstructuur Oranje Kolom mono de overlegstructuur Oranje Kolom
geoptimaliseerd is.
Advisering proactie en preventie
21 Evenementen
mono het kader evenementenveiligheid wordt
geïmplementeerd binnen de gemeenten
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Ruud

Uren
gem.
X*

Uren Toelichting
BGC
10 Na 1-meting scan zal blijken welke
acties nodig zijn.
* uren per gemeente verschillend/
reguliere capaciteit MOV'er

Lilian

X*

100 Mirjam van der Loo is vanuit
+ ML: gemeente Leiden ingehuurd op
208 projectbasis om de vervolgslag vorm
te gaan geven.
* uitvoering training/oefening voor
comm.medew. uit alle gemeenten

Lilian

X

104
0* * valt onder uren punt 17

1

Lilian

X

0* * valt onder uren punt 17

1

X*

1

x x x x Lilian

Angelique

* uren per gemeente verschillend/
reguliere capaciteit MOV'er
50 bv IM/poolvorming

x x x x Lilian

Angelique

20

x x

Lilian

50

Ruud

x x x x GS'en

X*

Status

Uit
1

1

2

Staat los van crisisbeheersing; er
komt een nieuwe implementatie-club;
zodra coördinatiepunt er is, wordt
hierbij aangehaakt.
* uren per gemeente verschillend;
uren van MOV'er en andere gem.
functionarissen (voormalig wg-leden);
er wordt per gemeente maatwerk
geleverd
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Nr. Onderwerp

Multi Bereiken dat
Mono

Q Q Q Q Verantw.
1 2 3 4

Mdw.
BGC

Uren
gem.

Uren Toelichting
BGC

Status

GOING CONCERN
Algemeen
22 Advisering algemeen

mono gevraagde en ongevraagde adviezen tijdig en x x x x Allen
professioneel verzorgd worden.

23 Management
mono
24 Ondersteuning
mono
Alarmering en bereikbaarheid
25 Beheer Sbz
mono beheerstaken t.b.v. sectie bevolkingszorg en
de communicatiepool (o.a. piketrooster,
documentatie, inzetevaluaties) goed en tijdig
worden uitgevoerd.

x x x x Lilian
x x x x Machteld

Ruud

x x x x Machteld

Evert

750 15% van 3 fte van netto beschikbare
tijd (1.639 uur per fulltime
dienstverband) wordt hiervoor
gereserveerd.
200
150
75

26 Piketlijst MOV
mono piketlijst MOV actueel is.
27 Bereikbaarheidsgegevens
mono bereikbaarheidsgegevens gemeenten worden
gemeenten
geactualiseerd.
28 Functioneel beheer OOV-Alert mono het functioneel beheer van OOV-Alert
geborgd is.
Operationele planvorming / preparatie
29 Scan gemeentelijke processen mono geadviseerd wordt op lokale verbeterplannen.

x x x x Machteld
x x x x René

x x x x Angelique

25

30 MDOP

multi

x x x x Angelique

200

31 MDI

multi

32 Netcentrisch werken

multi

33 Risicobeheersing

multi

34 Multi-evaluatie

multi

Printdatum: 14-3-2013

een bijdrage wordt geleverd aan de
activiteiten van de werkgroep MDOP.
de activiteiten van de werkgroep MDI gevolgd
worden.
een bijdrage wordt geleverd aan de
activiteiten van de werkgroep netc. werken.
een bijdrage wordt geleverd aan de
activiteiten van de werkgroep MDRB.
een bijdrage wordt geleverd aan de
activiteiten van de werkgroep multi-evaluatie.

x x x x René

x x x x Evert
x x x x Evert
x x x x Angelique
x x

Angelique

X

20
40 4x per jaar check bij GMK of MOV- en
BM-gegevens actueel zijn.
50 In 2013 blijft BGC vraagbaak voor
gemeenten t.a.v. OOV-Alert.

5 Agendalid.
50
200
60
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Nr. Onderwerp
Opleiden trainen oefenen
35 MDOTO

36 E-learning

Multi Bereiken dat
Mono

Q Q Q Q Verantw.
1 2 3 4

multi

x x x x Evert

een bijdrage wordt geleverd aan de
activiteiten van de werkgroep MDOTO.

Mdw.
BGC

Uren
gem.
X*
(180)

Uren Toelichting
BGC
300 Per MOV’er 7,2 uur per jaar.
Concreet betekent dit dat ze bij één
oefening per jaar deel moeten nemen
in bijv. de responscel
50

mono een bijdrage wordt geleverd aan de
interregionale werkgroep.
mono een bijdrage wordt geleverd aan de
interregionale stuurgroep.

x x x x Angelique Evert
x x x x Ruud

10

Communicatie
38 Communicatie/website/PR

multi

x x x x Machteld

60

39 Werkgroep Communicatie

multi

37

Overleggen
40 LOCGS
41 LOCB
42 Plenair overleg GS'en
43 Regiegroep
44 MOV-doedagen
45 MOV-bijeenkomsten
46 Klankbordgroep
47 Cluster Duin- & Bollenstreek
48 Cluster Rijn- & Veenstreek
49 Cluster Midden-Holland

Printdatum: 14-3-2013

een bijdrage wordt geleverd aan de nieuwe
website van de VRHM
een bijdrage wordt geleverd aan de
activiteiten van werkgroep Communicatie.

mono VRHM deelneemt en inbreng heeft in dit
landelijke overleg.
mono VRHM deelneemt en inbreng heeft in dit
landelijke overleg.
mono afstemming en info-uitwisseling met de GS'en
plaatsvindt.
mono afstemming en info-uitwisseling met de GS'en
plaatsvindt.
mono afstemming en info-uitwisseling met de
MOV'ers plaatsvindt.
mono afstemming en info-uitwisseling met de
MOV'ers plaatsvindt.
mono afstemming en info-uitwisseling met de
MOV'ers plaatsvindt.
mono afstemming en info-uitwisseling met de
MOV'ers plaatsvindt.
mono afstemming en info-uitwisseling met de
MOV'ers plaatsvindt.
mono afstemming en info-uitwisseling met de
MOV'ers plaatsvindt.

x x x x Lilian

X*

x x x x Ruud
x x x x Evert

Status

50 * leden wg communicatie 5 pers. x 25
uur per jaar
alle comm. medewerkers 8 u pj
40

Angelique

40

x x x x Allen

X

18 4 x 2,5 uur + 1 Themadag

x x x x Allen

X

7,5 5 x 1,5 uur

x x x x Allen

X

16 2 dagen

x x x x Allen

X

16 4 overleggen x 4 uur

x x x x Allen

X

18 7 overleggen x 2,5 uur

x x x x René

X

32 8 overleggen x 4 uur

x x x x Angelique

X

32 8 overleggen x 4 uur

x x x x Evert

X

32 8 overleggen x 4 uur
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Uit
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Nr. Onderwerp
50 Cluster GRIP5
51 Bureauoverleg

Multi Bereiken dat
Mono
mono afstemming en info-uitwisseling met de
MOV'ers plaatsvindt.
mono werk en voortgang worden afgestemd.

Q Q Q Q Verantw. Mdw.
1 2 3 4
BGC
x x x x Angelique
x x x x Allen

Uren
gem.
X

Uren Toelichting
BGC
32 8 overleggen x 4 uur

Status

636 106 uur p.p.p.jr.

Legenda kolom 'Uit':
1 Beleidsplan VRHM 2012-2015
2 Wensen gemeenten

Aantal beschikbare uren BGC (totaal)
Aantal uren weggezet in werkplan OK 2013

Printdatum: 14-3-2013

5800
5356
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Verantw.
Angelique
Angelique
Angelique
Angelique
Angelique
Angelique
Angelique
Angelique
Angelique
Angelique
Lilian
Lilian
Evert
Allen
Allen
Allen
Allen
Allen
Allen
TOTAAL

Mdw.
René
René
René

Evert

Angelique
Angelique
Angelique

Verantw.
Lilian
Lilian

Mdw.
Angelique
Angelique

Lilian
Lilian
Ruud
Ruud

Ruud

Ruud
Ruud
Allen
Allen
Allen
Allen
Allen
Allen
TOTAAL

Lilian
Lilian
Lilian
Lilian

Uren
200
200
100
25
200
200
60
50
32
32
50
50
40
18
7,5
16
16
18
106

Verantw.
Evert
Evert
Evert
Evert
Evert
Evert
Evert
Evert
Evert
Evert
Evert
Evert
Machteld
Angelique
Allen
Allen
Allen
Allen
Allen
Allen
TOTAAL

Uren
50
50

Verantw.
Ruud
Ruud

Mdw.
Lilian
Lilian

Ruud
Ruud
Ruud
Ruud

Lilian
Lilian

Lilian
Allen
Allen
Allen
Allen
Allen
Allen
TOTAAL

Ruud

200
50
20
100 + ML:
208
0*
0*
18
7,5
16
16
18
106

Mdw.

Angelique
Evert
Evert

Uren
200
200
50
50
50
200
50
5
50
300
40
32
50
50
18
7,5
16
16
18
106

Verantw.
René
René
René
Angelique
Angelique
Angelique
Allen
Allen
Allen
Allen
Allen
Allen
TOTAAL

Uren
20
100 + ML:
208
0*
0*
10
40

Verantw.
Machteld
Machteld

200
18
7,5
16
16
18
106

Machteld
Machteld
Machteld
Machteld
Allen
Allen
Allen
Allen
Allen
Allen
TOTAAL

Mdw.

René
René
René

Mdw.

Evert

Uren
40
50
32
200
200
100
18
7,5
16
16
18
106

Uren
200
104
150
50
20
60
18
7,5
16
16
18
106

B.13

Informatienotitie Veiligheidsregio Hollands Midden
1. Algemeen
Onderwerp:
Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:
Portefeuille:

Vervolgtraject
besluitvorming:

1-meting scan gemeentelijke
processen crisisbeheersing
Algemeen Bestuur

Opgesteld door:

BGC; A. Heus

Datum:

28-03-2013

B.13

Bijlage(n):

1

Oranje Kolom;
B. Eenhoorn (DB)
R. Bitter (VD)
N.v.t.

Status:

Informatief

Datum:

N.v.t.

2. Toelichting
Inleiding
De gemeenten in de Veiligheidsregio Hollands Midden werken actief aan het versterken van de
Oranje Kolom binnen de crisisbeheersing. De Oranje Kolom heeft dan ook al veel bereikt in de
ontwikkeling van de crisisorganisaties. Versterking gemeentelijke kolom is een van de speerpunten uit
het regionaal beleidsplan 2012-2015 VRHM.
In dit kader is in de zomer en het najaar van 2012 door het Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing
een 1-meting scan gemeentelijke processen (hierna: 1-meting) uitgevoerd bij alle gemeenten. De 1meting is een vervolg op de in de zomer van 2010 gehouden nulmeting.
Doel
Het doel van de ‘1-meting scan gemeentelijke processen’ is het verbeteren van de gemeentelijke
processen binnen de rampenbestrijding/crisisbeheersing. Dit doen wij enerzijds door te bekijken in
hoeverre de lokale verbeterplannen zijn uitgevoerd en anderzijds door de huidige stand van zaken van
de gemeentelijke processen rampenbestrijding/crisisbeheersing in kaart te brengen. De resultaten van
de scan zijn input voor verdere uitvoering en eventueel aanpassing van de lokale verbeterplannen.
De rapportage
De 1-meting behelst een meting door middel van een webbased vragenlijst. Iedere gemeente heeft
van de ingevulde vragenlijst een rapportage gekregen om de gemeentesecretaris en de MOV’er over
de uitkomsten van de 1-meting te informeren.
De rapportage bevat geen beoordeling, maar is een feitelijke weergave van de uitkomsten van de
1-meting. Tevens is de situatie in 2010 opgenomen en de verschuiving van 2010 naar 2012 geduid.
De rapportage bevat geen aanbevelingen. Een vergelijking met het normenkader maakt onderdeel uit
van de rapportage.
Vervolg
Met deze informatienotitie wordt het bestuur geïnformeerd over de resultaten van de 1-meting. De
1-meting is bedoeld als stimulans voor de gemeenten om hun crisisorganisaties verder te ontwikkelen.
Naar aanleiding van de 1-meting wordt in de komende maanden een nadere analyse op de normen
van het normenkader uitgevoerd. Bekeken wordt in hoeverre het normenkader nog voldoet. Daarnaast
wordt bekeken op welke wijze individuele gemeenten door BGC ondersteund kunnen worden.
In het beleidsplan 2012-2015 VRHM is afgesproken dat gemeenten op 1 januari 2014 aan het
normenkader voldoen. Verder vindt in 2014 de +2-meting van de scan gemeentelijke processen
plaats. In het Dagelijks Bestuur van 28 februari, is afgesproken deze +2-meting vroeg in 2014 te laten
plaatsvinden. Dan wordt bekeken wat de stand van zaken is en of gemeenten aan het normenkader
voldoen.
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Resultaten
Regionaal
Een aantal normen uit het normenkader Oranje Kolom wordt op regionaal niveau vormgegeven. Alle
gemeenten hebben met elkaar de zaken op regionaal niveau geregeld en op deze manier wordt aan
de norm voldaan. Dit geldt voor de volgende normen:
−
−

De sectie Bevolkingszorg in het ROT bestaat uit een Algemeen Commandant Bevolkingszorg, een
Staffunctionaris Bevolkingszorg en een Communicatieadviseur ROT
De piketvorm en de formele opkomsttijden voor de sectie Bevolkingszorg is:
AC Bevolkingszorg – hard piket i.c.m. regionale pool – 45 min.
Staffunctionaris Bevolkingszorg – hard piket i.c.m. regionale pool – 60 min.
Communicatieadviseur ROT – hard piket o.b.v. regionale pool – 30 min.

Gemeentelijk
Er zijn een aantal normen waar alle gemeenten aan voldoen:
− Samenstelling beleidsteam. Alle gemeenten hebben de in het normenkader beschreven functies
uit het beleidsteam ingevuld.
− Noodcommunicatie Voorziening. Alle gemeenten zijn aangesloten op de Noodcommunicatie
Voorziening (NCV).
− Piketvorm adviseur crisisbeheersing – hard piket. Ieder samenwerkingsgebied kent een piketpool
van MOV’ers.
− Planvorming. Medewerkers in de crisisorganisatie zijn bekend met de voor hen relevante plannen.
Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in de (deel)plannen en duidelijk
gecommuniceerd naar de functionarissen in de gemeentelijke crisisorganisatie. Alle gemeenten
maken gebruik van het Regionaal Crisisplan. In 2012 is het implementatietraject RCP gestart en
krijgt in 2013 een vervolg.
− Alarmeren en bereikbaarheid. Opkomsttijden zijn in de gemeente formeel vastgesteld en bekend
gemaakt aan de betrokken medewerkers in de crisisorganisatie. Aan deze norm wordt door
gebruikmaking van het Regionaal Crisisplan voldaan.
In onderstaande tabel wordt voor de meest in het oog springende normen aangegeven hoeveel
gemeenten aan de norm voldoen en hoeveel gemeenten nog niet aan de norm voldoen. Tussen
haakjes staat aangegeven hoeveel gemeenten in 2010 wel of niet voldeden aan de norm.
Norm
TBZ bestaat uit: leidinggevende,
hoofden processen, informatiecoördinator en verslaglegger
Voor de functie van ARB is min.
beschikbaar:
• 0,4 fte: > 15.000 inwoners
• 0,8 fte: 15.000 – 30.000 inwoners
• 1,0 fte: 30.000 – 50.000 inwoners
• 1,2 fte: > 50.000 inwoners
Voorbereide crisisruimtes BT en TBZ

Faciliteiten voorbereide crisisruimtes
BT en TBZ worden per kwartaal getest

Voldoet
aan norm
21

Voldoet niet
aan norm
4

(2010: 9)

(2010: 16)

16

9

(2010: 15)

(2010: 10)

23

2

(2010: 0)

(2010: 25)

18

7

(2010: 19)

(2010: 6)

Opmerkingen
2 gemeenten hebben geen
hoofden processen aangewezen

6 gemeenten met 15.000 –
30.000 inwoners voldoen niet
aan de norm.

2 gemeenten hebben zowel
geen voorbereide crisisruimte
voor het BT als voor het TBZ
3 gemeenten die wel voorbereide crisisruimtes hebben voor
het BT en TBZ, testen deze
faciliteiten onvoldoende.
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Norm
Noodcommunicatie Voorziening wordt
tweemaandelijks getest
Opvanglocatie is voorzien van
noodstroom
Noodstroomvoorziening opvanglocatie
min. halfjaarlijks getest

Afspraken met derden zijn schriftelijk
vastgelegd

Hard piket voor Informatiemanager BT

Alarmeringsoefening min. 1x per
kwartaal voor gehele gemeentelijke
crisisorganisatie

Voldoet
aan norm
16

Voldoet niet
aan norm
9

(2010: 5)
16

(2010: 20)
9

(2010: 7)
4

(2010: 18)
21

(2010: 2)

(2010: 23)

16

9

(2010: 7)

(2010: 18)

10

15

(2010: 3)

(2010: 22)

14

11

(2010: 11)

(2010: 14)

Opkomstoefening min. 1x per jaar
voor gehele gemeentelijke
crisisorganisatie

10

15

(2010: 3)

(2010: 22)

Gemeentelijke crisisorganisatie is
opgeleid en geoefend om netcentrisch
te werken

BT: 23
TBZ: 18
Comm.: 6

BT: 2
TBZ: 7
Comm.: 19

(2010:
BT: 3
TBZ: 0
Comm.: 0)
15

(2010:
BT: 22
TBZ: 25
Comm.: 25)
10

(2010: 8)

(2010: 17)

16

9

(2010: 15)

(2010: 10)

Medewerkers in de gemeentelijke
crisisorganisatie zijn voldoende en
regionaal uniform opgeleid

Trainingen en oefeningen worden
geëvalueerd

Opmerkingen

Opvallend is dat de meeste
gemeenten wel over een
opvanglocatie kunnen
beschikken die van noodstroom
is voorzien, maar dat het min.
halfjaarlijks testen nauwelijks
lijkt te worden gedaan.
Alle gemeenten hebben
afspraken gemaakt met derden.
In 9 gemeenten zijn niet alle
afspraken met derden schriftelijk
vastgelegd, er zijn ook
mondelinge afspraken gemaakt.
De gemeentesecretarissen
hebben op 12 dec. 2012
afgesproken deze functie op
regionaal niveau vorm te willen
geven.
10 gemeenten houden zowel
geen alarmerings- als opkomstoefeningen
1 gemeente (Nederlek) kon in
de 1-meting aangeven dat bij de
opkomstoefening de functionarissen van het BT de opkomsttijden hadden gehaald.
9 gemeenten houden wel
opkomstoefeningen, maar lijken
de resultaten van deze
oefeningen niet te registreren.
In het algemeen is het BT het
best opgeleid en geoefend om
netcentrisch te kunnen werken.
Team Communicatie is het
minst opgeleid in en geoefend
met netcentrisch werken.

In de gemeenten die niet aan de
norm voldoen, hebben niet alle
functionarissen (leidinggevenden en rolspecifieke functies)
een basiscursus crisisbeheersing en een basisopleiding
deelproces gevolgd.
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Conclusies
Uit de vergelijking met de nulmeting uit 2010, de tussen haakjes staande getallen in bovenstaande
tabel, is een aantal conclusies te trekken:
-

Het aantal gemeenten dat in 2012 voldoet aan de norm ‘minimale inrichting TBZ’, is meer dan
verdubbeld ten opzichte van het aantal gemeenten dat in 2010 aan deze norm voldeed. In
2010 voldeden 16 gemeenten niet aan deze norm, omdat zij geen invulling hadden gegeven
aan de Informatiecoördinator TBZ.

-

In 2010 voldeden 15 gemeenten aan de norm om minimale fte beschikbaar te stellen voor de
functie van ARB. In 2012 is hier een gemeente bij gekomen. Drie gemeenten die in 2010 wel
aan de norm voldeden, voldoen hier in 2012 niet meer aan (het aantal beschikbare fte voor de
functie ARB is gedaald). Vier gemeenten hebben de beschikbare fte tussen de nulmeting in
2010 en de 1-meting in 2012 verhoogd.

-

In 2010 voldeed geen enkele gemeente aan de norm ‘voorbereide crisisruimte voor BT en
TBZ’. In 2012 voldoen 23 gemeenten aan deze norm. Gemeenten hebben op deze norm
geïnvesteerd. Het testen van de faciliteiten in de crisisruimtes van het BT en het TBZ is in
2012 nagenoeg gelijk gebleven in vergelijking met 2010.

-

In 2012 testen, ten opzichte van 2010, meer gemeenten tweemaandelijks de
Noodcommunicatie Voorziening (NCV). Negen gemeenten testen de NCV niet
tweemaandelijks.

-

In 2012 voldoen meer gemeenten aan de norm dat de opvanglocatie voorzien is van
noodstroom, dan in 2010. Het testen van de noodstroomvoorziening op de opvanglocatie is
nagenoeg gelijk gebleven. Er voldoen slechts 2 gemeenten meer dan in 2010 aan de norm
‘noodstroomvoorziening wordt minimaal halfjaarlijks getest’.

-

In vergelijking met 2010 zijn in 2012 de afspraken met derden meer schriftelijk vastgelegd.

-

Het aantal gemeenten dat alarmeringsoefeningen houdt voor de gehele gemeentelijke
crisisorganisatie is in 2012 ten opzichte van 2010 nagenoeg gelijk gebleven. Het aantal
gemeenten dat opkomstoefeningen organiseert is in vergelijking met 2010 in 2012 met zeven
gemeenten gestegen.

-

In vergelijking met 2010 zijn in 2010 het BT, TBZ en team Communicatie meer opgeleid en
geoefend om netcentrisch te kunnen werken.

-

Wat het opleiden, trainen en oefenen betreft, voldoen in vergelijking met 2010 meer
gemeenten aan de desbetreffende norm. Ten aanzien van het evalueren van trainingen en
oefeningen is het aantal gemeenten dat in 2012 aan de norm voldoet nagenoeg gelijk
gebleven ten opzichte van 2010.

Verbeterplannen
Naar aanleiding van de nulmeting van de scan gemeentelijke processen 2010, hebben de gemeenten
verbeterplannen opgesteld. In de 1-meting is gevraagd naar een voortgangsrapportage van het
verbeterplan. In de voortgangsrapportage geeft de gemeente de stand van zaken van de uitvoering
van het verbeterplan aan.
 15 gemeenten hebben een voortgangsrapportage gestuurd. In 7 van deze voortgangsrapportages
wordt niet voor alle maatregelen uit het verbeterplan de stand van zaken aangegeven. Deze
voortgangsrapportages kunnen als incompleet worden beschouwd.
 5 gemeenten hebben geen voortgangsrapportage aangeleverd. Van deze gemeenten is de
voortgang van de uitvoering van het verbeterplan onbekend.
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 2 gemeenten hebben hun oorspronkelijke verbeterplan gestuurd. De stand van zaken ontbreekt in
deze documenten. Ook van deze gemeenten is de voortgang van de uitvoering van het
verbeterplan onbekend.
 3 gemeenten tenslotte hebben een aangepast verbeterplan aangeleverd. In deze verbeterplannen
staat soms wel en soms niet de stand van zaken voor een aantal maatregelen aangegeven.
Geconcludeerd kan worden dat slechts 8 gemeenten planmatig (plan – do – check – adapt) werken.
Bevolkingszorg op orde
In het najaar van 2012 heeft het Veiligheidsberaad het rapport ‘Bevolkingszorg op orde’ vastgesteld.
In ‘Bevolkingszorg op orde’ zijn prestatie-eisen opgesteld om tot een realistische en eigentijdse
bevolkingszorg te komen. De prestatie-eisen zijn onderverdeeld naar crisiscommunicatie, acute
bevolkingszorg (opvang en verzorging; informeren van verwanten) en herstelzorg. De prestatie-eisen
uit het rapport zijn vergeleken met het normenkader Oranje Kolom, om te bekijken of uitspraken te
doen zijn over het voldoen aan de prestatie-eisen uit ‘Bevolkingszorg op orde’.
Bij nadere beschouwing van de prestatie-eisen en de normen uit het normenkader Oranje Kolom moet
geconcludeerd worden dat de prestatie-eisen en de normen niet met elkaar overeen komen. Het
normenkader Oranje Kolom richt zich voornamelijk op normen ten aanzien van de inrichting en
voorbereiding van de crisisorganisatie. De prestatie-eisen uit ‘Bevolkingszorg op orde’ hebben
betrekking op wat bereikt moet worden tijdens een crisis (bijvoorbeeld wanneer feitelijke informatie
gegeven moet worden of hoeveel verwanten geïnformeerd moeten zijn binnen een bepaalde tijd).
Omdat de prestatie-eisen uit ‘Bevolkingszorg op orde’ en de normen uit het normenkader Oranje
Kolom niet overeen komen, ook niet enigszins, is het niet mogelijk aan te geven in hoeverre de
gemeenten van Hollands Midden wel of niet al voldoen aan de prestatie-eisen uit ‘Bevolkingszorg op
orde’.

3. Implementatie en communicatie
Follow-up 1-meting: aangepaste verbeterplannen
De scan gemeentelijke processen doorloopt de cyclus van plannen, uitvoeren, evalueren en bijstellen.
Naar aanleiding van de nulmeting in 2010 heeft de gemeente een verbeterplan opgesteld. Dit
verbeterplan beschrijft de maatregelen welke door de gemeente worden opgepakt om te voldoen aan
het bestuurlijk vastgestelde regionale normenkader.
Naar aanleiding van de 1-meting kan het noodzakelijk zijn het verbeterplan te herzien. Wellicht zijn er
maatregelen die reeds uitgevoerd zijn of zijn er nieuwe, andere maatregelen nodig. Het normenkader
geldt als richtsnoer bij de herziening van het verbeterplan. Elke gemeente beschrijft zijn eigen
verbeterplan, ook al zijn er bijvoorbeeld actiepunten die bovenlokaal of per cluster opgepakt worden.
Tijdlijn en afspraken
De herziene verbeterplannen zijn uiterlijk 15 maart 2013 aangeleverd bij het BGC. De herziene
verbeterplannen zullen door BGC bekeken worden en waar nodig voorzien worden van opmerkingen.
Het BGC bekijkt op basis van de gemeentelijke rapportages of er zaken regionaal, subregionaal of
lokaal gefaciliteerd en ondersteund kunnen worden. Aan de hand van de herziene verbeterplannen zal
bekeken worden welke acties op regionaal niveau opgepakt moeten worden. Hierna kunnen de
verbeteringen daadwerkelijk worden geïmplementeerd zodat op 1 januari 2014 (conform het regionaal
beleidsplan VRHM) door alle gemeenten wordt voldaan aan het normenkader Oranje Kolom. Over de
voortgang van de regionale verbeteracties zal regelmatig met de gemeentesecretarissen en MOV’ers
worden gecommuniceerd tijdens de diverse overleggen.
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4. Bijlagen
Bijlage 1: Overzicht van gemeenten
In de individuele rapportages per gemeente is een overzicht opgenomen van de normen en de ‘score’
van de gemeente ten aanzien van deze norm. De normen waar de desbetreffende gemeente aan
voldoet zijn gescoord met ‘ja’ en groen gekleurd. De normen waar de desbetreffende gemeente nog
niet aan voldoet zijn gescoord met ‘nee’ en rood gekleurd.
Voorbeeld uit een gemeentelijke rapportage:
Alarmeren en bereikbaarheid
Norm
Adviseur Crisisbeheersing BT heeft hard piket, evt. i.c.m. (sub)regionale pool)
Informatiemanager BT heeft hard piket, evt. i.c.m. (sub)regionale pool

Score 1-meting
2012
Ja
Nee

Op basis van alle ‘scores’ van de gemeenten kunnen gemeenten ‘geclassificeerd’ worden als
gemeenten die aan veel normen voldoen (veel groen laten zien in de rapportage), als gemeenten die
aan weinig normen voldoen (veel rood laten zien in de rapportage) en gemeenten die half groen en
half rood ‘scoren’.
Gemeenten die aan veel normen voldoen (5% - 8% van de normen wordt nog niet gehaald)
Noordwijk, Leiden, Lisse, Ouderkerk, Teylingen.
Gemeenten die aan weinig normen voldoen (25% - 42% van de normen wordt niet gehaald)
Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, Boskoop, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude,
Waddinxveen, Zoeterwoude.
Gemeenten die niet aan veel en niet aan weinig normen voldoen (10% - 20% van de normen wordt
niet gehaald)
Bergambacht, Gouda, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiderdorp, Nederlek, Nieuwkoop,
Schoonhoven, Vlist, Voorschoten, Zuidplas.
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B.14
Informatienotitie Veiligheidsregio Hollands Midden
1. Algemeen
Onderwerp:
Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:
Portefeuille:
Vervolgtraject
besluitvorming:

Projectplan invlechting
Brandweer Katwijk
Algemeen Bestuur

Opgesteld door:

J.J. Zuidijk, Brandweer HM

Datum:

28 maart 2013

B.14

Bijlage(n):

2

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

Status:

Informatief

Datum:

/

2. Toelichting
Op 29 januari 2009 heeft het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden
ingestemd met een voorstel tot regionalisering van de gemeentelijke brandweerzorg. Het feitelijke
besluit tot regionalisering was voorbehouden aan de afzonderlijke gemeenteraden van de
deelnemende gemeenten van de veiligheidsregio. De gemeenteraad van de gemeente Katwijk
heeft in het voorjaar van 2009 als enige gemeente niet ingestemd met regionalisering van de
brandweerzorg van haar gemeente.
Naar aanleiding van de wijziging van de Wet Veiligheidsregio’s, waarin regionalisering van de
brandweerzorg is verplicht, heeft het College van B&W van de gemeente Katwijk op 22 januari
2013 besloten tot ontvlechting van de brandweer Katwijk uit de ambtelijke organisatie van de
gemeente en tot samenvoeging met de Brandweer Hollands Midden (BHM). Een verzoek tot
opstarten van een overleg hiertoe is per brief van 30 januari 2013 ontvangen.
Om invulling te geven aan het verzoek van de gemeente Katwijk is een projectplan opgesteld. In
samenwerking met een binnen de gemeente Katwijk geformeerde projectorganisatie, zal een
projectteam van de BHM aan de slag gaan om een startbijdrage te berekenen en een
organisatieplan op te stellen ten behoeve van de invlechting van de brandweer Katwijk in de
organisatiestructuur van de BHM.
In bijlage 3 van het projectplan zijn de belangrijkste bestuurlijke, financiële en organisatorische
uitgangspunten herhaald die gehanteerd zijn bij de oorspronkelijke inrichting van Brandweer
Hollands Midden. Voorgesteld wordt deze eveneens als kader te hanteren bij de invlechting van
Brandweer Katwijk en om die reden te laten herbevestigen door het Dagelijks Bestuur.
Bijlage 4 van het projectplan beschrijft het moratorium waarin afspraken ten aanzien van besluiten
van de gemeente Katwijk op het terrein van brandweerzorg met significante financiële en
personele consequenties zijn uitgewerkt. Het moratorium heeft als doel te bezien of in goed
onderling overleg alternatieven mogelijk zijn die, gelet op de aanstaande invlechting,
kostenefficiënter, dan wel uit personeelsoptiek beter passend zijn. Het Dagelijks Bestuur wordt
voorgesteld het College van B&W van gemeente Katwijk te vragen een dergelijk moratorium te
hanteren. Dit betreft hetzelfde moratorium als eerder is toegepast door de overige gemeenten bij
de voorbereiding tot regionalisering in 2009 – 2010.
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De planning van het project is zodanig opgezet dat de invlechting van de Brandweer Katwijk op 1
januari 2014 gereed is. Aandachtspunt is de sterke verwevenheid met de ontvlechting vanuit de
ambtelijke organisatie van de gemeente Katwijk en het daarbij behorende besluitvormingstraject
binnen de gemeente.

3. Kader
-

Wet op de Veiligheidsregio’s
Wet op Gemeenschappelijke Regelingen
Wet op de Ondernemingsraden
Eindrapportage ontvlechtingsprotocol, vastgesteld door het Algemeen Bestuur, 18 december
2009
Inrichtingsplan op hoofdlijnen BHM, vastgesteld door het Algemeen Bestuur, 18 december
2009
Organisatieplan Brandweer Hollands Midden, vastgesteld door het Algemeen Bestuur, 24 juni
2010
Gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling VRHM, vastgesteld door het Algemeen Bestuur,
24 juni 2010
Sociaal plan en uitvoeringsregelingen regionalisering Brandweer Hollands Midden,
vastgesteld door het Algemeen Bestuur, 17 december 2012.

4. Consequenties
-

-

-

De brandweerzorg van alle gemeenten binnen de Veiligheidsregio Hollands Midden wordt
uitgevoerd door de Brandweer Hollands Midden zoals beoogd in de Wet op de
Veiligheidsregio’s.
De Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio’s dient na de invlechting van Brandweer
Katwijk aangepast te worden.
De komende maanden zal de invlechting aandacht vragen op bestuurlijk niveau. Binnen de
gezamenlijke stuurgroep zal namens naar het Dagelijks Bestuur de portefeuillehouder
brandweer deelnemen.
De ambtelijke organisatie van Brandweer Hollands Midden zal personele capaciteit
beschikbaar stellen. Hierin voorziet het Korpsjaarplan 2013.

5. Aandachtspunten / risico’s
-

-

Het project voor de invlechting van Brandweer Katwijk kent een sterke verwevenheid met de
ontvlechting vanuit de ambtelijke organisatie van de gemeente Katwijk. Hierbij tevens het
bijbehorende besluitvormingstraject binnen de gemeente.
Het projectplan voorziet in agendering van de projectvoortgang in het Dagelijks Bestuur van
17 oktober 2013. Op dat moment zal het besluit voorleggen of de planning van de
daadwerkelijke invlechting op 1 januari 2014 gevolgd blijft worden.

6. Implementatie en communicatie
De implementatie zal plaatsvinden volgens het in het projectplan geschetste tijdpad.
Door de deelprojectgroep Communicatie zullen in samenspraak met de deelprojectgroep
communicatie van de gemeente Katwijk de doelgroepen voor wat betreft communicatie worden
gedefinieerd, op basis waarvan een communicatieplan wordt uitgewerkt.
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Voor de externe communicatie over het besluit tot instelling van een projectteam dat aan de slag
gaat met de invlechting en communicatie over vervolgbesluiten wordt de nieuwsbrief VRHM
ingezet.

7. Bijlagen
1. Projectplan Invlechting Brandweer Katwijk incl. 4 bijbehorende bijlagen, versie 0.2

8. Historie besluitvorming
28 februari 2013: Vaststellen van het projectplan Invlechting Brandweer Katwijk.
29 januari 2009 Besluit tot regionalisering brandweerzorg in Algemeen Bestuur Veiligheidsregio
Hollands Midden.
14 april 2009 Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Katwijk om niet volledig vrijwillig de
brandweerzorg te regionaliseren.
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B.14 bijlage 1
Gemeente Katwijk
College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 589
2220 AN Katwijk ZH

28 februari 2013
UIT-2013-26553
Uw kenmerk: 2013 – 794
Uw brief van: 30 januari 2013
Datum:

Ons kenmerk:

Bijlage: 1
088 246 5113
088 246 5001
E-mail: hans.zuidijk@brandweer.vrhm.nl
Onderwerp: Invlechting Brandweer Katwijk binnen BHM
Contactpersoon: Hans Zuidijk
Telefoon:

Fax:

Graag bij correspondentie kenmerk en onderwerp vermelden.

Geachte College,
Op 31 januari 2013 ontvingen wij uw brief waarin u verzoekt een overleg te starten, gericht op de
samenvoeging van de brandweer Katwijk met de Brandweer Hollands Midden (BHM). Wij zijn
verheugd deze brief van u te mogen ontvangen en zien dit verzoek als de resterende en
gewenste stap om te komen tot één brandweerkorps binnen de Veiligheidsregio Hollands Midden
(VRHM).
Om uitvoering te geven aan uw verzoek is binnen de Brandweer Hollands Midden inmiddels een
projectteam samengesteld dat, in nauwe samenwerking met de interne projectorganisatie binnen
uw gemeente, de voorbereidingen zal treffen om tot daadwerkelijke invlechting van de brandweer
Katwijk binnen de organisatiestructuur van de Brandweer Hollands Midden te komen. De
beoogde ingangsdatum hiervoor is 1 januari 2014. Inmiddels hebben reeds verschillende
informele overleggen plaatsgevonden met onder meer de interne projectleider binnen de
gemeente Katwijk om de routekaart hiervoor uit te stippelen.
Wij hechten er waarde aan te melden dat wij als bestuurlijk, financieel en organisatorisch kader
voor de invlechting in principe dezelfde uitgangspunten zullen hanteren zoals gebruikt bij de
ontvlechting en invlechting van de andere 24 gemeenten binnen de VRHM die hun
brandweerzorg reeds op 1 januari 2011 bij de BHM hebben ondergebracht. Deze uitgangspunten
zijn volledigheidshalve als bijlage aan deze brief toegevoegd (bijlage 3 van het projectplan).
Tevens wensen wij een moratorium af te spreken voor beslissingen ten aanzien van de
brandweerzorg binnen de gemeente Katwijk die significante personele en/of financiële gevolgen
hebben voor de periode na de invlechting. Het moratorium heeft als doel te bezien of in goed
onderling overleg alternatieven mogelijk zijn die, gelet op de aanstaande invlechting,
kostenefficiënter, dan wel uit personeelsoptiek beter passend zijn. Dit betreft hetzelfde
moratorium als eerder is toegepast door de overige gemeenten bij de voorbereiding tot
regionalisering in 2009 – 2010.
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Wij hopen en vertrouwen erop dat, in goede samenwerking met de mensen van de gemeente
Katwijk, en in het bijzonder het beroeps- en vrijwillig brandweerpersoneel van de brandweer
Katwijk, een constructief overleg- en besluitvormingstraject doorlopen zal worden, gericht op een
onverstoorde continuering van de brandweerzorg voor de inwoners van de gemeente Katwijk.
Hoogachtend,
Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden,
secretaris,
voorzitter,

H.E.N.A. Meijer

H.J.J. Lenferink
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B.14 bijlage 2

Projectplan
Invlechting Brandweer Katwijk

Datum
Kenmerk
Auteurs

Februari 2013
INT-2013-6613
Concernstaf / Beleid en strategie
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Projectplan:
Invlechting brandweer Katwijk binnen Brandweer
Hollands Midden

Versie: 0.2
Status: Concept
Datum vastgesteld:
Directieteam: 19-02-2013
Dagelijks Bestuur: 28-02-2013
Akkoord opdrachtgever d.d. …………

Opdrachtgever:
Gert Jan Kats, bestuurlijk opdrachtgever
Henk Meijer, ambtelijk opdrachtgever
Versie
Datum
Wijzigingen / besproken met:
0.1
0.2

15-02-2013
19-02-2013

Directieteam Brandweer Hollands Midden

Hoofdproject
Doelstelling
1. Het bepalen van de startbijdrage voor de gemeente Katwijk ter vergoeding van de
dienstverlening van de Brandweer Hollands Midden aan de gemeente Katwijk voor wat betreft
de brandweerzorg;
2. Het invlechten van de brandweer Katwijk in de organisatiestructuur van de Brandweer Hollands
Midden, waaronder inbegrepen de aanstelling en plaatsing van het beroeps- en
kantoorpersoneel en de vrijwilligers.
Achtergrond en aanleiding
Op 29 januari 2009 heeft het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden ingestemd met
een voorstel tot regionalisering van de gemeentelijke brandweerzorg. Het feitelijke besluit tot
regionalisering was voorbehouden aan de afzonderlijke gemeenteraden van de deelnemende
gemeenten van de veiligheidsregio. De gemeenteraad van de gemeente Katwijk heeft in het voorjaar van
2009 als enige gemeente niet ingestemd met regionalisering van de brandweerzorg van haar gemeente.
Naar aanleiding van de wijziging van de Wet Veiligheidsregio’s, waarin regionalisering van de
brandweerzorg is verplicht, heeft het College van B&W van de gemeente Katwijk op 22 januari 2013
besloten tot ontvlechting van de brandweer Katwijk uit de ambtelijke organisatie van de gemeente en tot
samenvoeging met de Brandweer Hollands Midden (BHM). Een verzoek tot opstarten van een overleg
hiertoe is per brief van 30 januari 2013 ontvangen.
Resultaat
De brandweerzorg van de gemeente Katwijk wordt volledig verzorgd door de Brandweer Hollands
Midden. Het hiervoor benodigde personeel is in dienst van de Gemeenschappelijke Regeling
Veiligheidsregio Hollands Midden. De kosten voor deze dienstverlening worden door de gemeente
Katwijk middels een bijdrage aan de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden
vergoed.
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Afgrenzing
Dit projectplan beschrijft de activiteiten gericht op het invlechten van de brandweerzorg van de gemeente
Katwijk binnen de BHM. Het ontvlechten van de brandweerzorg vanuit de ambtelijke organisatie van de
gemeente Katwijk maakt geen onderdeel uit van dit plan. Hiervoor is door de gemeente Katwijk een
aparte interne projectopdracht opgesteld.

Organisatie
Projectteam BHM
Projectleider:
Projectsecretaris:

Hans Zuidijk
Angéliquè de Regt, tevens voorzitter deelprojectgroep Communicatie

Projectteamleden:
Carolien Olivier, tevens voorzitter deelprojectgroep Personeel
Ernst Breider, tevens voorzitter deelprojectgroep Financiën
Arjan van de Watering, tevens voorzitter deelprojectgroep Brandweerzorg (primaire processen)
Voorzitter deelprojectgroep Bedrijfsvoering (ondersteunende processen), nader te bepalen
De te behalen resultaten alsmede de bemensing van de deelprojectgroepen wordt in het vervolg van dit
projectplan beschreven.
Het projectteam vergadert in een twee wekelijkse cyclus.
Naast het projectteam BHM wordt (samen)gewerkt met:







De projectgroep Regionalisering Brandweer Katwijk van de gemeente Katwijk.
Een gecombineerde stuurgroep bestaan uit de volgende leden:
o Vanuit de gemeente Katwijk de bestuurlijk opdrachtgever (burgemeester Jos Wienen), de
ambtelijk opdrachtgever (Jan Willem Ypma) en de interne projectleider (Jan Kreuger);
o Vanuit de Veiligheidsregio Hollands Midden de bestuurlijk verantwoordelijk
portefeuillehouder (burgemeester Gert Jan Kats, portefeuillehouder brandweer), de ambtelijk
opdrachtgever (Henk Meijer, directeur Veiligheidsregio, regionaal commandant) en de
projectleider BHM (Hans Zuidijk).
Gecombineerde projectteamvergaderingen tussen het projectteam BHM en de projectgroep Katwijk
waaraan minimaal deelnemen:
o Vanuit de gemeente Katwijk de interne projectleider, de Commandant brandweer Katwijk en
de projectondersteuner;
o Vanuit de Brandweer Hollands Midden de projectleider BHM en de projectsecretaris.
Gecombineerde deelprojectgroepvergaderingen rondom de thema’s personeel, financiën,
brandweerzorg, bedrijfsvoering en communicatie.

De projectstructuur is gevisualiseerd in bijlage 1.

Agendapunt B.14 Bijlage 2 AB VRHM 28-03-2013
Pagina 3 van 17

Tijd
Het project heeft een doorlooptijd van 1 maart 2013 tot en met 28 februari 2014.
In bijlage 2 is een gedetailleerde mijlpalenplanning toegevoegd.
Na 28 februari 2014 zal bezien worden hoe eventuele restpunten kunnen worden overgedragen aan de
staande organisatie, dan wel of de projectorganisatie nog tijdelijk moet worden voortgezet.

Medezeggenschap
Het voorstel voor invlechting van de brandweer Katwijk is adviesplichtig ingevolge artikel 25, lid1b, van
de Wet op de Ondernemingsraden. Dit zal besproken worden in de afzonderlijke ondernemingsraden
van de Veiligheidsregio Hollands Midden en de gemeente Katwijk.
Het op te stellen Sociaal Plan is een verantwoordelijkheid voor de gemeente Katwijk en zal besproken
worden in het Georganiseerd Overleg van de gemeente Katwijk.
De wijze waarop afstemming plaatsvindt tussen de onderscheiden OR’en en GO’en zal nog nader
worden bezien.
Geld
De noodzakelijk uren voor de inzet van de projectteamleden en deelprojectteamleden zijn opgenomen in
de sectorjaarplannen 2013.
Voor een beperkt aantal thema’s zal mogelijk inhuur van expertise of uitvoeringscapaciteit moeten
plaatsvinden. De kosten hiervoor worden gedekt uit de reserve versnelde organisatieopbouw.
Communicatie
Het DT en de opdrachtgever worden gedurende het project regelmatig geïnformeerd door de
projectleider.
Ten behoeve van het personeel van de brandweer Katwijk zullen speciale personeelsbijeenkomsten
worden georganiseerd, waarin mondeling uitleg wordt gegeven over de aanpak en het verloop van het
project. Het beroeps- en kantoorpersoneel wordt daarbij als een andere doelgroep beschouwd dan de
vrijwilligers, waardoor het noodzakelijk zal zijn op sommige momenten specifieke bijeenkomsten per
doelgroep te organiseren.
Andere communicatiemiddelen en –kanalen zullen worden voorbereid door de deelwerkgroep
communicatie in samenspraak met de communicatiemedewerker van de gemeente Katwijk.
Kwaliteit
In de onderzoeken over regionalisering van de brandweer in Hollands Midden in de periode 2008 – 2010
zijn door het bestuur belangrijke uitgangspunten vastgesteld. Deze uitgangspunten liggen met name vast
in het rapport “Resultaten vervolgonderzoek Regionalisering Brandweer Hollands Midden” d.d. 21 januari
2009 en de eindrapportage ontvlechtingsprotocol d.d. 9 december 2009. De uitgangspunten zijn waar
nodig aangepast aan de huidige situatie van organisatie-inrichting van de Brandweer Hollands Midden
en zullen als kader dienen bij het opstellen van het organisatieplan en bij de berekening van de
startbijdrage. De uitgangspunten zijn opgenomen in bijlage 3.
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Als onderdeel van het vaststellen van de startbijdrage dient een nieuwe kwaliteitsmeting plaats te vinden
ter bepaling van een eventueel kwaliteitsmanco. Hiervoor zal dezelfde methode worden gehanteerd als
in de onderzoeksfase voor de regionalisering in 2008. De toenmalige externe en onafhankelijke
projectleider voor het deelproject kwaliteit is aangetrokken voor het maken van een nieuwe
kwaliteitsrapportage.
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Deelproject 1: Personeel
Doelstelling
 Inventarisatie formatie en bezetting brandweer Katwijk
 Inventarisatie personeelsregelingen / advies Sociaal Plan
 Voorstel vormgeving plaatsingsproces
 Voorstel overdracht P-dossiers
Alsmede na positieve besluitvorming:
 Inrichten personeelsadministratie
 Begeleiden plaatsingsproces
 Uitvoeren Persoonlijk Arbeidsvoorwaarden Vergelijkings-proces (PAV-proces)
 Samenstellen en verzenden aanstellingsbrieven (incl. vrijwilligers)

Organisatie
Carolien Olivier (deelprojectleider)
Deelprojectteamleden nader te bepalen
Communicatie
De deelprojectgroep Personeel rapporteert over de voortgang rechtstreeks aan de projectleider.
Eventuele specifieke communicatie-uitingen inzake personele aangelegenheden wordt afgestemd met
de deelwerkgroep communicatie.

Deelproject 2: Financiën
Doelstelling
 Doorlichting begroting gemeente Katwijk 2013 voor wat betreft brandweerzorg
 Voorstel bepaling eventueel kwaliteitsmanco
 Voorstel startbijdrage
 Voorstel inpassing gemeente Katwijk in routekaart Cebeon
Alsmede na positieve besluitvorming:
 Verwerving activa
 Afsluiten huurovereenkomsten
 Inregelen PV-vergoeding
Organisatie
Ernst Breider (deelprojectleider)
Anne Kraak
Communicatie
De deelprojectgroep Financiën rapporteert over de voortgang rechtstreeks aan de projectleider.
Eventuele specifieke communicatie-uitingen inzake financiële aangelegenheden wordt afgestemd met de
deelwerkgroep communicatie.

Agendapunt B.14 Bijlage 2 AB VRHM 28-03-2013
Pagina 6 van 17

Deelproject 3: Brandweerzorg
Doelstelling
Beschrijving formatieve en organisatorische consequenties voor wat betreft de volgende onderwerpen:
• Risicobeheersing advies
• Risicobeheersing toezicht
• Objectpreparatie
• Vakbekwaam blijven
• Plannen en procedures
• Incidentbestrijding
Organisatie
Arjan van de Watering (deelprojectleider)
Aad Oosterlee
Roland Verhagen
Overige deelnemers vanuit sector Operationele Voorbereiding en Incidentbestrijding nader te bepalen
Communicatie
De deelprojectgroep Brandweerzorg rapporteert over de voortgang rechtstreeks aan de projectleider.
Eventuele specifieke communicatie-uitingen inzake brandweerzorg-aangelegenheden wordt afgestemd
met de deelwerkgroep communicatie.

Deelproject 4: Bedrijfsvoering
Doelstelling
Beschrijving formatieve en organisatorische consequenties voor wat betreft de volgende onderwerpen:
• Materieel- en materiaal-onderhoud
• Onderhoud persoonlijke beschermingsmiddelen
• Gebouwonderhoud
• Inrichting informatiesystemen
• ICT
• Postverwerking
• Overige facilitaire onderwerpen
Organisatie
Deelnemers deelprojectgroep nader te bepalen.
Communicatie
De deelprojectgroep Bedrijfsvoering rapporteert over de voortgang rechtstreeks aan de projectleider.
Eventuele specifieke communicatie-uitingen inzake bedrijfsvoerings-aangelegenheden worden
afgestemd met de deelwerkgroep communicatie.
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Deelproject 5: Communicatie
Doelstelling
Het, in gezamenlijkheid met de gemeente Katwijk, coördineren en waar nodig uitvoeren van alle
communicatie-uitingen over de invlechting van de brandweer Katwijk.
Organisatie
Angelique de Regt (deelprojectleider)
Deelnemers deelprojectgroep nader te bepalen.
Communicatie
De deelprojectgroep Communicatie rapporteert over de voortgang rechtstreeks aan de projectleider.
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BIJLAGE 1

Projectstructuur
Algemeen Bestuur
VRHM

Gemeenteraad
Katwijk

Dagelijks Bestuur
VRHM

College van B&W
Katwijk

Stuurgroep
VRHM
Projectteam BHM
Deelprojectgroepen
BHM

Gezamenlijke
Stuurgroep

Stuurgroep
Gemeente Katwijk

Gezamenlijke projectteamen projectleidersvergaderingen

Projectteam Katwijk

Gezamenlijke
deelprojectteams

Deelprojectgroepen
Katwijk
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Mijlpalenplanning invlechting Brandweer Katwijk binnen BHM
Inventarisatiefase

Bestuurlijk besluitvorming en
Medezeggenschap

02/2013

Besluitvormingsfase

04/2013

06/2013

BIJLAGE 2

Inrichtingsfase
08/2013

10/2013

12/2013

02/2014

04/2014

DAG 1

BestuurKWK
AB VRHM
DB VRHM
Stuurgroep

28/3 kennisname
projectplan
28/2 vaststelling
projectplan

Projectteam

Financiën

30/5 vaststelling
startbijdrage

x/2 vaststelling
projectplan

OR VRHM
Directieteam

27/6 vaststelling startbijdrage
en organisatieplan

x/5 vaststelling
startbijdrage

18/3 + 28/3
30/5+12/6
toelichting projectplan
advies organisatieplan
19/2 vaststelling
projectplan

7/5+14/5

x/2 start-up

26/4 bepaling
x/2 kick-off startbijdrage + organisatieplan
samen met KW K
8/4 oplevering doorlichting begroting 2013

Mijlpalen nog nader te bepalen

8/4 oplevering bepaling kwaliteitsmanco
8/4 oplevering formatie-inventarisatie

Personeel

8/4 oplevering Inventarisatie arbeidsvoorwaarden

x/9 overdracht P-dossiers
plaatsingsproces

8/4 oplevering voorstel plaatsingsproces

Brandweerzorg

8/4 oplevering dienstverleningsconcept

Bedrijfsvoering

8/4 oplevering bedrijfsvoeringsconcept

Communicatie

x/3 pers.bijeenkomst B
x/3 pers.bijeenkomst V

x/7 zomerborrel
x/5 pers.bijeenkomst B
x/5 pers.bijeenkomst V

18/12 PAV-proces beroeps
18/12 verzending aanstellingsbrieven

Mijlpalen nog nader te bepalen

11/12 warme overdracht
kritieke onderhoudsprocessen
x/12 verhuizing+werkplekinrichting
x/12 eindejaarsbijeenkomst?
x/9 pers.bijeenkomst B

Versie: 15 februari 2013 versie 0.2
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BIJLAGE 3
Relevante bestuurlijke, financiële en organisatorische uitgangspunten bij invlechting
Brandweer Katwijk in organisatiestructuur Brandweer Hollands Midden (BHM)

Inleiding
In de onderzoeken over regionalisering van de brandweer in Hollands Midden in de periode 2008
– 2010 zijn door het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden belangrijke
uitgangspunten vastgesteld. Deze uitgangspunten zijn voornamelijk vastgelegd in het rapport
“Resultaten vervolgonderzoek Regionalisering Brandweer Hollands Midden” d.d. 21 januari 2009
en de eindrapportage ontvlechtingsprotocol d.d. 9 december 2009. Onderstaand worden deze
uitgangspunten gerubriceerd weergegeven. De uitgangspunten zijn aangepast aan de huidige
situatie van organisatieinrichting BHM
Algemeen
- De Brandweer Hollands Midden kent een proces-ingerichte organisatiestructuur op basis van
het bestuurlijk vastgestelde organisatieplan.
- De Brandweer Hollands Midden hanteert als kwaliteitskader de regionaal afgesproken
kwaliteitsnormen 2010.
- De gemeentelijke startbijdrage aan de Brandweer Hollands Midden is het totaal van de
(geïndexeerde) geraamde structurele budgetten 2013 inclusief correcties en harmonisaties,
vermeerderd met de additionele budgetten voor het wegwerken van eventueel
geconstateerde kwaliteitsmanco’s.
- Indien na berekening van de startbijdrage blijkt dat de bijdrage afwijkt van de zogenaamde
Cebeon-norm, zullen op basis van de afspraken in het kader van de ‘routekaart Cebeon’
nadere afspraken worden gemaakt over de wijze en het tempo waarop wordt toegewerkt naar
de Cebeon-norm.
- Er mag geen onderlinge afwenteling van kosten tussen gemeenten binnen de veiligheidsregio
Hollands Midden plaatsvinden.
- Er dient een volledig en helder beeld te zijn van de relevante risico’s en hoe daar mee om te
gaan.
- De kosten van beleidsinitiatieven worden gedragen door de organisatie die het
desbetreffende beleid bepaalt.
- Voor de bestuurders en raadsleden van de gemeente Katwijk dienen de prestaties, de
financiën, de effectiviteit, de efficiency en de opgaven van de Brandweer Hollands Midden
transparant te zijn.
- Brandweer Hollands Midden dient de beschikking te krijgen over de middelen en de mensen
om de beleidsmatig geformuleerde ambities adequaat te kunnen realiseren.
- Er geldt een moratorium (zie bijlage 4).
- Verplichtingen, voor 1 januari 2014 aangegaan, blijven als regel voor rekening en risico van
de gemeente Katwijk, tenzij anders in het kader van het moratorium is overeengekomen.

Kwaliteit
- Ter bepaling van een eventueel kwaliteitsmanco worden de resultaten van de projectgroep
Kwaliteit (uit 2008) opnieuw getoetst.
Financieel
Overgang
- Budgetten gaan over "as is", tenzij uitvoering van de kerntaken in continuïteit budgettair niet is
gegarandeerd.
- Correcties worden gepleegd ten aanzien van:
 het budgettaire beslag van activa die in het verleden zijn gedekt vanuit (eenmalige) inzet
van reserves of bijdragen derden. Deze vertegenwoordigen wel een waarde en een
benodigd budget in geval van vervanging, maar zijn thans niet in de begroting
opgenomen;
 het budgettaire beslag van activa die volledig zijn afgeschreven en daarmee geen
boekwaarde meer vertegenwoordigen, maar die wel gebruikt worden voor de
operationele taakuitoefening. Deze vertegenwoordigen namelijk eveneens een waarde
en een benodigd budget in geval van vervanging, maar zijn thans niet in de begroting
opgenomen;
 de beoordeling of overhead is toegerekend aan de brandweertaken aangezien de
overhead een onmisbaar onderdeel vormt voor de bedrijfsvoering binnen de Brandweer
Hollands Midden. Voor inbreng van de overheadtaken wordt een percentage gehanteerd,
dat voor deze overheidstaken effectief en efficiënt is gebleken, namelijk 30% van de
loonkosten.
 een beoordeling of de lasten en baten van de proactie en preventietaken in de
gemeentelijke brandweerbegroting dan wel elders in de begroting zijn opgenomen. Dit
gegeven is van belang voor het inzicht in de totale kosten voor brandweerzorg;
 de inwonerbijdrage zoals deze door de Veiligheidsregio Hollands Midden aan de
gemeente Katwijk in rekening wordt gebracht. Deze dient aan te sluiten tussen enerzijds
de baten van de veiligheidsregio en anderzijds de lasten in de (brandweer)begroting van
de gemeente. Hierbij is in ogenschouw genomen de inwonerbijdrage voor zover deze
betrekking heeft op het programma brandweer en het rode aandeel in de
gemeenschappelijke meldkamer.
Model Brandweer Hollands Midden
- Voor de verdeelsleutel voor de gemeentelijke bijdrage aan de Brandweer Hollands Midden
wordt uitgegaan van het fictieve aandeel voor brandweerzorg en rampenbestrijding dat is
begrepen in de door de deelnemende gemeenten te ontvangen uitkeringen uit het
Gemeentefonds.
- Conform de vastgestelde ‘routekaart Cebeon’ is het de ambitie de kosten van de Brandweer
Hollands Midden te dekken uit het fictieve aandeel voor brandweerzorg en
rampenbestrijding, dat is begrepen in de uitkering uit het Gemeentefonds, de Brede
Doeluitkering Rampenbestrijding - gelden (BDUR) en de opbrengsten van de leges, die op
basis van het uitvoeren van wettelijke taken worden gegenereerd.
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De Brandweer Hollands Midden hanteert één eenduidige planning & controlcyclus waardoor
het voor elke gemeente transparant is welke brandweerzorg zij voor hun bijdrage kan
verwachten.

Facilitair
Roerende zaken
- Alle roerende zaken in bezit en eigendom van de gemeente en bestemd voor de uitoefening
van brandweertaken gaan over naar de Brandweer Hollands Midden.
- Bij de waardering van de activa zijn de volgende voorwaarden gesteld:
 roerende zaken moeten voldoen aan wet- en regelgeving (bijvoorbeeld BZK-bepakt
en voldoen aan ARBO-eisen);
 roerende zaken moeten probleemloos operationeel inzetbaar zijn;
 roerende zaken hebben geen achterstallig onderhoud;
 voor overname worden roerende zaken geschouwd;
 economische levensduur gebaseerd op de hiervoor landelijk geldende richtlijnen
(Netwerk Materieel NVBR / SAVE) die gehanteerd worden door de veiligheidsregio;
 de overnamesom van de roerende zaken wordt vastgesteld op basis van de
boekwaarde per 31 december 2013 met toepassing van de waarderingsgrondslagen
als vastgesteld door de raad van de gemeente;
 na de overname wordt de boekwaarde afgeschreven op basis van de door het
Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden vastgestelde
waarderingsgrondslagen.
- De inventarisatie van activa en materialen dient een volledig inzicht van de aanwezige
bedrijfsmiddelen te geven.
- Activa/materialen zonder boekwaarde gaan als regel zonder vergoeding over naar de
brandweer Hollands Midden.
- Gereedschappen en materialen die niet (meer) voor de kerntaak van de brandweer benodigd
zijn, gaan om niet over.
- De geïnventariseerde activa en materialen voor de repressieve taak worden getoetst, qua
omvang en samenstelling, aan landelijk c.q. regionaal vastgestelde normen en richtlijnen.
- De vervanging van deze investeringen worden meegerekend tot en met 2016.
- Manco’s in omvang en samenstelling ten opzichte van de vastgestelde normen en richtlijnen
worden door de desbetreffende gemeente budgettair gecompenseerd.
- De landelijk geldende eisen voor periodiek onderhoud en keuring van activa en materialen
(keurmerken en certificaten) worden per gemeente geïnventariseerd en op hun actualiteit en
volledigheid getoetst.
- De inventarisatie van activa en materialen dient afzonderlijk in beeld te brengen welke zaken
ook na overdracht naar de Brandweer Hollands Midden een medegebruik zullen hebben en
de daarbij te hanteren vergoedingen.
- Kosten gemaakt door de gemeente voor de inventarisaties zijn voor de gemeente in kwestie
en kunnen niet worden ingebracht.
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Huisvesting
- Alle kazernes worden in beginsel van de eigenaar gehuurd.
- Ook hier zijn eisen en voorwaarden aan gesteld:
 Brandweer Hollands Midden huurt kazernes voor bepaalde tijd (5 jaren);
 mogelijkheid bestaat dat Brandweer Hollands Midden zelf bouwt bij noodzakelijke
vervanging van een kazerne;
 als de Brandweer Hollands Midden kazernes verwerft/bouwt dan slechts uitsluitend op
locaties die als strategisch zijn aan te merken op grond van het bestuurlijk vastgestelde
dekkingsplan;
 huur wordt bepaald op basis van een kostendekkende vergoeding en is ten principale
gelijk aan het huisvestingsbudget als opgenomen in de startbijdrage. Belangrijk is op te
2
merken dat bij de m -prijs voor wat betreft de grondwaarde wordt uitgegaan van de
bestemming van een brandweerkazerne: zijnde een openbare functie.

Bluswatervoorzieningen
De gemeente is wettelijk verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van bluswater, op basis van
advisering door de brandweer. Het realiseren van voldoende bluswatervoorzieningen en de
daarbij horende financiële dekking is een gemeentelijke verantwoordelijkheid.
Gezien deze gemeentelijke verantwoordelijkheid blijven de hiervoor bestemde budgetten voor
beschikbaarheid en onderhoud ‘achter’ bij de gemeenten en worden deze, voor zover begrepen in
het brandweerbudget, gecorrigeerd op de startbijdrage.

Personeel
Algemeen
- Medewerkers die voor 80% of meer werkzaam zijn in een operationele of ondersteunende
functie, uitsluitend voor en ten behoeve van het uitvoeren van taken gerelateerd aan de
brandweerzorg, krijgen een werkgarantie bij de Brandweer Hollands Midden.
- Medewerkers van de gemeente Katwijk, die slechts enkele uren per week werkzaam zijn ten
behoeve van de brandweerzorg (te denken valt hier aan gemeentelijke medewerkers P&O,
Financiën, ICT etc.) blijven bij de gemeente;
- De binnen de Brandweer Hollands Midden vastgestelde uitvoeringsregelingen
arbeidsvoorwaarden en hiermee samenhangende personeelsregelingen zijn onverkort van
toepassing op het personeel dat in dienst treedt bij de Brandweer Hollands Midden.
Eventuele harmonisatie van verschillen ten opzichte van de gemeentelijke regelingen dient
geregeld te worden in een door de gemeente vast te stellen Sociaal Plan.
- Ten aanzien van overgaand personeel wordt vastgesteld of vertrekregelingen zijn
afgesproken die ingaan na 31 december 2013. Zo ja dan worden met de desbetreffende
gemeenten maatwerkafspraken gemaakt.
- Vastgesteld wordt of sprake is van andere (opgebouwde) rechten en verplichtingen zoals
verlofstuwmeren. Die blijven als regel bij de desbetreffende gemeente.
- In de startbijdrage zijn geen bedragen opgenomen voor de zgn. tweede loopbaan voor
personeel met een bezwarende functie. Op het moment dat deze kosten zich manifesteren
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zullen deze als een autonome ontwikkeling ter besluitvorming aan het bestuur wordt
voorgelegd.
Het opgebouwde vakantiegeld van de medewerkers die in dienst treden bij de Brandweer
Hollands Midden zal door de gemeente worden uitgekeerd.
Vergoedingen voor opleidingen, oefeningen en repressief optreden tot en met de laatste dag
van de zelfstandigheid van de gemeentelijke brandweer zijn voor rekening van de gemeente
Katwijk.

Bijzondere personele kosten
- De uitgangspunten ten aanzien van de bijzondere personele kosten zijn als volgt
geformuleerd:
 huidige medewerkers met wachtgeldregeling blijven achter bij gemeente Katwijk;
 verplichtingen voor voormalig personeel dat nog gebruik maken van de oude FLOregeling (van voor 31 december 2005) blijven achter bij de gemeente;
 inactieve medewerkers in het kader van het FLO-overgangsrecht blijven achter bij de
gemeenten. Deze medewerkers komen ook niet mee over naar de Brandweer Hollands
Midden.
 huidige medewerkers die in het FLO-overgangsrecht zitten komen over naar de
Brandweer Hollands Midden. Deze kosten worden geacht in het budget te zitten dat mee
gaat naar de Brandweer Hollands Midden. Jaarlijks vindt een nacalculatie plaats op de
werkelijke kosten ten opzichte van het budget. Het resultaat komt ten gunste of ten laste
van de gemeente waar de medewerkers vandaan komen.
Vrijwilligersmanagement
- de omvang van de beschikbare structurele budgetten voor vrijwilligersmanagement worden in
overleg met de gemeente Katwijk in kaart gebracht.
- De vergoeding aan de personeelsverenigingen zal in overeenstemming worden gebracht met
het hiervoor vastgestelde beleidskader Personeelsverenigingen BHM.
Risicobeheersing
- De (leges)baten voor verleende en geraamde vergunningen blijven bij de gemeente Katwijk
Dienstverlening
- De door de brandweer verrichte activiteiten in het kader van maatschappelijke dienstverlening
zullen in kaart worden gebracht.
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Bijlage 4
Moratorium
In overeenstemming met de afspraken tussen de gemeenten en de regionale brandweer Hollands
Midden ten tijde van de inrichtingsfase van de Brandweer Hollands Midden (in de periode vanaf
de bestuurlijke besluitvorming tot het daadwerkelijk van start gaan van de nieuwe
brandweerorganisatie), is het nu van belang met de gemeente Katwijk een moratorium af te
spreken. Dit betreft hetzelfde moratorium als eerder is toegepast door de overige gemeenten bij
de voorbereiding tot regionalisering in 2009 – 2010.
Strikt genomen is de gemeente Katwijk, gedurende de projectperiode van de invlechting van
Brandweer Katwijk, vrij om besluiten aangaande hun brandweerkorps te nemen waarbij financiële
en personele consequenties in het geding zijn. Het hoeft geen betoog dat het van vitaal belang is
voor de Brandweer Hollands Midden dat eventuele besluiten met structurele financiële en
personele consequenties, voordat deze worden genomen, met elkaar worden gedeeld en
besproken. Daarbij kunnen in overleg met elkaar en passend binnen Brandweer Hollands Midden
“slimme” (kostenefficiënte) oplossingen worden gezocht.
Hierbij kan o.a. worden gedacht aan eventuele besluiten in de personele sfeer, maar ook aan
besluiten in de materiële sfeer (nieuwe kazernes of grote aanschaffingen). Het gaat dan om
besluiten, die kunnen leiden tot nieuwe uitgaven, tot verhoging van bestaande uitgaven dan wel
tot verlaging van bestaande inkomsten. Een moratorium regelt dat de in dit kader aangewezen
besluiten zonder instemming niet kunnen/mogen worden uitgevoerd. Goedkeuring wordt verleend
door een door het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden in te stellen
onafhankelijke en deskundige Toetsingscommissie, bestaande uit drie leden.
Over het instellen van een moratorium, de reikwijdte daarvan en de instelling van de
Toetsingscommissie wordt de gemeente Katwijk schriftelijk geïnformeerd, nadat het Algemeen
Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden hiermede heeft ingestemd.
Onderwerpen
Het moratorium zal zich limitatief moeten uitstrekken tot de volgende besluiten:
•
•
•
•

besluiten tot het vaststellen van begrotingswijzigingen betrekking hebbende op de
brandweerzorg;
besluiten die (nog) geen begrotingswijzigingen veroorzaken maar (nog niet geraamde)
uitgaven tot gevolg (kunnen) hebben;
besluiten betreffende het kopen, ruilen, vervreemden en bezwaren van onroerende zaken
en roerende zaken die over meer dan één exploitatiejaar worden afgeschreven;
besluiten betreffende personeelsaangelegenheden (o.m. vaststelling / wijziging van
formatieplan, rechtspositie- en bezoldigingsregelingen).

De procedure
De te nemen besluiten dienen uiterlijk drie weken vóór de voorgenomen vaststelling in eigen kring
aan de Toetsingscommissie te worden gestuurd. De Toetsingscommissie besluit uiterlijk drie
weken na ontvangst van het ontwerpbesluit en informeert de aanvrager schriftelijk over het
besluit;
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Globaal toetsingskader
Voor een oordeel over de voor de instemming ingezonden besluiten speelt het antwoord op de
volgende vragen een rol:
1. Beïnvloedt de hoogte van de geraamde investering de financiële positie van de Brandwer
Hollands Midden?
2. Komt de investering voor op het investeringsplan van de lokale brandweer en zo ja vanaf
wanneer? Vanaf welk exploitatiejaar zijn/worden jaarlijkse lasten geraamd?
3. Wat is de onderbouwing van de raming?
4. Is de geraamde uitgaaf/investering onvoorzienbaar, onuitstelbaar en onontkoombaar?
5. Zou de investering ook gedaan zijn bij afwezigheid van een regionaliseringsbesluit?
6. Zijn alle mogelijkheden zijn onderzocht om gebruik te maken van tijdelijke oplossingen en
of alternatieve oplossingen?
7. Zijn er nog andere aandachtspunten?

Bij deze vragen wordt het volgende aangetekend. Het belang van de afzonderlijke antwoorden
kan uiteenlopen en ook de samenhang van de antwoorden kan van belang zijn. Een negatief
antwoord op één van de vragen heeft niet zonder meer het onthouden van de goedkeuring tot
gevolg. Het uiteindelijke besluit is een afweging van belangen, beoogt een ongestoord
functioneren van de lokale brandweerorganisatie, maar weegt anticiperend ook het belang van de
Brandweer Hollands Midden.
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