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2. Toelichting
Medio oktober jl. heeft het Veiligheidsberaad een eerste schriftelijke reactie gegeven op het
rapport van de commissie Hoekstra. Deze brief is gevoegd bij het kabinetsstandpunt dat aan de
Tweede Kamer is aangeboden. In deze eerste bestuurlijke reactie is aangegeven dat het om een
eerste reactie gaat en dat op een aantal punten nog teruggekomen zal worden. Tevens is
aangekondigd dat de Veiligheidsregio’s gezamenlijk zullen komen met een Agenda van de
Veiligheidsregio’s waarin de bestuurlijke prioriteiten worden vastgelegd.
Bijgaande concept-Agenda van de Veiligheidsregio’s is opgesteld met input van de
managementraden, het overleg van directeuren Veiligheidsregio’s en de politie. Hoewel het
belangrijk is rust en ruimte voor implementatie te creëren willen de veiligheidsregio’s niet stil
blijven staan. Daarom is het overkoepelende doel van de thema’s op deze agenda de
doorontwikkeling van de veiligheidsregio’s. Om de doorontwikkeling mogelijk te maken is aan de
hand van alle geleverde input een aantal thema’s geformuleerd waar de veiligheidsregio’s in
gezamenlijkheid mee aan de slag willen. Deze thema’s die de focus leggen op doorontwikkeling
en versterking van de veiligheidsregio’s zijn:
1.
Output gerichte sturing
a.
Meer focus op risicogerichtheid en
b.
Toetsing op basis van outcome
2.
Vergroten lerend vermogen van de veiligheidsregio’s
3.
Versterken Multi- en interdisciplinaire samenwerking: partners, politie en defensie
4.
Verder doorontwikkelen van bevolkingszorg
5.
Modernisering Brandweerzorg
6.
GHOR zichtbaar, beschikbaar en bereikbaar houden
7.
Motiveren en benutten van zelf- en samenredzaamheid
Om deze doorontwikkeling mogelijk te maken is een aantal thema’s geïdentificeerd die meer
organisatorisch van aard zijn en randvoorwaarden scheppen om de eerder genoemde thema’s op
te pakken:
1.
Positie Veiligheidsberaad versterken
2.
Versterken rol en betrokkenheid gemeenteraden
3.
Versterken positie directeur veiligheidsregio en coördinerend functionaris
4.
Verdere standaardisatie informatie- en communicatievoorziening
Voor een eerste uitwerking van de thema’s zie bijgevoegde concept-Agenda van de
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Veiligheidsregio’s. Uitwerking in de vorm van activiteiten en waar nodig benodigde middelen zal
na vaststelling van de thema’s opgepakt worden. Hiervoor zullen opnieuw de verschillende
betrokkenen om input gevraagd worden.

3. Implementatie en communicatie
De Agenda van de Veiligheidsregio’s is behandeld in de vergadering van het Veiligheidsberaad
op 14 februari a.s. De uitkomsten hiervan zijn als volgt (passage is afkomstig uit het conceptverslag van het Veiligheidsberaad van 14 februari):
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Besloten is om de thema’s verder uit te werken in implementatievoorstellen. Bij deze uitwerking
zullen de directeuren, managementraden en politie opnieuw worden geraadpleegd. Intentie is om
de agenda met de concept-implementatievoorstellen voor het Veiligheidsberaad van 16 mei te
agenderen.

4. Bijlagen
1.
2.
3.
4.
5.
6.

concept-Agenda van de Veiligheidsregio’s
slotnotitie doorontwikkeling veiligheidsregio’s
reactie Brandweer Nederland
reactie LOGCS
reactie Politie Nederland
notitie sturen op gemeenschappelijke regelingen (VRHM)

3
Agendapunt A.7 AB VRHM 27-03-2014

Pagina 1 van 15

Inhoudsopgave
Agenda van de Veiligheidsregio’s ................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
1

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

2

Agenda van de Veiligheidsregio’s ................................................................................................ 4

3

Uitwerking agendapunten ............................................................................................................. 6
3.1

Inhoudelijke prioriteiten ............................................................................................................ 6

3.1.1

Risicogerichte sturing .......................................................................................................... 6

3.1.2

Vergroten lerend vermogen van de Veiligheidsregio’s ........................................................ 8

3.1.3

Versterken Multi- en interdisciplinaire samenwerking: vitale partners, politie en defensie . 8

3.1.4

Modernisering Brandweerzorg ............................................................................................ 9

3.1.5

Versterken en doorontwikkeling bevolkingszorg ............................................................... 10

3.1.6

GHOR zichtbaar, beschikbaar en bereikbaar houden....................................................... 11

3.1.7

Motiveren en benutten van zelf- en samenredzaamheid ............................................ 11

3.2

Doorontwikkeling organisatorische randvoorwaarden........................................................... 12

3.2.1

Positie Veiligheidsberaad versterken ................................................................................ 12

3.2.2

Versterken rol en betrokkenheid gemeenteraden ............................................................. 13

3.2.3

Versterken positie directeur veiligheidsregio / coördinerend functionaris ......................... 14

3.2.4

Verdere standaardisatie informatie-en communicatievoorziening .................................... 15

Tot slot .................................................................................................................................................. 15

Pagina 2 van 15

1 Inleiding
In de eerste bestuurlijke reactie van het Veiligheidsberaad aan de minister van VenJ (d.d. 11 oktober
2013) is aangekondigd begin 2014 te komen met een agenda van de veiligheidsregio’s waarin
aanbevelingen van de commissie Hoekstra nader zijn uitgewerkt en voorzien van een tijdpad.
Voorliggende agenda biedt meer dan dat: het is een overzicht van de thema’s waar de
veiligheidsregio’s gezamenlijk mee aan de slag willen. Het is daarmee niet alleen een reactie op het
advies van de commissie Hoekstra maar het resultaat van een bredere verkenning: hoe kunnen de
veiligheidsregio’s in gezamenlijkheid zorgen voor versterking en verbetering van de veiligheidsregio?
Het advies van de commissie Hoekstra is wel de aanleiding voor het opstellen van een agenda van de
veiligheidsregio’s zoals ook aangekondigd in de eerste reactie van het Veiligheidsberaad.
Deze agenda is het resultaat van consultatie van de directeuren veiligheidsregio’s, de regionaal
brandweercommandanten en de coördinerend gemeentesecretarissen. Van de Raad van directeuren
Publieke gezondheid is geen formele reactie ontvangen. Bestuurlijk is er een eerste reactie opgehaald
bij de leden van het DB Veiligheidsberaad en bij de Bestuurlijke Adviescommissies. Nadere uitwerking
van thema’s in implementatievoorstellen inclusief (indien nodig) begroting gebeurt na vaststelling van
de thema’s. Bij deze uitwerking zullen de directeuren en managementraden opnieuw worden
geraadpleegd.
De onderwerpen die de veiligheidsregio’s (via het Veiligheidsberaad) gezamenlijk met VenJ oppakken
(en die een nadrukkelijke rol van het ministerie vragen) komen te staan op de Voorwaartse Agenda
die gezamenlijk met het ministerie van VenJ en de VNG wordt opgesteld.
Onderhavige Agenda van de veiligheidsregio’s is nadrukkelijk bedoeld voor het gezamenlijk (door de
veiligheidsregio’s onderling) stellen van doelen voor de doorontwikkeling van de veiligheidsregio.
Daarmee wordt indirect ook aangeven welke thema’s op dit moment geen prioriteit hebben voor de
veiligheidsregio’s als collectief. Deze agenda moet worden gezien als een dynamisch document: zeker
in het veiligheidsdomein kunnen actualiteiten en ontwikkelingen er toe leiden dat thema’s en/of
activiteiten tussentijds worden toegevoegd of gewijzigd. Hiertoe kunnen de veiligheidsregio’s verenigd
in het Veiligheidsberaad gezamenlijk beslissen aangezien het de agenda ván de veiligheidsregio’s
betreft.
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2 Agenda van de Veiligheidsregio’s
De veiligheidsregio’s hebben de komende periode rust en ruimte nodig om doorontwikkeling en
verdere implementatie mogelijk te maken. Deze ambitie strookt ook met de conclusies van de
commissie Hoekstra. De thema’s in voorliggende agenda dragen bij aan deze doorontwikkeling.
Tegelijkertijd zijn het thema’s en doelstellingen waarbij samenwerking meerwaarde heeft boven het
eigenstandig oppakken en uitvoeren. Het zijn thema’s waarvoor geldt dat een gezamenlijke aanpak
efficiënter en effectiever is – en dus meerwaarde heeft- dan een individuele aanpak per
veiligheidsregio. Het versterken door samenwerken zorgt voor synergie en betere resultaten tegen
lagere kosten. Geld, middelen en energie die op deze wijze worden gewonnen, kunnen worden
besteed aan andere zaken. Hierdoor presteren veiligheidsregio’s gezamenlijk én individueel beter. De
gezamenlijk op te pakken activiteiten ten aanzien van onderstaande thema’s moeten bijdragen aan
verdere ontwikkeling van de veiligheidsregio en verbetering van de taakuitoefening.
Doorontwikkeling en versterking Veiligheidsregio’s
De maatschappelijke context waarin overheidsuitgaven kritisch bekeken worden, de
verantwoordelijkheid van burgers en bedrijven niet langer door de overheid wordt opgepakt en het
besef dat sommige risico’s onvermijdelijk zijn, vraagt om een meer outputgerichte sturing. Niet alleen
de sturing op de veiligheidsregio’s middels toetsing door de Inspectie maar ook de sturing binnen de
eigen veiligheidsregio (dit thema komt terug op de Voorwaartse agenda). Daarnaast zal de focus
gelegd moeten worden op risicogerichtheid. Daarbij komen vragen aan de orde als: wat zijn de
risico’s, hoe groot is de kans dat het risico zicht voordoet en wat zijn dan de gevolgen? De
veiligheidsregio’s moeten middelen meer in gaan zetten op risico- en gevolgbeperkende maatregelen.
De ervaringen met risicogericht werken dienen, voor het optimale resultaat en leereffect, met elkaar te
worden gedeeld. Dit draagt bij aan het vergroten van het lerend vermogen van de veiligheidsregio’s.
Zeker in combinatie met hierop aangepast toetsing, opleidingen en oefeningen. Wanneer gewerkt
wordt aan het verbeteren van de effecten van de inspanning door de veiligheidsregio, neemt ook de
motivatie om te leren en te innoveren toe.
Een ander aandachtspunt is het versterken van de samenwerking zowel multi- als interdisciplinair. Er
wordt veel verwacht van de veiligheidsregio’s. Dit vraagt om een goede interne en externe
samenwerking: de veiligheidsregio is bij uitstek een netwerkorganisatie en daarmee spin in het web
van een groter systeem. Zowel binnen de veiligheidsregio als bovenregionaal zal er intensieve
aandacht moeten zijn voor samenwerking. Door het bundelen van krachten en organiseren van
afstemming kunnen verantwoordelijkheden daar belegd worden waar ze thuis horen en kan de
kwaliteit van de dienstverlening aan de burger vergroot worden.
Ook binnen de monodisciplinaire organisaties zijn belangrijke ontwikkelingen gaande die in de nabije
toekomst aandacht vragen. Bij de brandweer gaat het met name om het doorzetten van de ingezette
moderniseringslag. Ook op het gebied van bevolkingszorg zijn de afgelopen jaren belangrijke stappen
gezet en vraagt verdere doorontwikkeling aandacht.
Belangrijk uitgangspunt bij bovenstaande thema’s betreft de zelf- en samenredzaamheid. Deze notie
is leidend bij het realiseren van een meer risicogerichte aanpak, de samenwerking met burgers en
bedrijfsleven, en de modernisering van de brandweer en doorontwikkeling van bevolkingszorg.
Om verdere doorontwikkeling van de veiligheidsregio’s te bevorderen is een aantal prioritaire thema’s
vertaald in agendapunten waar door de veiligheidsregio’s in gezamenlijkheid op geïnvesteerd zal
worden.
1. Output gerichte sturing
a. Meer focus op risicogerichtheid en
b. Toetsing op basis van outcome
2. Vergroten lerend vermogen van de veiligheidsregio’s
3. Versterken multi- en interdisciplinaire samenwerking: partners, politie en defensie
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4.
5.
6.
7.

Modernisering Brandweerzorg
Verder doorontwikkelen van bevolkingszorg
GHOR zichtbaar, beschikbaar en bereikbaar houden
Motiveren en benutten van zelf- en samenredzaamheid

In het volgende hoofdstuk worden deze thema’s nader toegelicht.
Doorontwikkeling organisatorische randvoorwaarden
Om bovengenoemde doorontwikkeling mogelijk te maken dient aan een aantal randvoorwaarden van
organisatorische aard te worden voldaan.
Belangrijke conclusie van de adviescommissie Hoekstra was dat een stelselwijziging weliswaar niet
aan de orde is, maar wel geïnvesteerd moet worden op versterking van een aantal organisatorische
onderdelen van dat stelsel. In dit kader moet de rol van de gemeenteraden versterkt worden om de
huidige constructie van verlengd lokaal bestuur beter tot zijn recht te laten komen. Daarnaast is het
belangrijk dat rol en positie van een tweetal belangrijke functionarissen in de Veiligheidsregio
duidelijker en eenduidiger worden verankerd: die van de directeur veiligheidsregio’s en de
coördinerend functionaris. Om de bovenregionale samenwerking op effectievere wijze te faciliteren en
mogelijk te maken, is het van belang dat het Veiligheidsberaad meer slagkracht krijgt. Ook de
aanbeveling van Hoekstra om meer landelijke sturing toe te passen door middel van door de minister
1
uitgevaardigde landelijke doelstellingen vraagt om een stevige positie van het Veiligheidsberaad als
belangenbehartiger van de veiligheidsregio’s en gesprek- of onderhandelingspartner richting
minister(ie) van VenJ.
Dit resulteert in onderstaande randvoorwaardelijke thema’s voor de agenda van de veiligheidsregio’s
1. Versterken positie Veiligheidsberaad
2. Versterken rol en betrokkenheid gemeenteraden
3. Versterken positie directeur veiligheidsregio en coördinerend functionaris
4. Verdere standaardisatie informatie -en communicatievoorziening

1

In deze doelstellingen stelt de minister vast welke onderwerpen moeten worden meegenomen in de
regionale planvorming en waarover moet worden gerapporteerd aan de minister door de afzonderlijke
veiligheidsregio. Dit instrument is tot nu toe alleen toegepast op het gebied van crisiscommunicatie.
De minister is voornemens meer landelijke doelstellingen vast te stellen.
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3 Uitwerking agendapunten
Hierna volgt per agendapunt een globale uitwerking: wat is het probleem dat aanpakt moet worden,
wat is het te bereiken doel en welke activiteiten moeten hiervoor opgepakt worden of worden al
opgepakt. Na vaststelling van de onderwerpen voor de Agenda van de veiligheidsregio’s zal verdere
operationalisering in overleg met de managementraden en de directeuren plaatsvinden.

3.1 Inhoudelijke prioriteiten
3.1.1 Risicogerichte sturing
In de huidige werkwijze van de veiligheidsregio’s is er onvoldoende aandacht voor het voorkomen van
risico’s en het aan de voorkant beperken van de gevolgen. De focus ligt op incidentbestrijding en op
het nakomen van inputgerichte regelgeving. Daarnaast bestaat bij burgers nog altijd de indruk c.q.
verwachting dat de overheid voor hen zorgt. De samenwerking met burgers en bedrijven kan
verbeterd. Onder meer in de communicatie zal meer gedaan moeten worden aan
verwachtingsmanagement (zie ook paragraaf 3.1.5).
Er wordt gewerkt met risicoprofielen, maar er is onvoldoende aandacht voor het beperken van de
risico’s en het beperken van effecten. De focus ligt nog te zeer op het behalen van vooraf bepaalde
standaard inputgerichte eisen. Dit wordt gestimuleerd door de manier waarop veiligheidsregio’s
momenteel worden beoordeeld (halen van opkomsttijden registratie slachtoffers). Dit zegt echter niets
over het werkelijke verloop van het incident of over het wel of niet benutten van de mogelijkheid om
het incident aan de voorkant te voorkomen of de effecten te beperken (bijvoorbeeld door een goede
sprinklerinstallatie of betere voorlichting over vluchtroutes).
De notie van risicobeheersing zal steeds meer plaatsmaken voor het adagium van risicogerichtheid.
Daarmee wordt bedoeld dat het volledig beheersen van risico’s niet mogelijk is en dat het ook niet aan
de veiligheidsregio alleen is om daar invloed op uit te oefenen. De samenleving als geheel bepaalt wat
passend is bij een risicosamenleving en accepteert dat er altijd risico’s zijn die niet te beïnvloeden zijn.
Risicogerichtheid impliceert dat iedereen aanspreekbaar is en legt de focus op beïnvloedbare risico’s.
Om deze verandering in denken te bewerkstelligen is intensieve samenwerking tussen veel partijen
nodig: veiligheidsregio’s, gemeenten, RUD, private partijen, provincie, Rijk (zie ook 3.1.3.
samenwerking). Om hen daarin te ondersteunen is het noodzakelijk dat er een landelijke ‘visie op
risicogerichtheid’ wordt ontwikkeld. Deze visie biedt een gedeeld kader voor alle partijen. De
directeuren veiligheidsregio’s hebben aangegeven het initiatief te willen nemen tot het opstellen van
deze visie. Thema’s als risicobewustzijn, tolerantiegrenzen, participatiemaatschappij en discontinuïteit
van de samenleving dienen in de visie aandacht te krijgen. De visie zal moeten aansluiten bij
belangrijke huidige bewegingen in het overheidsoptreden zoals ‘van regelgestuurd naar outcomedenken’, ‘van regulerend naar lerend toezicht’, ‘van vergunningen naar duurzame
gedragsverandering’ en de visie op bevolkingszorg (rapportage bevolkingszorg op orde) en de
uitkomsten van RemBrand fase 2.
Die visie kan ook als basis dienen voor de verdere inbreng van veiligheidsregio’s in het
wetgevingstraject rondom de Omgevingswet. Daarbij dient de rol van de veiligheidsregio’s nadrukkelijk
te worden benoemd en geborgd. Hierover zullen nadere afspraken gemaakt moeten worden met het
ministerie in de Voorwaartse agenda. Het is aan de veiligheidsregio om gevolgen van het beheren,
gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving in kaart te brengen zodat het bestuur deze kan
duiden in termen van aanvaardbaar of onaanvaardbaar veiligheidsrisico (in het kader van
risicogerichtheid). Daarnaast is het van belang om de verantwoordelijkheden voor het treffen van
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maatregelen daar te laten waar ze thuis horen. De RUD’s en de veiligheidsregio zullen meer samen
moeten optrekken om die nieuwe benadering van risicogerichtheid te bewerkstelligen.
Het Veiligheidsberaad en vele partijen met hen zijn er van overtuigd dat de huidige landelijke sturing
en toezicht te veel gericht zijn op prestatie- en organisatie-eisen. Te weinig wordt gekeken naar het
effect van deze (en andere) maatregelen. Het Veiligheidsberaad verzoekt de minister van VenJ een
meer effectgericht toezicht door de Inspectie van VenJ te realiseren en dit in de Voorwaarts Agenda
op te nemen. Hiervoor geeft de Inspectie van VenJ zelf in verschillende onderzoeksrapporten al
voldoende handvatten.
In dit verband verdienen de opkomsttijden van de brandweer specifieke aandacht. De huidige
wettelijke normtijden zijn een voorbeeld van te veel sturen op prestatie en te weinig op effecten. Het
lopende project RemBrand fase 2 biedt de veiligheidsregio’s en de wetgever alternatieven voor de
huidige normtijden. Naast de opkomsttijden worden andere indicatoren gepresenteerd (bijvoorbeeld
preventieve maatregelen) die van invloed zijn op de brandveiligheid. Veiligheidsregio’s kunnen dan
zelf keuzes maken over welke maatregelen zij wel en niet nemen. Ook op het gebied van
bevolkingszorg onderzoekt het Veiligheidsberaad met het project Bevolkingszorg op orde naar een
outputgerichte en realistische manier van toetsing.
Naast meer sturing op effecten is het belangrijk om, daar waar mogelijk en zinvol, te zorgen voor een
betere onderlinge vergelijkbaarheid van de kwaliteit tussen de regio’s. Dit kan onder meer door het
invoeren van een uniform kwaliteitssysteem. Hiervoor wordt momenteel een multidisciplinair
instrument ontwikkeld (Cicero). Hierbij moet wel worden bedacht dat de onderlinge vergelijkbaarheid
van de regio’s beperkt is vanwege de grote regionale verschillen (denk aan omvang,
bevolkingsdichtheid, risicoprofiel, organisatorische inrichting).
Output gerichte sturing
Probleem definitie

Te veel op inputgerichte sturing en focus op incidentbestrijding.

Doelstelling

Output gerichte sturing: daar waar mogelijk beperken van risico’s en effecten.
Veiligheidsregio’s maken zichtbaar welke haalbare maatschappelijke effecten
zij bereiken met hun inspanningen. Dit betekent dat bij beleid meer wordt
nagedacht over de maatschappelijke effecten (baten) in relatie tot de te
verwachten kosten.

Activiteiten

Landelijke visie risicogerichtheid. initiatief bij de directeuren veiligheidsregio’s,
advisering via de adviesstructuur van het Veiligheidsberaad en bestuurlijke
vaststelling in het AB van het VB.
Zorg dragen voor duidelijke rolomschrijving van de veiligheidsregio’s in de
omgevingswet en versterking van de samenwerking tussen veiligheidsregio
en RUD.
Aansturen op outputgerichte toetsing (tevens punt voor voorwaartse agenda)
Invoering uniform kwaliteitssysteem om de onderlinge vergelijkbaarheid
tussen veiligheidsregio’s en de afwegingen over risicoacceptatie te vergroten.
Uitwerking Cicero.
Oplevering rapport bevolkingszorg op orde inclusief zoveel mogelijk
outputgerichte prestatie eisen voor bevolkingszorg.
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3.1.2 Vergroten lerend vermogen van de Veiligheidsregio’s
De commissie Hoekstra merkt op dat het lerend vermogen van veiligheidsregio’s vergroot . Hoewel in
de eerste bestuurlijke reactie al is aangegeven dat de veiligheidsregio’s nog te kort bestaan om hier
een oordeel over te vellen zijn er een aantal zaken die kunnen bijdragen om het lerend vermogen te
vergroten: verandering van toezichtregime, introductie van expertteams, bevorderen van
kennisuitwisseling tussen de veiligheidsregio’s.
Een ander toezichtregime inspectie (zie ook sturen op output)
De inspectie zou meer moeten toetsen op kwaliteit en output. Wanneer deze omslag gemaakt wordt
zullen veiligheidsregio’s de geconstateerde knelpunten eerder oplossen omdat zij dan ook het gevoel
hebben dat het daadwerkelijk bijdraagt aan meer veiligheid. De minister zal hier verandering in
moeten bewerkstelligen, dit is dus bij uitstek een punt voor de voorwaartse agenda (gezamenlijk met
VenJ).
De introductie van expertteams
Door invoering van expertteams (dit kunnen allerlei samenwerkingsverbanden tussen experts zijn)
waarbij experts op een bepaald thema worden aangewezen zal het lerend vermogen groter worden.
Een voorbeeld hiervan is het recent opgerichte bovenregionaal team crisiscommunicatie. Aan dit team
nemen experts uit verschillende (op dit moment 15) veiligheidsregio’s deel die onderling kennis en
ervaring delen en inzetten ten behoeve van alle veiligheidsregio’s.
Bevorderen van kennisuitwisseling tussen de regio’s
Het IFV zal meer gebruikt kunnen worden als instituut voor kennis uitwisselen en ontsluiten.
Daarnaast bestaan er uiteraard diverse platforms en netwerken die mede vanuit het IFV ondersteund
worden.
Vergroten lerend vermogen van de Veiligheidsregio’s
Probleem definitie

Het lerend vermogen van de veiligheidsregio’s schiet te kort, bij oefeningen
en incidenten komen dezelfde verbeterpunten steeds opnieuw naar voren.

Doelstelling

Het vergroten van het lerend vermogen van de veiligheidsregio’s

Activiteiten

Verandering in toezichtregime
Instellen van expertteams
Meer onderlinge informatie- en kennisuitwisseling en ontsluiting via het IFV

3.1.3 Versterken Multi- en interdisciplinaire samenwerking: vitale partners,
politie en defensie
De huidige uitdagingen voor de veiligheidsregio als netwerkorganisatie vragen om een integrale
benadering van vraagstukken en dus meer samenwerking. De commissie Hoekstra vraagt meer
aandacht voor de andere hulpverleningsdiensten dan de brandweer en voor externe partners
(overheidsdiensten maar ook private partijen). Veiligheidsregio’s moeten zich meer richten op de
risico’s van morgen en dat vraagt nadrukkelijk dat er met een ‘brede’ blik wordt gekeken naar
bedreigingen van onze samenleving. Ook kan er meer gebruik worden gemaakt van kennis en kunde
aanwezig bij partners van de veiligheidsregio’s.
De interdisciplinaire en intersectorale samenwerking is noodzakelijk om bedreigingen te identificeren
en een crisis ook samen het hoofd te kunnen bieden.
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Hoewel samenwerking een thema is dat in den brede wordt opgepakt, dient specifiek aandacht te
worden besteed aan samenwerking met twee belangrijke partners van de Veiligheidsregio’s: de
Nationale Politie en defensie.
Op regionaal en landelijk niveau is een daling van de betrokkenheid en inzet van de politie bij de
crisisbeheersing geconstateerd. De vorming van de Nationale Politie heeft lange tijd voor een interne
gerichtheid gezorgd. Als cruciale partner van de veiligheidsregio zal intensief worden gewerkt aan
structurele verbetering van het partnerschap. Een eerste stap in streven is aansluiting bij de
overlegstructuur van het Veiligheidsberaad: als adviseur bij de vergaderingen van het Dagelijks- en
Algemeen bestuur van het Veiligheidsberaad en bij de Bestuurlijke Adviescommissies
Crisisbeheersing en Informatievoorzienig. Ook met het oog op de Landelijke Meldkamerorganisatie en
de relatie met de veiligheidsregio’s is verankering van de samenwerking essentieel.
Tot nu toe uit de samenwerking met defensie zich met name in de opname van een Officier
Veiligheidsregio (OVR) in de veiligheidsregio en middels samenwerking bij oefeningen.
Bijstandsaanvragen tijdens crises zijn minimaal. Het Veiligheidsberaad heeft een model convenant
Defensie opgesteld. Dit instrument wordt geëvalueerd en zo nodig verbeterd. Het Veiligheidsberaad
heeft in samenwerking met defensie een quick scan uitgevoerd die inzicht geeft in de vraag en
behoeften van veiligheidsregio’s in relatie tot de mogelijkheden bij defensie. De aanbevelingen uit dit
rapport worden voorgelegd aan het Veiligheidsberaad.
Versterken Multi- en interdisciplinaire samenwerking
Probleem definitie

Veiligheidsregio’s werken nog te weinig samen met disciplines buiten de
veiligheidsregio. Ook de samenwerking intern, tussen veiligheidsregio’s
onderling is nog niet optimaal.

Doelstelling

Versterken van multi- en interdisciplinaire samenwerking, versterken van de
veiligheidsregio als netwerkorganisatie

Activiteiten

Evaluatie huidige modelconvenanten
Versterken samenwerking met politie
Verkennen van mogelijkheden voor versterken samenwerking met defensie
(quick scan)
Implementatie van de aanbevelingen uit het rapport Eenheid in
verscheidenheid. (De samenwerking tussen Rijk en regio die hierin ook wordt
aangekaart is een thema voor de voorwaartse agenda)

3.1.4 Modernisering Brandweerzorg
Modernisering van de brandweerzorg staat zowel op deze agenda als de Voorwaartse Agenda. Het
onderwerp kan verdeeld worden in subonderwerpen als variabele voertuigbezetting, visie vrijwilligheid
en opkomsttijden. De brandweercultuur is traditioneel, dat vraagt om gerichte aandacht voor innovatie
en modernisering.
Bij het WODC loopt nu een onderzoek in opdracht van VenJ naar variabele voertuigbezetting. Naar
aanleiding van die resultaten is het belangrijk de ervaringen uit de regio’s met variabele
voertuigbezetting te inventariseren.
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Project RemBrand fase 2 vraagt in opdracht van het Veiligheidsberaad aan de branche om met
alternatieve indicatoren te komen naast opkomsttijden. Dit moderniseringspunt valt samen met het
sturen op effecten.
Een ander belangrijk onderwerp is de Visie Vrijwilligheid. Uit recent onderzoek blijkt dat een aantal
zaken binnen de brandweer moet veranderen om voldoende vrijwilligers te krijgen en houden. Denk
aan flexibele werktijden en meer niet-repressieve functies (dus ander type vrijwilliger dat bijvoorbeeld
voorlichting geeft op scholen).

Modernisering brandweer
Probleem definitie

Het aantal vrijwilligers loopt terug, veiligheidsregio’s worden op een
onrealistische manier afgerekend, brandweerprincipes zijn verouderd.

Doelstelling

Moderniseren van de brandweerorganisatie

Activiteiten

RemBrand, Visie Vrijwilligers, regionalisering

3.1.5 Versterken en doorontwikkeling bevolkingszorg
In de meest recente Staat van de Rampenbestrijding kwam wederom naar voren dat bevolkingszorg
beter georganiseerd moet worden. Punten die telkens weer bij onderzoeken en evaluaties naar voren
komen en een groot (bestuurlijk) afbreukrisico hebben zijn slachtofferregistratie en crisiscommunicatie.
Deze bevolkingszorgprocessen verdienen ook de komende periode extra aandacht.
Voor slachtofferregistratie is door het Veiligheidsberaad een nieuwe systematiek vastgesteld waarmee
vanaf 2014 gewerkt zal worden (SIS). Daarnaast is het erg belangrijk dat de toetsingsmethode ook
aansluit bij deze nieuwe systematiek (zie ook paragraaf 3.1.1). Waarbij uitgegaan wordt van
zelfredzaamheid van het grootste deel van de bevolking en niet wordt ingezet op registratie van alle
“slachtoffers” aanwezigen maar alleen op registratie van gewonden en dodelijke slachtoffers of
anderszins niet-zelfredzame.
De verbetering van crisiscommunicatie is de afgelopen jaren op meerdere manieren opgepakt zowel
door de regio’s zelfstandig -in steeds meer regio’s is een regionale pool beschikbaar en wordt ingezet
op professionalisering van de betrokken medewerkers- als door de veiligheidsregio’s in
gezamenlijkheid. Door het project GROOT(ER) zijn voor crisiscommunicatie opleidingskaders en
kwalificatieprofielen opgeleverd en is eind 2013 gestart met het bovenregionaal team
crisiscommunicatie.
Naast opleidingskaders en kwalificatieprofielen voor crisiscommunicatie zijn
deze ook opgeleverd voor andere sleutelfuncties binnen de bevolkingszorg. Dit zorgt naast een
kwaliteitsslag voor individuele medewerkers en veiligheidsregio’s ook voor meer synergie en verbetert
de bovenregionale samenwerking.
Begin 2014 zal aan de hand van “het experimentele jaar” een bijgestelde versie van het rapport
bevolkingszorg op orde, inclusief de op output georiënteerde prestatie-eisen, worden opgeleverd. De
uitrol hiervan en in de toekomst het evalueren en bijstellen vraagt aandacht van het Veiligheidsberaad
in samenwerking met de oranje kolom.
Versterken en doorontwikkeling van bevolkingszorg
Probleem definitie

De ontwikkeling binnen de veiligheidsregio’s is lange tijd met name gericht
geweest op de brandweer kolom. Bevolkingszorg is al geruime tijd bezig een
professionaliseringsslag te maken daarbij uitgaande van proportionaliteit en
realiteit.
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Doelstelling

Het doorontwikkelen van bevolkingszorg tot een professionele organisatie
rekening houdend met de gemeentelijke organisatie

Activiteiten

Implementatie en uitrol van:
SIS,
Bevolkingszorg op orde,
Bovenregionaal team crisiscommunicatie
GROOT(ER) borgen en beheer bij het IFV

3.1.6 GHOR zichtbaar, beschikbaar en bereikbaar houden
Op het kruispunt van de drie beleidsdomeinen; publieke veiligheid, publieke gezondheidszorg en
acute zorg bevindt zich de GHOR, die tezamen met de GGD onder leiding staat van de directeur
publieke gezondheid. De GHOR (zowel regionaal als landelijk) is bij uitstek een netwerkorganisatie die
bijvoorbeeld de private partijen in het witte domein verbindt met de veiligheidsregio. De GHOR is
onderdeel van de veiligheidsregio. Dit is wettelijk geregeld in de Wet Veiligheidsregio’s. Met de komst
e
van de Wet Publieke Gezondheid 2 tranche zien we een toenadering tussen GGD en GHOR. Het
risico bestaat dat die toenadering onbedoeld een verwijdering tussen GHOR en veiligheidsregio
veroorzaakt. Gezamenlijk moet dit mogelijke effect bestreden worden. Dit betekent ten eerste dat de
recente fusie tussen het landelijk bureau GHOR en GGD Nederland de GHOR herkenbaar en
zichtbaar houdt. Dit is inmiddels via een interventie door de BAC GHOR (in de statuten en begroting)
geregeld.
Een tweede belangrijk punt betreft de lopende discussie tussen het Veiligheidsberaad en het
Ministerie van VWS. De laatste stelt dat de GGD in de regio niet onderdeel mag zijn van de
gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio. Immers, zo stelt VWS, het GGD bestuur moet
eigenstandig kunnen besluiten en niet afhankelijk zijn van het bestuur van de veiligheidsregio. Het
Veiligheidsberaad heeft zich altijd uitgesproken voor regionale vrijheid en dus dat veiligheidsregio’s
zelf hun huishouden mogen bepalen, binnen de kaders van de wet.
GHOR zichtbaar, beschikbaar en bereikbaar houden
Probleem definitie

GHOR dreigt op afstand komen te staan van de veiligheidsregio, bestuurlijke
inbedding gelieerd aan GHOR en GGD staat ter discussie.

Doelstelling

GHOR onderdeel van de veiligheidsregio houden, bestuurlijke inbedding
ongewijzigd laten.

Activiteiten

3.1.7 Motiveren en benutten van zelf- en samenredzaamheid
Dit thema is vooral gerelateerd aan communicatieve uitingen en zal integraal onderdeel moeten
uitmaken van de in de toekomst te ontwikkelen handreikingen, opleidingen, etc.
Motiveren en benutten van zelf- en samenredzaamheid
Probleem definitie

Nog te veel wordt er door burgers en ook door de overheid zelf uitgegaan van
het zoveel mogelijk zorg dragen voor de burgers. Er wordt daarmee te weinig
ingezet op de eigen verantwoordelijkheid die burgers en organisaties hebben.
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Doelstelling

Motiveren en benutten van zelf- en samenredzaamheid.

Activiteiten

Bij alle toekomstige handreikingen maar ook bij actualisatie zal meer
aandacht moeten zijn voor dit punt. Ook zal er aandacht voor moeten zijn
opleidingen en oefeningen.

3.2 Doorontwikkeling organisatorische randvoorwaarden
3.2.1 Positie Veiligheidsberaad versterken
Het Veiligheidsberaad is de koepel van de 25 veiligheidsregio’s. Dat betekent belangenbehartiger van
de veiligheidsregio’s en in die hoedanigheid gesprek- en onderhandelingspartner richting politiek en
wetgever. Het Veiligheidsberaad heeft het bestuurlijke primaat waar het gaat om de politiekbestuurlijke en de strategische agenda van het fysieke veiligheidsdomein waarvoor de
veiligheidsregio's verantwoordelijkheid dragen. Het Veiligheidsberaad is agendasettend, stuurt op de
bestuurlijk te realiseren doelen, in verbondenheid met maatschappelijke partners.
Daarnaast is het Veiligheidsberaad als koepel van de veiligheidsregio’s het platform waar regionale
ontwikkelingen met elkaar afgestemd worden en bovenregionale afspraken met elkaar vastgelegd
worden. Ook kunnen er onderlinge afspraken gemaakt worden om bepaalde taken gezamenlijk op te
pakken voor de uitvoering hiervan kan het Veiligheidsberaad gebruik maken van het in 2013
opgerichte IFV.
Deze rollen kunnen op dit moment niet (geheel) waargemaakt worden vanwege de beperkte
doorzettingskracht van het Veiligheidsberaad en de nog beperkte inzet in van het lobby instrument in
politiek Den Haag.
Doorzettingskracht
De Commissie Hoekstra beveelt aan doorzettingsmacht voor het Veiligheidsberaad via de Wet
Veiligheidsregio’s te regelen. Het Veiligheidsberaad heeft in de brief aan de minister aangegeven niet
voor het wettelijk regelen van bevoegdheden te zijn, maar in te zetten op het vergroten van de
doorzettingsmacht via andere instrumenten. Ook staat in de aanbevelingen dat de besluitvorming van
het Veiligheidsberaad bij meerderheid van stemmen zou moeten plaats vinden. Ook hierover heeft het
Veiligheidsberaad aangegeven het niet nodig te achten dit bij wet te regelen, dit is immers reeds
vastgelegd in het statuut. Het Veiligheidsberaad spreekt dan ook liever van doorzettingskracht in
plaats van doorzettingsmacht. Wel zal er meer duidelijkheid gecreëerd moeten worden over de
consequenties van de bestuurlijke besluitvorming in het Veiligheidsberaad met meerderheid van
stemmen. Hoe verhoudt dit zich tot de autonomie van de regiobesturen?
Het beter positioneren en het verkrijgen van meer doorzettingskracht vraagt commitment van de leden
van het Veiligheidsberaad en in navolging de besturen van de veiligheidsregio’s: zij hebben de
verantwoordelijkheid om voorafgaand aan het VB te zorgen voor goede afstemming met de
burgemeesters in de eigen veiligheidsregio en ook achteraf te zorgen voor terugkoppeling. Indien
nodig zullen voorzitters standpunten en genomen besluiten moeten toelichten en/of verdedigen.
Daarnaast hebben de burgemeesters die zitting hebben in de Bestuurlijke Adviescommissies van het
Veiligheidsberaad de functie als brug te opereren tussen de landelijke- en de regionale bestuurlijke
agenda. Deze brugfunctie moet versterkt worden. Behulpzaam hierbij kan zijn dat er sneller een
duidelijk overzicht komt van de besluiten van zowel de Bestuurlijke Adviescommissies als het DB en
AB van het Veiligheidsberaad. In dit overzicht moet dan ook duidelijk tot uiting komen wat de
consequenties voor de veiligheidsregio’s zijn. Meer transparante besluitvorming dus. Een hulpmiddel
hierbij is het beter benutten van het adviseursoverleg.
Lobby voeren om de belangen van de veiligheidsregio’s te behartigen
Als belangenbehartiger is het noodzakelijk zichtbaar te zijn in politiek Den Haag. Ten eerste door
gerichter adviseurs hier op in te zetten en ten tweede door meer gebruik te maken van de politieke
netwerken van eigen bestuurders. Dat kan door hier intern meer op te sturen, maar ook door
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aansluiting te vinden bij bestaande lobbyisten werkzaam voor de VNG, GHOR/GGD NL en Brandweer
NL en door alerter te zijn op de politieke agenda’s.
Versterken positie van het Veiligheidsberaad
Probleem definitie

De positie van het Veiligheidsberaad is onvoldoende, besluitvorming wordt
nog onvoldoende gedeeld met de individuele regio’s en duurt soms onnodig
lang. Bovendien zal het Veiligheidsberaad ook richting het ministerie een
stevigere positie in moeten gaan nemen om de belangen van de
veiligheidsregio’s te behartigen.

Doelstelling

Versterken positie veiligheidsberaad

Activiteiten

Organiseren en borgen van meer doorzettingskracht
Zorgen voor transparante besluitvorming
Inzetten lobbyactiviteiten
Leden zorgen voor betere afstemming in de eigen regio

3.2.2 Versterken rol en betrokkenheid gemeenteraden
Het advies van de commissie Hoekstra is om het principe van verlengd lokaal bestuur te handhaven.
Veiligheidszorg inclusief crisisbeheersing heeft in principe een lokale oorzaak of bron en vergt een
lokale aanpak. Hoekstra concludeert dat in de praktijk de democratische legitimatie van
veiligheidsregio’s versterkt moet worden gezien de huidige beperkte mogelijkheid van gemeenteraden
om invloed uit te oefenen. De Commissie Hoekstra raadt een jaarlijks debat aan tussen raadsleden en
de directie van de veiligheidsregio en het hanteren van een zogenaamde prestatiebegroting.
Het Veiligheidsberaad is voor het vergroten van de betrokkenheid van gemeenteraden, maar betwijfelt
of de voorgestelde maatregelen het gewenste effect zullen hebben. Dit omdat de Commissie in feite
niets nieuws voorstelt; het staat nu geen enkele regio in de weg om te debatteren en
prestatiebegrotingen worden al gehanteerd. Het gebrek aan sturingsmogelijkheden voor
gemeenteraden (of het gebrek aan sturingswensen van gemeenteraden) gaat bovendien op voor alle
gemeenschappelijke regelingen en de discussie hierover moet daarom breder worden gevoerd. Het
Veiligheidsberaad wil daarom samen met de VNG bekijken wat de beste instrumenten hiervoor zijn.
Ook is inmiddels contact gelegd met de vereniging voor raadleden (raadslid.nu) en is toegezegd een
inhoudelijke bijdrage te leveren aan de regiobijeenkomsten die zij volgend jaar willen organiseren over
veiligheid.
Mogelijke instrumenten om de betrokkenheid van gemeenteraden te vergroten zijn naast de
voorgestelde prestatiebegrotingen en debat:
 Het beter voorlichten van gemeenteraadsleden over de manieren waarop zij nu al invloed uit
kunnen oefenen (zonder wetswijziging) en hoe zij hun rol kunnen invullen. Het
Veiligheidsberaad zal samenwerken met organisaties als de VNG en raadslid.nu die een rol
hebben bij voorlichting van de gemeenteraden.
 Het beter voorlichten van veiligheidsregio’s door bijvoorbeeld een handreiking “Hoe betrek ik
mijn gemeenteraden” op te stellen in samenwerking met VNG en raadslid.nu.
Door het Veiligheidsberaad wordt ook met krant “De Veiligheidsregio” gewerkt aan de communicatie
richting lokale overheden. De wordt verzonden aan de gemeenteraden via de griffier.
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Versterken rol en betrokkenheid gemeenteraden
Probleem definitie

De betrokkenheid van gemeenteraden is minimaal. (dit is overigens niet
alleen een probleem van de Veiligheidsregio’s maar speelt bij de constructie
van de gemeenschappelijke regeling in het algemeen.)

Doelstelling

Het versterken van rol en betrokkenheid van gemeenteraden.

Activiteiten

Betere voorlichting gemeenteraden en veiligheidsregio’s
Samenwerking met VNG en raadslid.nu

3.2.3 Versterken positie directeur veiligheidsregio / coördinerend
functionaris
Het is wenselijk dat de functie van directeur veiligheidsregio een wettelijke verankering krijgt. Dit komt
de herkenbaarheid een eenduidigheid van de functies ten goede. Ook kunnen op deze wijze
bevoegdheden gemandateerd (bv. middels uitvoeringsmandaat) worden aan deze functionarissen. De
functies van brandweercommandant, directeur publieke gezondheid en operationeel leider hebben
reeds een wettelijke borging.
Ook de functie van coördinerend functionaris is benoemd in de Wet Veiligheidsregio. Voor de
coördinerend functionaris geldt dat deze wel in de wet genoemd wordt maar dat de positie in de
veiligheidsregio nog vaak onduidelijk is. Op welke manier de positie van de coördinerend functionaris
versterkt kan worden is een vraag die het Veiligheidsberaad nog specifiek bij het LO CGS zal
uitzetten. Eerder hebben de leden van het LO CGS bij het DB VB aangekaart dat zij met name moeite
hebben met het rond krijgen van de financiële middelen die nodig zijn voor het organiseren van
bevolkingszorg.
Bij wettelijke verankering van de directeur Veiligheidsregio moet aandacht zijn voor het onderscheid in
de warme en koude fase. In de koude fase is de directeur veiligheidsregio eindverantwoordelijk voor
de bedrijfsvoering en de secretaris van het regiobestuur. In de warme fase heeft de directeur
veiligheidsregio geen wettelijke taak en ligt de leiding bij de operationeel leider, dit is dan ook het
aanspreekpunt voor de opperbevelhebber. Taken en rollen moeten niet dubbel belegd worden. Ook is
het belangrijk om voor beide functies (algemeen directeur en coördinerend functionaris) de
2
mogelijkheid open te houden verschillende functies bij een persoon te beleggen . De functionele
scheiding is er wel, maar veiligheidsregio’s mogen zelf bepalen hoe en bij wie ze dit neerleggen. Dit
past bij de regionale vrijheid die het Veiligheidsberaad voor veiligheidsregio’s bepleit.
Versterken positie directeur veiligheidsregio en coördinerend functionaris
Probleem definitie

De betrokkenheid van gemeenteraden is minimaal.

Doelstelling

Het versterken van de positie van de directeur veiligheidsregio’s en
coördinerend functionaris

Activiteiten

Wettelijke verankering van de directeur veiligheidsregio opnemen in
voorwaartse agenda.
Blijven bepleiten van regionale vrijheid ten behoeve van de mogelijkheid om

2

In veel veiligheidsregio’s wordt de functie algemeen directeur gecombineerd met de functie regionaal commandant. In één
veiligheidsregio is de functie algemeen directeur gecombineerd met die van directeur publieke gezondheid. En in veel regio’s
wordt de functie van coördinerend functionaris gecombineerd met de functie van gemeentesecretaris van één van de gemeente
uit de regio.
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verschillende functies bij één persoon te beleggen.
Het LO CGS opdracht geven om te komen met een concreet advies over hoe
de positie van de coördinerend gemeentesecretaris versterkt kan worden.

3.2.4 Verdere standaardisatie informatie -en communicatievoorziening
Met de komst van de Landelijke Meldkamerorganisatie ontstaat een nieuwe situatie ten aanzien van
beheer een sturing op landelijke informatie -en communicatiesystemen. Aan de zijde van de
veiligheidsregio’s blijft de verantwoordelijkheid voor het stellen van de behoefte en het ophalen van de
vraag. Daarnaast ligt er een belangrijke opgave met betrekking tot de transitie naar de nieuwe
meldkamerorganisatie en de gezagsrol van de bestuurders. Ook vraagt verdere standaardisatie van
de bedrijfsvoeringprocessen en –systemen van de veiligheidsregio’s de komende jaren aandacht. In
dit verband is ook het vergroten van het bewustzijn ten aanzien van informatieveiligheid van groot
belang.

Transitie naar landelijke meldkamer en verdere standaardisatie
Probleem definitie

Met de komst van de LMO nieuwe situatie die om herijking van rollen vraagt;
daarnaast belang van standaardisatie op niveau van de veiligheidsregio

Doelstelling

Verantwoorde
veiligheidsregio

transitie

vanuit

eigen

(gezag)verantwoordelijkheid

Verdere standaardisatie informatie- en communicatievoorzieningen
Activiteiten

Programma Informatievoorziening en Meldkamer MJB IFV
Regiegroep Transitie en deelname aan governance LMO

Tot slot
Deze Agenda van de Veiligheidsregio’s richt zich op de thema’s waar vanuit de veiligheidsregio’s
prioriteit aan wordt gegeven. Echter van belang is om te benadrukken dat de agenda een
uitgangspunt is en dat het gaat om een dynamisch document. De prioriteiten kunnen door toedoen
van actualiteiten in binnen- en buitenland, onderzoeksrapporten, voortschrijdend inzicht, technische
en maatschappelijke ontwikkelingen worden bijgesteld en aangevuld. Wel wordt er op het moment
van vaststellen door de veiligheidsregio’s commitment toegezegd om met deze door hen zelf
vastgestelde prioriteiten aan de slag te gaan.
Procesmatig
Na vaststelling van de gedeelde prioriteiten wordt de agenda voorzien van een nadere uitwerking van
de activiteiten en een financiële onderbouwing. Indien er op basis van de agenda van de
veiligheidsregio’s activiteiten ontplooid moeten worden moet daar immers budget voor gevonden
worden. Dit uitgewerkte voorstel inclusief activiteiten en financiële onderbouwing zal vervolgens ter
advisering voorgelegd worden aan de managementraden en bestuurlijke adviescommissies, deze
hebben immers ook de input geleverd dat tot deze agenda hebben geleid. Daarna zal deze
uitgewerkte versie aan het Veiligheidsberaad worden voorgelegd.
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Door uWerkconferentie
geselecteerde
voortgang thema’s:
veiligheidsregio’s
25 november 2013

Slotnotitie werkconferentie
Advies inzake de doorontwikkeling
van veiligheidsregio’s

Aan
Van

Versie:
Datum

Veiligheidsberaad
Directeurenoverleg veiligheidsregio's
Definitief
13 januari 2014

1. Achtergrond en aanleiding voor dit advies
De minister van Veiligheid en Justitie heeft bij besluit van 24 mei 2012 een onafhankelijke commissie
ingesteld met als taak een integraal advies uit te brengen over de werking van de Wet veiligheidsregio’s en over het Nederlandse stelsel van rampenbestrijding en crisisbeheersing. Deze commissie
Hoekstra heeft op 18 september 2013 haar eindrapportage opgeleverd. Het Veiligheidsberaad heeft
gezamenlijk met de VNG en NGB een eerste bestuurlijke reactie geformuleerd op 11 oktober 2013.
Daarin is te lezen dat het beraad gaat toewerken naar een toekomstige ‘agenda van de veiligheidsregio’s’ waarin collectieve thema’s ten behoeve van de versterking en de doorontwikkeling van de
veiligheidsregio’s voor de komende jaren worden benoemd. Een aantal gezamenlijke thema’s zal
tevens een plek krijgen in de ‘voorwaartse agenda’, die samen met de minister van V&J en de VNG
wordt opgesteld. Het voornemen van de voorwaartse agenda wordt ook bevestigd in de kabinetsreactie op het advies van Hoekstra en onderliggende rapporten (brief TK 22 november 2013).
Tijdens het overleg van de directeuren veiligheidsregio’s (DOVR) op 31 oktober 2013 hebben zij
aangegeven dat zij graag hun bijdrage leveren aan deze agenda door middel van een geprioriteerde
uitwerking van de door het Veiligheidsberaad geïdentificeerde thema’s. Het Dagelijks Bestuur van het
Veiligheidsberaad heeft de directeuren specifiek gevraagd (brief aan de voorzitter directeurenoverleg
d.d. 5 december 2013) om in ieder geval te adviseren over de rol en positie van de directeur veiligheidsregio en de wijze waarop betrokkenheid van gemeenten bij de veiligheidsregio kan worden
vergroot.
De directeuren hebben op 25 november 2013 een werkconferentie georganiseerd om die bijdrage te
formuleren. Deelnemers hieraan waren de directeuren veiligheidsregio’s/voorzitters veiligheidsdirecties, vertegenwoordigers van V&J/NCTV en diverse ketenpartners (waaronder directeuren RUD’s,
defensie en meer). Er is uitgebreid gesproken over de 14 thema’s die het Veiligheidsberaad in haar
brief heeft benoemd en de maatregelen die daarvoor mogelijk zijn. Uiteindelijk zijn er door de deelnemers vijf thema’s benoemd die wat hen betreft de hoogste prioriteit hebben. Daarop is een nadere
verdieping gemaakt en zijn voorstellen geformuleerd voor een landelijke aanpak. In deze notitie treft u
de resultaten aan van de werkconferentie; een verdieping op de 14 thema’s van het Veiligheidsberaad.
Doel is deze notitie aan te bieden aan het Dagelijks Bestuur van het Veiligheidsberaad.
De opbouw van deze notitie is als volgt:
1. Achtergrond en aanleiding voor dit advies ....................................................................................... 2
2. Doorontwikkeling van belang ........................................................................................................... 3
3. Top 5 prioriteiten in de doorontwikkeling van veiligheidsregio’s....................................................... 5
4. Uitwerking van de overige thema’s ................................................................................................ 14
5. Tot slot ........................................................................................................................................... 22
Bijlage 1: deelnemerslijst werkconferentie ......................................................................................... 23
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2. Doorontwikkeling van belang
In algemene zin kan worden gesteld dat de directeuren het momentum willen benutten om de komende jaren stappen te zetten in de doorontwikkeling van hun organisaties. De minister heeft al aangegeven niet over te willen gaan tot stelselwijziging noch dat hij een verplichte verandering in de schaalgrootte of het takenpakket van veiligheidsregio’s wenselijk acht. Dat biedt de regio’s ruimte om gericht
1
te werken aan de fysieke veiligheid(-sbeleving) . Uit de werkconferentie kwam nadrukkelijk het beeld
naar voren dat veiligheidsregio’s collectief én samen met partners het maatschappelijke rendement
van hun bijdrage willen vergroten. Dat sluit ook aan bij de huidige tijdgeest waarin een weloverwogen
keuze gemaakt moet worden voor investeringen ten behoeve van veiligheid.
Waar de focus in de afgelopen jaren vooral lag op de uitvoerende functie van de veiligheidsregio,
willen veiligheidsregio’s in de komende jaren investeren in hun andere functies: de advies-, regie- en
platformfunctie. Dat is ook terug te zien in de thema’s die zij gezamenlijk hebben benoemd tot topprioriteiten:
1.
Versterken risicobeheersing
2.
Sturen op effecten
3.
Versterken rol en betrokkenheid gemeenten
4.
Versterken interdisciplinaire en intersectorale samenwerking
5.
Rol en positie directeur veiligheidsregio.
Deze vijf thema’s kregen van de deelnemers aan de werkconferentie de hoogste prioriteit als het gaat
om de doorontwikkeling. Deze zouden dan ook de komende jaren met voorrang moeten worden
opgepakt. De overige negen thema’s die het Veiligheidsberaad heeft benoemd in zijn brief, zijn
daarmee zeker niet onbelangrijk, maar zouden naar mening van de deelnemers met minder urgentie
kunnen worden opgepakt.
De werkconferentie heeft duidelijk gemaakt dat veiligheidsregio’s met de versterking van risicobeheersing in de komende jaren de meeste impact kunnen realiseren op de veiligheid en de veiligheidsbeleving. Op dit terrein wordt volgens de directeuren nog te weinig winst geboekt omdat er nog te veel
focus wordt gelegd op het vergunningsverleningsproces, terwijl duurzame gedragsverandering moet
worden nagestreefd. Bij een risicosamenleving past een nieuwe verantwoordelijkheidsverdeling tussen
burger, markt en overheid, zoals die ook in het Omgevingsrecht wordt voorgestaan. Daarbij is het aan
de veiligheidsregio om gevolgen van het beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving te duiden benoemen. Op die wijze kan het bestuur deze activiteiten duiden in termen van aanvaardbaar of onaanvaardbaar risico. De veiligheidsregio zou het bestuur moeten ondersteunen bij het
maken van een meer rationele risicoduiding, in tegenstelling tot de huidige vaak subjectieve duiding.
De maatregelen die worden getroffen, moeten in het perspectief van de risicosamenleving worden
bezien. Dan kan een rationele afweging worden gemaakt (op basis van een kosten-baten analyse). Op
die wijze wordt sturen op effecten ook mogelijk. Binnen het veiligheidsbestuur ontstaat dan een
discours over de gewenste ‘veiligheidswinst’ die wordt bereikt met de aanvullende inspanningen (en
daarmee kosten).
Voorgaande raakt het thema over de democratische legitimatie; het lokaal bestuur moet die afweging
immers maken. De directeuren geven aan dat zij de betrokkenheid van de gemeenten daarom willen
versterken. Niets in de huidige context van verlengd lokaal bestuur staat dat in de weg. Daarmee
herkennen de directeuren zich niet in het kabinetsvoornemen om de invloed van de raden op de
begroting en jaarrekening van gemeenschappelijke regelingen verder te versterken (wijziging Wet
gemeenschappelijke regelingen). Het gaat om een andere attitude van de veiligheidsregio richting haar
opdrachtgever en wellicht ook vice versa. Directe en open communicatie zijn hierbij sleutelwoorden die
1

Die ruimte is er in ieder geval tot 2019. Dan heeft het kabinet een volgend evaluatiemoment aangekondigd. Zie ook
Kabinetsreactie op advies Evaluatiecommissie Hoekstra en onderliggende rapporten d.d. 22 november 2013.
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op de werkconferentie zijn gevallen. Overigens biedt ‘de gemeente dichtbij’ meer voordelen. Om
daadwerkelijk méér impact te hebben op de fysieke veiligheid (-sbeleving) is het wenselijk de verbinding met de lokale netwerken verder te vergroten.
Tegelijk met die decentrale focus zullen veiligheidsregio’s ook een meer landelijke focus moeten
ontwikkelen, is gesteld tijdens de werkconferentie. Dat is noodzakelijk om de samenwerking met
partners, die veelal nationaal georganiseerd zijn, te kunnen verbeteren. De interdisciplinaire en
intersectorale samenwerking is noodzakelijk om bedreigingen van de maatschappelijke orde het
hoofd te kunnen bieden. Hulpdiensten kunnen het niet ieder voor zich. Die landelijke focus uit zich in
een unité de doctrine. Het is daarbij belangrijk dat veiligheidsregio’s afspraken van het Veiligheidsberaad eenduidig borgen in de eigen organisatie. De directeur veiligheidsregio is degene die erop
aanspreekbaar is om de samenwerkingsafspraken te borgen op regionaal niveau. Hij of zij is het
aanspreekpunt voor andere veiligheidsregio’s, voor partners én voor het bestuur. Daarnaast heeft de
directeur een belangrijke signaalfunctie over de mate van voorbereiding op crisissituaties van hulpdiensten, gemeenten, zorgpartners en andere betrokken partijen. Het vastleggen van de rol en positie
van de directeur veiligheidsregio is daarmee een belangrijke voorwaarde om voorgaande verbeteringen mogelijk te maken. Daarmee is dit laatste thema van een andere orde dan voorgaande vier
thema’s.
De beschreven doorontwikkeling is visueel weergegeven in figuur 1 en wordt in de volgende hoofdstukken nader toegelicht.

Doorontwikkeling VR 2014-2019
Impact op de
fysieke veiligheid (-sbeleving) in Nederland

Doelen:
We kennen de bestaande risico’s en
beïnvloeden nog te voorziene risico's

Samenspel aan de
voor- en achterkant
van de risicoketen is geborgd

Risicosamenleving is
geaccepteerd
(we gaan nuchter om met risico’s)
Verantwoordelijkheden liggen
daar waar die horen

Ontwikkeling
veiligheidsregio’s:

Versterken risicobeheersing:
-doorontwikkeling risicobeheersing naar
risicogerichtheid
- samenwerking met partners verbeteren (w.o.
RUD)
- rol VR in omgevingsrecht wettelijk verankeren

Sturen op effecten:
-Meer zicht op outcome
- Balans kosten en
baten veiligheidsbeleid

Voorstellen voor het
collectief (VB-V&J-VNG):
Visie risicogerichtheid opstellen

Onderzoek afbakening
brandpreventie en risicobeheersing

We kennen
het maatschappelijke effect
van onze eigen bijdrage
en sturen daarop

Versterken betrokkenheid
gemeenten:
- Directe en open
communicatie met meer
doelgroepen (college en
gemeenteraad,
gemeentesecretaris,
medewerkers, partijen in
gemeentelijke context)
- Ander gedrag van de
veiligheidsregio als geheel

Onderzoek maatschappelijke
effecten veiligheidsregio’s
Realistische veiligheidsnormen
borgen in Omgevingswet

Verbeteren interdisciplinaire en
intersectorale samenwerking:
- Landelijk één loket voor
samenwerking VR met partners
- Compliance na afspraak VB
- Directeur als regisseur met
mandaat

Rol en positie
directeur vastleggen

Menukaart versterken
betrokkenheid gemeenten

Verbeterprogramma
samenwerking met
partners

Figuur 1. Belangrijke thema’s in de doorontwikkeling in beeld.
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3. Top 5 prioriteiten in de doorontwikkeling van veiligheidsregio’s
3.1 Versterken risicobeheersing
Er wordt nog steeds onvoldoende aandacht gegeven aan het voorkomen van risico’s en het beperken
van de gevolgen van incidenten. De ruimte om effectiever te handelen wordt door veiligheidsregio’s
nog onvoldoende benut. Directeuren zijn daarom van mening dat veiligheidsregio’s prioriteit moeten
geven aan het versterken van risicobeheersing. Geconstateerd is dat we leven in een risicosamenleving waar het beïnvloeden van de veiligheidsbeleving en het bieden van handelingsperspectief wellicht
meer opportuun is, als we spreken over het voorkomen van risico’s en het beperken van effecten. Dat
vraagt dat we de gedachte van risicobeheersing gaan verlaten en steeds meer gaan spreken over
risicogerichtheid. Daarmee wordt bedoeld dat het volledig beheersen van risico’s niet mogelijk is en dat
het ook niet aan de veiligheidsregio alleen is om daar invloed op uit te oefenen. Het gaat er meer om
dat de samenleving als geheel, gedrag vertoont dat passend is bij een risicosamenleving en accepteert
dat er altijd risico’s zijn die niet te beïnvloeden zijn. Risicogerichtheid helpt doordat iedereen erop
aanspreekbaar is en het de focus legt op beïnvloedbare risico’s. Dit onderwerp kreeg van de deelnemers de hoogste prioriteit als je kijkt naar de doorontwikkeling van veiligheidsregio’s. De directeuren
menen dat veiligheidsregio’s met ontwikkelen van risicogerichtheid de meeste impact kunnen realiseren op veiligheid(-sbeleving) de komende jaren.
Vele partijen zijn nodig om deze verandering in denken mogelijk te maken; veiligheidsregio’s, gemeenten, RUD, private partijen, provincie, Rijk. Om hen daarin te ondersteunen is het noodzakelijk dat er
een landelijke ‘visie op risicogerichtheid’ wordt ontwikkeld. Deze visie biedt dan een gedeeld kader
voor alle partijen. Daarin kan een nieuw maatschappelijk perspectief worden geschetst. We leven
immers in een risicosamenleving en dat betekent dat we moeten accepteren dat er risico’s zijn en dat
we moeten nadenken over hoe de verantwoordelijkheden voor het omgaan met risico’s in onze
samenleving worden verdeeld. Thema’s als risicobewustzijn, tolerantiegrenzen, participatiemaatschappij en discontinuïteit van de samenleving dienen in de visie onder andere de aandacht te krijgen. Naar
verwachting zal die nieuwe visie belangrijke veranderingen ondersteunen die nu al aanwezig zijn in het
overheidsoptreden, zichtbaar in bewegingen zoals; ‘van regelgestuurd naar outcome-denken’, ‘van
2
regulerend naar lerend toezicht’ , ‘van vergunningen naar duurzame gedragsverandering’.
Die visie kan ook als basis dienen voor de verdere inbreng van veiligheidsregio’s in het wetgevingstraject rondom de Omgevingswet. Daarbij dient de rol van de veiligheidsregio’s te worden benoemd. Het
is aan de veiligheidsregio om gevolgen van het beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke
leefomgeving in kaart te brengen zodat het bestuur deze kan duiden in termen van aanvaardbaar of
onaanvaardbaar veiligheidsrisico. Het is dan wel gewenst dat alle adviserende partijen op dezelfde
manier over risico’s spreken en ook sturen op dezelfde weging van risico’s. Veiligheidsregio’s zouden
daarbij de ambitie moeten hebben om het bestuur te helpen om een meer rationele risicoduiding te
maken. Vanuit de gedachte van risicogerichtheid zullen veiligheidsregio’s daarbij soms ook moeten
adviseren tot acceptatie van het risico (als je er niets aan kunt doen, doe het dan ook niet). Ook is het
zaak om de verantwoordelijkheden voor het treffen van maatregelen te laten, daar waar ze moeten
liggen. Vanuit die nieuwe visie zal mogelijk een andere verantwoordelijkheidsverdeling tussen overheid, markt en burger passen.

2

Opgemerkt wordt dat in hierbij wel geleerd moet worden van recente incidenten, zoals bij Odfjell te Rotterdam. Naar
aanleiding daarvan werd door de Onderzoeksraad voor Veiligheid gesteld dat veiligheidsaspecten, waarbij risico’s voor de
omgeving (of werknemers) zijn gemoeid, zich minder goed lenen voor wat door de Raad ‘onderhandelingstoezicht’ noemt.
Zie ook Veiligheid Odfjell Terminals Rotterdam periode 2000-2012, Onderzoeksraad voor Veiligheid, Den Haag, juni 2013.

Advies inzake doorontwikkeling veiligheidsregio's | 13 januari 2014 | Pagina 5/23

Deelnemers aan de werkconferentie waren het erover eens dat de RUD en de veiligheidsregio meer
samen moeten optrekken om die nieuwe benadering van risicogerichtheid te bewerkstelligen. Partijen
herkennen veel in elkaars ambities en organisatiedynamiek en kunnen samen optrekken richting
bevoegd gezag, burgers en bedrijven.
Belangrijke ontwikkeling op het terrein van risicogerichtheid is ook de verbreding naar een integrale
benadering van risico’s. Veiligheidsregio’s zullen breder kijken dan naar de brandveiligheid alleen.
Vanuit een integrale bril zullen zij kijken naar de veiligheidsaspecten bij de inrichting en ontwikkeling
van de fysieke leefomgeving. Om dat verschil beter te kunnen duiden stellen de directeuren het
Veiligheidsberaad voor om een onderzoek te starten naar de afbakening tussen de meer monodisciplinaire brandpreventie en de meer multidisciplinaire risicogerichtheid en wat dat betekent voor de
3
samenwerking met partners . Vervolgens is het ook zaak op zoek te gaan naar overbodige of overlappende regelgeving.

Probleemdefinitie:
Gewenst eindbeeld
(doel):

Voorstel:

Versterken risicobeheersing
Risicobeheersing kan effectiever. We moeten gaan denken en werken
vanuit risicogerichtheid.
In Nederland gaan we nuchter om met risico’s en we kennen ons handelingsperspectief om zelf invloed uit te oefenen op de veiligheid van onze
woon- en werkomgeving. Voor de overheid betekent dit een nieuwe
benadering; ‘van regelgestuurd naar outcome-denken’, van ‘van regulerend
naar lerend toezicht’, van ‘vergunningen naar duurzame gedragsverandering’ etc.
- Opstellen visie risicogerichtheid, die veiligheidsregio’s, partners en
bevoegd gezag ondersteunt in de versterking van dit thema. Directeuren
nemen hiertoe het initiatief, bekrachtiging van de visie door Veiligheidsberaad.
- Onderzoek afbakening monodisciplinaire brandpreventie en multidisciplinaire risicogerichtheid door onafhankelijke partij. Veiligheidsberaad is
opdrachtgever.
- Veiligheidsberaad dringt er bij minister I&M op aan om de rol van de
veiligheidsregio te borgen in Omgevingswet en uitwerking van realistische veiligheidsnormen in onderliggende regelgeving.

3.2 Sturen op effecten
4

Al eerder hebben de directeuren aangegeven dat er meer sturing mag komen op het realiseren van
gewenste maatschappelijke effecten in plaats van op inspanningen. Sturen op effecten wordt door de
directeuren geduid als een zoektocht naar de beantwoording van de volgende vragen: Welk niveau
van onveiligheid is aanvaardbaar? Wat is veiligheid ons waard? Welke inspanningen leiden tot meer
veiligheidswinst? Sturing geschiedt nu nog te veel emotiegedreven en te veel op inspanningen en
producten in plaats van beoogde effecten. Een rationele afweging van wat (méér) veiligheid ons waard
is, wordt nu slechts heel beperkt gemaakt. Er wordt ook geen directe koppeling gemaakt tussen de
inspanningen van de veiligheidsregio en de gewenste maatschappelijke effecten. Daardoor is onvoldoende transparant wat een ‘reële’ inspanning is voor de fysieke veiligheid en welke soorten inspanningen daaraan de grootste bijdrage leveren. Dat is ook zichtbaar in de uitvoering. Er is een onbalans
tussen de inspanningen van verschillende disciplines voor veiligheid, maar ook tussen inspanningen in
de voor- en achterkant van de keten.
3
4

Een betere afbakening wordt overigens ook voorgesteld door de commissie Hoekstra.
Zie ook ‘De veiligheidsregio in 2022’, essay directeuren veiligheidsregio’s, 28 november 2012.
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Een reële inspanning bij het voorkomen van onveiligheid of bij de incidentbestrijding past bij een
risicosamenleving. (Besturen van) veiligheidsregio’s moeten deze proportionaliteit beter bewaken. Het
streven naar absolute veiligheid moet worden losgelaten en aanvaardbare risico’s moeten worden
benoemd. Daarbij helpt het de samenhang tussen kosten (inspanningen van veiligheidsregio’s) en
baten (maatschappelijke effecten) beter inzichtelijk te maken en meer rationeel te benaderen. Op die
wijze kan het bestuur ook een afweging maken tussen proportioneel veiligheidsbeleid en disproportioneel veiligheidsbeleid.
Het doel is om een betere balans aan te brengen tussen de te treffen maatregelen (en kosten) en de
‘veiligheidswinst’ die daarmee daadwerkelijk kan worden bereikt (in termen van mensenlevens die
worden gered). Daaruit kan bijvoorbeeld blijken dat inspanningen in de voorkant van de risicoketen
veel meer veiligheidswinst genereren dan inspanningen in de achterkant de keten. Het zou goed zijn
wanneer de positieve gevolgen van risicobeheersing verderop in de keten financieel zichtbaar kunnen
worden gemaakt.
Om te kunnen sturen op effecten, moet je weten wat de gewenste maatschappelijke effecten van
bepaalde inspanningen zijn. Die kunnen nu nog te vaak niet worden benoemd. Dat vraagt dus expliciet
om (wetenschappelijk) onderzoek. Het voorstel is dan ook een landelijk onderzoek te verrichten naar
de maatschappelijke effecten van de meest voorkomende veiligheidsmaatregelen en de wijze waarop
een kosten-batenanalyse kan worden gemaakt. Naar verwachting zullen niet op alle domeinen van de
veiligheidsregio maatschappelijke effecten (outcome) kunnen worden benoemd. De bijdrage van de
veiligheidsregio zal naar verwachting worden geduid aan de hand van een combinatie van outcomeprestaties, outputprestaties en soms slechts proces- of inputprestaties (maar wel in die volgorde). Het
onderzoek moet hierop een antwoord geven. Bij het onderzoek moeten bestuurders, professionals,
burgers, kennisinstituten en externe adviseurs worden betrokken. Tevens moet aansluiting worden
gezocht bij het recent gestarte onderzoek hierover van het WODC, lopend onderzoek binnen de
brandweer over de relatie tussen kosten en baten (o.a. onderzoek MKB door Wetenschappelijke Raad
Brandweer, onderzoek MKB brandveilig leven, COT en SEO), en het onderzoek van de Radboud
Universiteit Nijmegen over proportioneel veiligheidsbeleid.
Vanuit het principe van verlengd lokaal bestuur is het aan de gemeenten om de gewenste effecten te
benoemen. Zij dragen immers ook de meerderheid van de kosten. Sturen op effecten vraagt wel dat
bestuurders deze rationele afwegingen (kosten-baten) op het gebied van veiligheid willen maken en
zich hierbij door het Rijk gesteund voelen. Wet- en regelgeving moet daarvoor de ruimte bieden. De
commissie Hoekstra spreekt de minister van V&J aan op te gedetailleerde wetgeving met outputprestaties en/of organisatie-eisen. De directeuren omarmen de strekking van het advies van de
commissie om enkel een minimum aan zorg vast te leggen in wet- en regelgeving. Dus geen normen
op het gebied van opkomsttijden, maar zorgnormen ten aanzien van minimale beschermingsniveaus
bij calamiteiten, het effect van de brandbestrijding, de beperking van de schade et cetera. Door die bril
zal dan naar de huidige inspanningen kunnen worden gekeken en kan ook meer proportionaliteit
worden gebracht in het veiligheidsbeleid. Het brandweerduiken is daarbij illustratief. Met deze relatief
dure maatregel worden maar weinig mensenlevens gered. Het is wellicht goed om datzelfde geld in
maatregelen te stoppen waarmee (meer) mensenlevens gered zouden kunnen worden.
Voorgaande geldt ook als een advies voor de minister van I&M. De huidige gedetailleerde wetgeving
met veiligheidsmaatregelen rondom veiligheid in tunnels of veiligheid op het spoor draagt niet echt bij
aan méér veiligheid voor burgers of hulpverleners. Om dit effect te voorkomen bij de komende Omgevingswet, zouden veiligheidsregio’s nadrukkelijk moeten worden betrokken bij de ontwikkeling van
realistische veiligheidsnormen in het omgevingsrecht.
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Probleemdefinitie:

Gewenst eindbeeld
(doel):

Voorstel:

Sturen op effecten
Veiligheidsregio’s moeten zichtbaar maken welke haalbare maatschappelijke effecten
zij bereiken met hun inspanningen. Dit betekent dat bij beleid meer wordt nagedacht
over de maatschappelijke effecten (baten) in relatie tot de te verwachten kosten.
In Nederland worden inspanningen voor veiligheid altijd transparant gemaakt in
termen van kosten (inspanningen) en baten (mensenlevens die kunnen worden gered
of schade die kan worden voorkomen). Bestuurders maken daarbij een afweging
gestoeld op gefundeerde informatie van hun veiligheidsregio. De wetgeving geeft
gemeenten de ruimte om die afweging gezamenlijk te maken.
- In opdracht van het Veiligheidsberaad wordt onderzoek gedaan naar de
maatschappelijke effecten van het veiligheidsbeleid en de wijze waarop een
kosten-batenanalyse kan worden gemaakt.
- Veiligheidsregio’s dragen bij aan realistische veiligheidsnormen in het omgevingsrecht. Het Veiligheidsberaad treedt in overleg met de minister van I&M over betrokkenheid van veiligheidsregio’s bij de Omgevingswet.

3.3 Versterken rol en betrokkenheid gemeenten
De veiligheidsregio voert gemeentelijke taken uit (verlengd lokaal bestuur) en levert diensten en
5
producten die voor het realiseren van de gemeentelijke programma’s van belang zijn . Hoewel veiligheidsregio’s dus van en voor de gemeenten zijn, is de betrokkenheid van gemeenten bij de veiligheidsregio beperkt. Dat leidt tot knelpunten in de besturing, bijvoorbeeld; onvoldoende gefundeerde besluitvorming, magere financiële controle en onvoldoende democratisch toezicht.
Met betrekking tot dat laatste werd op de conferentie ook gesproken over het ‘democratisch gat’ dat
een knelpunt is van alle gemeenschappelijke regelingen. Overigens is dit knelpunt al vaker benoemd.
Uit onderzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) in 2005, naar
de democratische legitimatie van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, komen knelpunten
naar voren als het gaat om betrokkenheid, invloed en financiële controle door de gemeenteraden ten
6
aanzien van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden . De minister van BZK heeft daarom een
wetsvoorstel aan de Tweede Kamer gestuurd dat de invloed van de gemeenteraden op de begroting
en de jaarrekening van het openbaar lichaam en het gemeenschappelijk orgaan van gemeenschappelijke regelingen moet versterken.
De door de directeuren voorgestelde versterking van de regiefunctie en de ontwikkeling van de
platformfunctie vraagt om een gedegen invulling van de opdrachtgevende rol en grote mate van
7
betrokkenheid van gemeenteraden . Dat biedt ook mogelijkheden om het nut en de noodzaak van te
besteden middelen beter af te wegen (zie voorgaande paragraaf 3.2). Belangrijke notie ten tijde van de
werkconferentie was dat de huidige regelgeving een gedegen samenwerking met de gemeenteraden
niet echt in de weg staat. Volgens de directeuren gaat het nadrukkelijk om een andere attitude van de
veiligheidsregio richting haar opdrachtgever en ook vice versa. De vier (vooral instrumentele) voorstellen van de commissie Hoekstra zullen die betrokkenheid niet verder vergroten, het gaat om andere
zaken. Directe en open communicatie zijn sleutelwoorden die hierbij ten tijde van de werkconferentie
zijn genoemd. De veiligheidsregio zou minder moeten ‘zenden’ en meer moeten vragen aan de
gemeenteraden wat zij van belang vinden op het vlak van veiligheid (dialoog). Het thema ‘opdrachtge5

6
7

Opgemerkt wordt dat financiering wel hybride is georganiseerd; 20% betreft financiering vanuit het Rijk en over dat deel is de
zeggenschap van gemeenten sowieso zeer beperkt.
Democratische Legitimatie Intergemeentelijke Samenwerkingsverbanden, BZK, 2005.
Zie ook ‘De veiligheidsregio in 2022’, essay directeuren veiligheidsregio’s, 28 november 2012.
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verschap’ moet daarbij nadrukkelijk op de agenda geplaatst worden. Een dialoog over governance is
wenselijk: wat verwacht de veiligheidsregio van haar opdrachtgever en wat verwacht de opdrachtgever
van de regionale organisatie?
Naast de gemeenteraden is het volgens de directeuren belangrijk om ook andere gemeentelijke
doelgroepen te onderscheiden. De betrokkenheid van ‘gemeenten’ kan worden vergroot door niet
alleen frequent met de burgemeester te communiceren, maar ook met het college, de gemeentesecretaris en betrokken ambtenaren. Uiteraard met inachtneming van de hierbij geldende procedures. Ook
de mogelijkheid om wethouders in ‘taakgerichte adviescommissies’ van de veiligheidsregio te laten
participeren -zoals het Veiligheidsberaad benoemd in haar brief- moet vaker worden benut. Interactie
met gemeenten op meerdere beleidsterreinen is immers noodzakelijk is om een doeltreffende en
doelmatige aanpak van onveiligheid mogelijk te maken.
Ten slotte is opgemerkt dat lokale maatschappelijke instellingen en organisaties en burgers ook meer
betrokken moeten zijn bij de veiligheidsregio. Dat is nodig om de inspanningen aan de voorkant én aan
de achterkant van de risicoketen slimmer te kunnen organiseren. Juist de wens om meer te gaan
sturen op maatschappelijke effecten vraagt veelvuldige interactie met deze partijen. Wanneer veiligheidsregio’s daadwerkelijk invulling geven aan het ‘sturen op effecten’ zullen zij de lokale context hard
nodig hebben.
Op alle niveaus zal de verbinding met gemeenten moeten worden versterkt. Het gaat om ander gedrag
van de veiligheidsregio als geheel en dus ander gedrag van alle medewerkers. Zij zullen nog beter
moeten weten hoe de gemeente functioneert en wat daarin past en wat niet. Zij zullen meer bestuurlijke en politieke sensitiviteit moeten tonen en beter moeten weten wat er speelt in een specifieke
gemeente. Vanuit dat begrip kan beter worden meegedacht met de belangen van die specifieke
gemeente en de wijze waarop de aansluiting gemaakt kan worden met de collectieve belangen in de
regio. Overigens geldt voorgaande ook voor partners in de veiligheidsregio. Hoewel nationaal georganiseerd, ook zij zullen zicht moeten verdiepen in de lokale context.
De veiligheidsregio kan en moet hierin de eerste stap zetten. De veiligheidsregio heeft ook het grootste
belang bij een bredere betrokkenheid van gemeenten. Er zijn gelukkig veel ‘best practices’ rondom
betrokkenheid van de genoemde stakeholders. Het is gewenst om deze best practices onderling beter
te verspreiden. Gedacht wordt aan een soort ‘menukaart’ met mogelijkheden om de veiligheidsregio
(en partners) dichter bij de gemeenten te positioneren.

Probleemdefinitie:

Gewenst eindbeeld
(doel):

Voorstel:

Versterken rol en betrokkenheid gemeenten
Hoewel de veiligheidsregio van en voor de gemeenten is, is betrokkenheid
van gemeenten bij de veiligheidsregio beperkt. Hierdoor kunnen knelpunten
in de besturing ontstaan, zoals onvoldoende gefundeerde besluitvorming,
magere financiële controle en onvoldoende democratisch toezicht. Tevens
hebben veiligheidsregio’s de gemeenten hard nodig om effectief en efficiënt
veiligheidsbeleid te kunnen uitvoeren.
Stakeholders binnen de gemeenten voelen zich meer betrokken bij de
veiligheidsregio waardoor zij actief bijdragen in de besturing (versterken
opdrachtgeverschap) én een rol spelen in de uitvoering (versterken partnerschap).
Directeurenoverleg werkt een ‘menukaart’ uit met concrete mogelijkheden
zodat die gebruikt kan worden in iedere regio. Deze ‘menukaart’ wordt ter
kennisgeving verspreid onder alle voorzitters (Veiligheidsberaad).
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3.4 Versterken interdisciplinaire en intersectorale samenwerking
Maatschappelijk liggen er nieuwe uitdagingen in de risicosamenleving. Dat vraagt om een integrale
benadering van vraagstukken en dus meer samenwerking tussen actoren. De directeuren zijn het met
de commissie Hoekstra eens dat er meer aandacht nodig is voor de andere hulpverleningsdiensten
[dan de brandweer] en voor externe partners. Dat kunnen overheidsdiensten zijn, maar ook private
partijen. Veiligheidsregio’s moeten zich meer richten op de risico’s van morgen en dat vraagt nadrukkelijk dat er met een ‘brede’ blik wordt gekeken naar bedreigingen van onze samenleving. Veiligheidsregio’s kunnen het niet alleen, de interdisciplinaire en intersectorale samenwerking is noodzakelijk om
die bedreigingen te identificeren en bij crises ook samen het hoofd te kunnen bieden.
Veiligheidsregio’s werken daarom nu al samen met veel professionals en veel ‘bevoegden’ uit verschillende domeinen/sectoren. De manier waarop dat gebeurd kan echter veel beter. Enkele voorbeelden:
- met bestaande samenwerkingspartners wordt informatie nog onvoldoende gedeeld en is er nog niet
altijd sprake van een goede samenwerkingsrelatie (nog geen vanzelfsprekende inbreng van betrokken partijen)
- nieuwe samenwerkingsinitiatieven komen traag tot stand en blijven vaak steken bij de vertaling naar
de uitvoering
- als we al samenwerken met partners is dat vooral in het eigen gebied en niet regio-overschrijdend,
terwijl een meerderheid van de (vitale) partners nationaal is georganiseerd.
Samenwerking vraagt om een extra inspanning, dat staat buiten kijf, maar door voorgaande wordt er
niet efficiënt omgegaan met mensen en middelen van verschillende samenwerkende partijen.
Veel partners zijn nationaal georganiseerd en dus zullen veiligheidsregio’s een landelijke focus moeten
ontwikkelen. Tijdens de werkconferentie is geconstateerd dat de samenwerkende partijen nadrukkelijk
8
behoefte hebben aan één loket voor de fysieke veiligheid . Die rol moet het Veiligheidsberaad beter
invullen. Daarnaast is er het vraagstuk van de‘compliance’; als we samen landelijk iets afspreken in het
Veiligheidsberaad, doen we het dan ook allemaal via die afgesproken spelregels? Dat is nu helaas te
weinig het geval. Veiligheidsregio’s willen de samenwerking met partners vanuit het collectief van 25
beter gestalte gaan geven (als één partij naar buiten treden). Ook inhoudelijk moet de unité de doctrine
worden versterkt. Dat vraagt dat veiligheidsregio’s de afspraken van het Veiligheidsberaad ook borgen
in de eigen organisatie. De directeur veiligheidsregio heeft een belangrijke rol om die samenwerkingsafspraken te borgen op regionaal niveau. Hij handelt daarbij met mandaat van zijn veiligheidsbestuur.
Het Veiligheidsberaad zou over een ‘versterkingsprogramma’ moeten beschikken om de samenwerking met partners te verbeteren. Dit meerjarenprogramma moet worden opgesteld door het directeurenoverleg. In dat programma moet worden benoemd welke thema’s (scenario’s) de komende jaren
prioriteit zouden moeten krijgen, wat de opgave is in de (beoogde) samenwerking en hoe daaraan
gewerkt gaat worden. Ook de samenwerking tussen het Rijk en de veiligheidsregio’s bij dat specifieke
thema zal hierbij aan de orde kunnen komen.
Het programma moet aandacht hebben voor onderstaande aspecten bij de wijze waarop de versterking met partners wordt gerealiseerd.
- Er moeten lessen worden getrokken uit huidige samenwerkingsprojecten. De directeuren geven aan
dat van succesvolle landelijke samenwerkingsprojecten -zoals ‘Eenheid in Verscheidenheid’ en de
‘Civiel Militaire Samenwerking’- kan worden geleerd dat samenwerking met partners thema- of scenariogerelateerd moet zijn én gericht moet zijn op het maatschappelijke effect. Daarmee is er een

8

Dat geldt overigens ook op regionaal niveau.
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gedeelde ambitie en kan het gezamenlijk belang van veiligheidsregio’s en hun partner(s) beter worden geduid.
- Verder is het belangrijk niet te veel thema’s tegelijk op te pakken. Beter één thema per jaar van
samenwerkingstrategie naar implementatie, dan vijf halve intenties. Het is dan ook belangrijk dat het
operationele draagvlak voor de samenwerkingsafspraken al tijdens de strategiefase wordt vergroot.
Dat vraagt nadrukkelijk een bredere betrokkenheid vanuit veiligheidsregio’s, dan alleen van bestuurders of directeuren.
- Tot slot zullen verbetervoorstellen ook moeten bijdragen aan ‘slimmere’ vormen om de samenwerking te ondersteunen. De vorm moet immers ook passen bij de maatschappelijke context van het
thema, de sector waar de andere partij in acteert en de gezamenlijke ambitie die voorop staat. Convenanten zijn bijvoorbeeld niet het enige instrument om de samenwerking met vitale partners binnen
de crisisbeheersing te borgen. Daarnaast, met een convenant alleen, ben je er niet. Samenwerken
vraagt meer dan dat (onder meer werken aan gedeelde ambitie, recht doen aan belangen, een
goede samenwerkingsrelatie et cetera).
Voor veiligheidsregio’s is het verbeteren van de interdisciplinaire en intersectorale samenwerking
cruciaal voor de doorontwikkeling. Veiligheidsregio’s zullen immers juist in de regie- en platformfunctie
op risicobeheersing en crisisbeheersing hun toegevoegde waarde laten zien. Partners verwachten niet
minder, zo bleek uit de werkconferentie.
Versterken interdisciplinaire en intersectorale samenwerking
Probleemdefinitie:
Veiligheidsvraagstukken zijn dermate complex, dat dit inbreng van partners
uit verschillende sectoren noodzakelijk maakt. De wijze waarop die samenwerking momenteel wordt vormgegeven kan echter veel beter.
Gewenst eindbeeld
Veiligheidsregio’s hebben een belangrijke regiefunctie om de samenwer(doel):
king met partners in hun regio te borgen. Daar waar partners nationaal
georiënteerd zijn, zullen veiligheidsregio’s als collectief optreden. Afspraken
die landelijk zijn gemaakt, worden in alle 25 regio’s op dezelfde wijze
ingevoerd. Daarmee tonen veiligheidsregio’s zich een betrouwbare partner.
Voorgaande vraagt een daadkrachtige samenwerking tussen regio’s.
Voorstel:
- Mandaat directeur om namens het veiligheidsbestuur samenwerking met
partners verder vorm te geven.
- Directeurenoverleg stelt een versterkingsprogramma op voor de samenwerking met partners. Het Veiligheidsberaad is opdrachtgever.

3.5 Rol en positie directeur VR
De samenwerking binnen de veiligheidsregio en tussen de veiligheidsregio en externe samenwerkingspartners moet worden versterkt. Om dat mogelijk te maken, is het gewenst één ambtelijk aanspreekpunt te benoemen voor partners en bestuur; de directeur veiligheidsregio. Voor deze functionaris is een sturende en regisserende rol weggelegd bij het versterken van de multidisciplinaire en
intersectorale aanpak van rampen en crises (zie ook voorgaande paragraaf) op regionaal én landelijk
niveau. Meer eenduidigheid in de rol en positie van deze functionaris zal bijdragen aan een betere
onderlinge samenwerking tussen regio’s, met partners en met het Rijk. Voorgaande wordt ook geadviseerd door de commissie Hoekstra. Het kabinet is daarom voornemens de essentie van de taak van de
9
directeur veiligheidsregio te formaliseren . Het Besluit veiligheidsregio’s en het Besluit personeel
veiligheidsregio’s zal hierop moeten worden aangepast.
9

Opgemerkt wordt dat de de functie ‘directeur PG’ (Wvr art. 32, Wpg. art. 14), de functie ‘commandant’ (Wvr. art. 25) en de rol
‘coördinerend functionaris’ (Wvr. art. 36) nu al expliciet worden benoemd in regelgeving.
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Tijdens de werkconferentie is benoemd dat een dergelijke eenduidige rol in iedere regio gewenst is.
Geconstateerd is dat de koude en warme taken van de directeur primair moeten worden benoemd op
basis van de bestaande taken inzake crisisbeheersing die al zijn toebedeeld aan het bestuur van de
veiligheidsregio (Wvr. art. 10). Het gaat dan feitelijk om de wettelijk verplichte mandatering van taken
van het veiligheidsbestuur aan de directeur. Daarmee worden de volgende taken in ieder geval
10
bedoeld :
- het inventariseren van risico’s van rampen en crises, het adviseren van het bevoegd gezag daarover en het communiceren daarover namens het bestuur naar de bevolking
- het inrichten en in stand houden van de informatievoorziening binnen de veiligheidsregio en tussen
de veiligheidsregio en partners in crisisbeheersing
- het voorbereiden op en het organiseren van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing.
Belangrijk is dat wordt toegelicht dat de directeur een belangrijke signaalfunctie heeft richting het
bestuur over de mate van voorbereiding en dat hij andere partijen namens het bestuur daarop kan en
mag aanspreken. Daarnaast is de directeur ook het aanspreekpunt voor het bestuur; hij of zij heeft een
secretarisrol. Vanuit die rol dient ook te worden vastgelegd dat de directeur verantwoordelijk is om de
wettelijk verplichte planfiguren (Wvr. art. 14,15, 16, 17, 23) te doen opstellen zodat bestuurlijke besluitvorming daarover kan plaatsvinden. Daarmee wordt bedoeld het opstellen van het risicoprofiel,
beleidsplan en crisisplan en het opstellen van het kwaliteitsbeleid en kwaliteitszorgsysteem dat wordt
gehanteerd.
Daarnaast kunnen in de wet aanvullende taken worden benoemd voor de directeur op basis van de
adviesfunctie, regiefunctie en platformfunctie die de veiligheidsregio vervult. Wanneer de veiligheidsregio invulling geeft aan die functies is de directeur het aanspreekpunt voor partners en bevoegd gezag.
Belangrijke taken voor de directeur zijn daarbij het initiëren van samenwerkingsverbanden, het regisseren en het verbinden van samenwerkende partijen op de terreinen van risicobeheersing en crisisbeheersing. In de wet dienen deze werkzaamheden nadrukkelijk te worden benoemd.
Net als het kabinet, menen de directeuren dat de benoeming en organisatorische inbedding van de
directeur de verantwoordelijkheid is (en blijft) van het bestuur van de veiligheidsregio. Het gaat om
‘wat’ de directeur doet, niet ‘hoe’ dat moet worden vormgegeven. Het is aan de veiligheidsregio of dat
een vrijgestelde directiefunctie is of een combifunctie, als op deze taken maar één persoon aanspreekbaar is en er een zekere mate van continuïteit wordt gewaarborgd.
De rol en positie van de directeur dient te worden geborgd conform voorgaand voorstel. Dit is niet
alleen een ambitie in de doorontwikkeling, het is een noodzakelijke voorwaarde om in die doorontwikkeling enkele stappen te zetten. Zo helpt een duidelijke positionering bij het versterken van de samenwerking met partners, het versterken van de risicobeheersing, het sturen op effecten en het versterken
van de gemeentelijke betrokkenheid. Daarmee is dit laatste thema van een andere orde dan voorgaande vier thema’s. Zie ook figuur 1.

10

Het voorzien in de meldkamerfunctie als taak van het veiligheidsbestuur (Wvr. art. 10) staat hier niet bij. Leidinggeven aan de
meldkamer is een taak waartoe het bestuur van de veiligheidsregio de directeur meldkamer heeft gemandateerd (Wvr.
art.35). Met de aanstelling van de kwartiermaker LMO per 1 januari 2014 zal deze taak van het bestuur worden overgeheveld
naar de minister van V&J en zal er sprake zijn van mandatering aan de korpschef van politie.
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Probleemdefinitie:

Gewenst eindbeeld
(doel):
Voorstel:

Rol en positie directeur VR
Op dit moment wordt de rol en positie van de directeur veiligheidsregio
verschillend ingevuld. Dat draagt niet bij aan de gewenste onderlinge
samenwerking tussen regio’s, de samenwerking met partners en met het
Rijk.
Doel is de taken van deze functionaris landelijk meer uniform te borgen
zodat de rol helder is. De noodzakelijke mandaatbesluiten worden per regio
geformaliseerd.
Minister moet in de besluiten van de Wvr vastleggen dat er een directeur
veiligheidsregio is. Taken en verantwoordelijkheden van de directeur
moeten daarmee helder zijn. De taken van de directeur worden in mandaat
van het veiligheidsbestuur uitgevoerd (de taken van het bestuur staan
reeds in de Wvr). Naast de rol van adviseur op die onderwerpen, heeft de
directeur een belangrijke taak ten aanzien van initiëren van samenwerkingsverbanden, regisseren en verbinden van samenwerkende partijen op
de terreinen van risicobeheersing en crisisbeheersing. Deze taken mogen
meer expliciet worden benoemd.
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4. Uitwerking van de overige thema’s
De overige negen thema’s kregen van de deelnemers aan de werkconferentie minder prioriteit als we
kijken naar de doorontwikkeling van veiligheidsregio’s. Dat betekent niet dat deze thema’s niet relevant
zijn, maar deze thema’s kunnen meer in meerjarenperspectief worden geagendeerd. Daarom zijn deze
thema’s minder ver uitgewerkt dan de eerste vijf thema’s.

4.1 Kwaliteit veiligheidsregio
De kwaliteit van de veiligheidsregio’s kan in veel gevallen nog onvoldoende inzichtelijk worden gemaakt en ook niet onderling vergeleken worden. De Inspectie V&J toetst wel of aan de regelgeving
wordt voldaan, maar ook dat zegt weinig over de daadwerkelijke operationele prestaties van veiligheidsregio’s. Een eerste stap is een kwaliteitszorgsysteem voor veiligheidsregio’s waarmee de geleverde prestaties ten opzichte van de gewenste prestaties inzichtelijk kunnen worden gemaakt. Een
kwaliteitszorgsysteem bestaat uit kwaliteitsnormen. Kwaliteitsnormen zeggen iets over de eisen die je
aan de organisatie stelt om de prestaties inzichtelijk te maken, niet over de prestaties die de organisatie levert. Wel over hoe je de door de opdrachtgever gewenste prestaties formuleert en terugkoppelt.
Een kwaliteitszorgsysteem geeft regio’s de mogelijkheid om te rapporteren over hun prestaties en
verbeteringen te identificeren.
Nog maar weinig veiligheidsregio’s hanteren een kwaliteitszorgsysteem, zoals opgenomen in de wet.
Er zijn wel lopende ontwikkelingen op het gebied van landelijke monitoringssystemen. Denk aan Cicero
(kwaliteitsnormen en -instrumenten brandweer) en Aristoteles (prestatiemeting en –verantwoording
veiligheidsregio’s). Ook wordt momenteel gewerkt aan een landelijke visitatie waarmee de meer
tactische en strategische prestaties van veiligheidsregio’s voor elkaar inzichtelijk worden gemaakt. De
keuze om een kwaliteitszorgsysteem te ontwikkelen is echter nog niet gemaakt. Er zou een systeem
moeten komen met dezelfde organisatie c.q. inrichtingseisen waarmee iedere veiligheidsregio inzichtelijk kan maken hoe zij de vooraf vastgestelde (kwaliteits-) doelstellingen monitoort. Bij de ontwikkeling
van een kwaliteitszorgsysteem moet een verbinding worden gelegd met lopende ontwikkelingen, zoals
de visitaties en kostenanalyses van veiligheidsregio’s.
Het is daarbij wel van belang gezamenlijk afspraken te maken over welke parameters je wilt rapporteren en zodat onderlinge vergelijking tussen regio’s mogelijk wordt. Vanwege de diversiteit bij de
veiligheidsregio’s is het niet wenselijk die geheel voor te schrijven, er moet ook ruimte zijn voor
prestaties die het eigen bestuur (verlengd lokaal bestuur) aanvullend zichtbaar wil krijgen.

Probleemdefinitie:
Gewenst eindbeeld
(doel):
Voorstel:

Kwaliteit veiligheidsregio
Er is geen kwaliteitszorgsysteem om zichtbaar te maken hoe de diverse
veiligheidsregio’s presteren.
Een kwaliteitszorgsysteem, waarbij er ruimte is voor verlengd lokaal bestuur
en diversiteit, maar waarmee de prestaties van de veiligheidsregio’s op
enkele basisaspecten wel landelijk inzichtelijk worden gemaakt.
Laat een kwaliteitszorgsysteem ontwikkelen vanuit de veiligheidsregio’s zelf
en gebruik de uitkomsten van de visitaties en kostenanalyses hierbij. De
directeuren hebben hierin een leidende rol. Zij moeten dit doen in samenspraak met opdrachtgevers (gemeenten) en partners. Het IFV heeft hierbij
een inhoudelijke ondersteunende taak.
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4.2 Kennisborging en -deling
Zowel de commissie Hoekstra als het Veiligheidsberaad is van mening dat er wel kennis wordt opgebouwd, maar dat deze kennis onvoldoende wordt geborgd en ook te weinig wordt uitgewisseld tussen
veiligheidsregio’s onderling. De deelnemers aan de bijeenkomst delen dit beeld. Het beeld is dat
kennis op dit moment wel aanwezig is, maar nog erg is versnipperd over regio’s, partners, IFV en
andere kennisinstituten. Er zijn ook geen ‘innovatiemakelaars’. Wel zijn er twee expertregio’s; één voor
‘natuurbranden’ (VNOG) en een voor ‘industriële branden’ (VRR).
De deelnemers aan de conferentie zien bij dit thema een belangrijke rol weggelegd voor het IFV. Het
IFV wordt door de veiligheidsregio’s gezien als logische partner als gaat om kennisontwikkeling, borging en -deling. Het IFV moet zich ontwikkelen tot een écht onderwijsinstituut en is verantwoordelijk
voor:
het versterken van het onderwijs. Professionals kunnen meer van elkaar leren en juist de diversiteit kan bijdragen aan innovatie. Het IFV moet ook toezicht houden op onderwijs in de regio’s. Grotere sturing op onderlinge aansluiting tussen opleidingen en opleidingen onder één dak (bijv. samen met politie, defensie). Wellicht ook meer gebruik maken van de wijze waarop de Politieacademie met kennis omgaat
de ontsluiting van kennis en innovatie op multidisciplinair niveau. Het IFV dient nieuwe inzichten
snel toegankelijk te maken voor regio’s en hun partners. Hier moet men niet rigide mee omgaan.
Het IFV moet voorgaande realiseren met zoveel mogelijk efficiency en met behoud van effectiviteit.
Om deze ontwikkelingen mogelijk te maken moeten betere afspraken worden gemaakt tussen het
Veiligheidsberaad en het bestuur IFV over de rol van het IFV bij het borgen en delen van kennis. Ook
is meer bestuurlijke aandacht voor het thema gewenst. Er is wel een portefeuillehouder kennis/innovatie, maar het thema staat nauwelijks op de agenda. Een ‘strategische innovatie agenda’ op
landelijk niveau is noodzakelijk. Die innovatie agenda van veiligheidsregio’s zou dan bestuurlijk
vastgesteld kunnen worden. Brandweer Nederland heeft reeds een strategische agenda opgesteld en
die zou daarbij kunnen worden betrokken.
Ook de vraagarticulatie vanuit de regio’s richting het IFV kan worden verbeterd. In de afgelopen jaren
is er door het IFV (maar ook door andere kennisinstituten) onderzoek gedaan dat leidde tot kennis
waarop de regio’s niet zaten te wachten. Veiligheidsregio’s zullen constant de vraag moeten blijven
stellen hoe zij vakbekwaam worden en blijven. Daarbij zullen zij gebruik maken van het IFV als deze
over state-of-the-art kennis beschikt die daarvoor nodig is en de juiste methoden toepast in het
onderwijs.

Probleemdefinitie:
Gewenst eindbeeld
(doel):

Kennisborging en -deling
Er wordt onvoldoende kennis geborgd en gedeeld tussen de veiligheidsregio’s. Deze rol is bij het IFV belegd en zou versterkt moeten worden.
Waar staat het IFV over 5 jaar:
- Het IFV is een écht onderwijsinstituut (het bij elkaar brengen van de
academies zorgt voor versterking in het onderwijs. We kunnen meer van
elkaar leren en de diversiteit kan ook bijdragen aan innovatie). Is ook
een toezichthoudende organisatie op onderwijs in de regio’s. Grotere
sturing op onderlinge aansluiting en opleidingen onder 1 dak (bijv. samen met politie, defensie). Het IFV wordt door veiligheidsregio’s gezien
als logische partner als gaat om kennisontwikkeling en opleidingen
- Het IFV is verantwoordelijk voor ontsluiting van kennis en voor innovatie
op multidisciplinair niveau. Nieuwe inzichten dient het IFV snel toeganke-
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Voorstel:

lijk te maken voor regio’s en hun partners. Hier moet men niet rigide mee
omgaan.
- Het IFV moet voorgaande realiseren met zoveel mogelijk efficiency en
met behoud van effectiviteit. Wellicht ook meer gebruik maken van wijzen waarop de Politieacademie de kennis borgt en deelt.
- Het Veiligheidsberaad zou een ‘strategische innovatie agenda’ kunnen
opstellen waarin thema’s worden benoemd waarop kennisontwikkeling
en -deling nodig is (vraag).
- Bestuur IFV draagt zorg voor ontwikkeling IFV conform voorgaande
eindbeeld (aanbod).

4.3 Lerend vermogen van veiligheidsregio’s
Het lerend vermogen van veiligheidsregio’s kan beter. Hierbij maken de deelnemers van de werkconferentie onderscheid op drie niveaus:
- Hoe leren mensen in de organisatie?
- Hoe leren de 25 organisaties?
- Hoe leert het systeem?
Er is bij mensen wel sprake van nieuwsgierigheid naar nieuwe inzichten, maar dat wordt onvoldoende
ingezet om het leren op organisatieniveau mogelijk te maken, laat staan leren op het niveau van het
systeem. Het gaat dus vooral over het aanreiken van nieuwe prikkels om die nieuwsgierigheid breder
binnen de organisatie én daarbuiten te stimuleren. We zouden elkaar meer vragen kunnen stellen.
Bijvoorbeeld hoe andere regio’s hun GRIP-incidenten evalueren en hoe zij daarmee omgaan. Best
practices moeten meer worden uitgewisseld. Ook de inzichten die door onderzoek van de Inspectie
van V&J naar voren worden gebracht, zouden meer gericht moeten zijn op het leren (in plaats van
compliance). Wat zijn vragen die bij meerdere regio’s spelen, hoe gaan anderen daarmee om et
cetera. Het IFV speelt een centrale rol om het leren mogelijk te maken. Daar wordt het vakmanschap
van elkaar geleerd. Overigens gaat het soms om leren van nieuwe denk- en werkwijzen en soms om
het afleren van oude denk- en werkwijzen.
Op organisatieniveau is het relevant om na te denken over methoden die ruimte creëren om het leren
mogelijk te maken. Leren kun je immers niet afdwingen. Er zijn dus geen instrumenten te benoemen,
mensen moeten juist de vrijheid ervaren om te kunnen leren. Dat betekent dat er veel verschillende
manieren zijn om het leren mogelijk te maken en soms ontstaat het leren juist door niet te interveniëren
op organisatieniveau.

Probleemdefinitie:
Gewenst eindbeeld
(doel):

Voorstel:

Lerend vermogen
Het lerend vermogen van veiligheidsregio’s kan beter. Zij zouden beter van
elkaar kunnen leren, op mensniveau, op organisatieniveau en systemisch.
Zorg ervoor dat lerend vermogen geen ‘instrument’ gaat worden, maar dat
het juist een kenmerk betreft dat binnen veiligheidsregio’s speelt: een
onderzoekende, nieuwsgierige rol vanuit de mensen moet worden gestimuleerd en de ruimte worden gegeven.
Beter nadenken over de wijze waarop veiligheidsregio’s leren. Daarbij heeft
iedereen een rol; de veiligheidsregio’s geven aan wat ze willen leren, het
IFV is daarin ondersteunend, net als de inspectie (andere rol dan toezicht).
De bestuurders kunnen aangeven in hoeverre het daadwerkelijk een
maatschappelijk thema betreft. Het VB heeft daarom een belangrijke rol bij
de ‘zichtvraag’ (wat schiet de burger ermee op?).
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4.4 Continuïteit van de samenleving
Veiligheidsregio’s dienen zich te buigen over continuïteitsvraagstukken. De continuïteit van de samenleving is niet alleen een verantwoordelijkheid van het Rijk. Het vraagt nadrukkelijk om samenwerking
van meerdere partijen op bovenregionaal niveau. In eerste instantie gaat het dan om de samenwerking
tussen regio’s en Rijk (wie doet nu wat?) en dat is niet alleen een operationele afspraak. Nadrukkelijk
moeten bestuurders beter weten wat hun rol is bij crises op nationale schaal (maatschappelijke
ontwrichting). Daarbij vraagt het van bestuurders dat zij zich richten op de voorbereiding van burgers
en hen helpen voorbereiden op dergelijke risico’s. Het onbekende met risico’s die de continuïteit
bedreigen, maakt dat mensen angstig worden. De veiligheidsregio moet bestuurders ondersteunen om
op lokaal niveau nuchter omgaan met risico’s te stimuleren en zelfredzaamheid te vergroten.
Vervolgens zal ook de samenwerking met (vitale) partners moeten worden verbeterd. Juist in de fase
van risicobeheersing en preparatie hebben deze partijen een belangrijke rol. Maak gebruik van alle
deskundigheid die er al is en gun elke regio zijn specialisatie. Ook de operationele samenwerking met
Defensie kan beter. Defensie heeft veel kennis over continuïteitsvraagstukken en middelen die kunnen
worden benut. Onze brandweer heeft de langetermijnstrategie gericht op het continuïteitsmodel
(Brandweer over Morgen). Ook daarmee kunnen goede verbindingen worden gelegd. Maak bindende
afspraken tussen partners op basis van scenario’s waarbij aandacht is voor de kritische processen:
organisatie, alarmering, opschaling, crisiscommunicatie en informatiemanagement, dan volgt de
structuur vanzelf. Zie ook thema over ‘versterking van de interdisciplinaire en intersectorale samenwerking’.
Helaas is in de Wet veiligheidsregio’s (Wvr) onvoldoende benoemd hoe de aansturing en verantwoordelijkheden bij regio-overstijgende rampen of crises zijn verdeeld. Het project ‘Eenheid in verscheidenheid’ heeft hiertoe enkele oplossingen geboden. Deze verdienen opvolging.

Probleemdefinitie:
Gewenst eindbeeld
(doel):
Voorstel:

Continuïteit van de samenleving
De verbinding tussen verschillende partijen op nationaal en regionaal
niveau is onvoldoende.
Samenwerking bij crises tussen Rijk, veiligheidsregio’s en (vitale) partners
is geborgd en iedereen weet welke bijdrage er van hem/haar wordt verwacht.
Bestuurlijke aandacht voor het thema van de continuïteit is gewenst. De
opvolging van aanbevelingen van het project ‘Eenheid in verscheidenheid’
is van belang om de bovenregionale samenwerking te verbeteren.

4.5 Bevolkingszorg
Bevolkingszorg is primair een verantwoordelijkheid van de gemeente, maar kan daardoor een zwakke
schakel vormen in de regionale hoofdstructuur. De urgentie van versterking van de bevolkingszorg
moet bestuurlijk worden benoemd en er moeten voldoende middelen (financieel en capaciteit) zijn om
de versterking mogelijk te maken. Mogelijkheden voor de versterking van de bevolkingszorg zijn
globaal benoemd (de LOCGS is de aangewezen partij om hierover te adviseren). Deze zijn:
- Implementatie van een nieuwe set landelijke normen/prestaties voor bevolkingszorg (die ontbreken
nu immers).
- Professionalisering moet binnen de gemeente tot stand komen (beste mensen) of de gemeente
moet duidelijke afspraken maken met de veiligheidsregio dat zij expertise levert voor bevolkingszorgprocessen.
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- Meer duidelijkheid over de positie van de ‘coördinerend functionaris’ en mandaat dat deze de
samenwerking tussen gemeenten kan organiseren.
- Betere ondersteuning in de diverse gremia van het VB en binnen het IFV.

Probleemdefinitie:
Gewenst eindbeeld
(doel):
Voorstel:

Bevolkingszorg
De zorg voor de bevolking bij crises is onvoldoende goed geborgd.
Een meetbaar kwalitatief voldoende bevolkingszorg in goede samenwerking met de gemeenten.
De urgentie van versterking van de bevolkingszorg moet bestuurlijk worden
benoemd en er moet voldoende financiële ruimte zijn om de versterking
mogelijk te maken.

4.6 Samenwerking zorgketen
De samenwerking tussen zorg en (fysieke) veiligheid is van toenemend belang. Denk hierbij bijvoorbeeld aan (de voorbereiding op) een grieppandemie. Er is echter nog steeds sprake van zogeheten
‘schurende ketens’. De domeinen van zorg respectievelijk veiligheid zijn organisatorisch, financieel,
juridisch en procesmatig wel op elkaar aangesloten, maar er is nog onduidelijkheid over de verschillende partijen in de verschillende netwerken. Er bestaan bijvoorbeeld nog onduidelijkheden over de
regierol van de acute zorgnetwerken en de regierol van de GHOR. Er ligt een ontwikkelopgave om de
domeinen meer te verbinden. In de maatschappelijke opgave van veiligheid en zorg vinden we immers
een gedeeld belang: hoe komen we met elkaar aan de voorkant van problemen? Zo zijn er lopende
ontwikkelingen van veiligheidsregio’s op het terrein van zelfredzaamheid, risicogerichtheid, burgerparticipatie en daarin kunnen veiligheidsregio’s samen optrekken met GGD. Ook liggen er nadrukkelijk
verbindingen tussen sociale veiligheid en zorg (denk aan de veiligheidsproblematiek bij verslaafden).
Een integrale aanpak is dan wenselijk. Veiligheidsregio’s zullen nog meer als netwerk moeten acteren
en de bijdragen van zorgpartners aan de maatschappelijke opgave kunnen duiden. De vraag is wel of
veiligheidsregio’s de ‘witte omgeving’ goed genoeg begrijpen. Veiligheidsregio’s zijn zelf aan zet om
hier stappen in te zetten.
De samenwerking tussen de inspecties is ook een aandachtspunt. Het is van belang dat er helderheid
bestaat over de rollen en verantwoordelijkheden van de Inspectie VenJ en de Inspectie voor de
Gezondheidszorg (IGZ) op het gebied van de veiligheidsregio’s. De ministers van VWS en VenJ zullen
daarom samenwerkingsafspraken vastleggen en die communiceren naar de veiligheidsregio’s.

Probleemdefinitie:
Gewenst eindbeeld
(doel):
Voorstel:

Samenwerking zorgketen
De ketens van veiligheid respectievelijk zorg schuren, terwijl ze juist
complementair zijn.
Veiligheidsregio’s zullen nog meer als netwerk moeten acteren en moeten
leren de bijdragen van zorgpartners aan de maatschappelijke opgave beter
te duiden.
Vanuit veiligheidsregio’s kan beter inzichtelijk worden gemaakt waar
verbindingen liggen en wat het gezamenlijke belang is (maatschappelijke
opgave). Dan kunnen de inspanningen in de ketens ook beter op elkaar
worden afgestemd. Dit moet nog nader worden uitgewerkt.
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4.7 Samenhang Wet veiligheidsregio’s en Omgevingswet
Er is een duidelijke samenhang tussen beide wetten, maar die wordt nog onvoldoende geborgd. De
maatschappelijke opdracht is in beide wetten hetzelfde: een ’veilige en gezonde leefomgeving’. In de
Omgevingswet komt daar nog de duurzaamheid van gebiedsinrichting en -gebruik als doelstelling bij.
Daarom is de maatschappelijke taak van betrokken parijen (gemeenten, provincie, VR en RUD) ook
hetzelfde. De focus is wel verschillend. Bij de veiligheidsregio gaat het om het risicoprofiel in brede zin,
de (BRZO-)RUD richt zich meer op de bedrijfsmatige risico's.
We moeten nuchter omgaan met risico’s en de regelreflex (zelfs in het omgevingsrecht) terugdringen.
Tegelijk moeten we minimale veiligheidsnormen in acht nemen. De veiligheidsregio kan die benoemen
omdat zij zicht heeft op de gevolgen voor burgers en de gevraagde inzet bij incidenten. Veiligheidsregio moeten zicht kunnen houden op activiteiten in de leefomgeving om risico’s in een vroegtijdig
stadium te kunnen signaleren. Alleen dan kan zij invloed uitoefenen op een veilige inrichting en veilig
gebruik van de fysieke leefomgeving. Het zal hierbij nadrukkelijk aan de veiligheidsregio’s zelf zijn om,
beter dan nu het geval is, rekening te houden met meerdere belangen die spelen en steeds het
gemeenschappelijke belang op te zoeken. Door op die wijze te investeren in een duurzame samenwerkingsrelatie tussen de veiligheidsregio en (bijvoorbeeld) het bedrijf, kan gericht gewerkt worden aan
de gewenste gedragsverandering. De verantwoordelijkheid voor veiligheid is daarmee weer terug in de
maatschappij.
De adviesrol van de veiligheidsregio’s op het terrein van risicobeheersing moet in de Omgevingswet
worden opgenomen. Veiligheidsregio’s zullen bij de verdere invulling van de uitvoeringsregelingen
(AMvB’s) realistische normen moeten opstellen op het gebied van veiligheid. Het is aan het Veiligheidsberaad om de belangenbehartiging van veiligheid binnen het omgevingsrecht goed vorm te
geven.

Probleemdefinitie:

Gewenst eindbeeld
(doel):
Voorstel:

Samenhang Wet veiligheidsregio’s en Omgevingswet
Om de doelstelling van de Omgevingswet (veilige en gezonde leefomgeving) te kunnen vertalen in termen van realistische normen, moet de rol van
de veiligheidsregio bij het omgevingsrecht worden verankerd.
De rol van de veiligheidsregio is geborgd waardoor zij in een vroegtijdig
stadium kan adviseren over risicovolle situaties en mogelijkheden om die te
voorkomen.
Het Veiligheidsberaad zal belangenbehartiging van veiligheid binnen het
omgevingsrecht goed moeten vormgeven.

4.8 Aansluiting Landelijke Meldkamerorganisatie
De komende jaren wordt er gewerkt aan de inrichting van de Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO).
Dat betekent een omvangrijk fusieproces van 22 naar tien fysieke meldkamers en een virtueel integratieproces naar één organisatie. Dat vraagt in iedere regio de aandacht, maar nadrukkelijk op landelijk
niveau. Met de inrichting van de Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO) zullen veiligheidsregio’s hun
meldkamerwerkprocessen landelijk moeten harmoniseren (per discipline én voor wat betreft de
multidisciplinaire aspecten).
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Daarbij hebben de veiligheidsregio’s, een bijdrage te leveren aan de kwartiermakerorganisatie (KLMO).
De deelnemers van de werkconferentie zien, net als de commissie Hoekstra (en tevens onderschreven
door het Veiligheidsberaad) de spanningen die de beheersverantwoordelijkheid van de politie voor de
LMO met zich mee kan brengen.
- Hoe borg je de kwaliteit van het brandweermeldkamerproces en de opgeschaalde processen?
- Hoe zorg je dat de acute zorgpartners voldoende aangesloten blijven?
- Hoe voorkom je dat één discipline te dominant wordt in deze multidisciplinaire organisatie?
- Hoe voorkom je dat beheersverantwoordelijkheid ook gezagsverantwoordelijkheid wordt in de
praktijk?
Er ligt voor de veiligheidsregio’s dan ook een stevige rol in de KLMO. Eén van de eerste taken is het
opstellen van een Programma van Eisen vanuit de veiligheidsregio’s dat in het Landelijk Kader een
plek kan krijgen. Verder zal de bestuurlijke betrokkenheid en de operationele aansluiting moeten
worden geborgd gedurende de transitiefase 2013 - 2017.

Probleemdefinitie:
Gewenst eindbeeld
(doel):
Voorstel:

Aansluiting Landelijke Meldkamerorganisatie
Aansluiting tussen veiligheidsregio’s en KLMO moet beter worden geborgd.
Een adequaat ingerichte LMO die voorziet in de gewenste kwaliteit van
dienstverlening richting de burger en richting de hulpdiensten op straat.
- Stel een Programma van Eisen op vanuit veiligheidsregio’s.
- Organiseer bestuurlijke aandacht, betrokkenheid en operationele
aansluiting gedurende de looptijd 2013 - 2017.

4.9 Samenwerking politie-eenheden
Een goede samenwerking tussen medewerkers van veiligheidsregio’s en medewerkers van de politie
is van belang. Zoals het Kabinet ook aangeeft in haar kabinetsreactie, zijn zij elkaars primaire partner
in het geval van een incident, ramp of crisis. De veiligheidsregio’s merken dat de politie crisisbeheersing op een aantal terreinen minder aandacht geeft dan voorheen. Het betreft de samenwerking op de
terreinen van:
- risicobeheersing (evenementen)
- planvorming
- operationele voorbereiding (oefeningen)11
- informatievoorziening en -deling.
Samenwerken vraagt om inspanning van beide kanten. De huidige situatie is ongewenst en tast
mogelijk ook het onderlinge vertrouwen aan op de langere termijn.
Naar aanleiding van voorgaande heeft de minister van V&J in haar kabinetsreactie toegezegd de
Nationale Politie te vragen om met initiatieven te komen ter verbetering van hun onderlinge samenwerking. Ook zal de minister van V&J hierover met de voorzitter van het Veiligheidsberaad in gesprek
gaan. De portefeuillehouder van het Veiligheidsberaad zou aanvullend een gesprek met de korpschef
kunnen entameren waarin de bijdrage van de politie aan de multidisciplinaire samenwerking wordt
besproken en concreet wordt gemaakt. Daarbij is het goed om aandacht te hebben voor thema’s die
dicht bij de politieprocessen liggen en daardoor direct de aandacht van de politie krijgen, zoals de
samenwerking bij risicovolle evenementen (bijvoorbeeld gezamenlijke inzet bij crowdmanagement) en
de informatievoorziening en –deling ten tijde van crises (bijvoorbeeld in de meldkamer). Met betrekking
11

Ook de Inspectie Veiligheid en Justitie constateert in de Staat van de rampenbestrijding 2013 dat de oefenintensiteit van de
politie bij het multidisciplinaire oefenen achterblijft.
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tot dat laatste zou er wettelijk gezien meer duidelijkheid moeten komen over de rol van het beleidsteam
in relatie tot de gezagsdriehoek van de politie tijdens incidenten. Momenteel is dat binnen elke regio
anders ingericht en kan dat in de samenwerking met de Nationale Politie en het OM tot onduidelijkheden leiden.

Probleemdefinitie:

Gewenst eindbeeld
(doel):
Voorstel:

Samenwerking politie-eenheden
Er bestaat een risico dat multidisciplinaire samenwerking onder druk komt te
staan, waardoor het onderlinge vertrouwen tussen de politiemedewerkers en
andere crisispartners op termijn wordt aangetast.
De multidisciplinaire samenwerking verloopt soepel en de politie levert
daarin een voldoende bijdrage.
Naast de reeds voorgestelde overleggen, zou het Veiligheidsberaad een
gesprek met de korpschef moeten entameren waarin de bijdrage van de
politie aan de multidisciplinaire samenwerking wordt besproken en concreet
wordt gemaakt.
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5. Tot slot
In deze notitie is de doorontwikkeling van veiligheidsregio’s nader geconcretiseerd naar enkele
speerpunten en concrete voorstellen voor een landelijke aanpak. Die landelijke aanpak richt zich op
voorstellen om de veranderingen in de regio’s zelf te ondersteunen. De uitwerking van de discussies
rondom de probleemstelling en het gewenste eindbeeld zijn wellicht belangrijker, dan de voorstellen op
zich. Vanzelfsprekend zijn de besturen van de veiligheidsregio’s aan zet om de gewenste doorontwikkeling van veiligheidsregio’s te realiseren. Maar daarbij zullen regio’s elkaar ook nodig hebben.
Vandaar dat het gewenst is dat het Veiligheidsberaad als geheel haar eigen opvattingen formuleert
over de doorontwikkeling en de thema’s die daarin prioriteit dienen te krijgen. Dat bepaalt de gezamenlijke ‘agenda van de veiligheidsregio’s’. De directeuren leveren met deze notitie een bijdrage aan die
agenda. De problemen en prioritering staan toegelicht en tevens zijn enkele voorstellen gedaan voor
een landelijke aanpak. Deze voorstellen krijgen steun van de directeuren, maar zullen vanuit de 25
regio’s ook van financiering moeten worden voorzien. Mogelijk dat het creëren van een eigen door de
veiligheidsregio’s gefinancierd werkbudget hieraan een bijdrage kan leveren. Daarmee is er feitelijk
sprake van een ‘programma doorontwikkeling veiligheidsregio’s’ in plaats van alleen een agenda.
Vervolg
Na instemming van het directeurenoverleg (DOVR) wordt deze slotnotitie, met een oplegger, aangeboden aan het Dagelijks Bestuur (DB) Veiligheidsberaad. Vanzelfsprekend lichten de directeuren deze
notitie graag nader toe. Het DB kan de adviezen en voorstellen gebruiken bij het opstellen van de
volgende bestuurlijke documenten:
- agenda van de veiligheidsregio’s
- voorwaartse agenda (samen met de minister van VenJ en de VNG op te stellen)
- bestuurlijke position papers ten aanzien van democratische legitimatie (versterking rol gemeenteraden), positie van de directeur veiligheidsregio, positie coördinerend gemeentefunctionaris en taken
en bevoegdheden van het Veiligheidsberaad.
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Bijlage 1: deelnemerslijst werkconferentie
Organisatie

Naam

Veiligheidsregio Friesland
Veiligheidsregio IJsselland
Veiligheidsregio Twente
Veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland
Veiligheidsregio Gelderland Midden
Veiligheidsregio Gelderland Zuid
Veiligheidsregio Utrecht
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland
Veiligheidsregio Hollands Midden
Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond
Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
Veiligheidsregio Zeeland
Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
Veiligheidsregio Brabant Noord
Veiligheidsregio Zuid-Oost Brabant
Veiligheidsregio Limburg-Noord
Veiligheidsregio Zuid Limburg
Raad van Brandweer Commandanten
Landelijk Overleg Coördinerend Gemeentesecretarissen
RUD Noordzeekanaalgebied
RUD Midden- en West-Brabant
Gemeentesecretaris Den Bosch
Openbaar Ministerie
Inspectie Veiligheid en Justitie
Ministerie van Defensie
Ministerie van Defensie
Rijkswaterstaat Oost Nederland
Vereniging Nederlandse Gemeenten
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Bureau Veiligheidsberaad
Bureau Veiligheidsberaad
Bureau Veiligheidsberaad
Bureau Veiligheidsberaad
Twynstra Gudde
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Geachte heer Scholten,
In uw brief van 13 december 2013 vraagt u vanuit het LO CGS inbreng om als Veiligheidsberaad te
komen tot een agenda van de veiligheidsregio. Daarnaast geeft u aan dat het Veiligheidsberaad werkt aan
een voorwaartse agenda gezamenlijk met VenJ.
In de vergadering van 31 oktober 2013 hebben wij kennis genomen van het advies van de commissie
Hoekstra en het onderliggende evaluatierapport Wet Veiligheidsregio. Op 12 december 2013 hebben wij
een themabijeenkomst gehad waarbij zowel leden van het LO CGS als het LO CB hebben gesproken
over de vervolgstappen naar aanleiding van het advies van de commissie Hoekstra. Onderstaande
inbreng vormt input voor de agenda van de Veiligheidsregio’s en is geagendeerd in de vergadering van
het LO CGS op 16 januari 2014.
Om te beginnen is er een algemeen punt dat het LO CGS mee zou willen geven aan het DB
Veiligheidsberaad bij het opstellen van een agenda van de Veiligheidsregio’s: Creëer rust en ruimte voor
implementatie. De afgelopen jaren zijn er veel ontwikkelingen geweest binnen de veiligheidsregio’s. De
veiligheidsregio’s hebben na alle interne reorganisaties en ook vele landelijke initiatieven om de kwaliteit
van de dienstverlening te verhogen en beter op elkaar af te stemmen behoefte aan tijd en ruimte om alle
initiatieven goed toe te gaan passen.
Een tweede thema waarvoor de LO CGS specifiek aandacht wil vragen betreft de financiering van de
bevolkingszorg. Steeds meer wordt er binnen de veiligheidsregio’s samengewerkt om de operationele
gemeentelijke taken vorm te geven. Hiervoor is echter vaak weinig tot geen budget beschikbaar. De
BDUR uitkering is bedoeld voor rampenbestrijding in den brede en dus ook voor bevolkingszorg.
Ook de financiering van bovenregionale activiteiten vraagt aandacht. De oproep aan de kolom
bevolkingszorg om de kwaliteit van het eigen optreden te verhogen is de laatste jaren zeer serieus
genomen. Deze kwaliteitsverhoging gaat vaak gepaard met extra kosten waarover besluitvorming in het
veiligheidsberaad moet plaatsvinden. Zoals bekend zijn de regio’s formeel niet gebonden aan de
besluitvorming in het Veiligheidsberaad.
Een derde thema waarvoor de LOCGS aandacht wil vragen betreft het onderwerp zelfredzaamheid en de
verantwoordelijkheid die burgers en bedrijfsleven zelf hebben voor crisisbeheersing en rampenbestrijding.
Het is van belang dat dit onderwerp ook in communicatief opzicht goed word opgepakt. In het rapport
‘Bevolkingszorg op orde’ wordt hiervoor een aanzet gegeven.
Voor wat betreft bevolkingszorg ziet het LO CGS de volgende vragen en opgaven voor de komende
periode die een plek zouden moeten krijgen op de agenda:
1.Vaststellen en implementatie van het normenkader bevolkingszorg op orde. Hoe kunnen normen
vertaald worden naar: organisatievormen, financiering, kwaliteit, wat zijn randvoorwaarden. Daarnaast is
het belangrijk bij de implementatie vast te stellen wat de rol is van de verschillende betrokken partijen:
ministerie, inspectie, bestuurders, IFV, regio’s, gemeenten. Duidelijker informeren wat we wel doen maar
ook wat we niet (meer) doen na vaststelling van de normen.

2. Financiering van bevolkingszorg blijft ook in de komende periode een belangrijke opgave. Geld zal
gealloceerd moeten worden om de stappen die op het gebied van bevolkingszorg gezet worden ook te
kunnen financieren. Mogelijk moeten eerder genomen besluiten worden heroverwogen om dit mogelijk te
maken.
3. Positionering en het zichtbaar maken van bevolkingszorg is zowel regionaal als landelijk van belang. De
verschillende taken die gemeenten hebben zouden duidelijker omschreven en afgebakend moeten
worden.
4. Regionalisering van bevolkingszorg is iets waar regio’s zelf erg druk mee zijn. Wellicht dat hier nog
ondersteuning bij geboden kan worden en in ieder geval is het goed om informatie met elkaar te blijven
delen over slimme oplossingen en ontwikkelingen.
5. Verbeteren van de relatie tussen waterschappen en veiligheidsregio’s (mulit) maar ook het oppakken
van het thema grootschalige evacuatie in samenwerking met relevante partners (bevolkingszorg)
Belangrijk signaal dat het LO CGS in zijn algemeenheid maar ook specifiek voor bevolkingszorg wil
meegeven is: we moeten in deze fase nadrukkelijk aandacht besteden aan de implementatie. De
afgelopen jaren zijn er grote stappen gezet met o.a. de projecten GROOT en GROOTER, SIS,
bevolkingszorg op orde en de bovenregionale crisiscommunicatie pool. Het is belangrijk dat de resultaten
van deze projecten goed geborgd worden in de komende periode. Onderwerpen die aandacht vragen in
de vorm van goede borging en beheer zijn:
- Regionaal crisisplan (RRCP)
- Bevolkingszorg op orde – visie en prestatie eisen
- Uniforme kwalificatieprofielen borging en beheer bij GROOTER en examinering bij IFV
- Slachtoffer Informatie Systematiek borging en beheer bij IFV en regionale implementatie
- Eenheid in verscheidenheid, bovenregionale samenwerking met name GRIP RIJK (multi) en
bovenregionaal team crisiscommunicatie.
Voor wat betreft de democratische legitimering en de invloed van gemeenteraden wil het LO CGS graag
meegeven dat de lastige rol en positie van de gemeenteraden erkend wordt. De moeite die
gemeenteraden hebben met het aansturen van de veiligheidsregio zoals de commissie Hoekstra
signaleert is een algemeen probleem dat zich voordoet bij alle gemeenschappelijke regelingen. Het LO
CGS zou graag zien dat de rol van de gemeenteraden bij gemeenschappelijke regelingen in zijn
algemeenheid versterkt wordt en dat dit niet specifiek als een probleem van (de Wet)Veiligheidsregio’s
gezien wordt. Uiteraard kunnen instrumenten worden ingezet om de gemeenteraden beter te informeren
over hun rol en betrokkenheid bij de veiligheidsregio. Het is aan de veiligheidsregio om de gemeenteraden
van informatie te voorzien over het functioneren van de veiligheidsregio (wat levert de VR ons op), de
kosten inzichtelijk te maken (wat kost de VR ons) en ook de risico’s die spelen in de regio onder de
aandacht te brengen zodat de gemeenteraden meer in positie komen om hun verantwoordelijkheid op dit
punt te nemen.
Een ander specifiek aandachtspunt uit het advies van de commissie Hoekstra en de eerste bestuurlijke
reactie van het Veiligheidsberaad was de rol en positie van de coördinerend functionaris. Het LO CGS is
van mening dat de rol en de positie van de coördinerend functionaris te veel verschilt van de eerstverantwoordelijken binnen de andere kolommen. Gezien de verantwoordelijkheid van de coordinerend
functionaris om invulling te geven aan de bevolkingszorgprocessen moet hij wel in positie worden
gebracht. Binnen de veiligheidsregio’s kan hier met een zekere bandbreedte invulling aan worden
gegeven (bijvoorbeeld de coordinerend functionaris als vrijgestelde functie of als combinatie met de
functie van gemeentesecretaris van een van de deelnemende gemeenten).
Daarnaast moeten we ons blijven realiseren dat bevolkingszorg primair een taak van gemeenten is, die in
samenhang en saemnwerking met de veiligheidsregio wordt uitgevoerd.
Ik hoop u hiermee vanuit het LO CGS voldoende inbreng te hebben aangeleverd en dat mede met onze
inbreng een gedragen agenda van de veiligheidsregio’s tot stand komt. Mocht u nog een toelichting nodig
hebben bij de inbreng van het LO CGS dan ben ik uiteraard gaarne bereid deze te geven.
Hoogachtend,

Drs. K.N.H. Dekker
Voorzitter LO CGS
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0. Inleiding, aanleiding
De grote vergissing die ten aanzien van gemeenschappelijke regelingen (GR) wordt gemaakt is te
denken dat door taken op afstand te zetten, je ‘ervan af bent’. Integendeel: samenwerken in een GR
betekent dat je op een ingewikkelder manier dan voorheen de nabijheid moet organiseren.
Het doel van deze notitie is primair dat we op een andere manier, vanuit een beter paradigma, naar
verbonden partijen/ GR-en kijken.
Aanleiding. De behoefte om grip te krijgen en te houden op gemeenschappelijke regelingen en andere
verbonden partijen is een vraagstuk van veel gemeenten. Deze notitie is een voorstel om tot beter grip
op Verbonden Partijen, oftewel gemeenschappelijke regelingen, oftewel regionale
samenwerkingsverbanden te komen. De notitie die u nu voor u heeft is gemaakt op verzoek van de
gemeentesecretarissen van de 25 gemeenten binnen de Veiligheidsregio Hollands Midden. Deze
notitie is een variant op een notitie die binnen Leiden is vastgesteld. In de notitie die u nu leest is waar
mogelijk de specifieke Leidse context veralgemeniseerd zodat deze voor meer gemeenten bruikbaar is.
Waarom is sturen op verbonden partijen vaak een speerpunt van bestuur en management? Er gaat
steeds meer geld vanuit de gemeentelijke begroting naar regionale organisaties. Dat komt omdat we
steeds meer taken onderbrengen in gemeenschappelijke regelingen. Omdat het ook steeds nieuwe
GR-en zijn, met nogal eens nieuwe samenstelling, vermindert de overzichtelijkheid. Het is daardoor
belangrijker geworden om grip te houden op deze regionale organisaties. Dit stelt elke gemeentelijke
organisatie voor de vraag op welke wijze dit het best kan worden georganiseerd.
Daarbij doen zich allerlei kleine en grote vraagstukken voor, die niet zo makkelijk te tackelen zijn, zoals
de neiging van regio-organisaties om een eigen koers te gaan varen, afnemende bestuurlijke en
politieke aandacht (totdat zich problemen voordoen), gebrek aan deskundigheid bij gemeentelijke
organisaties, wethouders die zowel bestuurder van de verbonden partij als van de eigen gemeente zijn.
Leeswijzer. Hoofdstuk 1 omschrijft de aanleiding, doelstelling en probleemstelling van deze notitie.
Hoofdstuk 2 geeft een uitwerking van wat verbonden partijen en in het bijzonder gemeenschappelijke
regelingen zijn en hoe dit momenteel in Leiden functioneert. Hoofdstuk 3 tenslotte is het voorstel voor
een nieuwe werkwijze in het omgaan met en sturen op de regionale samenwerkingsverbanden.

3

1. Doel, probleemstelling
Doelstelling. Het doel van deze notitie is de gemeentelijke organisatie te voorzien van een inspirerend
model om lekker te sturen op samenwerkingsverbanden. Daarnaast is het doel concrete aanbevelingen
te doen voor de organisatorische inbedding van ‘grip op verbonden partijen’ binnen de ambtelijke
organisatie.
Probleemstelling: Op welke wijze kan onze gemeente ambtelijk en bestuurlijk tot een zodanige
organisatie komen dat maximaal grip ontstaat op de taakinvulling van verbonden partijen?
Het gaat in deze vraag om ambtenaren en bestuurders. Zij zijn het die in de dagelijkse praktijk in meer
of mindere mate invulling geven aan de relatie met een verbonden partij, hetzij als bestuurder van een
gemeenschappelijke regeling, hetzij in afstemmingoverleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.
Maar daarnaast gaat het ook over de afstemming tussen bestuurder en beleidsmedewerker en
manager in de gemeentelijke organisatie.
Het woord ‘organisatie’ geeft aan dat er iets aan te doen valt om grip te krijgen: een kwestie van
organiseren. Dus niet een kwestie van reorganiseren, maar eenvoudigweg taken,
verantwoordelijkheden en bevoegdheden helder beleggen en vormen van afstemming, toezicht en
invloed afspreken. Hoewel, eenvoudig is het niet. Samenwerken is niet iets ingewikkeld organiseren
terwijl het ook simpel kan (dat is de opvatting van naarbinnen gekeerde managers). Beter is:
Samenwerken is op een slimme manier een zo simpel mogelijke organisatie opzetten rondom een
strategisch ingewikkeld vraagstuk.
Deze hoofdvraag leidt tot de volgende deelvragen, die in de vervolghoofdstukken worden uitgewerkt.
Deelvragen.
1. Wat zijn verbonden partijen? Om welke verbonden partijen gaat het? Wat is er te zeggen over
bestaand beleid ten aanzien van verbonden partijen?
Deze deelvraag wordt uitgewerkt in hoofdstuk 2.1. De definiëring van het begrip Verbonden Partij is
wettelijk bepaald. Het zijn partijen waarmee de gemeenten een bestuurlijke én financiële relatie heeft.
Waar wat moeten we dan met al die andere clubs, stuurgroepen, stichtingen e.d. waar bestuurders of
ambtenaren de gemeente vertegenwoordigen? Of partijen waarin geen bestuurlijke betrokkenheid is,
maar die wel financiering ontvangen ten behoeve het verrichten van een publieke taak. Ook aan deze
vragen besteden we in hoofdstuk 2.1 aandacht.
Bestaand beleid is te vinden in de Nota Verbonden Partijen en de uitwerkingen in de paragrafen
Verbonden Partijen in begroting en jaarrekening.
Dit onderzoek richt zich vooral op grip op gemeenschappelijke regelingen. Van alle verbonden partijen
zijn deze het meest complex, leiden tot de meeste problemen en worden vaak pars-pro-toto als
verbonden partijen bedoeld. Daarom is de volgende deelvraag als volgt geformuleerd:
2. Hoe functioneert nu de aansturing van gemeenschappelijke regelingen? Tegen welke problemen
lopen we aan bij het sturen op verbonden partijen?
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Deze deelvraag wordt uitgewerkt in hoofdstuk 2.2. In belangrijke mate is bij de beantwoording gebruikt
worden gemaakt van het rapport “Grip op de buitenboordmotor” (juni 2010) van de interne auditpool
van de gemeente Leiden. Ten behoeve van dit onderzoek(je) zijn met alle accounthouders van de acht
belangrijkste gemeenschappelijke regelingen waarin de gemeente Leiden participeert en met collega’s
van Financiën/Middelen en Control, gesprekken gevoerd. De resultaten van deze interviews worden
weergegeven bij de analyse in paragraaf 2.2.
3. Hoe kunnen we invulling geven aan de wens om beter te sturen op verbonden partijen?
Deze deelvraag wordt uitgewerkt in hoofdstuk 3 en is de feitelijke beantwoording van de
probleemstelling. Tijdens het doordenken van het vraagstuk hoe grip op verbonden partijen te krijgen
groeide langzaam maar zeker het inzicht dat een geheel andere kijk nodig is op Verbonden Partijen
dan tot nog toe gewoon is. De stelling is dat de eenzijdige dominantie van een financieel/juridisch
governanceparadigma de oorzaak is van veel problemen. Hoofdstuk 3 presenteert daarom een nieuwe
verfrissende kijk op verbonden partijen: een vriendelijk samenwerkingsparadigma oftewel een verrijkt
governancemodel. Dit is vervolgens uitgewerkt in heel praktische en concrete handvatten of spelregels
waarmee sturing of grip concreet gestalte krijgt voor individuele regelingen als organisatorische
coördinatie.
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2. Analyse – Hoe zit het nu?
In dit hoofdstuk staat de verkenning van de achtergronden centraal. Waar hebben we het wél over en
waarover gaat deze notitie niet? Dat gebeurt kort en krachtig zonder poespas. Daarbij wordt
commentaar niet geschuwd.
Paragraaf 2.1 is bedoeld om enige helderheid te krijgen in terminologie en definities als ‘verbonden
partijen’, ‘gemeenschappelijke regelingen’ en ‘samenwerkingsverbanden’. Deze paragraaf geeft ook
enig inzicht in bestaand beleid op dit terrein.
In paragraaf 2.2 volgt een analyse van de manier waarop nu al dan niet gestuurd wordt op
gemeenschappelijke regelingen.
Een samenvattende reflectie staat in paragraaf 2.3. Vanzelfsprekend komen de voorbeelden in dit
hoofdstuk uit de gemeente Leiden. Uit de gesprekken die de regiocoördinatoren over deze notitie
hebben gehad, blijkt echter grote herkenning met de eigen gemeentelijke praktijk.

2.1 Partijen, partijen, partijen: zijn we verbonden?
Meteen maar kritisch beginnen? ‘Verbonden partijen’ is natuurlijk een jeukterm, een staaltje van
ambtelijk jargon, waar de juridische correctheid van afdruipt. Vanuit financiële control wellicht heel
begrijpelijk, maar voor de context van management en organisatie nogal eens verwarrend. Daarom is
de eerste deelvraag die om antwoord vraagt:
Wat zijn verbonden partijen? Om welke verbonden partijen gaat het? Wat is er te zeggen over
bestaand beleid ten aanzien van verbonden partijen?
2.1.1 Waar gaat het over?
Verbonden partijen, soorten en maten. Elke gemeentelijke begroting en jaarrekening bevat bij het
onderdeel ‘paragrafen’ een paragraaf Verbonden Partijen. Als je die uit de Leidse begroting leest, tref je
hierin een achttal gemeenschappelijke regelingen, evenzoveel BV’s en NV’s en enkele stichtingen.
Allemaal vormen van samenwerkingsverbanden waarin een gemeentelijk belang is ondergebracht en
die tot een maatschappelijk resultaat moeten leiden. Maar dan de terechte vraag: waarom zie ik in dat
overzicht niet staan de Sociale Dienst Leiden-Leiderdorp (ook een GR!), WestHolland Foreign
Investment Agency (WFIA), Medical Delta, de Leiden BioSciencepark Foundation en de Stuurgroep
Leiden Communicatiestad? Om er maar een paar te noemen. Er zijn nog tientallen andere voorbeelden
en elke gemeente zal daar zijn eigen aanvullingen bij kunnen maken. Toch wel echt zinvolle clubs met
een hoge maatschappelijke relevantie, met vaak veel deelnemende partijen zoals gemeenten,
universiteiten, bedrijven en instellingen. En ook voorzien van een kantoor met één of meerdere
functionarissen. En waarom is de ene gemeenschappelijke regeling wel een verbonden partij en de
ander niet?
Hier wreekt zich de eng financiële-risico-gedreven aanpak. Alleen verbanden waarmee de gemeente
én een bestuurlijk én een financieel belang heeft, zijn formeel ‘verbonden partijen’. Het gaat hierbij
vooral om het financiële risico dat de gemeente loopt. De gemeente staat garant voor financiële
debacles en kan door directe vertegenwoordiging (bestuur) ingrijpen in de bedrijfsvoering of heeft
zeggenschap middels aandelen. Als het mis loopt is de gemeente aansprakelijk. Daarom is het
ingeschatte risico bij verbonden partijen over het algemeen als ‘groot’ gekwalificeerd. Een ander

6

kenmerk is dat het duurzame samenwerkingsverbanden zijn waarin kerntaken van gemeenten zijn
ondergebracht. Niet-deelnemen betekent dan dat de gemeente deze taak zelfstandig dient uit te
voeren.
Dit kan slimmer. Het is aan te bevelen om tot een veel bredere kijk op verbonden partijen te komen.
Zie figuur 1: de huidige beperkte kijk is binnen de ovaal weergegeven. Een brede kijk beschouwt alle
relaties als sturingsgebieden. Ook zal deze figuur niet uitputtend zijn. Zo zouden bijvoorbeeld
deelnemingen ook opgenomen kunnen worden en wellicht nog andere samenwerkingsvormen. Deze
brede blik gaat enerzijds de scope van dit onderzoek te boven en zou een vervolgopdracht kunnen zijn,
maar anderzijds is de in deze notitie beschreven aanpak zonder veel moeite te vertalen naar meer
vormen van samenwerking. Sommige gemeenten houden uitputtende overzichten bij van alle vormen
van samenwerking waarin zij participeert. Een goede vervolgstap zou zijn hier iets mee te doen!
Namelijk: sturen op doelen, resultaten, relatie, effectiviteit en maatschappelijke meerwaarde.

Figuur 1

Nu: focus op gemeenschappelijke regelingen. Dit onderzoek en deze notitie beperkt zich tot
gemeenschappelijke regelingen. In de gesprekken om tot een goede afbakening van de vraag te
komen, bleek dat waar over verbonden partijen werd gesproken, vooral en alleen gemeenschappelijke
regelingen werden bedoeld, zoals (in de Leidse situatie) Servicepunt71, Omgevingsdienst,
Belastingsamenwerking, Regionale Brandweer e.d. Het betreft die organisaties waarin de gemeente
samen met andere gemeenten reguliere overheidstaken in een gemeenschappelijke organisatie heeft
ondergebracht. Hoe gaan we om met de verhouding opdrachtgever (gemeente) – opdrachtnemer (GR),
terwijl de gemeente tegelijkertijd ook eigenaar en bestuurder van de GR is? Helemaal ingewikkeld kan
het voelen als de gemeentelijke organisatie ook nog klant van een GR is, zoals bij een Shared Service
Centrum.
Leiden neemt deel aan zeven gemeenschappelijke regelingen:
1. Holland Rijnland
2. Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg (RDOG) Holland Midden (=GGD)
3. Veiligheidsregio Hollands Midden (waarbinnen Regionale Brandweer en GHOR)
4. Gemeenschappelijke Vuilverwerking Leiden en omgeving (Gevulei)
5. Omgevingsdienst West-Holland
6. Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland
7. Servicepunt71
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Soorten. De wet op de gemeenschappelijke regelingen (Wgr) onderscheidt vier soorten GR-en. Voor
deze notitie is dat echter weinig relevant, vandaar dat dit niet wordt uitgewerkt en toegelicht.
Als in het vervolg van deze notitie over verbonden partijen of samenwerkingsverbanden gesproken
wordt, gaat het dus in eerste instantie om deze acht gemeenschappelijke regelingen. De liefhebbers
van de brede blik kunnen dit wellicht moeiteloos vertalen naar andere samenwerkingsverbanden.
Van wie? Binnen een gemeente kan een GR worden aangegaan door de raad, het college of de
burgemeester, alleen of in gemengde vorm. Dit hangt af van wie welke bevoegdheden overdraagt aan
de GR. Bij het inrichten van een goed sturingsinstrumentarium is het dan ook belangrijk hiermee
rekening te houden. Voor het aangaan van elke GR dient te raad toestemming te geven, dus ook
wanneer het niet een raadsbevoegdheid is die wordt overgedragen. Dat betekent echter niet dat
raadsleden altijd zitting hebben in het AB van een GR.
Vrijwillig of verplicht. Over het algemeen worden gemeenschappelijke regelingen vrijwillig door
gemeenten aangegaan. In sommige gevallen is bij wet geregeld dat het inrichten van een GR verplicht
is, zoals voor Veiligheidsregio en openbare gezondheidszorg. Dit onderscheid is relevant in het denken
over sturen op deze regelingen. In het geval van een verplichte samenwerking ontbreekt namelijk de
ultieme sanctiemogelijkheid van de gemeente.
Ik wil of wij willen. Bijna alle gemeenschappelijke regelingen hebben te maken met het onderscheid
tussen generieke en specifieke taken. Generieke taken zijn die taken waarover het AB beslist en
waarvan alle deelnemers zeggen: “wij willen dat…gebeurd”. Met specifieke taken wordt hier bedoeld
dat in de uitvoering van sommige taken differentiatie per deelnemer mogelijk is. Dit komt tot uitdrukking
in bijvoorbeeld een Dienstverleningsovereenkomst (DVO). Elke gemeente (of andere deelnemer) legt
hierin vast wat de door haar gewenst kwaliteit en kwantiteit van uitvoering is. Dit laat onverlet dat het
AB in gezamenlijkheid verantwoordelijk is voor de kwaliteit van de totale organisatie.

2.1.2 Huidig beleid
Nota Beleidskader Verbonden Partijen. Elke gemeente is verplicht om een Nota Verbonden Partijen
op te stellen waarin kaders worden gesteld voor het aangaan van publieke en private samenwerkingen.
De hoofdlijn van het beleid is bij de meeste gemeenten dat bij voorkeur een publieke samenwerking
wordt aangegaan en alleen als het niet anders kan, private samenwerking kan worden gerealiseerd. De
Nota bevat zelden richtinggevende uitspraken over de manier waarop na het aangaan van een
samenwerkingsverband wordt gestuurd. Vanzelfsprekend wordt de strikte definitie van ‘verbonden
partij’ gehanteerd.
Visie op regionale samenwerking. Elke gemeente kan deze paragraaf aanvullen met lokale nota’s
zoals visie op regierollen, regionale samenwerking, strategische en toekomstvisies met uitspraken over
afstoten van taken, regionale samenwerking e.d. Ook bestuurskrachtonderzoeken bevatten nogal eens
relevante analyses die hier genoemd kunnen worden.
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2.2 Huidig functioneren van gemeenschappelijke regelingen
Hoe functioneert momenteel de aansturing van gemeenschappelijke regelingen? Tegen welke
problemen lopen we aan bij het sturen op verbonden partijen?
2.2.1 Overzicht regionale organisaties
De eerder genoemde gemeenschappelijke regelingen waarin de gemeente Leiden participeert staan
hieronder nogmaals opgesomd, voorzien van enige toelichtende informatie, zoals het aantal
deelnemende gemeenten, en de doelstelling van het samenwerkingsverband.
1. Holland Rijnland. Samenwerking van 15 gemeenten. Doel belangenbehartiging en gezamenlijke
strategie- en beleidsontwikkelingen op de terreinen Verkeer en Vervoer, Ruimtelijke ordening,
Wonen, Natuur en Landschap, Economie, Sociale Agenda.
2. Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg (RDOG) Holland Midden (=GGD). 25
gemeenten. Doel: bewaken, beschermen en bevorderen van de gezondheid en het welbevinden
van de burgers in de regio in zowel reguliere als crisisomstandigheden en het beperken van de
effecten van gezondheidsbedreigingen.
3. Veiligheidsregio Hollands Midden. 25 gemeenten. Het doel van de veiligheidsregio is het
verzorgen van een adequate organisatie voor rampenbestrijding en crisisbeheersing,
brandweerzorg en geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen of crises.
4. Gemeenschappelijke Vuilverwerking Leiden en omgeving (Gevulei). 8 gemeenten. Voordeel
behalen uit het gezamenlijk laten verwerken van het ingezamelde huisafval. Bevorderen van
hergebruik goederen door middel van het kringloopbedrijf en recycling.
5. Omgevingsdienst West-Holland. 11 deelnemende gemeenten, maar met een werkingsgebied
van Holland Rijnland. Ook de Provincie Zuid-Holland neemt deel. Uitvoering van de wettelijke
taken, zoals de vergunningverlening en handhaving van de Wet milieubeheer en de Wet
bodembescherming (met name bouwstoffenbesluit), en advisering van de deelnemende
gemeenten bij de uitvoering van hun taken, zoals ruimtelijke planvorming en verkeersbeleid
6. Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR). 6 gemeenten en Hoogheemraadschap. Doel:
heffing en invordering van waterschapsbelastingen en gemeentelijke belastingen en uitvoering wet
waardering onroerende zaken. Ook Katwijk zal zich bij deze samenwerking aansluiten en
Leiderdorp overweegt dit.
7. Servicepunt71. 4 gemeenten. Doel: samenwerken op gebied van bedrijfsvoering: financiën, hrm,
inkoop, ict, juridische zaken en (voor Leiden en Leiderdorp) facilitaire zaken.
Alle gemeenschappelijke regelingen kennen vrijwel dezelfde structuur. Er is een algemeen bestuur
(AB) dat uit haar midden een dagelijks bestuur (DB) kiest. Soms is AB en DB samengesteld uit
dezelfde personen, maar meestal is het AB groter. In een AB kunnen ook raadsleden zitting hebben.
Alle gemeenten hebben vertegenwoordigers in het AB, maar niet noodzakelijkerwijs ook in het DB. DBleden zijn altijd leden uit het college van B&W. In de meeste gevallen heeft de GR een openbaar
lichaam, dat wil zeggen: er is een regionale zelfstandige organisatie onder verantwoordelijkheid van het
DB. In een enkel geval is sprake van een centrumgemeenteconstructie, waarbij gebruik wordt gemaakt
van de ambtelijke organisatie van de grootste gemeente. Dit is in Leiden bijvoorbeeld het geval bij de
Sociale Dienst Leiden-Leiderdorp en het Regionaal Archief, maar deze vallen buiten de strikte definitie
van Verbonden Partij.
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2.2.2 Werkwijze en functioneren gemeenschappelijke regelingen
Ten behoeve van dit onderzoek zijn met accounthouders van acht gemeenschappelijke regelingen
waarin Leiden participeert en met collega’s van Middelen en Control, gesprekken gevoerd. Daarnaast is
gebruik gemaakt van het rapport “Grip op de buitenboordmotor” van de Leidse interne auditpool.
Hieronder zijn de belangrijkste thema’s weergegeven die kenmerkend zijn voor de praktijk van omgaan
met gemeenschappelijke regelingen. De ene keer is dat verwoord als kritiekpunt, een andere keer als
aanbeveling en soms als compliment voor een werkwijze die zeker moet worden gekopieerd naar alle
gemeenschappelijke regelingen.
GR buiten beeld bij afdelingsmanagers. De bijdrage aan een gemeenschappelijke regeling is voor
elke regeling ondergebracht in een grootboeknummer en als zodanig als budget te vinden in de
begroting. Voor elk budget is uiteindelijk een (afdelings)manager eindverantwoordelijk. Dit wordt in veel
gevallen niet zo ervaren. Bij het inventariseren van de werkwijze rondom de gemeenschappelijke
regelingen is door niemand een rol toebedacht aan de budgetverantwoordelijk afdelingsmanager.
Coördinator/ accounthouder belangrijk. De auditcommissie stelde reeds vast dat een actieve rol van
de accounthouder cruciaal is voor het goed functioneren van de aansturing van de gemeenschappelijke
regeling. Naarmate het takenpakket van een gemeenschappelijke organisatie veelomvattender,
complexer of meer divers is, zijn meer inhoudelijk deskundige beleidsmedewerkers betrokken. In dat
geval wordt veelal van een coördinator (zoals de regiocoördinator) gesproken. De taak van een
accounthouder of coördinator is omvangrijk: primair gaat het erom dat de lokale belangen zo goed
mogelijk gediend worden door het regionale samenwerkingsverband. Dit komt tot uitdrukking in het
verzorgen van tijdige advisering voor de bestuurder in het DB/AB vanuit het eigen gemeentelijk
perspectief, onderhouden van contacten met het regionaal orgaan, het verkennen van de belangen van
andere gemeenten door gebruik te maken van het netwerk. Diverse accounthouders geven hier op een
actieve en positieve wijze invulling aan, met als gevolg een grotere alertheid bij de gemeenschappelijke
regeling om deze accounthouders tijdig te betrekken bij nieuwe ontwikkelingen. Er zijn echter ook
samenwerkingsverbanden waarvan niemand in huis het overzicht heeft. Het is niet verbazingwekkend
dat de onvrede over het functioneren van die clubs het grootst is.
Relatie eigenaar, opdrachtgever en klant. Bij de start van dit onderzoek is nadrukkelijk gevraagd om
aandacht te besteden aan het vraagstuk dat de gemeente enerzijds eigenaar is van de
gemeenschappelijke regeling, en anderzijds in een opdrachtgever-relatie staat tot de opdrachtnemende
regionale organisatie. Daarnaast is de rol als klant apart te onderscheiden, hoewel deze veelal in één
adem met opdrachtgever genoemd wordt. Een korte toelichting:
Eigenaar. In de rol van eigenaar vervult de gemeente de taken:
- formuleren en vaststellen van kaders voor de Verbonden Partij en het toezicht houden op de
realisatie daarvan.
- Bewaken van de continuïteit van de Verbonden Partij.
- Bewaken van het financiële belang in de Verbonden Partij en daarmee samenhangende risico’s.
Opdrachtgever. In de rol van opdrachtgever vervult de gemeente de taken:
- Formuleren van de te leveren prestaties: product of dienst.
- Contracten aangaan: afspraak over levering.
- Bewaken van kwantiteit en kwaliteit van de geleverde producten of diensten.

10

- Bewaken van de prijsstelling door de Verbonden Partij .
- Regelmatige evaluatie van het functioneren van de Verbonden Partij.
Klant. De rol van klant vervult de gemeente in de volgende situaties:
- Concreet afnemen van een produkt of dienst, zoals het inwinnen van advies, volgen van scholing,
inhuur van deskundigheid in een projectteam.
- Klant kan een individu zijn in persoonlijk belang (bijv. werknemer richting Shared Service Center),
manager voor teambelang of een projectleider voor een zakelijk/projectbelang.
Bij vrijwel alle gemeenschappelijke regelingen worstelen zowel de gemeenten als de regionale
organisatie met de dubbelle gelijktijdige rollen. In dit onderzoekje is het vooral expliciet gemaakt door
de betrokkenen bij Servicepunt71. En dat is niet verwonderlijk. Servicepunt71 is zeer recent gestart
waarbij het voor iedereen wennen is. Aangezien Servicepunt71 de interne bedrijfsvoering op een groot
aantal terreinen voor de vier gemeenten bundelt, zijn medewerkers, managers en bestuurders klant van
deze dienstverlenende club. Een bijzondere situatie is ook dat bijvoorbeeld een financiële toets van de
jaarstukken of financieel advies voor de overige gemeenschappelijke regelingen geleverd wordt door
collega’s van Servicepunt71. Helemaal complex kan het lijken wanneer Servicepunt71 datzelfde advies
voor vier gemeenten geeft. Hier gloort een efficiencyvoordeel…
Dubbele pet wethouder in college en GR-bestuur. Het thema van de ‘dubbele pet’ van bestuurders
in een gemeenschappelijke regeling is een dominant thema in literatuur. Toch speelt dit niet echt als
actueel probleem bij de regelingen. Het gaat erom dat wethouders enerzijds voor het gemeentelijke
belang wethouder in een gemeente zijn, maar als bestuurder (DB-lid) van een gemeenschappelijke
regeling primair het regionale gemeenschappelijke belang moeten dienen. Daarnaast is die wethouder
met andere bestuurders uit andere gemeenten gezamenlijk eigenaar van de GR, maar binnen zijn
college van B en W individueel eigenaar. In de eerste hoedanigheid wordt hij ondersteund door de
ambtelijke organisatie van de GR, in de tweede hoedanigheid wordt hij ondersteund door een
ambtenaar uit de gemeente. In de rol van opdrachtgever is eveneens de eigen gemeentelijke
ambtenaar de ondersteuner van de bestuurder.
Voor de burgemeester of wethouder kan het dilemma zijn: treed ik op als vertegenwoordiger van de
gemeente in het DB of zit ik in het DB voor een gemeenschappelijk belang. Het is verhelderend om het
onderscheid tussen DB en AB te kennen. Het DB treedt op namens het AB, het AB treedt op namens
de gemeenten (en eventuele andere deelnemers). Dit betekent dat een DB-lid in het AB gedwongen
kan zijn door zijn of haar raad of college om een specifiek standpunt in te nemen. Aangezien een GRbestuurder in het AB mét last en ruggespraak optreedt is deze aan deze opdracht gehouden, ook al
zou als DB-lid een ander regionaal belang zijn nagestreefd. Integriteitsvraagstukken kunnen ook
ontstaan. Bijvoorbeeld wanneer de wethouder als DB-lid een subsidieverzoek doet aan de gemeente
en dit vervolgens als portefeuillehouder toekent.
Een oplossing kan zijn dat een wethouder nooit voor hetzelfde taakveld waarvoor hij of zij
portefeuillehouder is, in het bestuur van een gemeenschappelijke regeling kan deelnemen. Deze
oplossing wordt nogal eens in literatuur gesuggereerd. Dit zou mogelijk zijn wanneer het DB van de
gemeenschappelijke regeling niet samenvalt met een vakinhoudelijk portefeuillehoudersoverleg (zoals
bij Holland Rijnland het geval is). Als dit wel het geval is, moet hierin een knip worden gemaakt en is
een ander dan de vakwethouder DB-lid. Het is echter de vraag of hiermee de praktische werkwijze niet
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kapot wordt georganiseerd. Rationele volmaaktheid hoeft geen doel te zijn. Het is vaak ook niet handig
vanwege specifieke deskundigheid en bestaande contacten.
Een slimmere werkwijze is wellicht de financiële en beleidsinhoudelijke interactie tussen gemeente en
regionaal orgaan inzichtelijker te maken. Door besluiten, voorstellen en adviezen tijdig te delen met het
voltallig college. En daarnaast afspraken te maken over handelswijzen bij mogelijke
integriteitsvraagstukken. Bijvoorbeeld door het oordeel over een besluit aan het college of een andere
bestuurder over te laten. Daarnaast is het verstandig om je bewust te zijn van de dubbelrol: je zit in het
DB én voor je gemeente én voor het regionale belang. Het kunnen verantwoorden van keuzes vanuit
die dubbele verantwoordelijkheid is een belangrijke opgave voor een bestuurder. Overigens geldt deze
dubbelrol voor alle betrokkenen bij de regio.
Afstemming en terugkoppeling wethouder-beleidsadviseur/accounthouder. De meeste
accounthouders zorgen voor een tijdige advisering of annotatie bij de vergaderstukken van DB of AB
van de gemeenschappelijke regeling. Daarbij is soms van voorafgaand mondeling overleg sprake. Over
het algemeen kan gesteld worden dat dit goed is geregeld. Het is nog afwezig bij de
samenwerkingsverbanden Veiligheidsregio, RDOG en Omgevingsdienst. In vrijwel alle situaties
ontbreekt het echter aan goede terugkoppeling na het bestuurlijk overleg. Het meest expliciet is dit
geregeld voor Holland Rijnland: vanuit het DB wordt schriftelijk teruggekoppeld, door de regionale
organisatie wordt zeer kort na de vergadering van de PHO’s een conceptverslag verspreid, en PHO’s
en AB worden zoveel mogelijk ambtelijk bijgewoond.
Afstemming en terugkoppeling wethouder-college B&W. Opmerkelijk is dat vrijwel geen enkele
accounthouder kan aangeven op welke wijze tussen de collegeleden afstemming plaatsvindt over
besluiten van of over de gemeenschappelijke regeling. Gevoegd bij het vorige punt is er kennelijk
alleen sprake van ‘zenden’ door de beleidsmedewerker of accounthouder richting bestuurder, zonder
enig zicht op het vervolgproces of feedback. Alleen voor Holland Rijnland wordt (in Leiden) de volledige
advisering van DB, AB en vijf PHO’s vooraf integraal aan het gehele college toegezonden en krijgt dit
een formele plaats op de (vertrouwelijke) agenda van B&W. Binnen de Veiligheidsregio is geregeld dat
voorafgaand aan een DB/AB-vergadering de gemeentesecretarissen van de 25 gemeenten vooroverleg
hebben met de coördinerend gemeentesecretaris (oranje kolom). Overige afstemming vooraf of
terugkoppelingen achteraf van alle andere gemeenschappelijke regelingen zijn niet bekend.
Regionaal netwerken belangrijk. Steeds meer accounthouders en beleidsmedewerkers investeren in
goede relaties met de andere gemeenten die deelnemen aan de gemeenschappelijke regeling. Het valt
ook op dat naarmate hierin meer wordt geïnvesteerd, de ervaren grip op het samenwerkingsverband
toeneemt. Tussen accounthouders van deelnemende gemeenten wordt in enkele situaties (BSGR,
RDOG, HR) onderling afgestemd over de wijze waarop toezicht (financieel en inhoudelijk) op het
gemeenschappelijk orgaan wordt vormgegeven.
Regel informatievoorziening (college, raad, interne organisatie). Een nadrukkelijke opgave is het
versterken van de informatievoorziening richting raad, college, management en betrokken
beleidsmedewerker en andere betrokkenen. Dit aspect dient nog beter geregeld. Summier krijgt dit al
gestalte in het gestandaardiseerd aanbieden van advisering aan de bestuurders van de
gemeenschappelijke regeling.

12

Coördinatie begrotingen GR-en M&C nog beperkt. Verplichte nummers zoals het aanbieden van de
conceptbegroting aan college en raad krijgen wel een plaats, maar sturing ontbreekt. Knelpunt is dat
planning van GR’en niet overeenkomt met de door gemeenten gewenste planning, namelijk
behandeling van alle zienswijzen in mei, voorafgaande de behandeling van de perspectiefnota. Er is tot
voor kort intern niets geregeld om versnelling in besluitvormingsprocedures te krijgen. De GR is
verantwoordelijk voor tijdige aanlevering van financiële stukken, maar elke regeling vaart daarin een
eigen koers. In de herziening van de Wgr wordt hierin al gedeeltelijk voorzien door alle GR-en te
verplichten voor 1 april hun financiële stukken aan de raden aan te bieden. Verder is het vooral een
intern probleem dat met een strak geregisseerd werkproces prima gemanaged kan worden. Wel kan in
een eerder stadium, nog voor de vaststelling van de conceptbegroting door het DB met het opstellen
van een zienswijze worden begonnen. Begrotingen e.d. dienen bij ontvangst onmiddellijk een vaste
route langs adviseurs en beslissers te gaan. Dat is een kwestie van slim organiseren.
Begrotingscyclus GR loopt een jaar voor. Het gevoel geen grip te hebben op gemeenschappelijke
regelingen wordt gedeeltelijk verklaard uit de andere financiële cyclus van de GR. De uitgangspunten
voor begrotingen van gemeenschappelijke regelingen worden in januari/februari van jaar x vastgesteld
ten behoeve van de begroting in jaar x+1. Zodra discussies over de gemeentelijke begroting starten zijn
deze uitgangspunten en ook de begrotingen allang vastgesteld. Het alsnog opleggen van een
bezuiniging als gevolg van nieuwe politieke beleidsmatige afwegingen is onuitvoerbaar.
Waar wel verbetering in is aangebracht is de gecoördineerde actie van de 25 gemeenten om vroegtijdig
in één actie voor alle gemeenschappelijke regelingen uniforme financiële uitgangspunten te formuleren:
de Strijkbrief, genoemd naar de Leidse wethouder Robert Strijk als grondlegger van deze actie: jaarlijks
(nov/dec, nog niet geformaliseerd) komen alle wethouders financiën van de 25 gemeenten in Hollands
Midden bijeen en besluiten daar over de meerjaren financiële uitgangspunten voor alle
gemeenschappelijke regelingen: inflatiecorrectiecijfer, bezuinigingstaakstelling e.d. Alle
gemeenschappelijke regelingen dienen hiermee rekening te houden bij het opstellen van hun nieuwe
begroting.
Worsteling met afstand gemeenten-GR. Naarmate een regionale organisatie meer als ‘eigen’ wordt
ervaren, is de tevredenheid over het functioneren van die regioclub groter. Het gevoel van nabijheid
wordt bepaald door de mate waarin de regionale organisatie de accounthouders betrekt bij de regionale
afwegingen, de mate (frequentie) waarin tussen gemeenten met of zonder de collega’s van het
regionaal orgaan overleg gevoerd wordt en waarin er wederzijds vertrouwen en goede informatieuitwisseling is tussen regio-organisatie en gemeente. Er zijn regionale samenwerkingsverbanden
waarbij de regio-organisaties nadrukkelijk afstand houden van de gemeenten. Met name in de
veiligheidskolom wordt dat zo ervaren: geen openheid, geen contact, zeer late aanlevering financiële
stukken e.d. In het algemeen geldt bij samenwerkingsverbanden het gevaar dat de organisaties
‘losraken’ van de gemeenten en zelf bedachte dingen gaan doen. Binnen zekere marges kan daar
ruimte voor zijn. Maar als eigenaar van het samenwerkingsverband vraagt het grote alertheid om de
doelgerichtheid en doeltreffendheid van de samenwerking regelmatig te bezien en kritisch te bevragen.

2.3 Conclusies over huidige werkwijze rondom gemeenschappelijke regelingen
Veel gemeenten hebben de laatste jaren hun omgang met gemeenschappelijke regelingen redelijk
verbeterd. Veelal is voor de gemeenschappelijke regelingen een accounthouder bekend. Veel
problemen zijn met praktische organisatorische hulpmiddelen op te lossen. Op individueel
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gemeenschappelijke regeling niveau is nog het nodige te verbeteren in sturen op inhoud,
collegebetrokkenheid, terugkoppeling, netwerkvorming met andere gemeenten,
budgetverantwoordelijkheid en tijdige betrokkenheid bij de regioclubs. In het sturen op regionale
samenwerkingsverbanden zijn nog forse verbeteringen door te voeren in het coördinerend vermogen
ten aanzien van alle samenwerkingsverbanden. Hoe en wat? Dat staat in het volgende hoofdstuk.
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3. En zo gaan we het doen! Een voorzet voor een slimme aanpak
Naar een verrijkt governancemodel

Vanuit alléén de financiële of juridische discipline kun je een organisatie niet goed aansturen. Toch is
dat wél de manier waarop we al jaren omgaan met verbonden partijen. Op de laatste deelvraag Hoe
kunnen we invulling geven aan de wens om beter te sturen op verbonden partijen? dient dan ook een
antwoord te komen dat deze traditionele blik doorbreekt. Dit hoofdstuk voorziet daarin en is meteen de
beantwoording van de probleemstelling: Op welke wijze kan Leiden ambtelijk en bestuurlijk tot een
zodanige organisatie komen dat maximaal grip ontstaat op de taakinvulling van verbonden partijen?
Het praktische model (zie figuur 2) dat in dit hoofdstuk wordt uitgewerkt, bestaat uit drie
hoofdonderdelen: 1. de filosofie of uitgangspunten bij samenwerking, 2. de interne organisatie en 3. het
externe netwerk. Van belang voor een vruchtbaar samenwerkingsklimaat is (ten vierde) een
organisatiecultuur van delen en netwerken. Deze vier delen hangen met elkaar samen en vormen zo
een ‘model’. Het hart van dit model bestaat uit vier arrangementen die hun uitwerking hebben in de
inrichting van de interne organisatie en het externe netwerk. In de volgende paragrafen volgt een
grondige uiteenzetting van de onderdelen van dit model.

Interne organisatie

Filosofie

raad
college
directie
budgethouder
accounthouder
middelen & control
beleidsmedewerkers

sterke regio

centrale coördinatie
maatwerk en afspraken

organiseer de nabijheid!

Extern netwerk
regionale organisatie
regiogemeenten

GR-arrangement
Toezichtsarrangement
Meerwaardearrangement
Verbindingsarrangement

Cultuur van samenwerking
figuur 2

3.1 Filosofie van samenwerking
We beginnen met de uitgangspunten oftewel de filosofie achter de manier van werken. Drie zaken zijn
hiervan cruciaal: de basis, de arrangementen en het strategische doel.
Basis: organiseer de nabijheid. Dit is één van de meest fundamentele veranderingen in het kijken
naar gemeenschappelijke regelingen. Dominant was en is de gedachte “we gaan regie voeren, en
daarom zetten we allerlei diensten op afstand”. Deze gedachte gaat wel op wanneer een gemeente de
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uitvoering van een bepaalde taak niet meer zelf doet, maar deze op de markt inkoopt. Dat is vaak
gebeurd met onderhoud van de buitenruimte. Periodiek wordt op grond van een bestek de uitvoering
aanbesteed voor de duur van één of enkele jaren aan aannemersbedrijven of hoveniers uit de regio.
Als het niet bevalt, neem je de volgende keer een andere. Voor gemeenschappelijke regelingen (en alle
andere verbonden partijen) gaat dat niet op. Er is sprake van gedwongen winkelnering en de gemeente
draait op voor tekorten bij de regionale organisatie.
Regionale samenwerking vraagt om het opnieuw organiseren van de nabijheid van een dienst
waarover je samen met anderen de verantwoordelijkheid deelt. De kunst van samenwerken is blijvend
het gevoel te houden dat de gemeenschappelijke organisatie onlosmakelijk met de gemeentelijke
organisatie verbonden is. Hoe dat kan, is uitgewerkt in thema 2 en 3 (interne organisatie en extern
netwerk).
Arrangementen - Vier niveau’s van samenwerking. Struin internet maar af naar voorbeelden van
hoe gemeenten sturen op verbonden partijen, je vindt alleen financiële toezichtarrangementen. Er zijn
meer niveaus of arrangementen nodig voor een gelukkige samenwerking. Om goed te kunnen sturen
dienen minimaal de volgende vier arrangementen geregeld te zijn.


Juridisch: het GR-arrangement. De juridische bestaansgrond van elke regionale organisatie is de
gemeenschappelijke regeling, gebaseerd op de wet, en regelt de doelstelling, taken,
verantwoordelijkheden en bevoegdheden, de bestuurlijke structuur e.d. Het spreekt vanzelf dat dit
geregeld moet zijn en zonder dit kan een samenwerkingsverband niet bestaan. Maar met het
regelen bij de start is niet alles gezegd. Elke regeling dient periodiek onderhouden te worden,
waarbij de oorspronkelijke doelen en taken beoordeeld moeten worden, de effectiviteit van de
regeling en het functioneren van het bestuur en bestuursstructuur. Elke regeling dient hierop apart
beoordeeld te worden.



Financieel: het toezichtsarrangement. Dit arrangement heeft betrekking op de wijze waarop
middelen in de regio-organisatie worden besteed. Het betreft de volledige planning en control
cyclus van het gemeenschappelijk orgaan, rechtmatigheid, treasury.
Het nieuwe Beleidskader Verbonden Partijen besteedt uitvoerig aandacht aan
toezichtsarrangementen. Afhankelijk van de ingeschatte risico’s wordt een strikter of losser
toezichtsregime per gemeenschappelijke regeling vastgesteld.



Inhoudelijk: het meerwaardearrangement. Hoe houden we grip op de beleidsinhoudelijke
doelrealisatie van de gemeenschappelijke regeling? Dat is wat met dit arrangement wordt bedoeld.
Wordt gerealiseerd wat we hebben afgesproken? Een gemeenschappelijke regeling dient
meerwaarde voor de gemeenten te creëren. Je zou ook kunnen zeggen dat dit een inhoudelijk
toezichtarrangement is. Maar dat beperkt zich dan vaak tot controle achteraf. Het opnieuw
organiseren van de nabijheid vraagt om een voortdurende betrokkenheid van de gemeentelijke
organisatie bij de acties van de gemeenschappelijke regeling. Niet om alles te controleren, maar
juist omdat we verbonden zijn. Een voortdurend gesprek over ambities, kwaliteit, planning,
projecten en inspanningen is nodig om die nabijheid te krijgen.



Relatie: het verbindingsarrangement. Het vierde niveau waarop we spreken van een arrangement
is de onderlinge relatie, de verbinding van en met de deelnemende gemeenten en de relatie van de
gemeente(n) met de regionale organisatie. Niet alleen de gemeenschappelijke organisatie vraagt
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onderhoud, misschien nog wel meer de relatie met de gemeenten met wie we samenwerken.
Tenslotte zijn we samen bedenker, oprichter en eigenaar van een regio-organisatie. Is het dan niet
van het grootste belang dat we alle vervolgstappen, zoals toezicht en meerwaarde samen
bespreken?
Samenwerken als strategie voor een sterke regio. Voor veel gemeenten is samenwerking
noodzakelijk om bedrijfsvoeringsredenen: vanwege de kleine omvang van de gemeentelijke organisatie
is sprake van grote kwetsbaarheid, men is niet in staat voldoende capaciteit aan te trekken of kan niet
het vereiste kwaliteitsniveau leveren. Samen sta je dan sterker. Voor grote gemeenten zijn deze
argumenten vaak niet de reden tot samenwerking. Wel is nogal eens efficiencyvoordeel te halen, maar
regionale solidariteit is een belangrijk motief om deel te nemen aan samenwerkingsverbanden. Zowel
grote als kleine gemeenten hebben groot belang bij een zo sterk mogelijke regio. Naarmate de
samenwerking omvangrijker en intensiever is, versterkt dat ook het gezamenlijk optrekken,
gezamenlijke strategievorming en de kracht van gezamenlijk optreden. Regiogemeenten hebben teveel
met elkaar om ‘maar wat aan te rommelen’.

3.2 Interne gemeentelijke organisatie
De vier arrangementen uit de filosofie
vragen om uitwerking in twee richtingen: de
interne organisatie en het extern netwerk.
In deze paragraaf is het onderdeel ‘interne
organisatie’ uitgewerkt.
Vanuit de interne gemeentelijke organisatie
zijn zeven partijen altijd structureel
betrokken bij een gemeenschappelijke regeling:
1. Gemeenteraad/ raadsleden. De raad heeft een formele bevoegdheid bij het vaststellen van
begrotingen en wijzigen van de gemeenschappelijke regeling. Raadsleden zijn in enkele situaties
vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling. Er is altijd sprake van
een rol als eigenaar en niet als opdrachtgever.
2. Wethouder of burgemeester, college van b en w. Leden van het college van b en w zijn partij als
vakinhoudelijk wethouder, als middelenwethouder of/en als bestuurder van een gemeenschappelijke
regeling. De bestuurlijke deelname aan de gemeenschappelijke regeling kan gestalte krijgen in zowel
een DB als AB-lidmaatschap, waarbij een DB-lid altijd tevens AB-lid is (monistisch stelsel). Het college
als geheel blijft altijd verantwoordelijk en aanspreekbaar voor de realisatie van de doelen van de
gemeenschappelijke regeling. Wethouders spreken in regionale bijeenkomsten zoals PHO’s dan ook
altijd namens het college. Om die reden is het belangrijk dat collegeleden kennis hebben kunnen
nemen van de agenda en adviseringen van DB, AB en PHO-vergaderingen. Veelal dient hier een
praktische werkwijze gevonden te worden vanwege korte termijnen en aanleveringen.
Verdieping 1: bestuurder als eigenaar en opdrachtgever. (waarschuwing: dit is echt tekst
voor doorzetters) Bestuurlijk zijn twee soorten eigenaarsrollen en twee soorten
opdrachtgeversrollen te onderscheiden. Een collegelid dat deelneemt aan een DB is
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gezamenlijk eigenaar met de andere deelnemende gemeenten. Deze gezamenlijke eigenaren
worden ondersteund door de regionale organisatie. Datzelfde of een ander collegelid is
individueel eigenaar binnen zijn eigen college wanneer hij die GR in zijn portefeuille heeft.
Daarbij geldt vanzelfsprekend dat het college een gedeelde verantwoordelijkheid heeft voor alle
taken. De individuele eigenaar/ portefeuillehouder wordt ondersteund door de eigen
gemeentelijke organisatie.
Ten aanzien van het opdrachtgeverschap is sprake van gezamenlijk opdrachtgeverschap
wanneer bestuurders in een portefeuillehoudersoverleg de producten van het regionaal orgaan
(GR) beoordelen op kwantiteit en kwaliteit en vanuit het gezamenlijke regionale belang
adviezen geven aan het DB. Tenslotte is individueel opdrachtgeverschap te onderscheiden in
de bestuurder die het samenwerkingsverband in portefeuille heeft en de producten van de
regionale organisatie beoordeelt vanuit het belang van de eigen gemeente. Ten aanzien van de
rol van opdrachtgever vindt altijd ondersteuning plaats vanuit de gemeentelijke organisatie.
Alleen wanneer een GR taken uitvoert die strikt voortvloeien uit een wettelijke plicht, gaan
bovenstaande opmerkingen over opdrachtgeverschap niet op.
3. (Concern)directie, managementteam of algemeen directeur. Het hoogste ambtelijke
management is verantwoordelijk voor de totale bedrijfsvoering van de gemeentelijke organisatie en als
zodanig ook voor de wijze waarop met duurzame externe relaties (zoals regio-organisaties) wordt
omgegaan. Vanuit deze verantwoordelijkheid is opdracht gegeven tot het produceren van deze notitie.
4. Budgethouder (veelal afdelingsmanager). Is eindverantwoordelijk voor een specifieke
gemeenschappelijke regeling en regelt de volledige governance. Legt verantwoording af over de wijze
waarop hij invulling geeft aan de aansturing van de gemeenschappelijke regeling. Wordt hierin vooral
bijgestaan door de accounthouder. Budgethouder is de formele opdrachtgever aan de regio-organisatie
en onderhoudt daartoe op het juiste niveau contacten.
5. Accounthouder of coördinator. Dit is de ambtenaar die als centraal contactpersoon fungeert voor
alle contacten tussen de gemeente en de regionale organisatie. De accounthouder draagt zorg voor
tijdige advisering van de bestuurder, informatievoorziening aan raad, college en directie, betrekt
collega’s uit de gemeentelijke organisatie (vakinhoudelijk, financieel, juridisch) en heeft periodiek
overleg met de regionale organisatie en met zijn counterparts bij de andere deelnemende gemeenten.
Daarnaast is hij alert op het ontstaan van conflicten in rollen zoals eigenaar vs opdrachtgever, GRbestuurder vs wethouder, vakinhoudelijk verantwoordelijk vs financieel verantwoordelijk. De
budgethouder moet volledig op de accounthouder kunnen steunen. De accounthouder brengt de
budgethouder ‘in stelling’ wanneer daar reden toe is: bij het opstellen van
dienstverleningsovereenkomsten, achterblijvende kwaliteit e.d.
6. Middelen en control of Financiën. Vanuit de financiële discipline is er zowel een verbonden
partijen-brede betrokkenheid als een betrokkenheid bij de individuele gemeenschappelijke regelingen.
Zo dient er een risico-analyse te zijn van alle verbonden partijen (dus ook gemeenschappelijke
regelingen). Ook is centraal overzicht op de belangrijke financiële stukken als begroting en jaarrekening
nodig. Alle begrotingen, jaarrekeningen en rapportages van elke gemeenschappelijke regeling dienen
dus tijdig bekend te zijn bij de afdeling Financiën. De budgethouder is hiervoor verantwoordelijk.
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7. Beleidsinhoudelijk betrokkenen. Dit kan ook de accounthouder zelf zijn. Dit aantal varieert sterk
per regeling. Deze personen spelen een rol in de inhoudelijke advisering van bestuurders, hebben
collegiaal overleg met ‘soortgenoten’ uit andere gemeenten of zijn betrokken bij specifieke regionale
projecten.
Verdieping 2: ambtelijke organisatie en eigenaars- en opdrachtgeversrol.
De betrokkenheid van de gemeentelijke ambtelijke organisatie richt zich op de ondersteuning
van zowel individuele bestuursleden (wethouder of burgemeester) als op het college van B en
W als geheel. Het is dan ook belangrijk dat elke betrokken ambtenaar zich realiseert dat die
bestuurder wisselend als eigenaar of opdrachtgever optreedt. Dat vraagt enige lenigheid van
budgethouders, accounthouders en beleidsinhoudelijk betrokkenen. Diezelfde lenigheid is
wenselijk in het schakelen tussen lokaal en regionaal belang. In advisering dienen altijd beide
uitgangspunten betrokken te worden.
Binnen de samenwerkingsverbanden dienen verschillende vormen van ambtelijk overleg plaats
te vinden:
In de eerste plaats is informeel overleg tussen accounthouders en/of budgethouders van de
gemeenten en vertegenwoordigers van de gemeenschappelijke organisatie wenselijk. Hierin
wordt afgestemd over lopende werkzaamheden, kunnen knelpunten worden doorgenomen en
kunnen de verschillende gemeentelijke opvattingen en wensen worden gedeeld. Zo geeft dat
overleg aan alle deelnemers informatie om hun interne rol waar te maken. Eenzelfde informele
vorm is vaak wenselijk tussen de beleidsinhoudelijk betrokkenen en de regionale organisatie.
In de tweede plaats is formeel overleg tussen de budgethouders en vertegenwoordigers van de
gemeenschappelijke organisatie gewenst. Dit formele overleg betreft zowel evaluatie van
dienstverlening als het aangaan van nieuwe dienstverleningsovereenkomsten.
Een derde vorm van overleg is die tussen de gemeentelijke collega’s van middelen en control
met de controller van de gemeenschappelijke regeling. In dit overleg nemen de gemeentelijke
vertegenwoordiger expliciet deel vanuit de eigenaarsrol.
Tenslotte is het wenselijk dat regelmatig afstemming plaatsvindt tussen de
gemeentesecretarissen en de secretaris/directeur van de gemeenschappelijke regeling. In dit
overleg kan het gehele proces van dienstverlening, besluitvorming en betrokkenheid van
gemeenten en regio-organisatie besproken worden.
Centrale coördinatie Sturen op regio-organisaties
Om als directie of managementteam enig grip te hebben op gemeenschappelijke regelingen is het
wenselijk dat hier iets voor geregeld wordt op procesniveau. Het gaat om de implementatie (en daarna
bewaken of coördineren) van bovenstaande afspraken. Daarnaast gaat het om het bereiken van een
‘hoger level’ op het niveau van de ‘arrangementen’ en het beter zichtbaar maken van de regionale
organisaties voor raad, college, directie en afdelingen.
Daarnaast dient de financiële discipline een nadrukkelijke plaats te krijgen voor wat betreft de financiële
control op de gemeenschappelijke regelingen. Beide centrale posities/taken kunnen in één persoon
worden verenigd, maar dat is niet noodzakelijk.
Maatwerk en algemene afspraken voor sturen per gemeenschappelijke regeling.
Het is de kunst om zo min mogelijk keurslijfachtige constructies te bedenken voor de wijze waarop we
met gemeenschappelijke regelingen omgaan. Alleen waar en zover het nodig is om grip te krijgen op
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de samenwerkingsorganisatie kunnen algemene regels worden opgesteld. Zo is het voor de hand
liggend om de volgende afspraken te maken:
 Budgethouder is eindverantwoordelijk voor (toezicht op) de correcte besteding van middelen van de
gemeenschappelijke regeling.
 Agenda’s van vergaderingen worden breed gedeeld in de organisatie: bestuurders, griffie, directie
en betrokkenen/ geïnteresseerden.
 Een bestuurder ontvangt altijd een goed ambtelijk advies bij de vergaderstukken van een regioorgaan. De termijnen hiervoor kunnen in onderling overleg bepaald worden.
 Dit advies wordt tijdig (voorafgaand aan vergadering) beschikbaar gesteld aan het college, de
directie en alle ambtelijk betrokkenen. Bij bestuurlijke betrokkenheid van raadsleden krijgt ook de
griffie de stukken.
 Een bestuurder koppelt terug over de uitkomsten van het regionaal overleg.
 Voor de advisering worden standaard formats gebruikt die zelfstandig lezen mogelijk maken.
 De werkwijze van de ‘Strijkbrief’ wordt voortgezet.
Het maatwerk zit in de wijze waarop accounthouders en budgethouders invulling geven aan hun
contacten met de regionale organisatie en collega’s uit deelnemende gemeenten. Vanuit het
perspectief van goed relatiemanagement valt hierin wel het nodige van elkaar te leren. Maatwerk is ook
de wijze waarop een wethouder met de accounthouder afspreekt om terug te koppelen: mondeling,
schriftelijk, via een algemeen verslag van de regionale organisatie. De afspraken tussen budgethouder
en accounthouder kunnen eveneens in onderling overleg worden gemaakt.
Relatie met de filosofie van samenwerking
In de vorige (eerste) paragraaf is de filosofie van samenwerken uiteengezet. In deze tweede paragraaf
is dit al enigszins uitgewerkt. Herkenbaar zijn de uitwerking van de meeste ‘arrangementen’: het
juridische, financiële en inhoudelijke. Het relationele aspect is nog minder of indirect aan de orde
geweest. Dit krijgt in de volgende twee paragrafen de onversneden aandacht.

3.3 Extern netwerk: regionaal orgaan en regiogemeenten
Met het organiseren van de interne stromen van advisering en informatie ten aanzien van een regionale
organisatie is een belangrijke stap gezet.
Van zeer groot belang is vervolgens de
organisatie van het netwerk in die regio
met de partijen met wie we
samenwerken. Organisaties zijn enkel
abstracties: ménsen werken samen.
Denkend over het externe netwerk zijn
minimaal twee partijen te
onderscheiden: 1. de regionale
uitvoeringsorganisatie en 2. de andere
gemeenten die mede het samenwerkingsverband hebben opgericht. Hierover enkele vleiende
volzinnen.
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Verbondenheid met de regionale organisatie.
Organiseer de nabijheid. Dat is de basis van de filosofie van samenwerken. Het gaat primair om de
nabijheid van die regionale organisatie die ‘op afstand’ is gezet. Zowel deze uitvoeringsorganisatie als
de gemeentelijke organisatie hebben er groot belang bij dat de relaties goed zijn, dat de wederzijdse
verwachtingen helder zijn (vastgelegd) en dat er regelmatig overleg is over de voortgang van
afgesproken inspanningen of het bereiken van doelen. Het organiseren van de nabijheid vereist contact
op meerdere niveaus.
Bestuurders zijn in elk geval verbonden. Als bestuurder van de gemeenschappelijke regeling
vergaderen zij periodiek (twee wekelijks, maandelijks, per kwartaal of half jaar) en worden daarbij
vanuit de regionale organisatie ondersteund. Als bestuur zijn zij betrokken bij de bedrijfsvoering en
sturen zij het management van de gemeenschappelijke organisatie aan.
Budgethouders dienen in elk geval contacten te onderhouden met de regionale organisatie indien
sprake is van het opstellen van dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s). Zij zijn ervoor
verantwoordelijk dat de juiste kwaliteits-prijsafspraken gemaakt worden met de regionale organisatie.
Dit kan zich beperken tot een jaarlijks overleg.
De accounthouder/coördinator heeft niet alleen de taak om goede relaties met de
uitvoeringsorganisatie te onderhouden, maar heeft ook als taak de verbondenheid van anderen te
stimuleren. Hij is als een ware informatiemakelaar de spil in de verbindingen tussen gemeente en
regioclub. Om een oordeel te kunnen vellen over de doelmatigheid en het functioneren van de
regionale organisatie is een goede open relatie noodzakelijk. Het is van groot belang dat ook vanuit de
regionale organisatie geïnvesteerd wordt in het transparant maken van de bedrijfsvoering en goede
informatievoorziening naar de gemeenten. In veel gevallen wordt hieraan invulling gegeven door het
regelmatig plannen van overleg tussen de gemeente(n) en de regio-organisatie. Bij sommige
accounthouders bestaat de indruk dat hiertoe bij de regionale organisatie géén bereidwilligheid is. Dat
kan dus beter!
Bij de samenwerkingsverbanden die een breed spectrum van taken uitvoeren is veelal per vakdiscipline
een vorm van overleg ingesteld met betrokkenen uit de gemeenten. Zo kent Holland Rijnland de
Ambtelijke adviesgroepen (AAG) en Ambtelijke overleggen (AO’s) en zijn er bij Servicepunt71 vaktafels
ingesteld. Dit zorgt voor een grote mate van betrokkenheid van (een groot aantal) collega’s bij regionale
thema’s. In een enkel geval is een apart periodiek overleg met de financieel specialisten ingesteld. Op
deze wijze maakt de gemeenschappelijke regeling slim gebruik van de aanwezige kennis in de
gemeenten. Anderzijds versterkt zij op deze wijze de onderlinge band tussen de deelnemende
gemeenten. Daarover gaan de volgende alinea’s.
Verbondenheid met samenwerkende gemeenten.
Gemeenten hebben elkaar ooit gevonden in de wens om gezamenlijk een gemeenschappelijke regeling
op te richten. Dat geeft al aan dat deze gemeenten wat met elkaar hebben. Het derde onderdeel van de
filosofie in paragraaf 3.1 beschrijft samenwerken als een strategie voor een sterke regio. Naarmate de
gemeentelijke organisaties meer onderling verweven zijn, neemt de betrokkenheid op elkaar en begrip
voor elkaar toe.
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Toezicht houden op een gemeenschappelijke regeling is geen gemakkelijke zaak. Alle gemeenten
worstelen daarmee. Naarmate de kennisafstand tot de inhoudelijke taken van de regionale organisatie
groter is, wordt het lastiger om te kunnen oordelen. Verbondenheid van de gemeenten buiten de
gemeenschappelijke regeling om is dan ook wenselijk. Het geeft inzicht en steun in het gezamenlijk
toezicht houden (inhoudelijk en financieel) op de uitvoering door de regionale organisatie. De
accounthouder doet er dan ook goed aan om regelmatig overleggen te organiseren met de andere
accounthouders. Een neveneffect van dergelijke bijeenkomsten is dat de kennis over de andere
gemeenten toeneemt en daarmee veelal ook begrip voor vraagstukken, herkenning van dilemma’s en
mogelijk nieuwe vormen van samenwerking.

3.4 Cultuur van netwerken, delen, communicatie
Een wezenlijk onderdeel van een strategie van effectief en succesvol samenwerken, is de
competentiekant. ‘Netwerken’ is een werkwoord. Dat moet je doen! Netwerken vraag onderhoud. Het
meest simpel door elkaar successen te vertellen en van elkaar te kopiëren, informatie te delen,
verhalen vertellen. Het meeste is al bedacht en wordt wel ergens toegepast. Een innovatieve cultuur
wordt gekenmerkt door een grote mate van extern georiënteerde bestuurders, managers en
beleidsmedewerkers. Delen van kennis en kennissen is de sleutel naar een slimme samenwerking.

3.5 Sturen, invloed, grip: een verrijkt governancemodel
In de vorige vier paragrafen zijn de belangrijkste elementen van de Leidse aanpak van Grip op
samenwerkingsverbanden genoemd. Nu nog even naar een model: verrijkt governancemodel. Waar
gaat het over?
Governance is het waarborgen van de onderlinge samenhang van de wijze van sturen, beheersen en
toezichthouden van de organisatie, gericht op een efficiënte en effectieve realisatie van de
doelstellingen, alsmede het daarover op een open wijze communiceren en verantwoording afleggen ten
behoeve van belanghebbenden.
Bij governance staan vier cyclische activiteiten centraal: sturen, beheersen, verantwoorden en toezicht
houden. Het nieuwe aan governance is echter niet deze individuele elementen, maar het in onderlinge
samenhang bekijken van deze elementen
Sturen: Is het proces waarbij door de gemeente richting wordt gegeven aan het realiseren van de
vastgestelde beleidsdoelstellingen.
Beheersen: Betreft het stelsel van maatregelen, procedures en processen waardoor de gemeente zorg
draagt voor het blijvend nastreven en realiseren van de vastgestelde beleidsdoelen.
Verantwoorden: Over alle opgedragen taken en gedelegeerde bevoegdheden moet verantwoording
worden afgelegd. Bij verantwoording gaat het om inzicht in rechtmatigheid, doelmatigheid en
doeltreffendheid. Verantwoording afleggen is een wederkerig proces, je moet het niet alleen doen voor
de opdrachtgever, maar ook voor jezelf. Je kunt geen verantwoordelijkheid dragen voor de publieke
middelen als je niet regelmatig verantwoording aflegt.
Toezicht houden: Is de controlerende activiteit die uitgevoerd wordt om de resultaten van het beleid te
kunnen beoordelen.
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Deze prachtige definitie en uitwerking van wat governance is, blijft een beetje dooie werkelijkheid. Door
daar de arrangementen van paragraaf 3.1 aan te koppelen ontstaat wat meer bezieling. Vertaald naar
de opdracht voor de mensen die in paragraaf 3.2 genoemd worden, komt er leven in de brouwerij. De
echte verrijking ontstaat wanneer werkelijke gestuurd wordt op sterke relaties en de kracht van het
regionale netwerk wordt ingezet om tot meer en betere successen te komen. Dat kan alleen wanneer
de verantwoordelijkheid voor de regionale organisatie in de gemeenten gevoeld wordt, wanneer er
goede en slimme communicatie is tussen alle deelnemers en er voortdurend gesprek plaatsvindt over
de doelen, de resultaten, de afspraken. Misschien zijn we dan wel toonaangevend in dit land.

3.6 Uitwerking per samenwerkingsverband
Opdracht voor elke gemeente
Bovenstaande aanpak dient vertaald te worden naar elke gemeenschappelijke regeling afzonderlijk.
Dat is de vervolgopdracht die elke gemeente voor zichzelf kan definiëren. Voor elke
gemeenschappelijke regeling (en in het verlengde daarvan voor elk samenwerkingsverband met
anderen) wordt daarbij in kaart gebracht waar nu op grond van deze aanpak de tekortkomingen zitten
en wat eraan gedaan kan worden om deze tekortkomingen op te lossen.
Samen doen? Regionale Ambtelijke Governmentteams (AGT)
Deze notitie is gemaakt op verzoek van de gemeentesecretarissen van 25 gemeenten. Daarbij is de
vraag gesteld wat we als gemeenten samen kunnen doen om onze grip op verbonden partijen en in het
bijzonder gemeenschappelijke regelingen te versterken. Wanneer alle gemeenten de filosofie uit
paragraaf 3.1 onderschrijven en hun interne organisatie inrichten zoals paragraaf 3.2 voorschrijft is er al
veel gewonnen. Maar de echte doorbraak komt als het gestelde in paragraaf 3.3 waar wordt. Een
gezamenlijke aanpak binnen eenzelfde regio op de wijze zoals de gemeentesecretarissen dat voor
ogen zien, kan ongekend snel het gewenste sturende vermogen versterken. Samen gaan we dan
tegelijkertijd vanuit ons eigenaarschap van de diverse regelingen het stuur over de ontwikkeling van
elke regeling weer in eigen handen nemen. Dat betekent dat we voor elk samenwerkingsverband met
elkaar in gesprek moeten over de vraag: wat willen we ermee? Wellicht dat het instellen van
gezamenlijke ambtelijke governmentteams een goede aanpak is.
Ambtelijke governmentteams (AGT). Een AGT is een klein slim groepje (KSG) waarin een goede mix
van ambtenaren zoals genoemd in paragraaf 3.2, onder voorzitterschap van een gemeentesecretaris,
gezamenlijk werkt aan optimalisatie van het sturend vermogen van de gemeente ten aanzien van een
regionaal samenwerkingsverband. Dit AGT kan bevorderen dat de deelnemende gemeenten in een
samenwerkingsverband gelijktijdig dezelfde verbeteringen doorvoeren in hun gemeentelijke
organisaties. Hoe beter de eigenaren op één lijn zitten, hoe constructiever het verrijkte
governancemodel kan worden geïmplementeerd. Een AGT maakt een grondige analyse van het
functioneren van een gemeenschappelijke regeling, de interacties met de deelnemende gemeenten en
de interacties tussen de gemeenten onderling, conform de aanpak zoals in dit hoofdstuk wordt
voorgesteld. Op grond van deze analyse doen zij verbetervoorstellen voor alle gemeenten. De analyse
kan in elke gemeente vervolgens leiden tot meer inzicht en daarmee tot een groter vermogen om
daadwerkelijk te sturen.
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Voorstel. Deze notitie eindigt met een concreet voorstel tot inrichting van AGT’s.
Doe niet alles tegelijk, maar begin met enkele, bijvoorbeeld drie, samenwerkingsverbanden. Op deze
wijze kunnen de AGT’s ook onderling hun ervaringen in werkwijze en effectiviteit uitwisselen en kan
gaandeweg optimalisatie van de aanpak volgen. Wanneer dat optimum is bereikt, kan ook voor de
overige GR-en een AGT worden ingericht.
Het voorstel is de volgende drie AGT in te richten:
1. AGT Omgevingsdienst. Coördinerend gemeentesecretaris Gouda.
2. AGT RDOG. Coördineren gemeentesecretaris Leiden
3. AGT Veiligheidsregio. Coördinerend gemeentesecretaris Nieuwkoop
Elke secretaris regelt de bemensing van het AGT in het overleg van de gezamenlijke secretarissen.
Competentie is daarbij belangrijker dan formele positie, terwijl het verstandig is zowel financieel
deskundigen, accounthouders als strategisch-bestuurlijk opererende ambtenaren te betrekken. Het
AGT bepaalt in onderling overleg haar agenda en rapporteert aan de verenigde
gemeentesecretarissen. Uiteindelijk bepaalt elke gemeente zelf wat met de uitkomsten wordt gedaan.
Aan de slag.
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