2.

Agenda AB Veiligheidsregio Hollands Midden
Datum:
Tijd:
Locatie:

26 juni 2014
9.30 - 12.30 uur (aansluitend lunch)
Raadszaal Stadhuis Alphen aan den Rijn

De vergadering vangt aan met de ondertekening van het convenant Defensie - VRHM
(zoals eerder vastgesteld in het DB van 5 december 2013) in aanwezigheid van de heer
M.J.H.M. Bastin, kolonel Regionaal Militair Commandant West, J. Nieuwstraten, lid
eenheidsleiding / hoofd bedrijfsvoering Politie - Eenheid Den Haag en de heer H.J.J.
Lenferink, voorzitter Veiligheidsregio Hollands Midden
Opening
1. Opening en kennismaking J.(Hans) Nieuwstraten (lid eenheidsleiding/hoofd bedrijfsvoering Politie - Eenheid Den Haag)
2. Vaststellen agenda
Algemeen
3. Vaststellen verslag AB 27 maart 2014 en bespreken actiepunten
4. Ingekomen en verzonden stukken
5. Mededelingen (mondeling)
6. Terugkoppeling Veiligheidsberaad
_____________________

AB Veiligheidsregio/Politie
Besluitvormend
A.1
Verhuizing GMK Hollands Midden naar De Yp en
mondelinge terugkoppeling functioneren GMK na verhuizing
A.2
Bestuurlijk accorderen Letter of Representation (LOR)
Nulmeting meldkamer Hollands Midden
A.3
Formaliseren functie Officier van Dienst Bevolkingszorg
Meningvormend
A.4
Stand van zaken bestuurlijk overleg HSL (mondeling)
A.5
Ervaringen NSS
Presentatie door de burgemeester van Noordwijk, de heer J.P.J.(Jan Pieter) Lokker
A.6
Ontwikkelingen Slachtofferhulp Nederland
Presentatie door N.(Nannie) Putters, Hoofd Aanmelding en Algemene
Dienstverlening Midden West Slachtofferhulp Nederland)
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Informatief
A.7
Strategische Agenda versterking Veiligheidsregio’s 2014-2016
A.8
Stand van zaken OOV alert, Noodcommunicatievoorziening, Schade
jaarwisseling
A.9
Incidentenbestrijdingsplan recreatieplassen Hollands Midden
A.10 Informatiekaart partners ‘Omgevingsdiensten’
A.11 Voortgangsrapportage professionalisering Crisiscommunicatie
A.12 Eerste voortgangsrapportage Beleidsplan VRHM (januari-maart 2014)

RONDVRAAG
_____________________

AB Veiligheidsregio
Besluitvormend
B.1
Jaarstukken GR VRHM 2013
B.2
Vaststellen Controleprotocol 2014
B.3
Eerste wijziging Programmabegroting 2014
B.4
Programmabegroting 2015
B.5
Wijziging GR VRHM
NAZENDING
B.6
Voorstel proces Begrotingswijzigingen 2014 en 2015 a.g.v. wijziging GR VRHM
B.7
Verordening Archiefzorg 2014 en Besluit Informatiebeheer VRHM 2014
B.8
Benoeming Dagelijks Bestuur / plaatsvervangend voorzitterschap NAZENDING
Meningvormend
B.9
Voortgang Programmaplan Meer-Anders-Minder (M-A-M)
Presentatie door J.J.(Hans) Zuidijk, plv. Regionaal Commandant
B.10 Stand van zaken nieuwe Kazerne Leiden Noord (mondeling)
Informatief
B.11 Kwartaalrapportage eerste kwartaal 2014 VRHM
B.12 Veilige Publieke Taak (VPT)
B.13 Dienstverleningsovereenkomst Brandweerkamer VNG - Veiligheidsberaad
B.14 Convenant VRHM - Rijkswaterstaat
Sluiting
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Vergadering Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden / Politie
Datum:
Tijd:
Plaats:

3.a

27 maart 2014
09.30 – 12.30 uur
Stadhuis Alphen aan de Rijn, Raadszaal

Voor de lijst met aan- en afwezigen: zie bijlage
Verslag

Concept

Opening
1.

Opening
Dhr. Lenferink, hierna te noemen “de voorzitter”, heet de aanwezigen welkom. Bericht van verhindering is
ontvangen van de burgemeesters van: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk, Oegstgeest.

2.

Vaststellen agenda
Er zijn geen opmerkingen.

3.

Vaststellen verslag AB 14 november 2013, Thema AB 13 februari 2014 en bespreken actiepunten
Er zijn geen opmerkingen.

4.

Ingekomen en verzonden stukken
Er zijn geen opmerkingen.

5.

Mededelingen (mondeling)
Er zijn geen mededelingen.

6.

Terugkoppeling Veiligheidsberaad
• Agenda van de veiligheidsregio’s en Voorwaartse Agenda. Hierbij is afgesproken om te focussen op een
aantal belangrijke thema’s en niet op de procedures.
• De aanbieder van LCMS is overgenomen door het IFV.
.

Algemeen
AB Veiligheidsregio/Politie
Besluitvormend
A.1

Verhuizing GMK naar de YP
Vanuit de vergadering komen vragen naar voren over mogelijke consequenties voor de GMK als niet alle
partijen zich kunnen verenigen in de voorwaarden, alsmede hoe men verder moet of kan als de pilot is
goedgekeurd door de minister terwijl er sprake is van een spanningsveld. Tevens vraagt men zich af waarom
men in Haaglanden niet op het systeem durft te vertrouwen.
Dhr. Goedhart licht toe dat men in Haaglanden uit een gescheiden meldkamer situatie komt, te weten monoen multidisciplinair. Daarnaast wil men graag met medisch gekwalificeerde mensen aan de telefoon werken.
Er is weinig bereidheid om van de bestaande praktijk af te wijken en er is geen vertrouwen dat men dit met
geprotocolleerd uitvragen kan ondervangen.
De voorzitter vult aan dat een voorstel is gedaan aan de voorzitter van Haaglanden waar nog geen uitsluitsel
op is gekomen.
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Vast te stellen het startdocument Project meldkamer Den Haag, opgesteld door de Stuurgroep
Gezamenlijke meldkamers in de YP;
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2. Vast te stellen de notitie Financiële consequenties samenvoeging meldkamers Haaglanden en Hollands
Midden, vooruitlopend op implementatie van de landelijke meldkamerorganisatie (LMO) van de
Stuurgroep Gezamenlijke meldkamers in de YP en de daarin voorgestelde verdeelsleutel 3;
3. Als uitdrukkelijke voorwaarde voor de voorgestelde verhuizing van de Gemeenschappelijke Meldkamer
Veiligheidsregio Hollands Midden te bepalen, dat de pilot geprotocolleerde multidisciplinaire intake,
conform eerdere bestuurlijke afspraak, plaatsvindt met alle betrokken partijen (de zogeheten 6.0 variant).
A.2

Regionalisering Veiligheidshuis Hollands Midden
Mw. Bloemen deelt mee dat in de gemeenschappelijke regeling niet staat beschreven dat het mogelijk is
taken toe te voegen en is derhalve van mening dat de Veiligheidsregio niet bevoegd is hier over te gaan.
Daarnaast kan zij zich niet vinden in punt 1 en 2 van het voorliggende besluit. Ook meent zij dat geld wat
uitgespaard wordt terug moet naar de gemeenten die vervolgens zelf moeten kunnen beslissen of ze zich al
dan niet aansluiten en zo ja, zelf moeten kunnen bepalen waar dat geld vandaan komt. De gemeente
Zoeterwoude kan zich derhalve niet vinden in het voorstel.
Dhr. Staatsen spreekt zijn waardering uit voor het voorstel en is van mening dat het hier ligt in het kader van
onderlinge solidariteit.
Mw. Driessen en Mw. Van der Velde spreken de intentie uit zich aan te willen sluiten maar wachten nog op
fiat van hun gemeenteraden.
De voorzitter zegt toe dat het voorstel v.w.b. formulering aangepast zal worden en dat men voorlopig over zal
gaan tot een voorwaardelijk besluit. Daarnaast is hij van mening dat als het aantal afvallers te groot wordt het
voorstel moet komen te vervallen.
Dhr. Kats stelt voor de stand van zaken opnieuw te bespreken in de AB vergadering van 26 juni a.s.
Het Algemeen Bestuur besluit (gewijzigd besluit):
De gemeenteraden voor te stellen:
1.
Met ingang van 1 januari 2015, of zoveel eerder als mogelijk, het Veiligheidshuis Hollands Midden een
regionale functie te geven, zodat alle gemeenten desgewenst kunnen participeren in deze
netwerkorganisatie;
2.
De hieruit voortvloeiende meerkosten van € 180.000 naar rato van het aantal inwoners om te slaan
over alle deelnemende gemeenten, waarbij door de Veiligheidsregio de kassiersfunctie wordt vervuld
(zie bijlage verdeelstaat kosten);
3.
In te stemmen met een wijziging van de begroting van de VRHM, waarbij het beschikbare surplus,
afkomstig uit het omleggen van de financieringsstromen GHOR, wordt aangewend ter dekking van de
meerkosten van regionalisering van het Veiligheidshuis Hollands Midden ad € 180.000 zodat deze
operatie voor de gemeenten budgettair neutraal kan geschieden;
4.
Het functioneren van het Veiligheidshuis Hollands Midden na twee jaar te evalueren op effectiviteit en
toegevoegde waarde en daarover te rapporteren aan de gemeentebesturen;
5.
Kennis te nemen van de voorwaarde dat bovenstaand besluit alleen uitvoerbaar is als alle betrokken
gemeenteraden instemmen met dit voorstel.

A.3

Beleidsplan OTO 2014-2017
Er zijn geen opmerkingen.
Het Algemeen Bestuur besluit:
Het multidisciplinaire beleidsplan OTO 2014-2017 vast te stellen.

A.4

Financiering tijdelijke capaciteitsuitbreiding GMK eerste helft 2014
Er zijn geen opmerkingen.
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Kennis te nemen van de voorgestelde dekking voor de eerste helft 2014 voor de tijdelijke maatregelen
voor het oplossen van personele capaciteitsproblemen van de Gemeenschappelijke Meldkamer Hollands
Midden (GMK HM) namelijk:
a. Politie: stelt de benodigde 6,3 fte uit eigen middelen ter beschikking;
b. RAV: stelt de benodigde 3,4 fte uit eigen middelen ter beschikking;
c. Brandweer: stelt voor de dekking uit de gevormde bestemmingsreserves voor het programma GMK te
halen.
2. In te stemmen met de voorgestelde dekking van de extra, incidentele kosten voor de brandweer van
€ 138.600 ten laste van een gevormde bestemmingsreserve voor het programma GMK.

Meningvormend
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A.5

Terugblik NSS (mondeling)
Mw. Bloemen is benieuwd naar de ervaringen van de heer Lokker omtrent het verloop van de NSS in zijn
gemeente. Zij vraagt of het mogelijk is in een volgende vergadering hiervan op de hoogte gebracht te worden.
Mw. Van Steensel meldt dat de GHOR t.b.v. de NSS hoge extra kosten heeft moeten maken. Haaglanden zal
haar kosten waarschijnlijk proberen terug te krijgen via Buitenlandse Zaken. Zij vreest dat Hollands Midden in
dit geval achter het net zal vissen. Het zou spijtig zijn als zou blijken dat de extra gemaakte kosten op de
gemeenten verhaald moeten worden. Zij verzoekt de voorzitter te bezien of er andere mogelijkheden zijn.
De voorzitter zegt weinig hoop te hebben maar zal het onderwerp meenemen.

A.6

Terugblik themabijeenkomst Algemeen Bestuur 13 februari 2014 (mondeling)
Tijdens de bijeenkomst zijn de thema’s Meldkamer en Informatie Preparatie Hoogwater besproken.
Hoogwater is een belangrijk thema voor de regio Hollands Midden. Samen met de regio Zuid-Holland Zuid
werkt men dit momenteel verder uit. Ook probeert men toe te werken naar een landelijke beweging.
Belangrijk detail voor Hollands Midden is dat men bezig is de Krimpenerwaard uitgebreid in beeld te brengen
v.w.b. dreiging en risico’s.

A.7

Agenda van de Veiligheidsregio’s
Er zijn geen opmerkingen.

Informatief
A.8

Werkplannen 2014 van de multidisciplinaire werkgroepen VRHM
a. Risicobeheersing
b. Operationele planvorming
c. Opleiden, trainen, oefenen
d. Netcentrische werkwijze
e. Informatievoorziening
f. Communicatie
Er zijn geen opmerkingen.

A.9

Actualisatie Regionaal Risicoprofiel 2013
Er zijn geen opmerkingen.

A.10

Evaluatie van GRIP incidenten
Er zijn geen opmerkingen.

A.11

Huisstijl VRHM
Er zijn geen opmerkingen.

A.12

Continuïteitsplan VRHM
Er zijn geen opmerkingen.

A.13

Projectopdracht informatiekaart extreem weer
Er zijn geen opmerkingen.

A.14

WK 2014 thuissituatie
Er zijn geen opmerkingen.

A.15

Informatiekaart Duinbranden
Er zijn geen opmerkingen.

A.16

Informatiekaart Communicatieuitval
Er zijn geen opmerkingen.

A.17

Convenant VRHM – Defensie
Er zijn geen opmerkingen.

A.18

Convenant ProRail
Er zijn geen opmerkingen.
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Rondvraag
Er zijn geen vragen.

AB Veiligheidsregio
Besluitvormend
B.1

Convenant huisartsen Hollands Midden
Er zijn geen opmerkingen.
Het Algemeen Bestuur besluit:
Het convenant Veiligheidsregio Hollands Midden en de huisartsen Hollands Midden vast te stellen.

B.2

Effectuering terugkoopverplichting brandweerkazerne Warmond (gemeente Teylingen)
Er zijn geen opmerkingen.
Het Algemeen Bestuur besluit:
De terugkoopverplichting van de brandweerkazerne Warmond conform de akte van levering door gemeente
Teylingen te effectueren per 1 april 2014 en in plaats daarvan een huurovereenkomst af te sluiten.

Meningvormend
B.3

Stand van zaken Programmaplan Meer-Anders-Minder (M-A-M) (mondeling)
Dhr. Meijer licht de stand van zaken Meer-Anders-Minder toe aan de hand van een presentatie.
N.a.v. de presentatie zijn geen vragen gesteld.

Informatief
B.4

Kwartaalrapportage over de eerste drie kwartalen 2013
Er zijn geen opmerkingen.

B.5

Veiligheid Publieke Taak (VPT)
Er zijn geen opmerkingen.

B.6

Korpswerkplan 2014 Brandweer Hollands Midden
Er zijn geen opmerkingen.

B.7

Werkplan 2014 GHOR-bureau Hollands Midden
Er zijn geen opmerkingen.

B.8

Werkplan 2014 Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO) GHOR Hollands Midden
Er zijn geen opmerkingen.

B.9

Werkplan 2014 Oranje kolom
Er zijn geen opmerkingen.

B.10

Factsheet en handreiking SIS
Er zijn geen opmerkingen.

B.11

Reactie brief OR VRHM over incompleet uitrukken
Dhr. Meijer heeft voorafgaand aan de presentatie Programmaplan Meer-Anders-Minder e.e.a. afdoend
toegelicht.
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Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 11.15 uur.
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ACTIELIJST AB VRHM
26-06-2014
Verg

Nr.

Datum

AB

104 29-3-2012

AB

109 27-6-2013

Ag.

Onderwerp

A.9

Presentatie onderzoek De brandweer onderzoekt de mogelijkheden om vanuit alle
invoering SMS-alert
brandweerkazernes de First Responder taak uit te voeren. Het
reanimatie
Dagelijks Bestuur heeft besloten om aan elke gemeente de
vraag voor te leggen of first responder een nieuwe taak dient te
worden van de brandweer. De brandweer, RAV en GMK
hebben onderzoek verricht wat de gevolgen zijn van de nieuwe
werkwijze op de GMK m.b.t. de alarmering van de ambulances,
voor de first responder-taken van de brandweer. De resultaten
hiervan zijn gepresenteerd in het DB van 27 februari jl. De
gevolgen voor de brandweer first responder worden nu
uitgewerkt en zullen, gelet op de extra kosten, worden
meegenomen in het Cebeon-traject van de brandweer.
Uiteindelijke besluitvorming over de Cebeon-voorstellen vindt
plaats in het AB van november a.s. (conform vastgestelde
plannning).
Rondvraag
Actualisatie delegatie-mandaatbesluit/-register.
Nog niet gereed. Ook de gevolgen van de wijziging van de GR
(GHOR) en verhuizing GMK dienen nog verwerkt te worden.
Deadline. Dit wordt 13 november a.s.
GRIP-structuur
Flexibel gebruik maken van de GRIP-structuur.
Dit onderwerp is opgenomen in het Werkplan 2014 MDOP (zie
agenda AB 27 maart). De resultaten komen terug in het
Algemeen Bestuur (planning uiterlijk AB 13 november)

Thema 110 19-9-2013
AB

AB

111 14-11-2013

3.b

A.1

Terugblik
interregionale
oefening ‘Samen
Sterker’

Omschrijving actie

Naar aanleiding van deze oefening stelt het Algemeen Bestuur
nader in te gaan op het functioneren van een RBT in geval van
meerdere betrokken gemeenten (kern RBT).
Dit onderwerp is opgenomen in het Werkplan 2014 MDOP (zie
agenda AB 27 maart). De resultaten komen terug in het
Algemeen Bestuur (planning uiterlijk AB 13 november)

Verantw. Status

AB

H. Meijer

In behandeling

13-112014

H. Meijer

In behandeling

13-112014

H. Meijer

In behandeling

13-112014

H. Meijer

In behandeling

13-112014
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AB

112 14-11-2013

AB

113 27-3-2014
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A.5

Rondvraag

Huisverbod. Er volgt medio 2014 een evaluatie naar de
behandeling van het opleggen van wel of geen Huisverboden.
Het is van belang dat aan de hand van casussen, hoger
beroepszaken, zowel gewonnen als verloren, leerpunten naar
voren komen en deze ervaringen landelijk te delen.

J.
Bernsen

In behandeling

13-112014

Terugblik NSS

Verzoek aan de burgemeester van Noordwijk om in het
volgende AB zijn ervaringen met de NSS te delen.

H. Meijer

Op agenda

26-6-2014
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3.c
Besluitenlijst vergadering Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden / Politie 2013
Nummer
2014/A01

Gremium
Veiligheidsregio/
Politie

2014/A02

Veiligheidsregio/
Politie

2014/A03

Veiligheidsregio/
Politie

2014/A04

Veiligheidsregio/
Politie

Omschrijving
Beslisnotitie Verhuizing GMK naar de YP
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Vast te stellen het startdocument Project meldkamer Den Haag, opgesteld door de Stuurgroep Gezamenlijke
meldkamers in de YP;
2. Vast te stellen de notitie Financiële consequenties samenvoeging meldkamers Haaglanden en Hollands Midden,
vooruitlopend op implementatie van de landelijke meldkamerorganisatie (LMO) van de Stuurgroep Gezamenlijke
meldkamers in de YP en de daarin voorgestelde verdeelsleutel 3;
3. Als uitdrukkelijke voorwaarde voor de voorgestelde verhuizing van de Gemeenschappelijke Meldkamer
Veiligheidsregio Hollands Midden te bepalen, dat de pilot geprotocolleerde multidisciplinaire intake, conform
eerdere bestuurlijke afspraak, plaatsvindt met alle betrokken partijen (de zogeheten 6.0 variant).
Beslisnotitie Regionalisering Veiligheidshuis Hollands Midden
Het Algemeen Bestuur besluit (gewijzigd besluit):
De gemeenteraden voor te stellen:
1. Met ingang van 1 januari 2015, of zoveel eerder als mogelijk, het Veiligheidshuis Hollands Midden een regionale
functie te geven, zodat alle gemeenten desgewenst kunnen participeren in deze netwerkorganisatie;
2. De hieruit voortvloeiende meerkosten van € 180.000 naar rato van het aantal inwoners om te slaan over alle
deelnemende gemeenten, waarbij door de Veiligheidsregio de kassiersfunctie wordt vervuld (zie bijlage
verdeelstaat kosten);
3. In te stemmen met een wijziging van de begroting van de VRHM, waarbij het beschikbare surplus, afkomstig uit
het omleggen van de financieringsstromen GHOR, wordt aangewend ter dekking van de meerkosten van
regionalisering van het Veiligheidshuis Hollands Midden ad € 180.000 zodat deze operatie voor de gemeenten
budgettair neutraal kan geschieden;
4. Het functioneren van het Veiligheidshuis Hollands Midden na twee jaar te evalueren op effectiviteit en
toegevoegde waarde en daarover te rapporteren aan de gemeentebesturen;
5. Kennis te nemen van de voorwaarde dat bovenstaand besluit alleen uitvoerbaar is als alle betrokken
gemeenteraden instemmen met dit voorstel.
Beslisnotitie Multi disciplinair Beleidsplan OTO 2014-2017
Het Algemeen Bestuur besluit:
Het multidisciplinaire beleidsplan OTO 2014-2017 vast te stellen.
Beslisnotitie Financiering tijdelijke capaciteitsuitbreiding GMK eerste helft 2014
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Kennis te nemen van de voorgestelde dekking voor de eerste helft 2014 voor de tijdelijke maatregelen voor het
oplossen van personele capaciteitsproblemen van de Gemeenschappelijke Meldkamer Hollands Midden
(GMK HM) namelijk:
a) Politie: stelt de benodigde 6,3 fte uit eigen middelen ter beschikking;
b) RAV: stelt de benodigde 3,4 fte uit eigen middelen ter beschikking;

Datum
27.03.2014

27.03.2014

27.03.2014

27.03.2014
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2014/B01

Veiligheidsregio

2014/B02

Veiligheidsregio

c) Brandweer: stelt voor de dekking uit de gevormde bestemmingsreserves voor het programma GMK te halen.
2. In te stemmen met de voorgestelde dekking van de extra, incidentele kosten voor de brandweer van € 138.600
ten laste van een gevormde bestemmingsreserve voor het programma GMK.
Beslisnotitie Convenant huisartsen Hollands Midden
Het Algemeen Bestuur besluit:
Het convenant Veiligheidsregio Hollands Midden en de huisartsen Hollands Midden vast te stellen.
Beslisnotitie Effectuering terugkoopverplichting brandweerkazerne Warmond (gemeente Teylingen)
Het Algemeen Bestuur besluit:
De terugkoopverplichting van de brandweerkazerne Warmond conform de akte van levering door gemeente
Teylingen te effectueren per 1 april 2014 en in plaats daarvan een huurovereenkomst af te sluiten.

27.03.2014

27.03.2014
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concept
Aan- en afwezigen:
Datum:27 maart 2014
Gemeente

Naam

Functie

aanwezig:
Bergambacht
Bodegraven-Reeuwijk
Gouda
Hillegom
Kaag en Braassem
Leiden
Leiderdorp
Lisse
Nederlek
Nieuwkoop
Noordwijk
Noordwijkerhout
Oegstgeest
Ouderkerk
Schoonhoven
Teylingen
Vlist
Voorschoten
Waddinxveen
Zoeterwoude
Zuidplas

Dhr. A. van Erk
Dhr. C. van der Kamp
Dhr. M. Schoenmaker
Dhr. J. Broekhuis
Mw. K.M. van der Velde-Menting
Dhr. drs. H.J.J. Lenferink
Mw. L.M. Driessen-Jansen
Mw. A.W.M. Spruit
Mw. B.F.A. van der Kluit-de Groot
Dhr. F. Buijserd
Dhr. J.P. Lokker
Dhr. drs. G. Goedhart
Mw. E.M. Timmers-van Klink
Dhr. J. de Prieëlle
Dhr. A.F. Bonthuis
Mw. A.L.E.C. van der Stoel
Mw. A.Z. Evenhuis-Meppelink
Dhr. J.M. Staatsen
Dhr. H.P.L. Cremers
Mw. mr. E.G.E.M. Bloemen
Dhr. K.J.G. Kats

wnd. burgemeester
burgemeester
wnd. burgemeester
wnd. burgemeester
burgemeester
burgemeester
burgemeester
wnd. burgemeester
burgemeester
burgemeester
wnd. burgemeester
burgemeester
burgemeester
burgemeester
wnd. burgemeester
wnd. burgemeester
wnd. burgemeester
burgemeester
burgemeester
burgemeester
burgemeester

Ondersteuning
Hoofdoffocier van Justitie
CvdK
Kolonel
Regionaal Commandant
Ambt.ondersteuning
Ambt.ondersteuning
Ambt.ondersteuning
Ambt.ondersteuning
Ambt.ondersteuning
Ambt.ondersteuning
Ambt.ondersteuning
Ambt.ondersteuning
Ambt.ondersteuning
Ambt.ondersteuning
Ambt.ondersteuning
Ambt.ondersteuning
Ambt.ondersteuning
Ambt.ondersteuning

Dhr. H.C.D. Korvinus
Dhr. J.L. Sneep
Dhr. M. Bastin
Dhr. H.E.N.A. Meijer
Mw. A. Ponjee
Dhr. J.J. Zuidijk
Dhr. J.G. Baardscheer
Dhr. A.P. Stam
Dhr. A. v.d. Watering
Mw. L. Weber-Teuben
Dhr. E.H. Breider
Dhr. R. Bitter
Dhr. P.J.F. Kessels
Mw. A. de Regt
Mw. B. Achten
Mw. R. Teske-Keimling
Mw. C.H.C. van Steensel-van Hage
Mw. J.C.E. Zuijderduin-Kramers

Openbaar Ministerie
Provincie Zuid-Holland
RMC West
Brandweer HM
Politie
Brandweer HM
Brandweer HM
Brandweer HM
Brandweer HM
Brandweer /BGC HM
VRHM/Brandweer HM
Coördinerend functionaris
Veiligheidsbur./Brandweer HM
Veiligheidsbur./Brandweer HM
Veiligheidsbureau HM
Veiligheidsbureau HM
GHOR HM / bureaumanager
GHOR HM, notulist

afwezig met kennisgeving:
Katwijk
Alphen aan den Rijn
Dijkgraaf
GHOR-bureau/GGD
Hoofd Operatiën

Dhr. J. Wienen
Dhr. T.P.J. Bruinsma
Dhr. G.J.Doornbos
Dhr. J.C. Bernsen
Dhr. H. Nieuwstraten

burgemeester
wnd. burgemeester
Hoogheemraadschap Rijnland
Directeur Publieke Gezondheid
Politie
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4.
INGEKOMEN EN VERZONDEN STUKKEN ALGEMEEN BESTUUR
VEILIGHEIDSREGIO HOLLANDS MIDDEN
Datum: 26 juni 2014
Alle ingekomen en verzonden stukken, die niet als kopie bij de stukken zijn gevoegd, zijn op te
vragen bij de ambtelijk secretaris.

Ingekomen stukken
1

Brief van
Datum
Onderwerp

:
:
:

Korte inhoud :

2

3

Voorstel

:

Brief van
Datum
Onderwerp
Korte inhoud

:
:
:
:

Voorstel

:

Brief van
Datum
Onderwerp
Korte inhoud

:
:
:
:

Inspectie Veiligheid en Justitie – Ministerie van Veiligheid en Justitie
29 april 2014
Aanbieding evaluatierapport GRIP-3 incident Ede in het kader van de vondst
van Mosterdgas.
Op verzoek van de burgemeester van de gemeente Ede heeft de Inspectie
Veiligheid en Justitie een evaluatieonderzoek uitgevoerd naar het
functioneren van de crisisorganisatie bij het aantreffen van een hoeveelheid
gevaarlijke stoffen in een kelderbox van een appartementencomplex in
oktober 2013. Het onderzoek levert enkele leerpunten op die breder
toepasbaar zijn dan alleen voor incidenten met dit specifieke karakter. Het
gaat dan om de rol van de Gemeenschappelijke Meldkamer bij een stille
alarmering, het borgen van het proces informatiemanagement en de
toepassing van de GRIP-structuur. Om die reden biedt de Inspectie het
evaluatierapport aan alle andere veiligheidsregio’s aan.
Ter informatie. Het rapport is ter informatie naar de werkgroepen gestuurd
met het verzoek de aanbevelingen te toetsen aan de afspraken binnen de
VRHM.
Politie – Eenheid Den Haag
25 maart 2014
Vertegenwoordiging politie in Veillgheidsregio Hollands Midden
Binnen de eenheidsleiding van de politie heeft een nieuwe taakverdeling
plaatsgevonden. Dit betekent dat Hans Nieuwstraten (lid eenheidsleiding /
hoofd bedrijfsvoering) de taken overneemt van Nicole Bogers. In verband met
de nasleep van de NSS kan de eenheidsleiding van de politie helaas niet
aanwezig zijn tijdens de komende vergadering van het Algemeen Bestuur
(donderdag 27 maart a.s.). In de eerstvolgende vergadering d.d. 26 juni a.s.
kunt u nader kennis maken met Hans Nieuwstraten.
Ter informatie.
Veiligheidsregio Kennemerland
20 februari 2014
Capaciteitenanalyse Kennemerland: de definitieve versie
De capaciteitenanalyse geeft aanbevelingen voor versterking van de
crisisbeheersing in de regio en vormt een brug tussen het risicoprofiel en het
beleidsplan. De zes prioritaire risico’s uit het risicoprofiel van de regio
vormden het startpunt van de analyse. Dit zijn: ‘extreme koude’, ‘uitval
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Voorstel

:

elektriciteit’, ‘ongeval in Schipholspoortunel’, ‘luchtvaartongeval’, ‘ziektegolf
(besmettelijke ziekte)’ en ‘incident met sociaal-psychologische impact’. Uit de
capaciteitenanalyse is naar voren gekomen dat de belangrijkste
verbeterpunten liggen op het gebied van continuïteitsmanagement,
risicocommunicatie en de voorbereiding op maatschappelijke onrust. Deze
worden meegenomen in het beleidsplan. De VRHM heeft een bijdrage
geleverd aan de analyse.
Ter informatie.

Uitgaande stukken
1

Brief van
Datum
Onderwerp
Korte inhoud

Voorstel

: Veiligheidsregio Hollands Midden
: 17 april 2014
: DB-besluit inrichting brandweerkamer
: Op 27 juni 2013 heeft het Algemeen Bestuur mandaat verleend aan het
Veiligheidsberaad om afspraken te maken met andere veiligheidsregio’s over
collectief werkgeverschap, resulterende in een
dienstverleningsovereenkomst. Op 10 april 2014 heeft het Dagelijks Bestuur
VRHM ingestemd met de dienstverleningsovereenkomst tussen de VNG en
het Veiligheidsberaad ter oprichting van een Brandweerkamer. Ook is
ingestemd met het voorstel de portefeuillehouder Brandweer, tevens
vertegenwoordiger namens de werkgever in het Georganiseerd Overleg, de
heer K.J.G. Kats aan te wijzen om namens de VRHM zitting te nemen in de
Brandweerkamer.
: Ter informatie. De brief met het besluit van het Dagelijks Bestuur is naar het
Veiligheidsberaad gestuurd. Het Algemeen Bestuur van de VRHM wordt in
haar vergadering van 26 juni hierover geïnformeerd.

2
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6.

Informatienotitie Veiligheidsregio Hollands Midden
1. Algemeen
Onderwerp:

Terugkoppeling
Veiligheidsberaad

Opgesteld door:

P. Kessels (VB)

Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:

Algemeen Bestuur

Datum:

26 juni 2014

6.

Bijlage(n):

2

Portefeuille:

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

Status:

Informatief

Datum:

-

Vervolgtraject
besluitvorming:

2. Toelichting
Op 16 mei jl. heeft een vergadering plaatsgevonden van het landelijke Veiligheidsberaad en IFV.
In de bijlage vindt u de vergadering van deze agenda. In de DB-vergadering zal de voorzitter een
mondelinge toelichting geven.
De vergaderdata voor het Veiligheidsberaad (tevens Algemeen Bestuur IFV) in 2014 zijn:
27 juni (reservedatum)
26 september
28 november

3. Implementatie en communicatie
N.v.t.

4. Bijlagen
1. Agenda Veiligheidsberaad d.d. 16 mei 2014.
2. Besluitenlijst Veiligheidsberaad d.d. 16 mei 2014

Alle stukken van het Veiligheidsberaad zijn opvraagbaar bij het Veiligheidsbureau:
veiligheidsbureau@veiligheidsbureau.vrhm.nl
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6.a
Aan

Locatie

Veiligheidsberaad / AB IFV

Muziekgebouw aan het IJ en BIM huis
Piet Heinkade 1, Amsterdam

Van

Datum

DB Veiligheidsberaad / DB IFV

Vrijdag 16 mei 2014, 10.00 – 13.00 uur

Ag.

Onderwerp

Portefeuillehouder

Mondeling /

Bestuurlijk

Bijlage

Besluit door

1

Opening

2

Vaststelling verslag 14 februari 2014

Bijlagen

3

Ingekomen en uitgaande stukken

Bijlagen

4

Terugkoppeling uit de adviescommissies

DB VB

Bijlagen

Themasessie
Water en evacuaties – presentatie door dhr. Kuijken (Deltacommissaris) en dhr. Dronkers (DG
Rijkswaterstaat). Mogelijk zijn ook de bewindslieden Schulz van Haegen en Opstelten aanwezig.
Besluitvormend AB VB
5

Water en evacuaties

A.S. Scholten

Bijlagen

VB

6

Strategische Agenda Versterking
Veiligheidsregio’s
Beslisdocument Gezamenlijke doelstellingen

A.S. Scholten

Bijlagen

VB

7

Bevolkingszorg op Orde 2.0

P. den Oudsten

Bijlagen

VB

DB IFV

Bijlagen

AB IFV

J.C.G.M. Berends

Bijlagen

VB

H.J.J. Lenferink

Bijlagen

VB

Besluitvormend AB IFV
8

Jaarverslag en jaarrekening IFV 2013
Presentatie door Leo Zaal, directeur IFV

Meningvormend AB VB
9

WODC rapport variabele voertuigbezetting

Hamerstuk
10

NMS Werkprocessen

Kennisgeving
11

Quick scan ondertekening en implementatie
convenanten: Vitale partnerschappen.

A.S. Scholten

Bijlagen

AB IFV

12

Portefeuilleverdeling DB veiligheidsberaad/AB
IFV

DB VB/ IFV

Bijlage

VB/AB IFV

13

Landelijke Meldkamerorganisatie: kwartiermaker
Brandweer/Multi

H.J.J. Lenferink

Bijlage

VB

14

Rondvraag en sluiting
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6.b
Datum
Vrijdag 16 mei 2014, 10.00 – 13.00 uur

BESLUITENLIJST
Ag.

Onderwerp

1

Opening

2

Vaststelling verslag 14 februari 2014

Vastgesteld, met vermelding onder agendapunt vier dat
dhr. Aptroot niet heeft ingestemd.

3

Ingekomen en uitgaande stukken

Geen opmerkingen op de ingekomen stukken.

4

Terugkoppeling uit de adviescommissies &

Bij ELO is opgemerkt dat het breder moet kunnen

actualiteiten

worden toegepast en dat het nu alleen als

•

Elektronische leeromgeving (ELO)

•

Opheffing KNVBH

brandweerfaciliteit begint. Alle 25 regio’s wordt verzocht
mee te doen of om intentieverklaring af te geven. Brief is

•

Brief Aboutaleb

inmiddels verzonden.
Er is gesproken over de brief die dhr. Aboutaleb aan de
veiligheidsregio’s heeft verstuurd. De voorzitter heeft
gemeld dat de geuite zorgen zeker serieus worden
genomen. Er wordt een onderzoek gestart door het
RIVM en het onderwerp staat geagendeerd voor de
eerstvolgende BAC GHOR. Wanneer er inzicht is in de
consequenties komt het terug in het VB.

Themasessie 10.15 – 11.00 uur
Water en evacuaties – presentatie door de minister van Infrastructuur en Milieu, mevrouw Schulz van
Haegen
Besluitvormend AB VB
5

Water en evacuaties

Ingestemd met oplegnotitie.

6

Strategische Agenda Versterking
Veiligheidsregio’s

Ingestemd met Strategische Agenda, en het
beslisdocument gezamenlijke doelstellingen, conform

Beslisdocument Gezamenlijke doelstellingen

oplegnotitie.

Bevolkingszorg op Orde 2.0

De visie en prestatie-eisen zijn vastgesteld als hét kader
voor bevolkingszorg.

7

Er is benadrukt dat de prestatie-eisen tot stand zijn
gekomen aan de hand van praktijkervaringen (daarop is
getoetst in het experimentele jaar) en dat dit indicatieve
eisen zijn. Dit wordt als extra zin in het rapport
opgenomen. De manier waarop bevolkingszorg wordt
uitgevoerd en opgepakt is namelijk sterkt
incidentafhankelijk.
Er is afgesproken om begin volgend jaar in het
Agendapunt 6.b AB VRHM 26-06-2014

Veiligheidsberaad een overzicht te agenderen waarin is
weergegeven of regio’s voldoen aan de gestelde
prestatie-eisen en de visie hebben doorgevoerd.
Besluitvormend AB IFV
8

Jaarverslag en jaarrekening IFV 2013
Presentatie door Leo Zaal, directeur IFV

Het jaarverslag en de jaarrekening van het IFV zijn
vastgesteld conform oplegnotitie.

Meningvormend AB VB
9

WODC rapport variabele voertuigbezetting

De portefeuillehouder merkt op dat er in de media een
verkeerd beeld gecreëerd is doordat verschillende
informatie aan elkaar gekoppeld wordt zonder dat er een
causaal verband bestaat.
Er wordt conform oplegnotitie opdracht gegeven aan de
RBC om praktische gegevens en ervaringsinformatie te
clusteren en om tot een kader te komen.
Deze gegevens worden op 26 september geagendeerd
in het Veiligheidsberaad.

Hamerstuk
10

NMS Werkprocessen

Conform oplegnotitie.

Kennisgeving
11

Quick scan ondertekening en implementatie

Ter kennisgeving aangenomen.

convenanten: Vitale partnerschappen.
12

Portefeuilleverdeling DB veiligheidsberaad/AB

Ter kennisgeving aangenomen. De vraag of het

IFV

onderwerp risicobeheersing als portefeuille belegd moet
worden wordt verder in het DB besproken.

13

Landelijke Meldkamerorganisatie: kwartiermaker

Opgemerkt is door meerdere regio’s dat de doorlooptijd

Brandweer/Multi

van de nulmeting te kort is en dat bestuurlijke validatie
niet mogelijk zal zijn in de korte periode die is gegeven.
Portefeuillehouder geeft aan dat dit signaal ook bekend
is bij de LMO. Wat niet kan, kan niet. Inmiddels is het
signaal ook afgegeven bij VenJ.

14

Rondvraag en sluiting

-
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A.1

Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden
1. Algemeen
Onderwerp:

Verhuizing GMK naar De Yp

Voorstel t.b.v.
vergadering:

Algemeen Bestuur

Opgesteld
door:
Datum:

Agendapunt:

A.1

Bijlage(n):

J. de Gouw (RDOG)/H. Baardscheer
(BHM)/P. Kessels (VB)
22 mei 2014 (schriftelijke
besluitvorming)
26 juni 2014 (formele bekrachtiging)
-

Portefeuille:

H. Lenferink/G. Goedhart
(DB)
H. Meijer/J. Bernsen/R. Bitter
(VD)
-

Status:

Besluitvormend

Datum:

-

Vervolgtraject
Besluitvorming

2. Besluit
Het Algemeen Bestuur besluit:
1.
in te stemmen met de afspraken omtrent het komen tot een pilot geprotocoleerde
multidisciplinaire intake (als invulling van de voorwaarde zoals opgenomen in het besluit
van het Algemeen Bestuur d.d. 27 maart 2014);
2.
in te stemmen met de verhuizing van de Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK)
Hollands Midden naar De Yp per 27 mei 2014 (onder voorbehoud van een succesvolle
technische test op 23 mei 2014).
Het Algemeen Bestuur heeft reeds ingestemd met het voorstel via een schriftelijke
besluitvormingsronde d.d. 22 mei j.l. Formele bekrachtiging van dit besluit vindt plaats in
de eerstvolgende vergadering van het Algemeen Bestuur op 26 juni a.s.

3. Toelichting op het besluit
Op 27 maart jl. heeft het Algemeen Bestuur het startdocument Project meldkamer Den Haag en
de notitie Financiële consequenties samenvoeging meldkamers Haaglanden en Hollands Midden,
vooruitlopend op implementatie van de landelijke meldkamerorganisatie (LMO) vastgesteld.
Tevens heeft het Algemeen Bestuur als voorwaarde gesteld voor de verhuizing van de GMK
Hollands Midden naar De Yp, dat de pilot geprotocolleerde multidisciplinaire intake plaats dient te
vinden met alle betrokken partijen (de zogeheten 6.0 variant).
Over de invulling van deze voorwaarde heeft in de achterliggende periode intensief overleg
plaatsgevonden. De partijen zijn het eens geworden dat de operationele stuurgroep LMO een
scenario voor een landelijke pilot in De Yp bedenkt en bespreekt met de LMO regiegroep. Hieruit
volgt een voorstel van de regiegroep voor een betekenisvolle pilot in De Yp. De besturen van de
beide veiligheidsregio’s hebben zich aan dit proces geconfirmeerd en aangegeven zich neer te
leggen bij de – nu nog onbekende – uitkomst ervan. Indien de pilot gesteund wordt door VWS en
de inspectie IGZ zijn ook de RAV’en bereid aan de pilot hun medewerking te verlenen, uiteraard
na toetsing van de praktische uitvoerbaarheid van de pilot en met in acht name van een
verantwoordelijkheid als zorginstelling voor het leveren van verantwoorde zorg.
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Verantwoorde zorg is een begrip uit de kwaliteitswet zorginstellingen en wordt gedefinieerd door
overleg van beroepsorganisaties, verzekeraars en patiënten-consumentenorganisaties. Per
sector wordt de overeenstemming over verantwoorde zorg vastgelegd in richtlijnen en protocollen.
Instellingen moeten zich daaraan houden en de Inspectie voor Gezondheidszorg (IGZ) toetst
daarop.
In de komende periode zal in overleg met o.a. bovengenoemde partijen, de inspectie IGZ en het
ministerie van VWS overlegd worden dat ook multi-intake tot verantwoorde zorg moet worden
gerekend en dat de pilot daarover definitief uitsluitsel moet geven.
De verhuizing van de GMK Hollands Midden naar De Yp staat gepland voor 27 mei a.s. De
afgelopen periode is, om deze datum te halen, gewerkt aan de voorbereiding van de verhuizing.
Hier zijn o.a. personeel, werkwijze, verhuizing, techniek, opleidingen enz. besproken en voor de
verhuizing voorbereid. Na een inventarisatie langs de betrokken partijen is gebleken dat er op dit
moment geen operationele redenen zijn om de verhuisdatum uit te stellen. Deze week worden de
voorbereidingen verder afgemaakt. Vrijdag 23 mei a.s. worden alle systemen in samenhang
getest en volgt een definitief technisch oordeel. Als de test uitwijst dat de techniek naar behoren
functioneert, kan er een technisch “go” op de verhuizing worden gegeven.

4. Kader
Op basis van de bestuurlijke opdracht (brief voorzitters veiligheidsregio’s d.d. 25 september 2012;
DB-besluit 6 september 2012) heeft het Algemeen Bestuur het startdocument Project meldkamer
Den Haag en de notitie Financiële consequenties samenvoeging meldkamers Haaglanden en
Hollands Midden, vooruitlopend op implementatie van de landelijke meldkamerorganisatie (LMO)
vastgesteld. Inmiddels is ook invulling gegeven aan de voorwaarde m.b.t. de pilot multi-intake.

5. Consequenties
De verhuizing van de GMK Hollands Midden naar De Yp brengt geen veranderingen aan in de
besturing en verantwoordelijkheid van de veiligheidsregio.
De gemaakte financiële afspraken staan opgenomen in de notitie Financiële consequenties
samenvoeging meldkamers Haaglanden en Hollands Midden, vooruitlopend op implementatie van
de landelijke meldkamerorganisatie (LMO) (AB-besluit 27 maart 2014). Deze afspraken houden in
dat in de komende anderhalf jaar een voordeel ontstaat voor de gemeenten van € 0,09 per
inwoner/per jaar op het programma GMK VRHM van de veiligheidsregio.

6. Aandachtspunten / risico’s
Mocht onverhoopt blijken dat het uitgangspunt, dat zodra de LMO de meldkamer overneemt de
LMO de éénmalige frictiekosten (€ 135.000) conform de bepalingen in het transitieakkoord voor
haar rekening neemt, zich niet gestand doet, kunnen deze worden gedekt uit de
bestemmingsreserve ‘Specifieke risico’s’ van de veiligheidsregio.

7. Implementatie en communicatie
De medewerkers van de GMK Hollands Midden (en de betreffende OR’en) zijn geïnformeerd over
het traject.
Zodra de verhuizing definitief is ontvangen alle partijen tijdig de nieuwe contactgegevens. De
huidige telefoonnummers worden doorgeschakeld zodat de invoer van de nieuwe nummers
geleidelijk bij partijen kan plaatsvinden.

2
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8. Bijlagen
Geen.

9. Historie besluitvorming
-

bestuurlijke opdracht (brief voorzitters veiligheidsregio’s d.d. 25 september 2012; DBbesluit 6 september 2012).
startdocument Project meldkamer Den Haag (AB-besluit 27 maart 2014).
notitie Financiële consequenties samenvoeging meldkamers Haaglanden en Hollands
Midden (AB-besluit 27 maart 2014).

3
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A.2

Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden
1. Algemeen
Onderwerp:

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

Bestuurlijk accorderen Letter of
Representation (LOR) Nulmeting
meldkamer Hollands Midden
Algemeen Bestuur

Opgesteld door:

E.H. Breider
Concerncontroller

Datum:

26-06-2014

A.2

Bijlage(n):

-

G. Goedhart (DB)
H. Meijer (VD)
-

Status:

Besluitvormend

Datum:

-

2. Besluit
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. om kennis te nemen van het traject van de Nulmeting van de Gemeenschappelijke
Meldkamer Hollands Midden, zoals onderstaand beschreven;
2. om kennis te nemen van het besluit van de voorzitter van het Bestuur dat dhr. G. Goedhart,
Portefeuillehouder GMK/ICT in het Dagelijks Bestuur, gelet op het tijdspad, is gemandateerd
om namens het Bestuur te oordelen of de organisatie van de Veiligheidsregio Hollands
Midden aan de uitvoerder van de Nulmeting (PwC) in opdracht van de Kwartiermaker LMO,
volledige en juiste gegevens heeft verstrekt.
N.B. Bestuurlijk accorderen
Binnen Hollands Midden zijn concrete afspraken gemaakt hoe het proces van bestuurlijk
accorderen van de Nulmeting van de Gemeenschappelijke Meldkamer Hollands Midden moet
worden ingericht, rekening houdend met de mandaten van de verschillende bestuurders.
Het betreffen de volgende bestuurlijke vertegenwoordigers:
1. Dhr. P. van Musscher, directeur van de Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK) Hollands
Midden.
2. Dhr. J.A. de Jager, voorzitter Bestuur RDOG Hollands Midden.
3. Dhr. G. Goedhart, Portefeuillehouder GMK/ICT in het Dagelijks Bestuur van de
Veiligheidsregio Hollands Midden.

3. Toelichting op het besluit
Op 2 mei jongstleden heeft de Kwartiermaker Landelijke Meldkamerorganisatie (KLMO) een
aankondigingsbrief gestuurd waarin het traject van de Nulmeting is aangekondigd. De Nulmeting
is essentieel voor een goed verloop van de transitie naar de LMO. De Nulmeting heeft als
oogmerk de bestuurlijk-juridische, de operationele en de financiële situatie in beeld te brengen.
Hiermee vormt de Nulmeting de basis voor het landelijk financiële kader (art. 37 Transitieakkoord
- TA), de business cases voor de samenvoeging van de meldkamers (art. 42 TA) en voor het
financiële overdrachtsdocument per meldkamer (art. 80 TA). Ten slotte geven de uitkomsten van
de Nulmeting inzicht in de veranderopgave per meldkamer.
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De KLMO fungeert als opdrachtgever voor de Nulmeting welke wordt uitgevoerd door PwC. De
Due Diligence Commissie is geconsulteerd over de aanpak, haar adviezen zijn betrokken bij het
vaststellen van het onderzoeksraamwerk.
Een belangrijk doel van de Nulmeting is zekerheid te verkrijgen over de gegevens opgenomen in
de Nulmeting rapportage. Dit wordt als volgt ingevuld:
1. Een proces van hoor en wederhoor tijdens de Nulmeting tussen geïnterviewden en PwC
(accorderen van gespreksverslagen);
2. Accountantsverklaringen bij de geconsolideerde cijfers per meldkamer (inclusief kolommen)
over 2012 en 2013;
3. Een verklaring van de betrokken bestuurders en kolomverantwoordelijken bij de feitelijke
gegevens in de eindrapportage Nulmeting (zogenaamde Letter of Representation, LOR).

4. Kader
-

-

Onderzoeksraamwerk Nulmeting Meldkamers, 15 mei 2014, versie 4.0
Opdracht Korpschef / Kwartiermaker LOM ten behoeve van de vorming van de Landelijke
Meldkamerorganisatie, vastgesteld door de minister van Veiligheid en Justitie op 12 maart
2014.
Transitieakkoord Meldkamer van de Toekomst, 16 oktober 2013.
Regeerakkoord van het kabinet Rutte I (2010) waarin is bepaald dat er één landelijke
meldkamerorganisatie (LMO) moet worden gerealiseerd met tien meldkamerlocaties.

5. Consequenties en (mogelijke) complicaties
Heel veel werk in een ‘onmogelijk’ korte tijd.
De Due Diligence Commissie heeft ook geadviseerd om de werkzaamheden van de Nulmeting te
baseren op verantwoordingen die zijn voorzien van een accountantsverklaring. Tijdens de
Regiobijeenkomsten zijn vragen over dit onderwerp gesteld. Uit deze vragen komt naar voren dat
voorzien wordt dat het binnen de gestelde doorlooptijd en complexiteit van de financiële
administraties niet mogelijk is om voor eind juni deze verklaringen beschikbaar te hebben.
Daarnaast is geopperd dat het voor een accountant wellicht vaktechnisch niet mogelijk is om tot
een goedkeurende verklaring te komen aangezien de opdracht wordt verstrekt na afsluiting van
de verantwoordingsperiode.

6. Aandachtspunten
-

7. Implementatie en communicatie
13 mei 2014
19 mei 2014
05 juni 2014
11 juni 2014

Regiobijeenkomst Den Haag
Kick off Nulmeting Hollands Midden
Versturen (PwC) concept eindrapportage voor accorderen
Slotsessie bespreking uitkomsten van de Nulmeting

8. Bijlagen
9. Historie besluitvorming
Dagelijks Bestuur: 12 juni 2014
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A.3
Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden
1. Algemeen
Onderwerp:
Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:
Portefeuille:
Vervolgtraject
besluitvorming:

Formaliseren functie Officier
van Dienst Bevolkingszorg
Algemeen Bestuur

Opgesteld door:

E. van der Pol (BGC)

Datum:

26 juni 2014

A.3

Bijlage(n):

1

T. Bruinsma (DB)
Ruud Bitter (VD)
-

Status:

Besluitvormend

Datum:

-

2. Besluit
Het Algemeen Bestuur besluit,
• Akkoord te gaan met het advies van het Dagelijks Bestuur van 12 juni 2014 om de functie
Officier van Dienst Bevolkingszorg op basis van de resultaten uit de gehouden evaluatie
te formaliseren;
• Akkoord te gaan met de in het evaluatieverslag geformuleerde verbeteracties;

3. Toelichting op het besluit
Sinds 1 juli 2012 wordt door de gemeenten invulling gegeven aan de functie Officier van Dienst
(OvD) Bevolkingszorg in het CoPI. Op basis van de toen gehouden discussie is afgesproken om
deze functie in te vullen voor de duur van een experimenteel jaar en, na evaluatie, over te gaan
tot definitieve besluitvorming. Deze evaluatie is uitgevoerd onder de OvD’s Bevolkingszorg, de
OvD’s van de hulpdiensten en de Leiders CoPI. De resultaten vindt u in de bijlage.
Uit de evaluatie blijkt dat alle respondenten voorstander zijn van het formaliseren van de functie
OvD Bevolkingszorg. Door zowel de OvD’s Bevolkingszorg als de officieren van de hulpdiensten
wordt de meerwaarde gezien van deze functie. Ook is men over het algemeen te spreken over de
invulling van de functie. Geconstateerd wordt dat functionarissen groeien in hun rol. Tegelijkertijd
is nog volop ruimte aanwezig voor kwaliteitsverbetering.
De evaluatie is gelijktijdig gebruikt om te vragen naar deze verbeteringen. De aangedragen
verbeteringen hebben geleid tot vier speerpunten:
• Versterken kennis, competenties en vaardigheden OvD Bevolkingszorg
• Ambassadeur functie OvD Bevolkingszorg in ‘koude’ situatie
• Bespreken verwachtingen van gemeente en (on)mogelijkheden gemeenten in
netwerkbijeenkomsten
• Overleg GMK over alarmeringsprocedures, gebruik van beschikbare telefoonnummers en
het verbeteren van de hulpvraag.
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4. Kader
•

Regionaal Crisisplan; de functie OvD Bevolkingszorg is in het Regionaal Crisisplan van de
Veiligheidsregio Hollands Midden opgenomen in de standaardbezetting van het CoPI.
o Voor deze functie geldt een standaardopkomst in het CoPI bij een GRIP 1
situatie.
o De opkomsttijd is vastgesteld op 60 minuten.

5. Consequenties
Financiële consequenties
Primair hebben de uitkomsten van deze evaluatie geen financiële consequenties.
Beschikbaar regionaal budget is € 25.000,- . Afhankelijk van de huidige situatie moeten
gemeenten mogelijk meer investeren in de begeleiding van de eigen medewerker voor de
functie OvD Bevolkingszorg
Capaciteit
Tijdens de netwerkbijeenkomsten zal beperkt capaciteit gevraagd worden van een aantal
MOV’ers om met de hulpdiensten intensief in gesprek te gaan over verwachtingen en
(on)mogelijkheden van de gemeenten. Dit zal ongeveer 6 uur per persoon zijn.
Het versterken van de kennis, competenties en vaardigheden van de OvD Bevolkingszorg
vraagt wel de benodigde capaciteit. Hierbij moet gedacht worden aan meerdere dagen per
jaar.

6. Aandachtspunten / risico’s
•

Geen

7. Implementatie en communicatie
•

•

De activiteiten die voortvloeien uit de verbeteracties worden uitgevoerd onder regie van
het Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing in samenwerking met een aantal MOV’ers die
ook meegedacht hebben in de evaluatie.
Het evaluatieverslag wordt toegestuurd aan de hulpdiensten ter verspreiding onder hun
officieren.

8. Bijlagen
•

Evaluatieresultaten OvD Bevolkingszorg

9. Historie besluitvorming
•
•
•
•
•

17 april 2014
12 mei 2014
15 mei 2014
19 mei 2014
12 juni 2014

Regionale MOV bijeenkomst
Hoofdenoverleg
Regiegroep Gemeentesecretarissen
Veiligheidsdirectie
Dagelijks Bestuur
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Evaluatieresultaten:
Officier van Dienst Bevolkingszorg

Experimenteel jaar

100%

•
•
•

Draagvlak voor de functie van
OvD Bevolkingszorg
Rol en belang van de gemeente
wordt zichtbaarder.
Belangrijk om goed
geïnformeerd te zijn als
gemeente.

Zijn de OvD’s Bevolkingszorg...

•

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Meerwaarde: Ja!
• Directe interactie
• Lokale voelsprieten
• Expertise
Linking pin / ingang
gemeentelijke organisatie
Aanwezig en betrokken
Informatie delen
Groeiende samenwerking
Koppelen gemeente aan
hulpdiensten
Contact buurgemeenten
Aandacht voor bevolking
Vooruit kijken
Meer sturen op processen
i.p.v. incident induiken

Wat vinden leden van het CoPI?

Durf op te schalen!
Vraag hulp / feedback!
Bied proactief hulp aan!
Ken je partners!
Benoem je dilemma’s, we zijn er als
team om te helpen!
• Zorg voor geschikte kleding /
geschikt schoeisel!
•
•
•
•
•

Wat kan wel / niet van gemeenten
verwachten worden, en op welke
termijn?
Er worden niet altijd concrete
hulpvragen gesteld in GRIP-0
situaties.
Nog niet altijd gevoel als volwaardig
lid van het CoPI.
Niet altijd de OvD Bz bellen als
andere telefoonnummers ook bij
GMK bekend zijn.

Verbeterpunten
• Communicatie: kort
en krachtig formuleren
• Zekerder worden in rol
• Wees bewust van je rol.
• Ervaring opdoen
• Niet bijven hangen in formele
structuren
• Dynamiek plaats incident eigen
maken
• Rolverduidelijking: alleen
crisisbeheersing of ook ingang
voor gemeentelijke organisatie.
• Geen discussie over opkomen.
• Actiever deelnemen aan
overleg
• Maak mogelijkheden duidelijk

VERBETERACTIES, voor

OvD Bevolkingszorg







Vakvolwassen worden (OTO):
op kennis en op vaardigheden
Bewustwording rol en positie
in het CoPI - team
Assertief terugkoppelen van
onduidelijkheden na afloop
Bespreek (on)mogelijkheden
van de gemeente ook in
‘koude’ situaties
Volwaardiger lid van het CoPI
worden (gezamenlijke Multi
verantwoordelijkheid)

CoPI leden / OvD’s hulpdiensten








Weet wat je van de gemeente kan
en mag verwachten.
Maak de hulpvraag aan de
gemeente concreet.
Investeer op team gevoel /
gelijkwaardigheid van CoPI leden.
Meer aandacht voor overdracht
(vaak gemeente).
Als er een rol voor gemeente is of
aankomt; wacht niet te lang met de
alarmering.
Dilemma: dumpen versus gericht
inzetten

Tijdslijn: Evaluatie Bevolkingszorg
• Agenderen evaluatie in cluster overleggen MOV
• Bespreken resultaten en maken opzet presentatie voor
netwerkbijeenkomsten
• Agenderen evaluatie MOV bijeenkomst
• Agenderen evaluatie in regiegroep Gemeentesecretarissen
• Besluitvorming
- Hoofdenoverleg
- Veiligheidsdirectie
- Dagelijks Bestuur
- Algemeen Bestuur

Gemeenschappelijke Meldkamer




Afspraken maken over
wanneer je de OvD Bz wel /
niet alarmeert. Uitvragen
bijstandsverzoek gemeente
(wat & wie).
Beschikbare telefoonnummers
(bijv. buitendiensten)
rechtstreeks gebruiken in
plaats van via OvD Bz.

April 2014
April / Mei 2014
17 april 2014
15 mei 2014
12 mei 2014
19 mei 2014
12 juni 2014
26 juni 2014

ACTIELIJST VERBETERACTIES
Nr
1
2
3
4

1.

Verbeteractie
Versterken kennis, competenties en vaardigheden OvD
Bevolkingszorg
Ambassadeur functie OvD Bevolkingszorg in ‘koude situatie’

Actiehouder
Werkgroep mono-OTO /
BGC / MDOTO
OvD’s Bevolkingszorg

Bespreken verwachtingen van gemeente en
(on)mogelijkheden gemeenten in netwerkbijeenkomsten.
Overleg GMK over alarmeringsprocedures, gebruik
beschikbare telefoonnummers en het verbeteren van
hulpvragen.

Evaluatiegroep i.s.m.
werkgroep MDOTO.
BGC

Termijn
2014
(doorlopend)
2014
(doorlopend)
Q1 / Q2 - 2014
Q1

Versterken kennis, competenties en vaardigheden OvD Bevolkingszorg
 Intensievere begeleiding (coaching) tijdens multidisciplinaire oefeningen:
- In 2014: Operationele Trainingsweek Weeze – 19-23 mei
MDOTO
- In 2014: Oefenweek voor OvD Bevolkingszorg – najaar 2014
Mono-OTO
 Twee keer per jaar verdiepingsdag (halve dag).
Mono-OTO / BGC
Beschikbaar regionaal budget is € 25.000,- per jaar. Bij overbelasting van dit budget worden directe
kosten doorbelast per deelnemer.

2.

Ambassadeur functie OvD Bevolkingszorg in ‘koude situatie’.
Van de OvD’s Bevolkingszorg wordt verwacht dat zij in koude situaties ambassadeur zijn van hun
functie. Dit houdt in:
 Actief uitdragen van de (on)mogelijkheden van de gemeentelijke organisatie.
 Na afloop van incidenten en oefeningen assertief terugkoppelen wat naar zijn / haar beleving goed
en niet goed ging.

3.

Bespreken verwachtingen van gemeente en (on)mogelijkheden gemeenten in
netwerkbijeenkomsten.
In het tweede kwartaal van 2014 zal tijdens een multidisciplinaire netwerkbijeenkomst de evaluatie van
de OvD Bevolkingszorg centraal staan. Het gaat dan vooral om:
 Het verduidelijken van de functie en rol OvD Bevolkingszorg.
 Wat kan de OvD Bevolkingszorg van de hulpdiensten verwachten? Zowel uit te voeren taken als
hulp / ondersteuning.
 Wat kan van de gemeente verwacht worden, wat niet en op welke termijn?
 Hoe zorgen we voor een volwaardige aansluiting van de OvD Bevolkingszorg in het CoPI?
De bijeenkomst krijgt vorm aan de hand van voorbeelden uit het afgelopen jaar.
De netwerkbijeenkomsten worden voorbereid door de evaluatiegroep OvD Bevolkingszorg.

4.

Overleg GMK over alarmeringsprocedures, gebruik beschikbare telefoonnummers en het
verbeteren van hulpvragen.
Dit overleg vindt plaats naar aanleiding van een aantal gevallen waarin de OvD Bevolkingszorg is
gealarmeerd terwijl er functionarissen op moesten komen waarvan de bereikbaarheidsgegevens
beschikbaar waren op de GMK. En gekeken wordt of de GMK meer kan sturen op het concretiseren
van hulpvragen vanuit het veld aan de OvD’s Bevolkingszorg.

A.7
Informatienotitie Veiligheidsregio Hollands Midden
1. Algemeen
Onderwerp:

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

Strategische Agenda
versterking
Veiligheidsregio’s 2014-2016
Algemeen Bestuur

Opgesteld door:

B. Achten
(Veiligheidsbureau)

Datum:

26 juni 2014

A.7

Bijlage(n):

4

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

Status:

Informatief

Datum:

-

2. Toelichting
Op basis van de aanbevelingen van de Commissie Hoekstra is een ‘Agenda van de
Veiligheidsregio’s’ en een ‘Voorwaartse Agenda’ opgesteld. Het Veiligheidsberaad heeft op 14
februari 2014 ingestemd met de inhoud van de ‘Agenda van de Veiligheidsregio’s’ en de inzet van
het Veiligheidsberaad voor de ‘Voorwaartse Agenda’.
Na overleg tussen het Dagelijks Bestuur Veiligheidsberaad en de minister van VenJ over de twee
agenda’s is besloten een document ‘Gezamenlijke doelstellingen’ op te stellen waarbij ook de
directeuren Veiligheidsregio’s zijn betrokken.
Daarnaast is met de minister een tweetal bestuurlijke afspraken gemaakt; één over de functie van
directeur Veiligheidsregio en één over versterking van bevolkingszorg. De verantwoordelijkheid
voor het oppakken van deze thema’s ligt primair bij de Veiligheidsregio’s maar wordt door de
minister aanbevolen.
Om de integraliteit van de genoemde ontwikkelingen te borgen, is besloten de documenten en de
bestuurlijke afspraken te integreren zodat er één strategische agenda voor de Veiligheidsregio’s
ontstaat. Deze geïntegreerde, strategische agenda voor de Veiligheidsregio’s is voorgelegd aan
het Veiligheidsberaad van 16 mei 2014.

3. Implementatie en communicatie
Doel is om voor alle onderdelen van de strategische agenda uitvoeringsplannen op te stellen.
Planning is om te beginnen met het opstellen van uitvoeringsplannen voor de hieronder
genoemde prioriteiten en deze aan het Veiligheidsberaad van 26 september voor te leggen. De
uitvoeringsplannen zullen worden voorzien van concrete projectvoorstellen met tijdpad en
financiering. De overige agenda-onderdelen worden waar mogelijk al opgepakt of in een later
stadium uitgewerkt in uitvoeringsvoorstellen.
Waar relevant wordt bij de uitwerking van alle agenda-onderdelen rekening gehouden met
aspecten van publieke gezondheid. Deze lopen immers door alle thema’s heen en zijn niet te
vangen in één afgezonderd thema.
Prioriteiten Veiligheidsberaad
Onderstaande thema’s zullen als eerste worden voorzien van een concreet uitvoeringsplan,
omdat zij van essentieel belang zijn voor de verdere versterking van de veiligheidsregio’s.
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1. Kwaliteit en vergelijkbaarheid. Om de onderlinge vergelijkbaarheid te vergroten, van
elkaar te kunnen leren en elkaar te versterken dient onder meer een definitie van kwaliteit
te worden vastgesteld. In dit kader zal ook een visitatiemodel worden ontwikkeld.
2. Versterken en doorontwikkelen van Bevolkingszorg. Bevolkingszorg wordt steeds
professioneler ingericht. Het rapport Bevolkingszorg op orde 2.0 biedt aanknopingspunten
voor de verdere doorontwikkeling. Vervolgens moet worden uitgewerkt hoe met de
minimumeisen om te gaan.
3. Versterking Civiel Militaire Samenwerking. Er wordt een actieprogramma opgesteld
voor de concrete invulling van de samenwerking tussen de veiligheidsregio’s en Defensie.
Hierbij zullen opleiden/oefenen en risicoprofielen ook worden meegenomen. Ook zal de
koppeling met concrete dossiers, zoals Water, worden beschreven. De komende tijd zal
een werkgroep bestaande uit afgevaardigden van VenJ, Defensie, directeuren
Veiligheidsregio’s en het DB Veiligheidsberaad aan de slag gaan met het opstellen van
het actieprogramma.
Prioriteiten samenwerking Veiligheidsberaad en VenJ
In de Strategische agenda zijn ook de gezamenlijke thema’s opgenomen die in samenwerking
met VenJ worden uitgevoerd. Ook hiervoor geldt dat deze in de vorm van uitvoeringsplannen aan
het Veiligheidsberaad worden voorgelegd:
1. Waterveiligheid
2. Continuïteit van de samenleving (voorkomen van maatschappelijke ontwrichting door
grootschalige uitval ICT, energie, drinkwater, telecom etc.)
3. Nucleaire veiligheid en stralingsbescherming.
Deze thema’s worden nader uitgediept en beschreven in bijgevoegd beslisdocument (bijlage) dat
is opgesteld door een gezamenlijke werkgroep van VenJ, VB en een aantal directeuren
veiligheidsregio.
Bestuurlijke afspraken
Zoals hierboven aangegeven zijn met de minister van VenJ ook bestuurlijke afspraken gemaakt .
Hierbij is het uitgangpsunt dat de veiligheidsregio’s verantwoordelijk zijn voor de uitvoering ervan.
Deze afspraken betreffen de functie van directeur veiligheidsregio en de versterking van
bevolkingszorg. Bevolkingszorg is reeds één van de eerste prioriteiten om te worden uitgewerkt
voor het volgende Veiligheidsberaad en wordt in dat kader opgepakt. Voor de functie van
directeur veiligheidsregio is een oplegnotitie opgesteld voor het Veiligheidsberaad van 16 mei
2014.
De VNG zal bij de uitwerking worden betrokken.

4. Bijlagen
1. Oplegnotitie voor het Veiligheidsberaad van 16 mei 2014 over de Strategische Agenda
versterking veiligheidsregio’s 2014-2016.
2. Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio’s 2014-2016
3. Bijlage Strategische Agenda – overzicht thema’s
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4. Beslis-/startdocument gezamenlijke doelstellingen
5. Oplegnotitie bestuurlijk standpunt positie directeur veiligheidsregio
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A.7.a
Aan

portefeuillehouder

Agendapunt

Veiligheidsberaad

A. Scholten

6

Van

Adviseur

Datum vergadering

DB Veiligheidsberaad

Veldhuis/Jacobs

16-05-2014

Onderwerp: Strategische Agenda versterking veiligheidsregio’s 2014-2016
Voorstel
Het DB VB wordt gevraagd:
• In te stemmen met bijgevoegde Strategische Agenda Versterking veiligheidsregio’s;
• In te stemmen met bijgevoegd beslisdocument welke concrete invulling geeft aan de
gezamenlijke doelstellingen met VenJ;
• In te stemmen met bijgevoegd bestuurlijk standpunt inzake de functie van directeur
veiligheidsregio.
Proces tot nu toe: samenvoeging van bestaande documenten tot Strategische Agenda (“wat”)
In het Veiligheidsberaad van 14 februari 2014 is ingestemd met de inhoud van de “Agenda van de
veiligheidsregio’s” en de inzet van het Veiligheidsberaad voor de “Voorwaartse agenda”. Vervolgens
heeft op 18 maart een informeel overleg plaatsgevonden tussen het DB VB en de minister van VenJ.
In dit gesprek is in gezamenlijkheid besloten dat een aantal onderwerpen gebaat is bij gezamenlijke
inspanningen. Deze onderwerpen zijn vervolgens uitgewerkt door een gezamenlijke werkgroep –
waaraan ook directeuren veiligheidsregio’s hebben deelgenomen - en heeft geresulteerd in
bijgevoegd beslisdocument “Gezamenlijke doelstellingen”. Bovendien zijn met de minister een tweetal
bestuurlijke afspraken gemaakt inzake de functie van directeur veiligheidsregio en de het versterken
van de bevolkingszorg. De verantwoordelijkheid voor het oppakken van deze thema’s ligt primair bij de
veiligheidsregio’s, maar wordt door de minister aanbevolen.
In het Veiligheidsberaad van 14 februari 2014 is ook aangegeven te hechten aan integraliteit van de
agenda’s. In de praktijk bleek eveneens dat de verschillende agenda’s en de gezamenlijke
doelstellingen met VenJ voor de nodige verwarring zorgden. Om die reden is ervoor gekozen om de
eerder vastgestelde documenten te integreren en hieraan de gezamenlijke doelstellingen met VenJ én
de bestuurlijke afspraken toe te voegen, zodat er één strategische agenda voor de veiligheidsregio’s
ontstaat. Dit geintegreerde wordt nu voorgelegd het Veiligheidsberaad.
Dat betekent dat de op 14 februari jongstleden beoogde uitwerking en concretisering, nog niet heeft
plaatsgevonden. Er is gekozen voor een tussenstap om daarmee samenhang aan te brengen tussen
de verschillende documenten en de gezamenlijke doelstellingen. Het is hierbij van belang te
benadrukken dat deze agenda in generieke zin geen nieuwe elementen bevat, maar juist samenhang
en prioritering beoogt. Alleen de drie gezamenlijke doelstellingen met VenJ zijn nieuwe inhoud.
De volgende stap is dat op de verschillende onderdelen uitvoeringsplannen worden opgesteld, aan de
hand van de door het Veiligheidsberaad vastgestelde prioriteiten (zie hieronder). In deze
uitwerkingsplannen wordt de samenhang met het Meerjarenbeleidsplan van het IFV meegenomen. Zo
kunnen nieuwe activiteiten die het Veiligheidsberaad wil uitvoeren worden verwerkt in de werkplan
2015 (met bijbehorende financiering).
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Vervolgproces en uitwerking Strategische Agenda (“hoe”)
Aan het Veiligheidsberaad van 26 september zullen uitvoeringsvoorstellen worden voorgelegd voor de
hieronder genoemde prioriteiten. Deze zullen worden voorzien van concrete projectvoorstellen met
tijdpad en financiering.
Prioriteiten Veiligheidsberaad
De volgende thema’s zullen als eerste worden voorzien van een concreet uitvoeringsplan, omdat zij
van essentieel belang zijn voor de verdere versterking van de veiligheidsregio’s.
1. Kwaliteit en vergelijkbaarheid. Om de onderlinge vergelijkbaarheid te vergroten, van elkaar
te kunnen leren en elkaar te versterken dient onder meer een definitie van kwaliteit te worden
vastgesteld. In dit kader zal ook een visitatiemodel worden ontwikkeld.
2. Versterken en doorontwikkelen van Bevolkingszorg. Bevolkingszorg wordt steeds
professioneler ingericht . Het rapport Bevolkingszorg op orde 2.0 biedt aanknopingspunten
voor de verdere doorontwikkeling (staat separaat geagendeerd: agendapunt 7). Vervolgens
moet worden uitgewerkt hoe met de minimumeisen om te gaan.
3. Versterking Civiel Militaire Samenwerking. Er wordt een actieprogramma opgesteld voor de
concrete invulling van de samenwerking tussen de veiligheidsregio’s en Defensie. Hierbij
zullen opleiden/oefenen en risicoprofielen ook worden meegenomen. Ook zal de koppeling
met concrete dossiers, zoals Water, worden beschreven. De komende tijd zal een werkgroep
bestaande uit afgevaardigden van VenJ, Defensie, directeuren Veiligheidsregio’s en het DB
Veiligheidsberaad aan de slag gaan met het opstellen van het actieprogramma.
Waar relevant wordt bij de uitwerking van alle agenda-onderdelen rekening gehouden met aspecten
van publieke gezondheid. Deze lopen immers door alle thema’s heen en zijn niet te vangen in één
afgezonderd thema.
Prioriteiten samenwerking Veiligheidsberaad en VenJ
In de Strategische agenda zijn ook de gezamenlijke thema’s opgenomen die in samenwerking met
VenJ worden uitgevoerd. Ook hiervoor geldt dat deze in de vorm van uitvoeringsplannen aan het
Veiligheidsberaad worden voorgelegd:
1. Waterveiligheid
2. Continuïteit van de samenleving (voorkomen van maatschappelijke ontwrichting door
grootschalige uitval ICT, energie, drinkwater, telecom etc.)
3. Nucleaire veiligheid en stralingsbescherming.
Deze thema’s worden nader uitgediept en beschreven in bijgevoegd beslisdocument (bijlage) dat is
opgesteld door een gezamenlijke werkgroep van VenJ, VB en een aantal directeuren veiligheidsregio.
Bestuurlijke afspraken
Zoals hierboven aangegeven zijn met de minister van VenJ ook bestuurlijke afspraken gemaakt .
Hierbij is het uitgangpsunt dat de veiligheidsregio’s verantwoordelijk zijn voor de uitvoering ervan.
Deze afspraken betreffen de functie van directeur veiligheidsregio en de versterking van
bevolkingszorg. Bevolkingszorg is reeds één van de eerste prioriteiten om te worden uitgewerkt voor
het volgende Veiligheidsberaad en wordt in dat kader opgepakt. Voor de functie van directeur
veiligheidsregio is een separate oplegnotitie met concept bestuurlijk standpunt bijgevoegd.
De VNG zal bij de uitwerking worden betrokken.
De overige agenda-onderdelen worden waar mogelijk al opgepakt of in een later stadium uitgewerkt in
uitvoeringsvoorstellen.
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Uitgangspunten Strategische agenda
De strategische agenda heeft de ambitie ’bij te dragen aan versterking van de veiligheidsregio’s,
vanuit het perspectief van de netwerkorganisatie. De agenda heeft een looptijd van ruim 2 jaar, tot
einde 2016.
De volgende uitgangspunten liggen ten grondslag aan de agenda:
• Programmasturing is het basisprincipe om te sturen op het realiseren van de geformuleerde
doelstellingen;
• Het sturen op effecten, samenhang en risicogerichtheid is noodzakelijk;
• De wisselwerking tussen het rijk en de regio’s is nodig voor de verdere ontwikkeling;
• Omdat veel geformuleerde inspanningen niet nieuw zijn, is scherpte op de toegevoegde
waarde van elke inspanning van belang.
Met deze uitgangspunten als basis is het volgende hoofddoel geformuleerd:
“Nederland veiliger door het voorkomen en tegengaan van maatschappelijke ontwrichting”
Voor de uitwerking van deze hoofddoelstelling zijn twee componenten nodig, namelijk het versterken
van de risicobeheersing en het versterken van de crisisbeheersing, dit zijn de strategische doelen. Bij
het versterken van de risicobeheersing is het van belang te beseffen dat een volledige beheersing van
alle risico’s een illusie is. Daarom wordt liever gesproken van “risicogerichtheid”. Dit moet helpen de
focus te leggen op de beïnvloedbare risico’s. De versterking van de crisisbeheersing gaat er vanuit dat
iets wat je vaker doet, je vaker goed doet. Dit uitgangspunt helpt bij de realisatie van een slagvaardige
crisisbeheersing.
De hierboven geformuleerde strategische doelen geven richting aan de concrete inspanningen die
geleverd moeten worden. Voor wat betreft deze inspanningen worden twee trajecten gevolgd. Het
eerste traject omvat de gezamenlijke uitwerking van het Veiligheidsberaad, VenJ en de VNG van de
gezamenlijke doelstellingen op het terrein van water en evacuatie, continuïteit en veerkracht en
nucleaire veiligheid. Het tweede traject houdt in dat het Veiligheidsberaad zelf invulling geeft aan
inspanningen op zowel inhoudelijk als organisatieniveau. Voor alle inspanningen geldt dat die na het
Veiligheidsberaad van 16 mei concreet uitgewerkt gaan worden, waarbij de strategisch
verantwoordelijken in de veiligheidsregio’s betrokken worden en verantwoordelijkheid dragen.
De inhoudelijke inspanningen die het Veiligheidsberaad zelf uitwerkt ter versterking van de
risicobeheersing zijn het opstellen van een visie op risicogerichtheid, het positioneren van de
veiligheidsregio’s vanuit de ontwikkelingen binnen het Omgevingsrecht en het opstellen van een
notitie over hoe het perspectief van de brandweer verbreed kan worden en hoe zij meer
maatschappelijk toegevoegde waarde kan leveren.
De inhoudelijke inspanningen ter versterking van de crisisbeheersing zijn het versterken van de
bevolkingszorg en de zelfredzaamheid van burgers. Daarnaast is in dit kader ook het versterken van
de (boven)regionale hoofdstructuur van de crisisbeheersing van belang.
Tenslotte zijn organisatorische ontwikkelingen beschreven die als hefboom dienen ter versterking van
de veiligheidsregio’s en hiermee van invloed zijn op het versterken van zowel de risico- als
crisisbeheersing. Dit zijn het bevorderen van de kwaliteit en vergelijkbaarheid van veiligheidsregio’s,
de samenwerking tussen partijen in regio’s stimuleren, afspraken maken over de functie van de
directeur veiligheidsregio en het realiseren van gedegen informatiemanagement.
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Consequenties
Op dit moment zijn er geen financiële, personele, organisatatorische en/of juridische consequenties
verbonden aan deze agenda. Het is evident dat de uitvoering van het voorgestelde werkprogramma
deze consequenties wel in zich heeft. Vanuit de regio’s zal inzet gevraagd worden om het
werkprogramma te realiseren.
Stakeholders
De Strategische agenda is gebaseerd op en de resultante van de eerdere versies van de agenda van
de veiligheidsregio’s en de voorwaartse agenda. Hiertoe is reeds input opgehaald bij de
managementraden en de politie. Deze reacties waren gevoegd bij de stukken voor het
Veiligheidsberaad van 14 februari 2014. De belangrijkste verschillen tussen genoemde eerdere
versies en dit geintegreerde document zijn:
1. De strategische agenda brengt samenhang en verbinding aan tussen beide agenda’s;
2. Er wordt een programmatische benadering toegepast op de inhoud en uitvoering;
3. De gezamenlijke doelstellingen met VenJ zijn toegevoegd.
De strategische agenda is in deze geherstructureerde vorm niet meer voorgelegd aan de
managementraden en de Bestuurlijke Adviescommissies, de inhoud is immers ongewijzigd gebleven
op de drie landelijke thema’s na. De latere uitvoeringsplannen zullen uiteraard, zoals gebruikelijk, wel
de gebruikelijke raden en gremia passeren voor advies alvorens te worden voorgelegd aan het (DB)
Veiligheidsberaad.
Historie van besluitvorming / vervolg proces
Historie besluitvorming
Gremium

Datum

Inhoud besluit

AB VB

14 februari

Instemming met Agenda van de veiligheidsregio’s en de
inzet van het VB voor de Voorwaartse Agenda

Vervolg proces
Gremium
DB

Datum /
Termijn
23 april

Te nemen besluit /
Processtap
Instemming en doorgeleiding naar Veiligheidsberaad

VB

16 mei

Instemming en opdracht tot concretisering

VB

26 september

Voorleggen uitvoeringsplannen voor de 6 prioriteiten. Voorbereiding verloopt via
geëigende route van managementraden en adviescommissies.

Communicatie
Na bespreking van dit voorstel in het Veiligheidsberaad zal de agenda worden gecommuniceerd met
de managementraden, politie en bestuurlijke adviescommissies alsmede aan het ministerie van VenJ.
Bijlagen:
1) Strategische agenda versterking veiligheidsregio’s
2) Overzicht wijzigingen
3) Beslisdocument gezamenlijke doelstellingen met VenJ
4) Concept bestuurlijk standpunt “functie directeur veiligheidsregio”
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A.7.b
Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio’s
2014 - 2016
1. Inleiding
Door de toenemende verstrengeling tussen economie, technologie, ecologie, cultuur en bestuur is de
complexiteit van de samenleving enorm toegenomen. Omdat de dreiging vanuit klassieke rampen
werd verruimd met nieuwe ramptypen (andersoortige risico’s en dreigingen) is de rampenbestrijding in
de loop van de jaren uitgebreid van rampenbestrijding naar crisisbeheersing. De nieuwe vormen van
risico’s en dreigingen vragen om een ander soort aanpak, partners en strategie. Dit is ook de
belangrijkste aanleiding geweest om crisisbeheersing op een grotere organisatieschaal te
organiseren: de veiligheidsregio. De Wet Veiligheidsregio’s beoogt een efficiënte en kwalitatief
hoogwaardige organisatie van de brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening en crisisbeheersing
onder een regionale bestuurlijke regie.
Het Dagelijks Bestuur van het Veiligheidsberaad heeft besloten om de aanbevelingen van de
Commissie Hoekstra, de eerder vastgestelde inhoud van de Agenda van de Veiligheidsregio’s, de
Voorwaartse Agenda en de gezamenlijke doelstellingen met de minister van V en J, samen te
brengen een ‘strategische agenda Versterking Veiligheidsregio’s’, met een looptijd van twee jaar. Een
ambitie die door het bestuur wordt opgepakt en als een belangrijke opgave wordt gezien om de
landelijke en regionale inspanningen ter versterking van de veiligheidsregio’s zo goed mogelijk vorm te
geven. De strategische agenda bevat zowel afgestemde inspanningen tussen het ministerie van VenJ
als Veiligheidsberaad, maar biedt tevens ook een integraal inzicht in wat het Veiligheidsberaad in het
geheel aan initiatief neemt om de versterking ter hand te nemen.
Voor een nadere uiteenzetting van de strategische agenda gaan we in op de volgende onderdelen:
Uitgangspunten
Strategische doelen
Landelijke inspanningen qua inhoud en organisatie
Organisatie

-

Hierna werken we deze onderdelen paragraafsgewijs verder uit zodat duidelijk wordt wat de agenda
inhoudt. De nadere uitwerking van de verschillende onderdelen vindt per onderdeel afzonderlijk plaats
en zullen dus apart aan het Veiligheidsberaad worden voorgelegd.
2. Uitgangspunten Agenda
De strategische agenda Versterking Veiligheidsregio’s heeft als hoofduitgangspunt dat het voorziet in
de gemeenschappelijke ambitie van het bestuur om vanuit de collectieve verantwoordelijkheid met
elkaar de veiligheidsregio’s naar een hoger niveau te brengen. Het fundament per veiligheidsregio kan
verbeterd worden als veiligheidsregio’s in staat zijn om samen te werken aan de juiste thema’s.
Samenwerking en landelijke aanpak lonen in termen van efficiency en kostenbesparing. De
voorliggende agenda is op dit principe vormgegeven. Voor het Veiligheidsberaad is het van belang om
nog een aantal uitgangspunten te benoemen.
- Programmasturing als basisprincipe om maximaal te sturen op verbinding ‘papier en werkelijkheid’

Kenmerk van een programma (het kader waarin deze agenda moet worden bezien) is dat er gestuurd
wordt op het realiseren van de doelstellingen. Voor de strategische agenda is het belangrijk dat helder
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wordt gemaakt wanneer de doelen zijn gerealiseerd. De vraag ‘wanneer zijn we tevreden’ moet
expliciet worden gemaakt, want dat geeft ook aan of uiteindelijk de effecten gesorteerd worden die
vooraf beoogd zijn. Daarnaast is een belangrijk principe bij programmasturing dat bezien moet worden
of allerhande werk aan regulieren en extra inspanningen ook daadwerkelijk die bijdrage leveren, die
ervan verwacht wordt. Daardoor is er continu debat over de bijdrage van de inspanningen en zal er
ook creatief gekeken worden of andere inspanningen mogelijk niet meer effect kunnen sorteren. Dat
maakt dat een programma dynamisch van karakter is en dat helpt ook vernieuwing in de hand om met
elkaar op zoek te gaan naar werkende oplossingen. Juist het expliciteren én monitoren van al deze
veronderstellingen tussen ‘doelen – inspanningen – resultaten en effecten’ maakt dat er telkens een
gesprek is over de relatie tussen de papieren voornemens en de feitelijke effecten.
- Sturen op effecten, samenhang en robuustheid

Terecht is door de directeuren veiligheidsregio’s, de commissie bevolkingszorg op orde en anderen
opgemerkt dat er meer sturing moet komen op het realiseren van de gewenste maatschappelijke
effecten. Programmasturing sluit nadrukkelijk aan op dit uitgangspunt. Feit is wel dat in de
onderbouwing van de gewenste effecten en de geleverde inspanningen er meer (wetenschappelijk)
onderzoek nodig is om daar meer gefundeerde uitspraken over te kunnen doen. Neemt niet weg dat
juist vanuit het programma duidelijk wordt gemaakt wat per inspanning het feitelijk beoogde effect is.
Dit alleen al levert een scherper debat op of daarmee de juiste inspanningen worden geleverd.
Daarnaast is het belangrijk dat de samenhang van alle inspanningen wordt gezien. Op die manier kan
het programma duiden waarom er prioriteit aan bepaalde activiteiten wordt gegeven (en tegelijkertijd
ook inzicht bieden in wat er allemaal gebeurt) om de effecten van het programma te realiseren. Het
bevorderen van de samenhang der dingen zorgt voor meer robuustheid van de strategische agenda
en daarmee ook voor een grotere effectiviteit.
- Maximale wisselwerking tussen land en regio’s

Collectieve verantwoordelijkheid voor het versterken van de veiligheidsregio’s maakt dat maximaal
gebruik gemaakt moet worden van alle aanwezige kennis en kunde op landelijk en regionaal niveau.
Dit werkprogramma gaat uit van het principe dat er al veel gebeurt in de veiligheidsregio’s om het
eigen huis goed op orde te hebben. Om die reden is de strategische agenda vooral gericht om met
elkaar juist die activiteiten op te pakken die extra waarde toevoegen ten behoeve van de
veiligheidsregio’s. Het principe ‘van en voor de veiligheidsregio’s’ is ook voor deze agenda essentieel
en richtinggevend.
- Wetende dat er al veel is vraagt om scherpte op de toegevoegde waarde van de inspanningen

De strategische doelen zijn niet nieuw en er worden al diverse inspanningen verricht op deze thema’s.
Voor veel van de inspanningen geldt dat heel precies gekeken moet worden wat er feitelijk nog nieuw
gerealiseerd moet worden of waar verbindingen gelegd kunnen worden. Dat vraagt een
timmermansoog en tegelijkertijd historisch geweten om te voorkomen dat er geen werk dubbel wordt
gedaan. Bij elke activiteit is het van belang dat heel goed gedefinieerd wordt wat de ambitie is en welk
probleem van een oplossing(srichting) wordt voorzien. Scherpte en precisering is voor een
betekenisvol werkprogramma in cruciaal, juist ook om het die toegevoegde waarde te laten hebben
die we als Veiligheidsberaad nastreven.
Kortom: het gaat om het werkend krijgen van alle inspanningen die ook door regio’s worden ervaren
als ondersteunend en van toegevoegde waarde in hun eigen versterkingsproces, opdat we maximaal
kunnen voldoen aan de doelen die we beogen (en de effecten die we gaan sorteren).
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3. Strategische doelen Werkprogramma
‘Nederland veiliger door het voorkomen en tegengaan (herstel) van maatschappelijke ontwrichting’ is
het hoofddoel waar het Veiligheidsberaad voor staat. We willen zoveel mogelijk voorkomen dat er
überhaupt sprake is van maatschappelijke ontwrichting en mocht dit onverhoopt toch gebeuren, dan
willen we dat een effectief werkende crisisorganisatie ervoor zorgt dat het herstel zo snel mogelijk
plaatsvindt. Een belangrijke doelstelling aangezien we voor alle burgers in Nederland willen bijdragen
aan een veiliger samenleving, waar wij als bestuur en veiligheidspartners richting en inhoud aan
geven.
Het nader uitwerken van de bovenstaande hoofddoelstelling behelst twee componenten. Aan de ene
kant het principe van voorkomen van maatschappelijke ontwrichting (risicobeheersing) en aan de
andere kant het principe van het tegengaan van feitelijk voordoende maatschappelijke ontwrichting
(crisisbeheersing). Vertaald naar doelstellingen betekent dat er twee strategische hoofddoelen
centraal staan:
1. Het versterken van risicobeheersing
2. Het versterken van crisisbeheersing
3.1 Versterken risicobeheersing: voorkomen is beter dan genezen!
Een bekend en nog altijd relevant adagium binnen de context van risicobeheersing is: ‘voorkomen is
beter dan genezen’. Een breed gedragen beeld is dat vanuit de veiligheidsregio’s op dit onderwerp
meer winst behaald kan worden. Vernieuwend op dit thema is dat de illusie van volledige ‘beheersing’
wordt losgelaten en meer gesproken wordt over ‘risicogerichtheid’. Risicogerichtheid gaat er van uit
dat niet alle risico’s zijn uit te sluiten en dat het ook niet alleen aan de veiligheidsregio is om daar
invloed op uit te oefenen. Risicogerichtheid moet helpen in het leggen van de focus op de
beïnvloedbare risico’s. In het verder vertalen (en operationaliseren) van deze hoofddoelstelling zal het
gaan om aandacht voor:
- Van regelgestuurd naar outcome-denken’
- Van regulerend naar lerend toezicht
- Van vergunningen naar duurzame gedragsverandering’.
Het verder verfijnen en uitwerken van het risicogericht denken (ook als belangrijke prioriteit benoemd
door de directeuren veiligheidsregio’s) moet uiteindelijk leiden tot het versterken van risicobeheersing
in Nederland.
3.2 Versterken crisisbeheersing: iets wat je vaker doet, doe je vaker goed!
Lector Menno van Duijn stelt dat het niveau van de crisisorganisatie soms achterblijft vanwege het
gegeven dat ‘iets wat je zelden doet, je ook zelden goed doet’. Als we deze stelling omdraaien, geldt
ook dat ‘iets dat je vaker doet, je ook vaker goed doet’. De centrale vraag voor veel regio’s is wat je
kan doen om de ervaringen van de sleutelfunctionarissen in de crisisorganisatie te verbreden en
kwalitatief te vergroten. Deze vraag naar een slagvaardige crisisorganisatie moet echter in breder
perspectief worden geplaatst door goed te kijken wat er nog meer gestimuleerd kan worden om de
crisisbeheersing te versterken.
Alle veiligheidsregio’s zijn dagelijks bezig met het versterken van de crisisbeheersing in de regio. In de
strategische agenda moet goed nagedacht worden hoe juist op dit onderwerp de wisselwerking tussen
de regio’s gestalte kan krijgen om de versterking van crisisbeheersing landelijk van een impuls te
voorzien. Onderzoeken naar aanleiding van grootschalige incidenten en crises en tussentijdse
meetmomenten vanuit bijvoorbeeld de Inspectie VenJ laten nog vaak zien dat er de nodige winst te
behalen valt op het thema crisisbeheersing. Voor het Veiligheidsberaad meer dan genoeg reden om
het versterken van de crisisbeheersing als tweede strategische hoofddoel te benoemen.
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4. Landelijke inspanningen qua inhoud en organisatie
Nu de strategische doelen zijn benoemd is het vervolgens van belang om de doelen te vertalen naar
concrete inspanningen. Op voorhand moeten hierover twee opmerkingen worden gemaakt. Allereerst
geldt dat omtrent de inspanningen voor het versterken van de risicobeheersing er twee parallelle
trajecten plaatsvinden. Met de Minister van Veiligheid en Justitie is door het DB van het
Veiligheidsberaad afgesproken dat er een gezamenlijke uitwerking komt op een drietal thema’s. Dit
zijn de thema’s water en evacuatie, continuïteit van de samenleving en nucleair. Deze onderwerpen
worden in het totaalprogramma meegenomen, maar duidelijk moge zijn dat qua organisatie en sturing
deze thema’s gezamenlijk worden vormgegeven door VenJ en het Veiligheidsberaad.
Ten tweede geldt dat we als Veiligheidsberaad de inspanningen zowel op inhoudelijk niveau als op
organisatieniveau invulling geven. De ambitie is om inhoudelijk meerwaarde te genereren op risico- en
crisisbeheersing. Tegelijkertijd willen we ook landelijk effect sorteren in het versterken van de
organisatie van de veiligheidsregio’s. Dit past in de gemeenschappelijkheid van de ambitie en het
stimuleren van collectieve verantwoordelijkheid van bestuur en veiligheidsregio’s.
Hierna zullen we de inspanningen per strategische hoofddoelstelling nader uitwerken. In deze notitie
kiezen we er bewust voor om de activiteiten op hoofdlijnen te beschrijven. Zoals hiervoor aangegeven
zal de strategische agenda per inspanning moeten weergeven wat de veronderstelde bijdrage gaat
zijn en hoe hierin ‘historie en ervaring’ maximaal benut wordt. De echte meerwaarde zit in het
preciseren van de doelstellingen en de wil om het thema te verdiepen en te vernieuwen.
4.1 Inhoudelijke Inspanningen ter versterking risicobeheersing
Zoals hierboven aangegeven dient een onderscheid te worden gemaakt tussen de inspanningen die in
samenwerking tussen VenJ en het Veiligheidsberaad worden uitgevoerd en de inspanningen die
vanuit het totale programma (=agenda) worden uitgevoerd (en aangestuurd). Hierna wordt eerst
ingegaan op de drie gezamenlijke activiteiten en daarna worden de andere inspanningen kort
toegelicht.
Gezamenlijke inspanningen Veiligheid en Justitie en Veiligheidsberaad
Water en evacuatie
Een beschermd Nederland, tegen de gevolgen van te veel of juist te weinig water. Een plek waar een
ieder veilig kan wonen, werken en recreëren. Dat is de gezamenlijke ambitie waar de Nederlandse
overheid voor staat. Alhoewel er kennisleemtes ten aanzien van dit onderwerp zijn, is er ook veel
informatie beschikbaar en zijn er veel best practices. Die informatie en kennis is echter versnipperd
aanwezig en lastig toegankelijk voor burgers, maar ook voor professionele partijen. Op dit terrein
veranderen (wetenschappelijke) inzichten snel. Diverse organisaties werken, al dan niet in
samenwerkingsverbanden, aan het thema ‘water en evacuatie’. Deze gezamenlijke doelstelling
beoogt de individuele en gezamenlijke ambities van samenwerkingspartijen (veiligheidsregio’s,
departementen, waterschappen etc.) te bepalen met als resultaat het ontwikkelen van een adequate
rampenbeheersing bij overstromingen, als integraal onderdeel van meerlaagsveiligheid (dus in
samenhang met waterkeringen en ruimtelijke inrichting) en het realiseren, door effectieve
samenwerking zowel in preparatie, respons als risicobeheersing, van een acceptabel risico.
Continuïteit van de samenleving, voorkomen van maatschappelijke ontwrichting door grootschalige
uitval
In ons dagelijks leven maken we voortdurend gebruik van elektriciteit, ICT, telecommunicatie,
drinkwater enzovoorts. Maar wat als een dergelijk proces, om welke reden dan ook, uitvalt? Deze
uitval kan voor grote maatschappelijke problemen en onrust zorgen. Door deze toegenomen
verwevenheid en afhankelijkheid van de samenleving van dergelijke processen is van belang dat er
aan goede informatiepreparatie wordt gedaan en er goede afspraken zijn gemaakt tussen het Rijk, de
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veiligheidsregio’s, de politie en de private partners om voldoende veerkracht te kunnen tonen op het
moment van grootschalige uitval. Vanuit het perspectief van de veiligheidsregio als
netwerkorganisatie. Op deze manier kan discontinuïteit van de samenleving zoveel als mogelijk
worden voorkomen, maar niettemin is het noodzakelijk om in tijden van crises de veerkracht van
burgers en partijen te stimuleren. Daarom is de gezamenlijke ambitie dat grootschalige uitval,
verstoring of aantasting van de continuïteit van de samenleving kan worden voorkomen of
geminimaliseerd door effectief samen te werken in risico- en crisisbeheersing. De
veiligheidsregio’s,het rijk en de crisispartners maken daartoe afspraken op het terrein van alertering,
alarmering, planvorming, opleiden, trainen, oefenen en risico- en crisiscommunicatie, die aantoonbaar
bijdragen aan de robuustheid en veerkracht van de samenleving. Ook is een nadere duiding nodig bij
welke vitale sectoren de kwetsbaarheid het grootst is en welke dus met voorrang moeten worden
opgepakt.
Nucleaire veiligheid
Nederlanders hebben veel voordeel van nucleaire kennis. Door de ontwikkelingen op het nucleaire
terrein hebben we de beschikking over elektrische auto’s, zonnecellen en ook ziekten als kanker zijn
te bestrijden met in Nederland gefabriceerde radioactieve geneesmiddelen. Deze ontwikkelingen
brengen ook gevaren met zich mee, waar de samenwerkingspartners een grote verantwoordelijkheid
in hebben. Deze behelst de veiligheid op en rond kerninstallaties te garanderen, maar ook
daadkrachtig in te grijpen en te handelen op het moment dat een incident zich voor doet. In dit kader
is het van belang zicht te krijgen op ieders taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden als het
gaat om de voorbereiding op en de bestrijding van een nucleair incident. De grens tussen
verantwoordelijkheden van het Rijk en regio hebben in het verleden aanleiding gegeven tot
onduidelijkheid, vandaar dat deze gezamenlijke doelstelling tracht hieraan invulling en betekenis te
geven, waarbij de urgentie voor iedere veiligheidsregio evident is (en dus ook niet alleen gerelateerd
wordt aan kerncentrales binnen of buiten onze landsgrenzen, maar het gaat om voorkomen en
tegengaan van grootschalige incidenten met ioniserende straling). De veiligheidsregio’s, het rijk,
exploitanten en andere crisispartners hebben als gezamenlijke ambitie om door effectieve
samenwerking in risico- en crisisbeheersing (inclusief nafase/herstel) adequaat te kunnen reageren
op een nucleair of radiologisch incident, binnen of buiten de eigen landsgrenzen. Van het rijk, de
veiligheidsregio’s en andere crisispartners wordt verwacht dat deze de effecten van mogelijke
maatregelen bij (een dreigende) stralingsincident vooraf kennen en in staat zijn om gegeven de
beschikbare ruimte en capaciteiten optimale beslissingen te nemen en goed samen te werken. Dit
betekent dat zij aan moeten kunnen geven wat wel en niet van elkaar te kunnen verwachten en hoe zij
met verschillende dreigingsituaties moeten omgaan. Dit vereist enerzijds de gebiedsgerichte en regiooverstijgende samenwerking tussen bron- en effectregio’s te versterken (ook grensoverschrijdend).
Anderzijds vraagt het om versterking van de samenwerking tussen Rijk-regio’s, zowel in de preparatie
en respons, om samenhangende nucleaire veiligheidsstrategieën uit te werken, te implementeren, te
trainen, op te leiden en beoefenen, uit te voeren en te verbeteren. Om dit te realiseren is een
gedeelde en onderhouden kennis en informatiebasis nodig, door het ontwikkelen, ontsluiten en delen
van kennis, informatie, ervaring en expertise, onder meer in databestanden en
beslissingsondersteunende systemen.
Inspanningen Veiligheidsberaad

1

Opstellen visie risicogerichtheid
Zoals hierboven genoemd is het van belang om qua denken meer inhoud te geven aan wat
risicogerichtheid inhoudt voor de veiligheidsregio’s. Dit wordt gezien als een kentering in het denken
over veiligheid. Het is duidelijk dat niet een exclusief thema is voor de veiligheidsregio’s; vele andere
partijen (RUD, provincies, gemeenten, private partijen) hebben verantwoordelijkheden op dit
onderwerp en zijn ook nodig om verandering in denken (en doen) te realiseren. De opgave is om eerst
een visie op te stellen over risicogerichtheid aansluitend bij de diverse ontwikkelingen die spelen
(denk aan de Omgevingswet). De veiligheidsregio wil in deze meer aan de voorkant komen en daarin
1
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een actieve rol vervullen om na te denken over de risico’s en veiligheidsaspecten inzake de fysieke
leefomgeving en daarin tot doordachte keuzes te komen over aanvaarbare of onaanvaardbare risico’s.
Thema’s als risicobewustzijn, tolerantiegrenzen, participatiemaatschappij krijgen hierin een plaats.
Positioneren Veiligheidsregio’s vanuit ontwikkeling omgevingswet/ omgevingsrecht
In het verlengde van de op te stellen visie op risicogerichtheid is het voor veiligheidsregio’s cruciaal
om vooral ook met de Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD’s) tot een intensieve samenwerking te
komen. In dit kader is de ontwikkeling binnen het omgevingsrecht van belang. In deze is het belangrijk
om in samenwerking met het veld meer handelingsperspectief te creëren. Om de samenwerking
tussen veiligheidsregio’s en RUD’s van de gewenste impulsen te voorzien zal daarvoor een duidelijk
kader worden ontwikkeld.. Om meer nadruk te leggen aan het voorkomen en beheersen van risico’s is
het van belang dat de veiligheidsregio goed gepositioneerd wordt aan de voorkant van de risicoketen.
Een benadering die vooral in de omgeving van de veiligheidsregio’s geen automatisme is en daarom
vraagt om een duidelijk kader en positionering.
2

Innovatie Brandweerzorg
Met de visie Brandweer over Morgen (die thans in 2014 herijkt wordt) heeft de brandweer belangrijke
stappen gezet op het thema innovatie. Innovatie gericht op het vergroten van het maatschappelijk
rendement en het bijdragen aan de zorg voor de continuïteit van het maatschappelijk leven. Nu de
regionalisering in alle regio’s voltooid is, kan vanuit de brandweer de volgende slag gemaakt worden
op het innoveren en versterken van de brandweerzorg. Deze richt zich in ieder geval op twee
aspecten. Ten eerste wordt het perspectief van brandweerzorg verder verbreed naar diverse partijen
die daaraan – naast de brandweer - een bijdrage kunnen leveren. Een filosofie die ook concreet moet
worden vertaald naar wat daar aan activiteiten in mogelijk is (hoe kunnen bijvoorbeeld initiatieven
worden gestart om het brandveilig leven te bevorderen). Ten tweede speelt ook in deze de vraag hoe
de maatschappelijke toegevoegde waarde van de brandweer verder kan worden versterkt. Een vraag
in deze is bijvoorbeeld hoe een lokale post voor verschillende maatschappelijke doeleinden kan
worden gebruikt om de effectiviteit te vergroten (denk als voorbeeld aan ‘Brandweer in de wijk naar de
toekomst’). Naast deze aspecten is in het kader van risico- en crisisbeheersing ook belangrijk om
brandweerspecifieke thema’s op te pakken zoals variabele voertuigbezetting en opkomsttijden.
Publieke gezondheid
Groeiende aandacht voor publieke gezondheid bij incidenten en rampen is gewenst. Bij de meeste
calamiteiten blijkt ook de publieke gezondheid in het geding en kan zelfs groter effect hebben dan het
incident zelf.
4.2 Organisatorische inspanningen ter versterking van risico- en crisisbeheersing
Om invulling te geven aan de ambitie om maximaal van elkaar te leren en elkaars kennis/ervaring te
benutten, heeft het Veiligheidsberaad besloten om ook voor de organisatie van de veiligheidsregio’s
een aantal gezamenlijke activiteiten te benoemen. Deze organisatorische inspanningen worden
gezien als een belangrijke hefboom ter versterking van het geheel en daarmee direct van invloed op
zowel een versterkte risicobeheersing als crisisbeheersing. Hierna werken we de inspanningen kort
nader uit.
Kwaliteit en vergelijkbaarheid veiligheidsregio’s
De kwaliteit van de veiligheidsregio’s kan in veel gevallen nog onvoldoende inzichtelijk worden
gemaakt en bovendien niet onderling vergeleken worden. Op basis van een gezamenlijke definitie kan
worden bepaald welke instrumenten nodig zijn om de beoogde kwaliteit te bereiken. Pas dan kan
benchmarking plaatsvinden en kunnen veiligheidsregio’s van elkaar leren. Hieruit volgt ook een
zekere mate van uniformering en standaardisatie. Een vervolgstap is de realisatie van een
kwaliteitszorgsysteem voor veiligheidsregio’s waarmee de geleverde prestaties ten opzichte van de
2
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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.
Er zijn reeds lopende ontwikkelingen op het gebied van landelijke monitoringssystemen. Denk aan
Cicero (kwaliteitsnormen en -instrumenten brandweer) en Aristoteles (prestatiemeting en verantwoording veiligheidsregio’s). Bij de ontwikkeling van een kwaliteitszorgsysteem voor de
veiligheidsregio’s moet een verbinding worden gelegd met lopende ontwikkelingen, zoals de visitaties
en kostenanalyses van veiligheidsregio’s. Het is daarbij van belang gezamenlijk afspraken te maken
over welke parameters inzichtelijk gemaakt gerapporteerd dienen te worden zodat onderlinge
vergelijking tussen regio’s mogelijk wordt (uiteraard ruimte voor maatwerk als gevolg lokale
afspraken).
Dit thema zal met voorrang worden uitgewerkt in concrete uitvoeringsvoorstellen.
Samenwerking in de regio: versterken interdisciplinaire en intersectorale samenwerking
Veiligheidsvraagstukken zijn dermate complex dat de inbreng van partners uit verschillende sectoren
noodzakelijk is. In het versterken van de samenwerking ligt voor alle veiligheidsregio’s een continue
opgave (mede ook omdat de omgeving continu in beweging is). De veiligheidsregio’s hebben een
belangrijke regiefunctie om de samenwerking met hun partners in de regio goed te borgen. Het gaat
hier niet alleen om de klassieke partners (als politie en defensie), maar juist ook om de publieke en
private partijen die op allerhande relevante thema’s een belangrijke toegevoegde waarde hebben.
Daar waar partners nationaal zijn georiënteerd, is het van belang dat de veiligheidsregio’s als collectief
optreden. Dit is ook de reden waarom op initiatief van het Veiligheidsberaad met belangrijke vitale
partners op regionaal niveau convenanten zijn afgesloten naar landelijk vastgesteld model als begin
voor een duurzame samenwerking. Belangrijk is dat de ambitie op onderwerpen sturend is op hoe je
als regio samenwerkingsrelaties inricht en feitelijk vorm geeft. Samenwerking is geen doel op zich,
maar is een belangrijke hefboom om onderwerpen in samenhang verder te brengen. Landelijk zal
worden voorzien dat zowel op inhoud als qua verdieping van het thema samenwerking handreikingen
worden geboden om samenwerkingsverbanden succesvol in te richten. Daarnaast is het ook van
belang dat de samenwerking met ondermeer politie en defensie op landelijk en regionaal niveau goed
geborgd worden (mede ook door de ontwikkelingen die in de organisaties plaatsvinden). In dit kader
biedt de quick scan Versterking Civiel-Militaire Samenwerking goede aanknopingspunten voor verdere
uitwerking van de gewenste samenwerking. VCMS zal met voorrang worden opgepakt en worden
omgezet in een actieprogramma dat aan het Veiligheidsberaad wordt voorgelegd.
Rol en positie directeur Veiligheidsregio
Op dit moment wordt de functie 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 om de functie van de directeur Veiligheidsregio landelijk meer uniform
te borgen, zodat ook explicieter wordt wat hun taken zijn op het initiëren van
samenwerkingsverbanden en hun bijdrage aan het versterken van de risico- en crisisbeheersing. Het
Veiligheidsberaad stelt een bestuurlijk standpunt op inzake de functie van directeuren
veiligheidsregio’s.
Informatievoorziening
Dit onderwerp kan niet los worden gezien van de ontwikkelingen die nu plaatsvinden in de vorming
van een Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO). De LMO wordt verantwoordelijk voor de Meldkamer
en de daarbij horende landelijke informatie- en communicatievoorziening. Helder is dat de
veiligheidsregio’s verantwoordelijk blijven voor het stellen van de behoefte en het ophalen van de
vraag. Ook in het kader van het kunnen waarmaken van de gezagsrol is een belangrijke rol
weggelegd voor de veiligheidsregio’s. Belangrijk is goed aandacht te hebben voor de consequenties
voor de veiligheidsregio’s van de verdere standaardisatie van de werkprocessen en
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informatievoorziening. In dit kader is het van belang dat het Veiligheidsberaad sturing blijft geven aan
het versterken van het netcentrisch werken en een geo-voorziening. In deze kan vanuit de
strategische agenda goed aangesloten worden op hetgeen reeds plaatsvindt binnen het
Programmaoverleg Informatievoorziening (POI). Informatievoorziening is bij uitstek een terrein waarop
motiverende factoren als kostenefficiency en meerwaarde zich al ruimschoots hebben bewezen.
Samenwerking en landelijke aanpak lonen.
Positionering Veiligheidsberaad
Een laatste organisatorische inspanning die in dit kader benoemd wordt is de continue aandacht voor
een effectieve positionering van het Veiligheidsberaad. Het is van belang dat niet alleen de
veiligheidsregio’s zelf, maar ook het Veiligheidsberaad zich verder ontwikkelt. Dit is nodig om de
ambities en inspanningen die in deze Strategische Agenda benoemd zijn te realiseren. Het is daarom
van belang te onderzoeken hoe het Veiligheidsberaad in de toekomst verder kan groeien naar
bestuurlijk platform dat namens de afzonderlijke veiligheidsregio’s over voldoende bestuurskracht
beschikt, binnen de kaders van verlengd lokaal bestuur. Het dagelijks bestuur van het
Veiligheidsberaad vervult hierbij een initiërende rol; de uiteindelijke positie en rol van het
Veiligheidsberaad dient echter te worden gedragen en gedeeld door alle leden en de
veiligheidsbesturen van de afzonderlijke regio’s.
4.3 Inhoudelijke Inspanningen ter versterking crisisbeheersing
Versterken bevolkingszorg
De bevolkingszorgprocessen zijn belangrijke processen in de crisisbeheersing en hebben grote impact
op het effect en met name de beleving van het effect door burgers en getroffenen. De uitvoering van
deze processen is niet optimaal en in inspectierapporten komt regelmatig naar voren dat de
bevolkingszorgprocessen niet goed genoeg zijn uitgevoerd. Dit komt deels door niet passende
toetsingskaders, maar deels ook doordat gemeenten en regio’s met elkaar nog druk doende zijn met
de implementatie en de manier van organiseren van de bevolkingszorgprocessen. Opgave voor de
komende periode is om het professionaliseren van de bevolkingszorgprocessen in samenhang te
bezien en daarin landelijk als regio’s gebruik te maken van best practices en ontwikkelpotentieel. Deze
activiteit hangt sterk samen met het vergroten van de kwaliteit en vergelijkbaarheid tussen regio’s.
Hier gaat het niet om het bedenken van nieuwe ideeën, maar om gezamenlijk de implementatiekracht
te vergroten, zodat bevolkingszorg een volwaardige kolom is binnen het totaal van de
crisisbeheersing. Met de minister van VenJ is een bestuurlijke afspraak gemaakt dat dit thema met
prioriteit aandacht behoeft. Om die reden zal het ook met voorrang worden opgepakt.
Versterken zelfredzaamheid
Zelfredzaamheid is gerelateerd aan communicatieve uitingen en zal integraal onderdeel moeten
uitmaken van de in de toekomst te ontwikkelen (beleids)instrumenten. Zelfredzaamheid houdt in dat
burgers eigen verantwoordelijkheid nemen en dat de overheid dit goed meeneemt in beleid, plannen
en procedures. Het expertisecentrum zelfredzaamheid is ingericht om initiatieven te continueren,
innovaties te doordenken en regio’s te helpen met het verder brengen van dit onderwerp. Dit
onderwerp hangt ook nauw samen met de inhoudelijke thema’s die gezamenlijk worden opgepakt met
VenJ als het gaat om de thema’s water en evacuatie, continuïteit en veerkracht en nucleaire
veiligheid.
Versterken (boven)regionale hoofdstructuur crisisbeheersing
Effectieve crisisbeheersing valt of staat bij een goede crisisorganisatie, waarvoor geldt dat er 24/7 een
hoofdstructuur ingericht kan worden met vakbekwame functionarissen - die opgeleid en getraind zijn om de crisis met behulp van de operationele diensten en andere direct betrokkenen adequaat tegen te
gaan. Zowel landelijk, bovenregionaal als regionaal wordt er veel gedaan om de crisisstructuur
optimaal voor te bereiden voor de momenten dat deze nodig is. Gaandeweg ontstaat vaker de vraag
of de inrichting nog voldoet aan de eisen die uiteindelijk gesteld worden. De uitkomsten van incidenten
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en ook oefeningen (waaronder de gehouden systeemtesten in diverse regio’s) maken steeds duidelijk
dat het per regio moeilijk is om alle functies in de crisisorganisatie op kwalitatief niveau goed te
borgen. Een situatie die vraagt om een nadere doordenking van de crisisorganisatie, met als doel om
met behulp van de veiligheidsregio’s te komen tot innovatieve voorstellen om de crisisorganisatie
effectiever (en mogelijk ook efficiënter) in te richten. Kortom: het zoeken naar wegen om ervoor te
zorgen dat de veiligheidsregio’s het principe van ‘iets dat je vaker doet, doe je vaker goed’ ook feitelijk
opgeld te laten doen.
5. Organisatie van de strategische agenda
Opdrachtgever: Veiligheidsberaad
Voor de programmaorganisatie geldt het uitgangspunt dat de ambtelijk strategisch verantwoordelijken
van de veiligheidsregio’s goed betrokken worden en verantwoordelijkheid dragen in de uitvoering.
Vanuit het IFV kan programma gefaciliteerd worden. Per inspanning wordt bezien wat reeds gaande is
en wat nog nader georganiseerd moet worden. Uitgangspunt hierbij is dat aangesloten wordt op
reguliere structuren en gebruik wordt gemaakt van het model van cocreatie. Bij de concrete
uitwerking van de verschillende onderdelen zal steeds de samenhang met het Meerjarenbeleidsplan
van het IFV worden meegenomen. En zullen de verantwoordelijkheden worden beschreven. Overall
regie en monitoring geschiedt via de afdeling BDO.
De uitwerking vindt plaats middels een projectmatige aanpak. Voor de drie geprioriteerde
onderwerpen worden werkgroepen aangewezen die projectplannen opstellen. Deze worden
vervolgens door het Veiligheidsberaad van 26 september 2014 geaccordeerd. Daarna kan de
uitvoering van de projecten ter hand worden genomen.
Boven de projecten ressorteert het DB als stuurgroep die binnen de bestuurlijk vastgestelde kaders
het totaal begeleidt en toezicht houdt op de realisatie van de doelstellingen binnen de gestelde
termijn. Elk afzonderlijk project kent een projectleider die wordt ondersteund door een
projectsecretaris, geleverd vanuit IFV.
In de projectplannen zijn ten minste de volgende thema’s uitgewerkt:
a) Wat is precies de opdracht
Op basis van bovenstaande beschrijving van de inhoudelijke thema’s moet voldoende SMART
gemaakt worden wat er precies het resultaat is van het project.
b) Wie is de opdrachtnemer
Voldoende duidelijk moet worden wie deze opdracht (als projectleider) gaat uitvoeren.
c) Hoe is de financiering beoogd
Er moeten afspraken zijn gemaakt over de wijze waarop de gezamenlijke doelstelling
gefinancierd gaat worden.
d) Op welke wijze borgen we de gemaakte afspraken
Deze borging of codificering kan op verschillende manieren plaats vinden, middels een
intentieverklaring, wetswijziging of opname in het regionaal crisisplan
e) Wat is de voortgang
In een bijgevoegde planning moet aandacht zijn voor de relevante mijlpalen..
De opstelling van projectplannen voor de drie inhoudelijke thema’s die gezamenlijk met VenJ ter hand
worden genomen geschiedt via cocreatie tussen de NCTV, de veiligheidsregio’s en het
IFV/bestuursondersteuning. Ook deze plannen zullen aan het Veiligheidsberaad van 26 september
worden voorgelegd via de geëigende routes. Een uitwerking van deze drie gezamenlijke
doelstellingen treft u in de bijlage.
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6. Tot slot
De strategische agenda heeft een looptijd van twee jaar. Het voorgaande geeft een kader aan van
waaruit de strategische agenda gestart wordt en na goedkeuring door het Veiligheidsberaad verder
zal worden uitgewerkt. Duidelijk moge zijn dat de inspanningen verder uitgewerkt en geconcretiseerd
worden, zodat dit geen papieren beleidsvoornemens blijven. We gaan gericht werken aan resultaten
om uiteindelijk een bijdrage te leveren aan het versterken van de risico- en crisisbeheersing. Een
agenda die vanuit het bestuur gericht wordt, maar verder qua inrichting en verrichting door diverse
partijen ter hand zal worden genomen. Daarbij is het van groot belang dat kritisch en met een ‘open
mind’ wordt bezien of de doeleinden daadwerkelijk gerealiseerd worden. Hierdoor kan het
Veiligheidsberaad als opdrachtgever goed blijven sturen op het versterkingsproces van de
veiligheidsregio’s, met als hoofddoel ‘Nederland veiliger te maken door voorkomen en tegengaan
van maatschappelijke ontwrichting’.
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A.7.c

LEESWIJZER
Vertaling van de inhoud van de Agenda van de veiligheidsregio’s en de VB inzet voor
de Voorwaartse Agenda naar de Strategische Agenda 2014-2016

Agenda van de Veiligheidsregio’s, versie 14 februari 2014

1.

Inhoudelijk thema
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

Innovatieve Brandweerzorg

5

Verder doorontwikkelen van
bevolkingszorg

6

GHOR zichtbaar, beschikbaar en
bereikbaar houden

7

Motiveren en benutten van zelf- en
samenredzaamheid

8

Versterken positie Veiligheidsberaad

9

Versterken rol en betrokkenheid

Hoe verwerkt in Strategische Agenda
Sturing op effecten is opgenomen als
uitgangspunt op pagina 2 en als
strategisch doel op pagina 3. Focus op
risicogerichtheid is geconcretiseerd in
een Visie op risicogerichtheid in 4.1 op
pagina 5.
Dit thema is in de Strategische Agenda
onderdeel van het grotere geheel van de
Vergroting van de kwaliteit en onderlinge
vergelijkbaarheid (4.2 pagina 6). Pas als
benchmarking mogelijk is, kan het
leereffect worden geoptimaliseerd.
Dit thema is integraal overgenomen in
4.2 op pagina 7. Uitgangspunt is de
veiligheidsregio als netwerkorganisatie
van waaruit samengewerkt wordt met
alle partners, zowel publieke als private.
Integraal opgenomen in 4.2 op pagina 6.
Integraal opgenomen in 4.3 op pagina 8.
Dit thema zal met voorrang worden
voorzien van een uitvoeringsplan. Het
rapport Bevolkingszorg op Orde 2.0 zal
hiervoor belangrijke input bieden.
Bij de uitwerking van alle benoemde
prioriteiten zullen aspecten van publieke
gezondheid worden meegenomen. Zie
4.1 op oagina 6.
Integraal opgenomen in 4.3 op pagina 8.

Is opgenomen als “positionering
Veiligheidsberaad”in 4.2 op pagina 8.
Essentie is dat het debat over de
positionering gevoerd moet worden door
de leden van het VB zelf, waarbij het DB
een initiërende rol heeft.
Tijdens het Veiligheidsberaad van 14
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gemeenteraden

10

Versterken positie directeur
veiligheidsregio en coördinerend
functionaris

11

Verdere standaardisatie informatie -en
communicatievoorziening

februari is voorgesteld de
veiligheidsregio’s zelf een “geschikt
format”te laten vinden om de
betrokkenheid van de gemeenteraden te
vergroten en te informeren. Dit thema is
derhalve niet meegenomen naar de
Strategische agenda.
De positie van de directeuren
veiligheidsregio is in de vorm van een
bestuurlijke afspraak met de minister van
VenJ opgenomen in de Strategische
Agenda.
Is integraal opgenomen in 4.2 op pagina
7.

Voorwaartse agenda, versie 14 februari 2014
1.

Sturen op effecten

Als uitgangspunten voor deze
Strategische agenda zijn in hoofdstuk 2
programmasturing en het sturen op
effecten, samenhang en robuustheid
benoemd.
Een belangrijk uitgangspunt bij
programmasturing is dat bezien moet
worden of de verrichte inspanningen
daadwerkelijk een bijdrage leveren die
verwacht wordt (het creëren van
effecten). Een programma maakt scherp
wat het beoogde effect is dat bereikt
moet worden, derhalve kan hier ook
beter op gestuurd worden.

2.

Focus op risicogerichtheid

Het versterken van de risicobeheersing
en meer specifiek de focus op
risicogerichtheid wordt is als strategisch
hoofddoel opgenomen in de Strategische
Agenda, zie hoofdstuk 3. Ook wordt er in
hoofdstuk 4 aangegeven dat er een visie
op risicogerichtheid zal worden
opgesteld.

3.

Kwaliteit en vergelijkbaarheid

Het onderwerp Kwaliteit en
vergelijkbaarheid veiligheidsregio’s is
opgenomen in hoofdstuk 4.2 van de
Strategische Agenda, onder het kopje
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“organisatorische inspanninigen ter
versterking van de risico- en
crisisbeheersing”.
4.

Versterken multi- en interdisciplinaire
samenwerking
• Politie
• Defensie
• Vitale partners

Ook het onderwerp samenwerking komt
nadrukkelijk terug in de Strategische
Agenda, onder hoofdstuk 4.2. Hier
worden de politie, defensie en onze
vitale partners als belangrijke
samenwerkingspartners benoemd.
In de gezamenlijke doelstellingen (samen
met VenJ) is ook zichtbaar dat alle drie
doelstellingen (water, grootschalige
uitval en nucleair) staan of vallen met
een gedegen interdisciplinaire
samenwerking. Dit onderwerp is daarom
niet weg te denken uit de Strategische
Agenda.

5.

Positie directeur veiligheidsregio

Zoals hierboven reeds is weergegeven, is
de positie van de directeur
veiligheidsregio in de Strategische
agenda opgenomen als bestuurlijke
afspraak met de minister van VenJ, zie
hoofdstuk 4.2. Naar aanleiding van
bespreking van dit onderwerp in het
overleg tussen de minister van VenJ en
de DB-leden van het Veiligheidsberaad is
besloten dat dit een zaak betreft die niet
landelijk maar in de regio's zelf geregeld
moet worden. Dit is contrair aan de wijze
waarop dit eerder verwoord was in de
“voorwaartse agenda”. Toen stond er
namelijk dat de positie van de directeur
veiligheidsregio in de wet verankerd
moest worden. Daarom wordt dit
onderwerp ook opnieuw in het VB van 16
mei geagendeerd middels bijgevoegd
bestuurlijk standpunt.

6.

Gestandaardiseerde
informatievoorziening

Opgenomen in hoofdstuk 4.2 van de
Strategische Agenda.

7.

Doorontwikkeling veiligheidsberaad

Is opgenomen in hoofdstuk 4.2 van de
strategische agenda onder de benaming
“positionering Veiligheidsberaad”.
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8.

Nieuwe inhoud

Een aanvulling op de strategische agenda
betreffen de drie gezamenlijke
doelstellingen samen met het ministerie
van VenJ. Deze doelstellingen zijn
benoemd in hoofdstuk 4.1 en zijn geheel
nieuwe in deze Strategische Agenda.
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A.7.d
Startdocument gezamenlijke doelstellingen
1. Inleiding
De Minister van VenJ en het VB hebben aangegeven te komen met een gezamenlijke agenda ten
behoeve van doorontwikkeling van de veiligheidsregio’s. Van deze gezamenlijke agenda maken ook
gezamenlijke doelstellingen met een landelijke doorwerking op inhoudelijke thema’s deel uit. In dit
startdocument wordt de probleemstelling, ambitie en de vervolgaanpak weergegeven op die
inhoudelijke thema’s. De volgende stap is uitwerking, waarvoor onder punt 4 al een eerste
beschrijving is gegeven. De gezamenlijke doelstelling vormen de uitwerking van de voorwaartse
agenda. Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat de geformuleerde ambities in deze notitie een
aanvulling of impuls vormen op reeds in gang gezette acties en activiteiten.
Welk probleem lossen we op?
Overheid, bedrijfsleven en burgers hebben een belangrijke gezamenlijke verantwoordelijkheid om
risico’s te beheersen, rampen en crises te bestrijden en bij te dragen aan de lokale, regionale en
(inter)nationale veiligheid . Zij vormen daarbij als het ware een keten waarbij de zwakste schakel de
sterkte bepaalt. De verantwoordelijkheden van alle veiligheidspartners dienen duidelijk
geformuleerd en complementair te zijn. Van de zijde van de overheid ligt een belangrijke
verantwoordelijkheid bij de veiligheidsregio’s die tot taak hebben op regionaal niveau de
rampenbestrijding en crisisbeheersing te organiseren en zich daarbij voor te bereiden op de in de
regio en in omliggende gebieden aanwezige risico’s. Voor een aantal thema’s zijn de
veiligheidsregio’s onderling sterk afhankelijk van elkaar en van andere crisispartners om als bevoegd
gezag deze verantwoordelijkheid in te kunnen vullen. Het betreft in het bijzonder de thema’s (1)
waterveiligheid en in het bijzonder overstromingen, (2) nucleaire veiligheid en
stralingsbescherming en (3) continuïteit en veerkracht van de samenleving. Juist op die thema’s is,
in die onderlinge afhankelijkheidsrelatie, nog onvoldoende sprake van een integrale aanpak. Plannen
van het Rijk, veiligheidsregio’s en andere crisispartners sluiten onvoldoende op elkaar aan en ook in
de operationalisering van die plannen is verbetering van samenwerking van belang, bijvoorbeeld bij
het opleiden, trainen, bijscholen en oefenen.
Eén van deze partners is de rijksoverheid. Vanuit de overheid dienen de verantwoordelijkheden
(beheer en gezag) te worden waargemaakt. Ten aanzien van risico’s en veiligheidsincidenten dienen
inwoners en bedrijven binnen de gemeente en veiligheidsregio te kunnen rekenen op adequate
overheidsinformatie en goed voorbereide handelingsperspectieven. Het is de verantwoordelijkheid
van lokale, regionale en nationale gezagsdragers om inwoners tijdig, eenduidig en adequaat te
informeren over risico’s en veiligheidsincidenten, over de gevolgen ervan en hoe te handelen om
deze gevolgen te minimaliseren.
Gezamenlijke meerjarige ambities gericht op de voorbereiding en uitvoering van deze drie thema’s
vormen een startpunt om aan de collectieve verantwoordelijkheid van partijen een meer integrale
invulling te geven. Maar met ambities alleen zijn we er niet: het zal vooral aankomen op het
realiseren van de gezamenlijke ambities. Elke veiligheidsregio afzonderlijk en in afstemming met
elkaar via het Veiligheidsberaad is daarvoor verantwoordelijk en binnen de rijksoverheid kan een
beroep worden gedaan op de coördinerende verantwoordelijkheden van de Minister van VenJ ten
aanzien van de andere ministeries en de nationaal georganiseerde veiligheidspartners. Alle partijen
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committeren zich aan de realisatie van de doelstellingen, zowel inhoudelijk als procedureel en
procesmatig.
2. Inhoudelijke thema’s
A.

Waterveiligheid, overstromingen

Achtergrond
De huidige toetsing van de primaire waterkeringen laat zien dat circa 40% van de waterkeringen en
kunstwerken niet aan de huidige norm voldoet. Daarnaast constateren experts dat de kans op
dijkdoorbraken als gevolg van instabiliteit (piping) veel hoger is dan gedacht en gewenst. Dit
betekent dat veiligheidsregio’s en anderen (meer dan tot voor kort gedacht) rekening moeten
houden met de mogelijkheid van een overstroming.
Blijvende aandacht voor de waterveiligheid is en blijft daarom de komende decennia van cruciaal
belang voor de leefbaarheid en de economie van Nederland. In 2015 wordt voor heel Nederland een
nieuw Waterveiligheidsbeleid vastgesteld op basis van het Meerlaagse veiligheidsprincipe van
preventie (laag 1), ruimtelijke ordening (laag 2) en rampenbeheersing (laag 3). Deze meerlaagse
veiligheid richt zich zowel op het verkleinen van de kans op een overstroming als op het beperken
van de gevolgen ervan. De grootste inspanning blijft gericht op het voorkomen van overstromingen.
Aan de derde laag, de rampenbeheersing bij overstromingen, werken de ministeries van VenJ, IenM,
EZ en Defensie, de waterbeheerders en de veiligheidsregio's samen. Ieder vanuit hun eigen
verantwoordelijkheid, maar vanuit het besef dat het uiteindelijk om een gezamenlijke
verantwoordelijkheid gaat, wat betekent dat de “koppelvlakken” robuust dienen te zijn. Op dit
moment is onvoldoende helder wie welke rol heeft en interactie/ aansluiting van plannen is
onvoldoende.
Gezamenlijke ambitie
Veiligheidsregio’s, Rijk (I&M, VenJ) en water- en netwerkbeheerders hebben als gezamenlijke
ambitie het ontwikkelen van een adequate rampenbeheersing bij (dreigende)overstromingen , als
integraal onderdeel van meerlaagsveiligheid (dus in samenhang met waterkeringen en ruimtelijke
inrichting), door effectieve samenwerking in risico- en crisisbeheersing. Hiervoor is een adequate
structuur nodig waarmee de waterkolom en veiligheidskolom in de voorbereiding met elkaar
verbonden worden wat betreft de rampenbeheersing bij overstromingen. Van Rijk,
veiligheidsregio’s en andere crisispartners wordt verwacht dat deze de effecten van mogelijke
maatregelen bij (een dreigende) overstroming vooraf kennen en in staat zijn om gegeven de
beschikbare tij, ruimte en capaciteiten optimale beslissingen te nemen en goed samen te werken.
Dit betekent dat zij aan moeten kunnen geven wat wel en niet van elkaar kunnen verwachten en
hoe zij met verschillende dreigingssituaties moeten kunnen omgaan. Dit vereist verder
gebiedsgerichte en regio-overstijgende samenwerking versterk , alsmede de samenwerking Rijkregio’s, zowel in de preparatie en respons, om samenhangende waterveiligheidsstrategieën uit te
werken, te implementeren, uit te voeren en te verbeteren. Om dit te realiseren is een gedeelde en
onderhouden kennis en informatiebasis nodig, door het ontwikkelen, ontsluiten en delen van
kennis, informatie, ervaring en expertise, onder meer in databestanden en
beslissingsondersteunende systemen.
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B.

Continuïteit en veerkracht van de samenleving, voorkomen van maatschappelijke
ontwrichting door grootschalige uitval

Achtergrond
Door een toegenomen verwevenheid en afhankelijkheid van de samenleving met vitale processen is
het cruciaal dat er wordt geïnvesteerd op informatiepreparatie en samenwerking vanuit het
perspectief van de veiligheidsregio als netwerkorganisatie. De kans op langdurige uitval van ICT of
electriciteitsvoorzieningen, met als gevolg een maatschappelijke ontwrichting, is een reëel scenario.
Veiligheidsregio’s hebben als doel dat partijen elkaar op het cruciale moment elkaar weten te
vinden. Onderdeel hiervan is dat de contacten en afspraken zijn tussen de veiligheidsregio’s en de
vitale (veelal private) partners op orde zijn. In 2014 wordt op nationaal niveau (publiek-privaat)
opnieuw gedefinieerd wat de vitale organisaties zijn voor Nederland (nationaal belang), dat leidt tot
zogenaamde roadmaps. Het is van belang dat de veiligheidsregio’s hierop aansluiten en afspraken
maken over (de voorbereiding) op crisisbeheersing. Daarnaast is het voor een goede voorbereiding
voor de rampenbestrijding en crisisbeheersing van de veiligheidsregio’s ook belangrijk om inzichtelijk
te hebben welke andere vitale functies relevant zijn binnen de regio (regionaal belang). De te maken
afspraken met vitale partners (nationaal en regionaal) behelzen afspraken over alertering,
alarmering, planvorming, opleiden, trainen, oefenen en risico- en crisiscommunicatie. Naast het
instrument van modelconvenanten zal moeten worden onderzocht welk instrumentarium past bij de
netwerksturing in geval van grootschalige uitval. Hierbij hoort ook de thematiek van
maatschappelijke onrust, verstoring en cybercriminaliteit.
De primaire verantwoordelijkheid voor de continuïteit van de vitale infrastructuur ligt bij de vitale
sectoren, waaronder het relevante vakdepartement en de vitale organisaties. De veiligheidsregio’s
hebben de verantwoordelijkheid om in hun eigen regio effectief en adequaat te kunnen reageren op
de consequenties van uitval, verstoring of aantasting van de vitale functies voor onze samenleving.
Het is noodzakelijk de consequenties van een eventuele uitval het hoofd te kunnen bieden. Regio’s
dienen daarom in nauw contact te staan met de vitale sectoren, om aan de voorkant en tijdens een
crisis op de meest efficiënte en effectieve wijze te kunnen handelen. Het Ministerie van Veiligheid
en Justitie heeft een coördinerende verantwoordelijkheid voor de bescherming van vitale
infrastructuur van nationaal belang. Die verantwoordelijkheid strekt zich uit tot de integrale aanpak
en samenhang op het terrein van crisisbeheersing.
Gezamenlijke ambitie
Uitval, verstoring of aantasting van de continuïteit van de samenleving kan alleen worden
voorkomen of geminimaliseerd door effectief samen te werken in risico- en crisisbeheersing. De
veiligheidsregio’s , het rijk en de crisispartners maken daartoe verdere concrete afspraken op het
terrein van alertering, alarmering, planvorming, opleiden, trainen, oefenen en risico- en
crisiscommunicatie, die aantoonbaar bijdragen aan de robuustheid en veerkracht van de
samenleving. Ook is een nadere duiding via roadmaps nodig bij welke vitale sectoren de
kwetsbaarheid het grootst is en welke dus met voorrang moeten worden opgepakt.
C.

Nucleaire veiligheid en stralingsbescherming

Achtergrond .
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Vanwege de nationale impact van een nucleair of radiologisch incident binnen de Nederlandse
grenzen ( bijv. tijdens een nucleair transport of binnen een kerncentrale) of bij een buitenlandse
centrale bij de grens (Doel, Tihange, Emsland) is de adequate voorbereiding op een dergelijk incident
van groot belang.
Op Rijksniveau zijn zowel Min VenJ als Min EZ, Min IenM en Min VWS belangrijke departementen op
dit terrein, maar ook andere departementen zoals Min SZW. De verschillende
verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in onder meer in internationale wet- en regelgeving (via
IAEA), de Kernenergiewet, de Wet Veiligheidsregio’s, het Nationaal Plan Kernongevallenbestrijding
(onder herziening) en onderliggende stukken en het Nationaal Handboek Crisisbesluitvorming.
Naast het Rijk (op het gebied van onder meer vergunningverlening en toezicht) hebben de regio’s
(individueel en via het IFV en VB) een groot aantal verantwoordelijkheden. Zowel in de
voorbereiding (risicocommunicatie, materieel, training, planvorming) als in de organisatie van de
crisisbeheersing (organisatie eerste crisisuren, crisiscommunicatie, informatiemanagement,
evacuatie) hebben Rijk en regio’s eigenstandige verantwoordelijkheden die goed op elkaar dienen te
worden afgestemd en aangesloten. Waar bijvoorbeeld de beleidsverantwoordelijkheid voor het
nucleaire- en stralingsdossier primair is belegd bij het Rijk vragen de operationele praktijkrisico's om
inzicht, awareness en uitvoerende verantwoordelijkheid van Rijk, regio's, exploitanten én overige
partners (zoals Defensie, Nationale Politie, RIVM). Kortom er is sprake van een gezamenlijke
verantwoordelijkheid.
Bij het invulling geven aan deze gezamenlijke verantwoordelijkheid voor risico- en crisisbeheersing
rondom stralingsincidenten wordt specifiek aandacht gevraagd voor onder meer de harmonisering
van de adviesstructuur (met Crisisexpertteam) en de organisatie van de nafase en herstel. Zeker bij
een nucleair incident zal, gezien de potentiële enorme maatschappelijke impact, het gezamenlijk
invulling geven aan de organisatie van de “ramp na de ramp” om een gemeenschappelijke
inspanning vragen.
De grens tussen verantwoordelijkheden van het Rijk, exploitant, veiligheidsregio’s en overige
betrokken partners hebben in het verleden, mede op basis van evaluaties van incidenten (zoals
Fukushima) en oefeningen, aanleiding gegeven tot vragen om verduidelijking. Afstemming tussen
bestuurlijke niveaus loopt vast in een mix van belangen, verschillende beelden en talen,
bijvoorbeeld:
- Juridisch kader versus praktijk
- Bestuurlijk versus operationeel
- Rijk versus regio
- Bron- versus effectregio
- Economie versus veiligheid
- Chemisch versus stralingsongeval.
Gezamenlijke ambitie
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Veiligheidsregio’s, Rijk (primair EZ,I&M, VenJ, VWS, SZW), exploitanten en andere crisispartners
hebben als gezamenlijke ambitie om door effectieve samenwerking in risico- en crisisbeheersing
(inclusief nafase/herstel) adequaat te kunnen reageren op een nucleair of radiologisch incident,
binnen of buiten de eigen landsgrenzen. Van Rijk, veiligheidsregio’s en andere crisispartners
wordt verwacht dat deze de effecten van mogelijke maatregelen bij (een dreigende)
stralingsincident vooraf kennen en in staat zijn om gegeven de beschikbare ruimte en capaciteiten
optimale beslissingen te nemen en goed samen te werken. Dit betekent dat zij aan moeten kunnen
geven wat wel en niet van elkaar kunnen verwachten en hoe zij met verschillende dreigingsituaties
moeten kunnen omgaan. Dit vereist enerzijds de gebiedsgerichte en regio-overstijgende
samenwerking tussen bron- en effectregio’s te versterken (ook grensoverschrijdend). Anderzijds
vraagt het om versterking van de samenwerking tussen Rijk-regio’s, zowel in de preparatie en
respons, om samenhangende nucleaire veiligheidsstrategieën uit te werken, te implementeren, te
trainen, op te leiden en beoefenen, uit te voeren en te verbeteren. Om dit te realiseren is een
gedeelde en onderhouden kennis en informatiebasis nodig, door het ontwikkelen, ontsluiten en
delen van kennis, informatie, ervaring en expertise, onder meer in databestanden en
beslissingsondersteunende systemen.
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3. Generieke elementen in de gezamenlijke aanpak
Om de beschreven ambitie te realiseren zullen het Rijk, de veiligheidsregio’s (en overige
crisispartners) in de voorbereiding op de drie thema’s invulling gegeven moeten geven aan de
volgende generieke elementen:
-

-

-

-

-

-

-

Transparante verantwoordelijkheidsverdeling; wie is waarvoor (juridisch) verantwoordelijk
in de koude en warme fase. Eventuele witte plekken hierin moeten worden geïdentificeerd
en over de invulling ervan moeten gezamenlijke afspraken worden gemaakt.
Resultaat moet zijn op elkaar afgestemde risicobeoordeling en planvorming op nationaal
(Nationale Risicobeoordeling, Nationale crisisplannen) en regionaal niveau (Regionale
beleidsplannen – inclusief het risicoprofiel - crisis- en rampbestrijdingsplannen) en tussen de
regio’s onderling, waar nodig ook landgrensoverschrijdend. Risico’s moeten op een
vergelijkbare wijze beoordeeld worden. (unité de doctrine).
Vergelijkbare aanpak (transparant en realistisch) en landelijk inzicht in beschikbare
capaciteiten (personeel, kennis en middelen).
Focus op de koppelvlakken van de verschillende samenwerkingspartners.
Een goede informatiepositie vergt een goed netwerk en overlegstructuren ten behoeve van
de uitwisseling van kennis en informatie en de opbouw hiervan. De veiligheidsregio’s en het
Rijk vervullen hierbij als netwerkorganisatie een belangrijke rol. Zij moeten goed zicht
hebben op de crisispartners binnen en buiten de veiligheidsregio. Met deze crisispartners
worden landelijke samenwerkingsafspraken gemaakt en deze worden geïmplementeerd in
de regionale plannen.
De randvoorwaarden en effecten van mogelijke maatregelen (zoals evacuatie) bij een
(dreigend) incident zijn inzichtelijk, zodat binnen de beschikbare tijd en ruimte optimale
beslissingen genomen kunnen worden.
Structureel inpassen van de thema’s in de cyclus van opleiden, trainen, bijscholen, oefenen
en onderzoek op regionaal en landelijk niveau.
Landelijke afspraken over risico- en crisiscommunicatie, waaronder handelingsperspectieven
(in aansluiting op Eenheid in verscheidenheid). Burgers weten hoe te handelen bij een
calamiteit. De Veiligheidsregio geeft daaraan concreet inhoud en vorm in haar reguliere
risicocommunicatie
Landelijke afspraken over het organiseren van veerkracht vanuit het perspectief van
resilience. Primair is dat een verantwoordelijkheid van de regio’s/gemeenten waar echter
wel afstemming plaats dient te vinden met het Rijk over de te bieden
handelingsperspectieven.
Het maken van afspraken tussen Rijk en regio’s over structurele kennisontsluiting rondom
deze drie thema’s. Bestaande expertisecentra zoals het CKV op nucleair dienen een
duidelijke positie te krijgen van en voor de regio’s richting het Rijk en daarbij aansluiting te
vinden bij het ANVS. De positie van het IFV is daarbij ondersteunend aan de regio’s gezien
haar wettelijke taken op het gebied van onderwijs, kennis en onderzoek.

Bovenstaande elementen zullen per thema nader uitgewerkt worden ten behoeve van een integrale,
gezamenlijke, projectmatige aanpak. Daarbij zal per element aangegeven worden wat het te
bereiken deelresultaat is, wie hiervoor verantwoordelijk is en wanneer het gerealiseerd is.
Aandachtspunt hierbij is aansluiting bij de bestaande generieke crisisbeheersingsstructuur en
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ontwikkeling naar harmonisering tussen veiligheidsregio’s die reeds in gang is gezet op een aantal
terreinen.
4. Vervolgproces
Bovenstaand zijn op basis van de generieke elementen drie inhoudelijke thema’s beschreven waarop
samenwerking beter gestalte moet krijgen. Een volgende stap hierin is een verdere concretisering
van het vervolgproces, waarbij een projectmatige aanpak nodig is om binnen de gestelde condities
een van te voren gedefinieerd resultaat op te leveren.
Voorstel is de drie inhoudelijke thema’s te zien als drie projecten cq. werkgroepen, geleid door een
projectmanager. Boven deze drie projecten ressorteert de stuurgroep die de kaders voor de
uitvoering geeft en toezicht houdt op de realisatie van de doelstellingen binnen de gestelde termijn.
Ook het bestuur maakt deel uit van deze stuurgroep.
Elke projectleider stelt een projectplan op waarin ten minste de volgende thema’s zijn uitgewerkt:
a) Wat is precies de opdracht
Op basis van bovenstaande beschrijving van de inhoudelijke thema’s moet voldoende
SMART gemaakt worden wat er precies het resultaat is van het project.
b) Wie is de opdrachtnemer
Voldoende duidelijk moet worden wie deze opdracht (als projectleider) gaat uitvoeren.
c) Hoe is de financiering beoogd
Er moeten afspraken zijn gemaakt over de wijze waarop eventuele financiering
vormgegeven dient te worden.
d) Op welke wijze borgen we de gemaakte afspraken
Deze borging of codificering kan op verschillende manieren plaats vinden, middels een
intentieverklaring, wetswijziging of opname in het regionaal crisisplan
e) Wat is de voortgang
In een bijgevoegde planning moet aandacht zijn voor de relevante milestones.
Na vaststelling in het Veiligheidsberaad van 16 mei, worden bovenstaande elementen nader
uitgewerkt en wordt tevens een start gemaakt met de uitvoering van de projecten. Inzet is dat de
uitwerking ultimo 2014 gereed moet zijn en dat de afspraken begin 2015 daadwerkelijk worden
geïmplementeerd in de regionale plannen, zoals het Regionaal Crisisplan.
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Datum vergadering

DB Veiligheidsberaad

16-05-2014

Onderwerp: CONCEPT BESTUURLIJK STANDPUNT POSITIE DIRECTEUR VEILIGHEIDSREGIO
Voorstel:
Het Veiligheidsberaad wordt gevraagd:
 In te stemmen met het geformuleerde bestuurlijke standpunt aangaande de positie van de
directeur veiligheidsregio.
Context en aanleiding
Het onderwerp betreffende de positie van de directeur veiligheidsregio is al eerder besproken, in het
Veiligheidsberaad van 14 februari 2014. De voorgestelde lijn was toen om de positie in de Wet
Veiligheidsregio’s te verankeren. Na discussie in het Veiligheidsberaad hierover is uiteindelijk in deze
vergadering besloten dat slechts in de wet moet worden opgenomen “dat er een directeur in iedere
veiligheidsregio is”. Verder dient niet gespecificeerd te worden hoe de taken, bevoegdheden en/of
organisatorische inbedding van de functie van directeur eruit ziet.
Op 18 maart jongstleden heeft er een overleg plaatsgevonden tussen de minister van Veiligheid en
Justitie en de DB leden van het Veiligheidsberaad. In vervolg op de adviezen door de commissie
Hoekstra is de wenselijkheid besproken om per regio één duidelijk aanspreekpunt voor het
veiligheidsbestuur te hebben. De functie van directeur laat zien wie er namens het bestuur, met name
in de voorbereiding (koude fase), verantwoordelijk is. Een wettelijke verankering van de functie van
directeur veiligheidsregio is niet perse noodzakelijk, als de veiligheidsregio’s tot een gezamenlijke
afspraak hierover komen. De wijze waarop de veiligheidsregio’s inhoud geven aan deze afspraak is
ieders eigen verantwoordelijkheid. Het gaat erom dat alle regio’s tot uitvoering van deze afspraak
komen. De wijze waarop de functie van directeur in de regio wordt georganiseerd kan variëren van
een zelfstandige functie, tot een combinatie met een bestaande functie. Belangrijk hierbij is dat er
sprake moet zijn van continuïteit in de uitoefening.
Omdat deze procedure afwijkt van het eerdere voorstel om slechts de functie van directeur in de wet
op te nemen, is een nieuwe agendering van dit punt van belang.
Aan u wordt gevraagd in te stemmen met het volgende concept-standpunt inzake de functie van
directeur veiligheidsregio:
Elke veiligheidsregio kent de functie van directeur, die namens het veiligheidsbestuur als eenduidig
aanspreekpunt optreedt en binnen de regio de samenhang bewaakt en regie verzorgt. De
organisatorische uitwerking hiervan kan per regio verschillen. Het kan een zelfstandige functie
betreffen of in combinatie met een andere functie, waarbij wel nadrukkelijk wordt gevraagd om
continuïteit daarin te bewaken. Deze afspraak maakt dat een wettelijke verankering van de positie
directeur veiligheidsregio niet nodig is.
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A.8
Informatienotitie Veiligheidsregio Hollands Midden
1. Algemeen
Onderwerp:

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

Stand van zaken
- OOV alert
- Noodcommunicatievoorziening
- Schade jaarwisseling
Algemeen Bestuur

Opgesteld
door:

R. Knaap (BGC)

Datum:

26 juni 2014

A.8

Bijlage(n):

3

T. Bruinsma (DB)
R. Bitter (VD)

Status:

Informerend

2. Toelichting
OOV Alert
In de Veiligheidsregio Hollands Midden(VRHM) is het belsysteem OOV Alert in gebruik bij 23
gemeentelijke crisisorganisaties. OOV Alert is een geautomatiseerd telefonisch
waarschuwingssysteem. Met OOV Alert is het mogelijk in zeer korte tijd meerdere functionarissen
van de gemeentelijke crisisorganisaties automatisch te alarmeren.
In de bijlage staat een overzicht van de testresultaten.
Noodcommunicatievoorziening
De noodcommunicatievoorziening (NCV) wordt gezien als last resort, in het geval dat de vaste
telefoonlijnen en mobiele telefoonlijnen niet meer functioneren.
Welke NCV- aansluitingen zijn er
- Een gemeente heeft minimaal één NCV aansluiting;
- De brandweer heeft NCV aansluitingen bij de GMK en vier strategische locaties in de VRHM;
- De politie heeft NCV aansluitingen bij de GMK en vier strategische locaties in de VRHM;
- De GHOR heeft NCV aansluitingen bij bureau GHOR en in het ROT;
Reguliere testen
In de VRHM zijn de gemeenten verdeeld over vier clusters. De vier clusters voeren samen met de
hulpdiensten om de twee maanden een test uit van de NCV door daadwerkelijk te bellen met de
NCV. In augustus 2013 is afgesproken dat ook de hulpdiensten de NCV test starten. In de bijlage
staat een overzicht van de testresultaten.
Schade jaarwisseling
Op verzoek van het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden is voor het eerst een
regionaal overzicht opgesteld van de hoogte van het schade bedrag naar aanleiding van de
vernielingen tijdens de jaarwisseling 2013-2014. Lokaal kunnen gemeenten het schadebedrag
specificeren. Vijf gemeenten hebben geen schadebedrag doorgegeven. Voor de overige
gemeenten komt het schade bedrag op circa € 194.000,-.
In de bijlage staat een overzicht van een schadebedrag per gemeente.

3. Communicatie
Het Algemeen Bestuur van de VRHM ontvangt de stand van zaken met betrekking tot het
oefenen / testen van OOV alert, NCV en een overzicht van de schade ten gevolge van de
vernielingen tijdens de jaarwisseling 2013-2014 in de 23 gemeenten in de VRHM.
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4. Bijlagen
-

Overzicht stand van zaken OOV alert;
Overzicht stand van zaken NCV testen;
Overzicht schade jaarwisseling 2013-2014.

5. Historie besluitvorming
De notitie is ter kennisneming voorgelegd aan de Veiligheidsdirectie op 24 maart 2014 en het
Dagelijks Bestuur op 10 april 2014.
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Gemeente
Alphen a./d Rijn
Bodegraven Reeuwijk
Gouda
Hillegom
Kaag en Braassem
Katwijk
Leiden gehele organisatie
Leiden Opvang
Leiden Schade
Leiderdorp
Lisse
Nieuwkoop
Noordwijk
Noordwijkerhout
Oegstgeest gehele crisisorg.
Oegstgeest hoofden en TL
Teylingen
Voorschoten
Waddinxveen
Zoeterwoude
Zuidplas
Bergambacht
Nederlek
Ouderkerk
Schoonhoven
Vlist
Totaal

Aantal
deelnemers
116
77
191
54
112
171
44
22
22
41
99
75
135
64
61

dec. 2012

x
x

x

jan. 2013

feb. 2013

x
x
x
x
x

mrt-13

x
x
x

x

apr-13 mei-13

xx
x

x
x
x
x

x

x
x

jul-13

aug-13

x
x

x
x
x

jun-13

x-x
x
x

x

x

okt-13

dec-13

jan-14

feb-14

mrt-14

apr-14

mei-14

jun-14

4e kwartaal test gepland
x
x

x
x

x
x

x

x
x
x

x

x

x
x
x
x

x
x

x
x

x
x

x
x
x
x
x

x

x

nov-13

x

x

x
x
x

sep-13

x
x
x
x

x
x
x

x

x
x

x

x
x

x
x

x

x
x

131
144
145
26
133
258

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x

x
x

x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x

x
x
x
x
x
x
x

x

x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x

x
x

x
x
x
x
x
x

x
x

x

x

x
x

x
x
x
x
x

2077

Legenda
Periodieke test minimaal 1 keer in de 3 maanden uitgevoerd
Periodieke test langer dan 3 maanden geleden
Periodieke test langer dan 6 maanden geleden
Test gepland
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Gemeente
GRIP 5

Nummer

17385
Leiden GBT
17586
Leiden Stadshuis
17551
Leiden TBZ
17599
Leiden Tweelinghuis
17421
Leiden Politie
17198
Leiden RBT
17199
Leiden RBT
17005
Leiden ROT
70240
Leiderdorp
17119
Oegstgeest
17115
Voorschoten
17110
Zoeterwoude
17394
Hoogheemraadschapvan Rijnland

datum
7-4-2014
Nee
Ja
Nee
Nee
Ja
Ja
Ja
Ja
Starter
Ja
Ja
Ja
Ja

2-6-2014
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Legenda

Nee

Periodieke test minimaal 1 keer in de 3 maanden uitgevoerd
Periodieke test langer dan 4 maanden geleden
Periodieke test langer dan 6 maanden geleden
Nummer inactief
Niet opgenomen of storing
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Gemeente
Duin en Bollen
Hillegom
Katwijk
Katwijk Politie
Lisse
Noordwijk

Nummer

25164
70144
17447
25160

Datum
11-9-2013 13-11-2013
Ja
Ja
Ja
Starter
Nee
Nee
Starter
Ja

Noordwijkerhout
Teylingen (SSH)
Teylingen (VHT)
Teylingen (VHT)

17120
25163
25294
25295
25301

Ja
Ja
Nee
Nee
Nee

Noordwijk Brandweer
Noordwijk Politie
Katwijk Brandweer

70200
17446
17376

Nee
Nee
Nee

8-1-2014
ja
nee
nee
Starter

Nee
Nee
Nee
Nee
Nee

nee
ja
nee
nee
nee

Nee

ja

12-3-2014 14-5-2014
Ja
Starter
Ja
Nee
Nee
Nee
Starter
Ja
Ja
Ja
Ja
Nee
Ja

Ja
Ja
Nee
Nee
Nee

nvt
nvt

Legenda

Nee

Periodieke test minimaal 1 keer in de 3 maanden uitgevoerd
Periodieke test langer dan 4 maanden geleden
Periodieke test langer dan 6 maanden geleden
Nummer inactief
Niet opgenomen of storing
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Gemeente
Midden Holland

Nummer

Datum
11-10-2013

Bergambacht
Nederlek
Ouderkerk
Schoonhoven
Vlist
Bodegraven-Reeuwijk
Gouda
Waddinxveen
Zuidplas
GHOR
GMK Brandweer
GMK Politie
Oasen hoofd kantoor
Oasen zuivering
Hoogheemraadschap
Schieland Krimpenerwaard
Gouda brandweer
Gouda politie

2-12-2013

6-1-2014 10-2-2014

18184
18201
18199
18197
18192
17139
18172
18220
18200
17323
17327
17439
18526
18535

ja
ja
ja
ja
ja
Starter
nee
ja
nee
ja
ja
ja
nee

ja
ja
ja
ja
ja
ja
nee
Starter
ja
ja
ja
ja
ja

ja
ja
ja
ja
nee
ja
ja
ja
ja
Starter
ja
ja
nee
ja

18291
18130
18329

ja

nee

nee
ja
ja

ja
ja
ja
ja
Nee
ja
Starter
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja

ja
ja
ja

4-6-2014
ja
ja
Starter
ja
ja
ja
Nee
ja
Nee
ja
Nee
ja
Nee
ja

ja
Nee
ja

Legenda
Periodieke test minimaal 1 keer in de 3 maanden uitgevoerd
Periodieke test langer dan 4 maanden geleden
Periodieke test langer dan 6 maanden geleden
Nummer inactief
Ingesprek toon
Nee

Niet opgenomen of storing
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Gemeente
Rijn & Veenstreek

Nummer

Datum

Alphen aan den Rijn
Alphen Brandweer
Alphen Politie
Kaag en Braassem
Nieuwkoop (Ter Aar)
Nieuwkoop (Nieuwveen)

17130
17424
17445
17108
70250
17598

7-10-2013
ja
ja
ja
S
ja
ja

Boskoop
Rijnwoude

17129
17109

ja
ja

3-2-2014
ja
Nee
Nee
S
ja
ja

7-4-2014
Ja
Nee
Nee
Ja
Ja
S

Legenda

S
Nee

Periodieke test minimaal 1 keer in de 3 maanden uitgevoerd
Periodieke test langer dan 4 maanden geleden
Periodieke test langer dan 6 maanden geleden
Nummer inactief
Starter
Niet opgenomen of storing
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Gemeente
Schade 2013-1014
Alphen aan den Rijn
Bergambacht
€ 8.250,00
Bodegraven-Reeuwijk
€ 6.000,00
Boskoop
Alphen
Gouda
Hillegom
€ 9.841,38
Kaag en Braassem
€ 25.000,00
Katwijk
Leiden
Leiderdorp
€ 10.120,00
Lisse
€ 17.500,00
Nederlek
€ 5.000,00
Nieuwkoop
Noordwijk
€ 7.780,00
Noordwijkerhout
€ 14.000,00
Oegstgeest
€ 10.000,00
Ouderkerk
€ 1.850,00
Rijnwoude
Alphen
Schoonhoven
€ 1.940,00
Teylingen
€ 8.811,00

Vlist
Voorschoten
Waddinxveen
Zoeterwoude
Zuidplas

Totaal
Geen rekening met
wel of geen BTW
gehouden

€ 1.800,00
€ 11.552,00
€ 12.500,00
€ 2.000,00
€ 40.000,00

€ 193.944,38
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A.9
Informatienotitie Veiligheidsregio Hollands Midden
1. Algemeen
Onderwerp:

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

Incidentbestrijdingsplan
recreatieplassen Hollands
Midden
Algemeen Bestuur

Opgesteld door:

D. (Erik) van
Wijngaarden (BHM)

Datum:

26 juni 2014

A.9
J. Wienen (DB)
H. Meijer (VD)
-

Bijlage(n):
Status:

Informatief

Datum:

-

2. Toelichting
Op 12 juni 2014 heeft het Dagelijks Bestuur kennis genomen van het besluit van de
Veiligheidsdirectie d.d. 19 mei 2014 om in totaal tien informatiekaarten voor de binnen de regio
Hollands Midden gelegen recreatieplassen vast te stellen.
Het betreft hier de plassen: Oosterduinsemeer, Valkenburgsemeer, Klinkenbergerplas,
Kagerplassen, Braassemermeer, Zegerplas, Langeraarse plas, Nieuwkoopse plassen,
Reeuwijkse plassen en de recreatieplas Crimpenerhout.
De informatiekaarten voor de incidentbestrijding op de Rottemeren en Zevenhuizerplassen zijn
niet bijgevoegd. De informatiekaarten voor deze twee plassen worden momenteel ontwikkeld in
samenwerking met de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR). Het door de VRHM
ontwikkelde format voor incidentbestrijding op recreatieplassen wordt ook hierbij gebruikt. De op
te leveren multidisciplinaire en interregionale informatiekaarten worden naar verwachting eind
tweede kwartaal 2014 door beide veiligheidsregio’s opgeleverd.
De informatiekaarten zijn van toepassing voor alle (geheel) binnen de Veiligheidsregio Hollands
Midden gelegen recreatieplassen. Voor de informatiekaarten is een zelfde opzet gebruikt wat de
leesbaarheid en het gebruiksgemak ten goede komt. Voor de noordzijde van de Kagerplassen
zijn afspraken gemaakt met de Veiligheidsregio Kennemerland.
Bij het inwerkingtreden van de informatiekaarten vervallen de bestaande
incidentbestrijdingsplannen voor de Kagerplassen, Braassemermeer, Nieuwkoopseplassen en
Zegerplas.
Dit project heeft aanzienlijke vertraging opgelopen door dat de kwaliteit van het kaartmateriaal
voor de informatiekaarten onvoldoende is gebleken. De kaarten waren ‘korrelig’ van opzet en
straatnamen en symbolen waren slecht leesbaar. Diverse in- en externe partijen zijn betrokken
om deze kwaliteit van het geografisch kaartmateriaal op het gewenste niveau te krijgen.
Uiteindelijk is intern een modus gevonden om met behulp van het computerprogramma
‘Bluebeam’ de kwaliteit van genoemd kaartmateriaal te verbeteren.
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Met de Veiligheidsregio Kennemerland zijn afspraken gemaakt over de coördinatie bij incidenten
op de Kagerplassen. Bij onbekendheid met de exacte locatie van het incident zal de VRHM in
eerste instantie de coördinatie op zich nemen. Bij duidelijkheid over de locatie van het incident zal
de veiligheidsregio op wiens grondgebied het incident plaats heeft gevonden deze coördinatie op
zich nemen.

3. Implementatie en communicatie
Implementatie van de informatiekaarten vindt plaats via het MDOP. Medio 2014 worden de
informatiekaarten multidisciplinair beoefend.

4. Bijlagen
Vanwege de vertrouwelijkheid van de informatie worden de informatiekaarten niet meegezonden
met de vergaderstukken van het Algemeen Bestuur. De informatie is te vinden in de DB stukken
van 12 juni 2014.
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A.10

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

Informatiekaart partners
‘Omgevingsdiensten’
Algemeen Bestuur

Opgesteld door:

R. Cové (BHM)

Datum:

26 juni 2014

A.10

Bijlage(n):

N.v.t.

J. Wienen (DB)
H. Meijer (VD)
N.v.t.

Status:

Informatief

Datum:

N.v.t.

2. Toelichting
Op 14 februari 2013 is een samenwerkingsconvenant ondertekend tussen de beide
omgevingsdiensten (Omgevingsdienst Midden-Holland en Omgevingsdienst West-Holland) in
Hollands Midden en de Veiligheidsregio Hollands Midden.
De samenwerking die uit dit convenant voortvloeit sluit aan op het beleidsplan 2012 - 2015 van de
VRHM, waarin gesteld wordt dat de focus in deze periode ligt op het versterken van de generieke
crisisorganisatie. De samenwerking met partners is hierbij als één van de vier prioriteiten gesteld
om daartoe te komen.
Met de vaststelling en ondertekening van het convenant is de samenwerking tussen de
Veiligheidsregio Hollands Midden en de beide omgevingsdiensten formeel bekrachtigd en is
gestart met de implementatie van de afspraken in het convenant. Het convenant kent
uiteenlopende afspraken die voornamelijk betrekking hebben op de samenwerking op het gebied
van risicobeheersing en crisisbeheersing.
Om de huidige samenwerkingsafspraken voor de ‘warme’ fase te borgen en praktisch te maken,
zijn deze door de convenantpartijen samengevat in een informatiekaart ‘Omgevingsdiensten’.
Doelgroep van deze informatiekaart zijn de crisisfunctionarissen van de VRHM (incl. GMK) en de
crisisfunctionarissen van de beide omgevingsdiensten.
In de informatiekaart is ook aandacht besteed aan de samenwerkingsafspraken m.b.t.
milieuzaken tussen VRHM en gemeenten Katwijk, Noordwijk, Noordwijkerhout en Voorschoten.
Dit zijn gemeenten die tijdens de ondertekening van het convenant zelf nog de gemeentelijke
milieutaken uitvoerden of hadden overgedragen aan een andere externe partij.
Gemeente Noordwijk heeft inmiddels de gemeentelijke milieutaken overgedragen aan
Omgevingsdienst West-Holland. De werkafspraken met betrekking tot de crisisbeheersing voor de
gemeenten Katwijk, Noodwijkerhout en Voorschoten zijn opgenomen in de informatiekaart
‘Omgevingsdiensten’ d.d. 26 maart 2014. Er zijn geen ontwikkelingen bekend wanneer de
genoemde gemeenten eventueel hun milieu en/of bouwtaken gaan overdragen naar een
omgevingsdienst. Met de omgevingsdiensten is afgesproken dat zij ons informeren over
wijzigingen.
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3. Implementatie en communicatie
Op 12 juni 2014 heeft het Dagelijks Bestuur kennis genomen van het besluit van de
Veiligheidsdirectie d.d. 19 mei 2014 om de informatiekaart vast te stellen.
De informatiekaart is per 13 juni 2014 van kracht en wordt verspreid over de crisisfunctionarissen
van de VRHM en de beide omgevingsdiensten in Hollands Midden. De leden van de werkgroep
multidisciplinaire planvorming (MDOP) verspreiden de kaart onder alle crisisfunctionarissen uit de
eigen kolom die actief zijn binnen de verschillende crisisteams van de VRHM. De secretaris van
MDOP draagt zorg voor de verspreiding van deze kaart bij de multidisciplinaire
crisisfunctionarissen van de crisisteams (voorzitters, IM-functionarissen, communicatieadviseurs
ROT en woordvoerders CoPI). De vertegenwoordigers van de omgevingsdiensten dragen zorg
voor de implementatie en verspreiding van de kaart binnen de eigen (crisis)organisatie.
De Informatiekaart wordt in hard-copy ter beschikking gesteld in de mappen van het CoPI en
ROT. Een digitaal exemplaar wordt geplaatst in het LCMS.
Deze informatiekaart is in 2012 voor het eerst vastgesteld, de update heeft plaatsgevonden
vanwege wijzigingen in de contactgegevens en het werkgebied.

4. Bijlagen
Vanwege de vertrouwelijkheid van de informatie worden de informatiekaarten niet meegezonden
met de vergaderstukken van het Algemeen Bestuur. De informatie is te vinden in de DB stukken
van 12 juni 2014.
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A.11
Informatienotitie Veiligheidsregio Hollands Midden
1. Algemeen
Onderwerp:

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

Voortgangsrapportage
implementatie plan van
aanpak Professionalisering
Crisiscommunicatie
Algemeen Bestuur

Opgesteld door:

L. Weber (BGC)

Datum:

26 juni 2014

A.11

Bijlage(n):

-

T. Bruinsma (DB)
R. Bitter (VD)
-

Status:

Informatief

Datum:

-

Kernboodschap:
Op 14 november 2013 is het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM)
akkoord gegaan met het plan van aanpak Professionalisering Crisiscommunicatie, fase 2. De
implementatie verloopt voorspoedig. Op 1 juli 2014 zijn de regionale pools voor de afgesproken
rollen opgeleid en kunnen zij in voorkomende gevallen worden ingezet.

2. Toelichting
Om de voortgang van de Professionalisering te bewaken is eind 2013 een werkgroep
Implementatie Professionalisering Crisiscommunicatie opgericht, bestaande uit de voorzitter van
de Werkgroep Communicatie, een MOV’er, de communicatieadviseur crisiscommunicatie van de
Brandweer HM, een communicatieadviseur van de Gemeente Leiden en de piketcoördinator .
Deze werkgroep komt eens in de twee maanden bijeen om de voortgang te bespreken. Zij
brengen aan de hand van onderliggende voortgangsrapportage verslag uit aan de
portefeuillehouder Communicatie, de werkgroep Communicatie, gemeentesecretarissen, MOV’ers
en hoofden van de afdeling communicatie van de gemeenten in de VRHM.
Om ervoor te zorgen dat de professionalisering van de regionale crisiscommunicatie continu
aandacht krijgt, is het nodig afspraken te maken over beheer en borging. Die afspraken hebben
betrekking op de uitvoering, monitoring en evaluatie van dit plan van aanpak en op de organisatie,
beheer en het opleiden, trainen en oefenen van de pool en de piketgroepen/reservebank.
Elk half jaar wordt het onderwerp ‘evaluatie stand van zaken professionalisering regionale
crisiscommunicatie’ geagendeerd bij de Werkgroep Communicatie. Dit agendapunt wordt
voorbereid door de piketcoördinator en de voorzitter van de werkgroep. De bespreking in de
werkgroep resulteert in een kort voortgangsverslag, dat ter kennisgeving aan de Regiegroep
Gemeentesecretarissen wordt aangeboden.
Een maal per jaar wordt de evaluatie uitgevoerd in aanwezigheid van de portefeuillehouder en
mogelijk andere betrokkenen. Verantwoording aan andere gremia gebeurt via de reguliere
bestuurlijke vergadercyclus van de VRHM.
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3. Voortgang
Sinds besluitvorming in het Algemeen Bestuur van 14 november 2013 zijn de volgende
onderdelen gerealiseerd:
1. Aanstelling piketcoördinator
2. Werving en selectie reservebankkandidaten voor 3 harde piketfuncties
(Communicatieadviseur ROT; HTOC (v/h TLC) en Communicatieadviseur (R)BT
3. Samenstelling 10 pools
a. Belegde rollen
i. 10 x Teamleider Pers- en Publieksvoorlichting
ii. 10 x Teamleider Analyse en advies (v/h Coördinator Analyse en
Strategie)
iii. 10 x Communicatieadviseur (v/h Strategisch Communicatieadviseur)
iv. 10 x informatiecoördinator/omgevingsanalist
v. 4 x webredacteur Crisis.nl
vi. Elke gemeente (23): Redacteur Web en Social media (v/h
Webredacteur), ondersteuner taakorganisatie Communicatie (v/h
algemeen ondersteuner)
b. Poollijst updaten
4. Organisatie opleidingen voor de niet getrainde pools (Redacteur Web en Social media,
Teamleider Analyse en Advies, Teamleider Pers- en publieksvoorlichting en
informatiecoördinator/omgevingsanalist en strategisch communicatieadviseur).
5. Opnemen opleidingsaanbod voor lokale rollen en gemeentelijke afdelingen Communicatie
in BGC-catalogus.(m.i.v. najaar 2014)
6. Vanaf 12 december 2013 is het bovenregionaal team crisiscommunicatie beschikbaar
voor advies en ondersteuning bij crises. Veiligheidsregio’s en gemeenten kunnen een
beroep doen op het team. Het team is 24 uur per dag en 7 dagen per week inzetbaar.
Vanuit de Veiligheidsregio Hollands Midden zijn voor dit team twee experts geselecteerd.

Ad 1 Piketcoördinator
De piketcoördinator is aangesteld sinds 1 november 2013.
Ad 2 Werving en selectie reservebankkandidaten 3 harde piketfuncties
Alle harde piketfuncties hebben twee reservebankkandidaten, waardoor nieuwe opgeleide
instroom gewaarborgd is.
Uitzondering is de pool van de Hoofden Taakorganisatie Communicatie. Op dit moment loopt het
selectieproces nog van 2 kandidaten voor de reservebank.
Ad 3 Zachte piketpools:
In de lijn met de wens van de VRHM om aan te sluiten bij de taakkaarten van GROOTER, is
gekeken naar de communicatierollen. De taakkaarten zijn op 15 mei ter vaststelling aan de
regiegroep voorgelegd.
Ad 4: Opleidingen
In het eerst half jaar van 2014 zijn voor bovenstaande functies de volgende opleidingen gepland:
•

donderdag 10 april – 9.00-16.00 uur – functieopleiding Teamleider Pers- en
publieksvoorlichting
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•
•
•
•

dinsdag 22 april – 9.00-16.00 uur – functieopleiding communicatieadviseur (team analyse en
advies)
woensdag 23 april – 9.00-16.00 uur – functieopleiding redacteur Web en Social Media
donderdag 12 juni – 8.30-16.00 uur – functieopleiding omgevingsanalisten /
informatiecoördinatoren
maandag 30 juni – 10.00-17.00 uur – functieopleiding Teamleider Analyse en advies

Voor de reservebankkandidaten van de 3 harde piketgroepen en de 3 ‘nieuwe’ harde piketters is
onderstaande 2 daagse opleiding gepland:
•
•

maandag 17 maart – 10.00-15.30 uur – competentietraining persoonlijke effectiviteit dag 1
donderdag 24 april – 10.00-15.30 uur – competentietraining persoonlijke effectiviteit dag 2

Ad 5: Opleidingsaanbod in productcatalogus mono-OTO BGC
Afgesproken is dat het opleidingsaanbod voor communicatie wordt opgenomen in de
productcatalogus van mono OTO. Aan de productcatalogus van 2014 wordt op dit moment nog
gewerkt. Opleidingen worden op basis van inventarisatie ad hoc ingekocht.

4.

Wat wordt er nog gerealiseerd in 2014?

Oefeningen
Op 10 november 2014 zal een grote oefening gerealiseerd worden voor alle
communicatieadviseurs met een rol in de crisiscommunicatie. Over twee dagdelen verspreid zal
getracht worden zoveel mogelijk piketters aan bod te laten komen.
Op dit moment wordt nog gewerkt aan de uitwerking van deze oefening.
Ook wordt dit jaar nog een alarmerings- en opkomstoefening georganiseerd. Aan de uitwerking
van deze oefeningen wordt eveneens nog gewerkt.
Jaarkalender (overzicht van alle activiteiten, oefeningen, bijeenkomsten etc)
Er is op dit moment een jaarkalender Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO) beschikbaar gesteld
op de website van de Veiligheidsregio Hollands Midden.
Binnen de VRHM is men bezig met de aanschaf van AG5. Dit systeem biedt ook mogelijkheden
voor het maken van een jaarkalender. Het wachten is nog op definitieve aanschaf. Tot die tijd zal
de jaarkalender in pdf-vorm op de website blijven verschijnen.
OOV-Alert
Alle regionale expertrollen zijn opgenomen in OOV-Alert. Aan de hand van een tweetal scenario’s
worden de expertrollen (vanaf 1 juli 2014) gealarmeerd.
Werkinstructie en taakkaarten
Voor alle harde piketfuncties is een werkinstructie opgesteld. Deze is geactualiseerd en
beschikbaar gesteld aan de piketters, gemeentesecretarissen, MOV’ers en hoofden van de
afdeling communicatie binnen de gemeenten.
Voor de zachte piketrollen is een werkinstructie aan- en afmelding van de pool opgesteld. Deze is
beschikbaar gesteld aan de communicatieadviseurs, gemeentesecretarissen en MOV’ers.
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Schema Informatievoorziening Crisiscommunicatie
In de bijlage is een schema informatievoorziening crisiscommunicatie opgenomen.
In dit schema is opgenomen welke producten, door welk middel aan wie wordt opgeleverd. Het is
een overzicht dat zich nog verder zal ontwikkelen.
Start rollen crisiscommunicatie
Besloten is officieel met de rollen in de crisiscommunicatie van start te gaan op 1 juli 2014, zodat
alle rollen op dat moment de opleiding hebben afgerond. De laatste opleiding vindt plaats op 30
juni 2014.
Kwaliteitsontwikkeling piketters communicatie VRHM
Voor de werving en selectieprocedure van de harde piketters en voor de zachte piketrollen binnen
communicatie is een werkafspraak gemaakt. Deze worden op de website van de VRHM
geplaatst.
Een aantal leden van de werkgroep Communicatie zal i.s.m. de werkgroep mono-OTO de
opleidingsbehoefte inventariseren en er zal een traject voor de kwaliteitsontwikkeling van de
piketters worden gestart.
Voor de schaduwadviseurs die tijdens oefeningen meekijken met de deelnemende piketters wordt
een evaluatieformulier ontwikkeld, dat tevens ondersteuning kan bieden voor
kwaliteitsontwikkeling van de piketters.

5. Implementatie en communicatie
Deze voortgangsrapportage wordt gedeeld met de Werkgroep Communicatie,
Gemeentesecretarissen, MOV’ers en hoofden van de afdeling communicatie binnen de
gemeenten van de VRHM.
6.

Bijlagen

Schema informatievoorziening Crisiscommunicatie
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Schema informatievoorziening Crisiscommunicatie

A.11.a
Doelgroep

Website

VRHM-breed
Bestuur

Nieuwsbrief

Mail

Yammer

Platform

Reguliere overleggen

x
Relevante
Communicatiedocumenten

GS'en

x

x

Voortgangsdocument

Productcatalogus

Voortgangsdocument

Alarmeringsafspraken
Implementatieplan
MOV'ers

x

Productcatalogus

Voortgangsdocument

Alarmeringsafspraken
Implementatieplan
Voorstel inrichting rollen
Werkinstructie piketters
Opleidingsinfo
Oefeningeninfo
Hoofden Communicatie

x

Productcatalogus

Beleid Social
Media

Alarmeringsafspraken
Implementatieplan
Voorstel inrichting rollen
Werkinstructie piketters
Werkinstructie aan- en afmelding
zachte piketpoollijst
Regionale poollijst ter revisie
Opleidingsinfo
Communicatieadv
Piket-commadvs

Relevante functie doc's

x

Alarmeringsafspraken

Beleid Social
Media

x

Productcatalogus

Productcatalogus

Alarmeringsafspraken

Alarmeringsafspraken
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Voortgangsdocument

Werkinstructie piketters

Werkinstructie piketters

Opleidingsinfo
Oefeningeninfo
Zachte piket poolleden
communicatie

x

Alarmeringsafspraken
Werkinstructie piketters
Werkinstructie aan- en afmelding
zachte piketpoollijst
Opleidingsinfo
Oefeningeninfo

Werkgroep Comm

x

Vergaderstukken

Vergaderstukken

1x per half jaar
voortgangsdocument

Communicatieplannen
Implementatieclub
Communicatie

x

Voortgangsdocument
Implementatie Crisiscommunicatie

Voortgangsdocument

Voortgang opleidingen
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2. Toelichting
Bestuurlijk is afgesproken dat de uitvoering van het multidisciplinaire Regionaal Beleidsplan
VRHM in de normale P&C-cyclus wordt opgenomen. Om de voortgang van het Regionaal
Beleidsplan VRHM, de werkplannen van de multidisciplinaire werkgroepen en overige bestuurlijke
besluiten (o.a. naar aanleiding van evaluaties, systeemtest) te kunnen monitoren, is een
voortgangsrapportage ontwikkeld.
Resultaten
De eerste twee jaar van het Regionaal Beleidsplan zijn gepasseerd. Geconcludeerd kan worden
dat veel actiepunten voortvarend zijn opgepakt. De nu voorliggende voortgangsrapportage blikt
terug op de eerste drie maanden van dit jaar en geeft aan wat de behaalde resultaten zijn. De
uitkomsten zijn inzichtelijk gemaakt via een zogenaamd ‘stoplichtensysteem is (groen=conform
planning, oranje= vraagt aandacht, rood= planning loopt uit)’.
Beleidsprioriteit 1: Versterking gemeentelijke kolom
De uitvoering van de actiepunten voor beleidsprioriteit ‘versterking gemeentelijke kolom’ liggen op
koers. Belangrijkste ontwikkeling voor de Oranje Kolom is het vervolg op en de effecten van het
(landelijke) traject ‘bevolkingszorg op orde/Bevolkingszorg 2025’. Samen met de uitkomsten van
de scan 2-meting, de discussie over het normenkader, zal deze ontwikkeling voor de regio verder
worden uitgewerkt.
Beleidsprioriteit 2: Samenwerking met partners
In partnerschappen wordt goed geïnvesteerd. De netwerkorganisatie krijgt steeds meer vorm.
Ook in projecten (bijv. informatiepreparatie hoogwater) wordt het partnerschap breed ingezet.
Aandachtspunten zijn de borging en het beheer van afspraken. In de uitvoering is oefenen een
aandachtspunt.
Beleidsprioriteit 3: Informatiemanagement
Een aantal onderwerpen vraagt nog bijzondere aandacht, zoals blijkt uit de in 2013 gehouden
systeemoefening Sleutelhanger. Informatiemanagement/netcentrisch werken is er daar één van.
Er wordt dit jaar flink geïnvesteerd in opleidingen voor de sectie Informatiemanagement (IM). Ook
wordt geïnvesteerd in het samenspel tussen IM’ers van de verschillende crisisteams en tussen
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IM’ers en Operationeel Leiders in het ROT. De landelijk aangereikte LCMS-formats worden
geïmplementeerd. De regionale invoering van het handboek IM loopt vertraging op vanwege
stagnatie in het landelijke traject. Het netcentrisch werken in sommige monodisciplines vraagt om
versterking. Op landelijk niveau wordt een visie ontwikkeld over crisispartners die toegang
hebben/krijgen op LCMS. Hoewel het landelijk traject stagneert is het wenselijk deze ontwikkeling
af te wachten. Het project informatiepreparatie Hoogwater wordt benut als showcase om te
onderzoeken hoe informatiemanagement kan bijdragen aan het kunnen nemen van goede
besluiten.
Beleidsprioriteit 4: Crisiscommunicatie
Na de vaststelling van het plan van aanpak professionaliseren crisiscommunicatie, fase 2 in het
AB van november 2013 is voortvarend van start gegaan met de implementatie ervan. De
komende periode staat in het teken van het uitwerken van de mogelijkheden van nieuwe
communicatietechnologieën en sociale media.
Risicobeheersing
Door capaciteitsproblemen loopt het opstellen van een multidisciplinaire visie op risicobeheersing
en het nieuwe, wettelijk op te stellen Regionaal Risicoprofiel vertraging op. Ook de werving van
de coördinatiepunten (evenementen/risicobeheersing) heeft vertraging opgelopen die doorwerkt
in de uitvoering van andere activiteiten. De verwachting is dat de nieuwe functie van
evenementencoördinator eind mei wordt ingevuld waarna de achterblijvende prestaties kunnen
worden ingelopen.
Op basis van nieuwe inzichten in risicocommunicatie, ingegeven door een sessie met een externe
deskundige, is besloten risicocommunicatie anders in te steken. Besloten is om de beschikbare
capaciteit in te zetten op het ontwikkelen van een webpagina Hollands Midden Veilig! Deze nieuw
te ontwikkelen website wordt aan de website van de VRHM toegevoegd om zo aan de nieuwe
inzichten van de risicocommunicatie te voldoen. De campagne Uitval Nutsvoorzieningen vervalt
hiermee.
Incidentbestrijding en herstel
Alarmering en opschaling blijven aandachtspunten zoals gebleken is uit de in 2013 gehouden
systeemtest Sleutelhanger. Deels ligt de verklaring hiervoor in het feit dat een aantal
1
verbeteracties is uitgesteld totdat de verhuizing van de meldkamer naar De Yp heeft
plaatsgevonden. Deels is een aantal acties nog niet opgepakt (bijvoorbeeld monitoren en oefenen
van opkomsttijden). Daarnaast blijken niet alle doorgevoerde verbeteracties afdoende te werken
zoals de controlemaatregel rondom de alarmering door de CaCo. Op basis van de
geconstateerde verbeterpunten voor alarmeren en opschalen uit de systeemtest Sleutelhanger
wordt een aanvullende analyse opgesteld, voorzien van conclusies en aanbevelingen.
Bedrijfsvoering
Het traject rondom M-A-M ligt op koers. Tevens is de gestart met de implementatie van de nieuwe
werkwijze bij de evaluatie van GRIP-incidenten. Een aantal actiepunten dat samenhangt met de
meldkamer kan nog niet uitgevoerd worden.

1

Mede nav de systeemoefening 2012 is een integrale analyse alarmeren opgesteld met bijbehorende verbeteracties
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3. Kader
Het regionaal beleidsplan VRHM 2012-2015, de jaarwerkplannen 2013 van de multidisciplinaire
werkgroepen en bestuurlijk afspraken n.a.v. evaluaties, etc.

4. Implementatie en communicatie
De voortgangsrapportage verschijnt drie keer per jaar.
Op basis van de geconstateerde verbeterpunten uit de systeemtest Sleutelhanger (2013) wordt
een aanvullende analyse opgesteld, voorzien van conclusies en aanbevelingen.

5. Bijlagen
De voortgangsrapportage VRHM januari - maart 2014.

6. Historie besluitvorming
DB 12-06-2014: kennis nemen van de voortgangsrapportage VRHM januari-maart 2014.
VD 19-05-2014: vaststellen van de concept-voortgangsrapportage VRHM januari-maart 2014.
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A.12.a

Voortgangsrapportage
VRHM
januari - maart 2014

Versie:
Datum:
Betreft:
Besluitvorming:
Documentbeheer:

1.0
Mei 2014
Voortgangsrapportage Regionaal Beleidsplan periode 1-1-2014 t/m 31-03-2014
Veiligheidsbureau VRHM

Agendapunt A.12.a AB VRHM 26-06-2014

Voorwoord
Voor u ligt de eerste voortgangsrapportage van het jaar 2014 van de Veiligheidsregio Hollands Midden
(VRHM). Het is bedoeld als stuurinstrument voor de Veiligheidsdirectie en verschijnt drie keer per jaar. De
eerste keer na drie maanden, de tweede na zeven maanden, de laatste na elf maanden.
De voortgangsrapportage geeft een momentopname van de uitvoering van de jaarschijf 2014 van het
Regionaal Beleidsplan VRHM en de actiepunten die voortkomen uit evaluatierapporten (o.a. Tops,
systeemtest ‘Paperclip’).
De voortgangsrapportage geeft antwoord op de vraag: ‘worden de voorgenomen activiteiten uit het
Beleidsplan en evaluatierapporten uitgevoerd binnen de grenzen van tijd, kwaliteit en capaciteit’. Op basis
van de gerealiseerde uitvoering van de jaarplannen van de kolommen en de multidisciplinaire
1
werkplannen van de werkgroepen wordt de voortgangsrapportage opgesteld.
Als alles volgens planning verloopt, scoort een activiteit groen. Daar wordt dan ook geen toelichting op
gegeven. Als een activiteit in dit jaar zeker niet meer gerealiseerd kan worden, is de score rood. Uiteraard
volgt er dan een toelichting op wat er aan de hand is. Als er op één van de aspecten tijd, kwaliteit en
capaciteit verstoring optreedt of een ander risico speelt, wordt de kleur geel gegeven. Ook dan volgt er
een toelichting én wordt uitgelegd op welke wijze geprobeerd wordt bij te sturen om het resultaat zo
mogelijk alsnog te halen. Als een actiepunt is afgerond, is dat gearceerd aangegeven. De scores worden
gegeven op basis van de uitkomsten van de voortgang van de jaarplannen en werkplannen die zijn
opgenomen in de bijlage.
In het eerste deel van de voortgangsrapportage vindt u de voortgang van de actiepunten die voortkomen
uit evaluatierapporten zoals die van de systeemtest ‘Paperclip’. In het tweede deel komt de uitvoering van
het Regionaal Beleidsplan aan de orde.
De concept-voortgangsrapportage VRHM wordt eerst in het HO besproken. De kolommen en de
multidisciplinaire werkgroepen leveren de input hiervoor aan (de scores en toelichtingen op de vier
beleidsprioriteiten, risicobeheersing, incidentbestrijding en herstel, bedrijfsvoering en
kwaliteitszorgsysteem en de stand van zaken van de jaar- en werkplannen).
Hierna vindt bespreking van de voortgangsrapportage in de Veiligheidsdirectie plaats en worden de
kleurscores en toelichtingen (al dan niet aangepast) door de Veiligheidsdirectie vastgesteld.

1

Het betreft de werkplannen van de GHOR, GMK, Oranje Kolom en de Brandweer en de multidisciplinaire werkplannen van MDRB,
MDOP, MDOTO, MDNCW, MDI en MDC.
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Deel I
Actiepunten die voortkomen uit evaluatierapporten
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Integrale analyse alarmeren personen en instanties door de GMK
Hollands Midden
Aanleiding
Tijdens de systeemtest ‘Paperclip’ in 2012 is gemeld dat enkele functionarissen niet gealarmeerd zijn door
de GMK, terwijl dat gelet op de GRIP-situatie wel had gemoeten. Ook bij een aantal eerdere GRIPsituaties is twijfel ontstaan of sommige functionarissen onterecht niet zijn gealarmeerd.
Dit is aanleiding geweest om te onderzoeken of er daadwerkelijk sprake is (geweest) van een structurele
(gedeeltelijk) falende alarmering en of eventuele oorzaken daarvan van technische, organisatorische of
menselijke aard zijn.
Op basis van een analyse van de werkwijze bij alarmering en de aspecten die een rol kunnen spelen bij
eventuele fouten in de alarmering zijn verbetermaatregelen voorgesteld.
Het Algemeen Bestuur VRHM heeft in haar vergadering van 28 maart kennis genomen van de eventuele
oorzaken van (gedeeltelijk) falende alarmering. Besloten is onderstaande actiepunten ter verbetering van
het alarmeringsproces uit te (laten) voeren onder verantwoordelijkheid van de Veiligheidsdirectie.
Legenda
Groen
Voortgang conform tijd, kwaliteit en capaciteit
Geel
Afwijking op tijd, kwaliteit, capaciteit
Maatregelen ter verbetering proces
alarmeren
Stap 1: de beslissing voor GRIP
1a Aanscherpen GRIP procedure
op het punt dat de burgemeester
(GRIP 3) en de voorzitter van de
veiligheidsregio (GRIP 4) de
beslissing tot het afkondigen van
GRIP 3 of GRIP 4 in overleg met
de Operationeel Leider ROT
nemen. De Operationeel Leider
(ROT) informeert daarover
vervolgens de Caco, die de
centralisten opdacht geeft tot
alarmeren
in geval van GRIP 4 stemmen
de voorzitter veiligheidsregio en
de Operationeel Leider ROT
expliciet af welke gemeenten
moeten worden gealarmeerd
(brongebied en effectgebied). [is
ook een verbeterpunt voor
processtap 2]
beslissing over het al dan niet
opnemen van ‘bestuurlijke

Actiehouder

Rood

Prestatie/doel wordt niet/niet tijdig gehaald
Actiepunt is afgerond

Voortgang

Toelichting op voortgang

MDOP
De taken, bevoegdheden en
verantwoordelijkheden van de functionarissen
tijdens een GRIP 3 of 4 situatie zijn
beschreven in de GRIP-regeling.
De procedurestappen zijn nog een keer onder
de aandacht gebracht van de Operationeel
Leiders. Dit onderwerp wordt tevens als
aandachtspunt meegenomen in de trainingen.
Het actiepunt kan hiermee worden beschouwd
als afgedaan.
De procedurestappen zijn nog een keer onder
de aandacht gebracht van de Operationeel
Leiders. Dit onderwerp wordt tevens als
aandachtspunt meegenomen in de trainingen.
Het actiepunt kan hiermee worden beschouwd
als afgedaan.

Het begrip ‘bestuurlijke GRIP’ lijkt in de praktijk
tot verwarring te leiden. Het gaat om het
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1b

1c

1d

GRIP’ in de uitgangspunten voor
opschaling in het Regionaal
Crisisplan of duidelijkheid
verschaffen over het alternatief
(ROT zonder CoPI) in
voorbereidingsscenario en in
scenario wel afstemming
gewenst maar geen
duidelijke/eenduidige
‘incident’locatie.
Herhaald onder de aandacht
brengen GRIP-procedure, in het
bijzonder voor GRIP 3 en GRIP
4 situaties als onderdeel van
Opleiden, Trainen en Oefenen
van crisisfunctionarissen
Blijvend aandacht besteden aan
de rol van de Caco om de
actuele GRIP-situatie te kennen,
de centralisten daarover te
informeren en de tijdige,
correcte alarmering (opschaling)
daarbij te laten uitvoeren en die
te controleren. [is ook een
verbeterpunt voor processtap 2]
Onderzoeken mogelijkheid
visuele weergave actueel GRIPniveau op de meldkamer

activeren van het ROT zonder een CoPI. Als
oplossing heeft het GMK het begrip
‘Voorbereidend ROT’ in GMS
geïmplementeerd, wat voorziet in activeren
van het ROT, zonder CoPI. Het actiepunt kan
hiermee worden beschouwd als afgedaan.

MDOTO

Dit vormt een standaard onderdeel van het
OTO- programma. Het actiepunt kan hiermee
worden beschouwd als afgedaan.

Manager
GMK HM

Na de oefening Paperclip is aan de
alarmering, per discipline, een pagercode
toegevoegd die door de Caco wordt
ontvangen. Bij opschaling zal de Caco 3 maal,
1 keer per discipline, een alarmering moeten
ontvangen. Hierdoor kan de Caco controleren
of de 3 disciplines daadwerkelijk zijn
opgeschaald. Actie is afgerond.

Manager
GMK HM

Onderzocht is, of op een vaste plek op de
GMK, CMK en ROT (Rooseveltstraat) een
presentatie kan worden aangebracht. Kosten
zijn ca €1500. In verband met geplande
verhuizing naar De Yp heeft de
Veiligheidsdirectie besloten hier nu geen actie
op te nemen c.q. in te investeren. In het
meldkamersysteem op de Yp wordt het Gripniveau geregistreerd en zichtbaar voor de
werkvloer weergegeven.
Tot de verhuizing HM (voorzien 27 mei 2014)
wordt extra aandacht besteed aan de CaCoinstructie op dit punt. Mocht de verhuizing van
de GMK HM onverhoopt niet op 27 mei
plaatsvinden, adviseert de manager GMK HM
dit systeem direct aan te schaffen.

Stap 2: het versturen van de alarmering door de centralist
2a Onderzoeken mogelijkheid
Manager
alarmering 1 druk op de knop
GMK HM

Technisch onderzoek heeft uitgewezen dat de
in HM bestaande meldkamersystemen niet
geschikt zijn voor alarmering met één druk op
de knop. Op de locatie De Yp is dit technisch

5
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2b

Vastleggen afspraken over
actualisatie alarmeringslijsten
crisisfunctionarissen per kolom

2c

Opstellen checklists 2 fase
alarmering voor functionarissen
die zelf moeten ‘door’ alarmeren

Mono/
coördinatie
manager
GMK HM

2d

Onderzoeken mogelijkheid
ander alarmeringssysteem
crisisfunctionarissen met
mogelijkheid voor controle
ontvangst alarmering en
terugmelden van de opkomst

Manager
GMK HM

2e

Aandacht centralist en Caco
voor maximale lengte pagertekst

Manager
GMK HM

e

Manager
GMK HM

wel mogelijk en afgesproken is dat de
brandweer de alarmering van alle hulpdiensten
(met één druk op de knop) dan uitvoert. Tot de
verhuizing (voorzien 27 mei 2014) wordt zowel
tijdens de evaluatie van evenementen als
tijdens de CaCo-instructie extra aandacht
besteed aan de volledigheid van de
alarmering.
De lijst is in december 2013 opnieuw
geactualiseerd. De verantwoordelijkheid voor
de actualiteit van de alarmeringslijsten ligt bij
de kolommen. Zij moeten zelf de wijzigingen
aan de GMK doorgeven. De GMK zal
periodiek (eens per 2 maanden) pro-actief
vragen om een controle van de actualiteit van
de gegevens.
Het effectgebied varieert per incident en de
alarmeringen kunnen daarom niet
geautomatiseerd worden. De te alarmeren
instanties zullen handmatig door het ROT
moeten worden aangereikt aan de GMK. Het
werkproces van het ROT is eind 2013
aangepast en wordt na de verhuizing van de
meldkamer beoefend (23 mei vindt een test
hiervan plaats door de functioneel
beheerders).
Er zijn systemen beschikbaar. Hiervoor is
aanschaf van nieuwe pager en een
abonnement noodzakelijk ( € 295 aanschaf en
€ 2,95 maand abonnement). In 2014 wordt het
P2000 netwerk encrypt waarvan nog
onbekend is wat de effecten voor de
apparatuur zal zijn. De Veiligheidsdirectie
heeft besloten dit actiepunt voor nu door te
schuiven na de verhuizing naar De Yp en het
samen met HGL aan te passen.
Tekst die het aantal van 140 karakters
overschrijdt, wordt rood gekleurd. De
hoeveelheid functionarissen bepaald deels de
lengte van het alarmeringsbericht. Dit heeft
een relatie met punt 2a. Landelijk wil de
beheerder meldkamersystemen
standaardiseren en zullen pagerteksten in de
toekomst landelijk beheerd gaan worden. De
Veiligheidsdirectie heeft besloten hier nu geen
actie op te nemen en het landelijk beleid af te

6
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2f

Opnemen pagertraining in OTOmomenten

MDOTO/
BGC

wachten.
Bij de uitreiking van de pagers geven de
technisch beheerders een pagerinstructie.
Daarnaast is er een eenvoudige handleiding
opgesteld voor het gebruik van de pagers.
Uitgezocht wordt of de handleiding naar alle
bestuurders is gestuurd. BGC onderzoekt de
mogelijkheid om de MOV’ers een rol te geven
bij het screenen van de pagers van de
bestuurders. Wekelijks vindt er een proefalarm
plaats.

Stap 3: de ontvangst van de alarmering door de gebruiker
Geen maatregelen
Stap 4: de opkomst van crisisfunctionarissen
4a Onderzoeken wenselijkheid en
Manager
mogelijkheid monitoring
GMK
HM/MDOP
alarmerings- en opkomsttijden
crisisfunctionarissen bij
oefeningen en incidenten

4b

Organiseer structureel
alarmerings- en
opkomstoefeningen

MDOTO

De GMK HM registreert de alarmeringstijden.
De GMK HM kan de opkomsttijden niet
(automatisch) registreren en het is onwenselijk
dat de crisisfunctionarissen naar de GMK HM
bellen voor de registratie van hun opkomsttijd.
Om die reden zou de registratie van
opkomsttijden een verantwoordelijkheid van de
betreffende teams en functionarissen zelf
moeten zijn. Dit is nog niet geregeld en zou
bijvoorbeeld in het crisisplan of werkproces
ROT (en andere crisisteams) kunnen worden
opgenomen. Er is opdracht aan MDOP
gegeven om een systeem voor het statussen
te bedenken. In het MOTOB zijn alarmeringsen opkomstoefeningen opgenomen. (zie ook
4b).
MDOTO stelt een handleiding op voor de
crisisteams om hun paraatheid regelmatig te
testen.

7
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Deel II
Actiepunten die voortkomen uit
Regionaal Beleidsplan
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1. Beleidsprioriteit 1: Versterking gemeentelijke kolom
Missie
De gemeenten zijn een belangrijk en onmisbaar onderdeel van de hoofdstructuur van de crisisorganisatie. Door invulling te geven aan het vastgestelde
regionale normenkader versterkt deze ‘vierde hulpverleningskolom’ haar crisisorganisatie.
Speerpunten:
De resultaten voor de versterking van de gemeentelijke kolom in de komende beleidsperiode zijn:
- Alle gemeenten voldoen op 1 januari 2014 aan het normenkader VRHM;
- De samenwerkingsvormen tussen de gemeenten zijn op 1 januari 2013 herijkt en in een blauwdruk vervat. De gemeente is zelf verantwoordelijk maar
kan haar taken in de crisisbeheersing samen met partners en andere gemeenten vormgeven. De samenwerking van de gemeentelijke crisisorganisatie
wordt bij voorkeur op districtelijk niveau vormgegeven en voor sommige onderwerpen op regionaal (veiligheidsregio) niveau. De implementatie volgt
gefaseerd.
- Het monodisciplinaire beleid opleiden, trainen en oefenen en de regie door Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing (BGC) is op 1 januari 2013
uitgewerkt;
- Alle gemeenten hebben het regionaal crisisplan op 1 januari 2014 geïmplementeerd. Dit heeft met name betrekking op de aanpassingen van de
processen in het deelplan bevolkingszorg;
- De doorontwikkeling netcentrisch werken is op 1 januari 2013 volledig geborgd binnen de gemeenten (voor uitvoering zie beleidsprioriteit
informatiemanagement);
Legenda
Groen
Geel

Voortgang conform tijd, kwaliteit en capaciteit
Afwijking op tijd, kwaliteit, capaciteit

nr actiepunt

Rood

Prestatie/doel wordt niet/niet tijdig gehaald
Actiepunt is afgerond

mono/ verantwoordelijk verantwoordelijk

reguliere 12 13 14 15 Status Toelichting

multi

directieniveau

uitvoering

bedrijfs-

mono

coördinerend

gemeentesecretarissen ja

X

X

hoofd BGC

X

X

voering
1 Uitvoeren lokale en districtelijke
verbeterplannen
2 Uitvoeren regionaal verbeterplan
2011

functionaris
mono

coördinerend
functionaris

ja

Concrete acties rondom informatiemanagement
(regionale piketgroep IM-BT en IC –TBZ zijn afgerond.

Agendapunt A.12.a AB VRHM 26-06-2014

3 Uitwerken blauwdruk

mono

samenwerkingsvormen gemeenten

coördinerend

gemeentesecretarissen ja

X

Zie jaarplan BGC 2012; discussienotitie

functionaris

samenwerkingsvormen is opgesteld. Is met GS’n en in
clusters nadrukkelijk thema geweest. Afronding heeft
plaatsgevonden in thema GS’n dd 28 november 2012.;
krijgt in de uitvoering vervolg in 2013 en verder.
Actiepunt is afgerond.

nr actiepunt

mono/ verantwoordelijk verantwoordelijk

reguliere 12 13 14 15 Status Toelichting

multi

directieniveau

uitvoering

bedrijfs-

mono

coördinerend

gemeentesecretarissen ja

voering
4 Uitrollen samenwerkingsverbanden
gemeenten
5 Uitvoeren vervolgmetingen (+1 en

X

X

X

Alle clusters zijn hier mee bezig. Tijd/tempo varieert.

functionaris
mono

+2) van de scan gemeentelijke

coördinerend

hoofd BGC

ja

X

X

Scan +1 is afgerond. Scan +2 is uitgevoerd. De

functionaris

gemeentelijke rapportages zijn definitief. De regionale

processen in 2012 en 2014

rapportage wordt opgesteld en besproken in DB en AB
juni.

6 Uitwerken en implementeren

mono

monodisciplinair OTO-beleidsplan

coördinerend

gemeentesecretarissen ja

X

X

X

X

en 2015.

gemeenten
7 Aanbieden van een jaarlijkse OTO

Door omstandigheden uitgesteld; eerste concept is
gereed, bespreking en implementatie volgt 2e helft 2014

functionaris
mono

producten catalogus cq OTO

coördinerend

hoofd BGC

ja

X

X

X

X

X

X

X

functionaris

jaarplan aan gemeenten
8 Vastleggen van de mate van

mono

geoefendheid en vakbekwaamheid

coördinerend

gemeentesecretarissen ja

Advies is uitgebracht en voor consultatie langs mov en
GS geweest. Eind 2e kwartaal 2014 volgt definitief

functionaris

per crisisfunctionaris (lokaal) in een

voorstel.

door de VRHM beschikbaar gesteld
systeem
9 Uitwerken deelplan bevolkingszorg

multi

van het regionaal crisisplan

regionaal

projectleider crisisplan

ja

X

gemeentesecretarissen ja

X

Afgerond, AB 8/11/12. Actiepunt is afgerond.

commandant
BHM

10 Implementeren deelplan
bevolkingszorg van het regionaal

mono

coördinerend

X

Actiepunt is afgerond.

functionaris

crisisplan

10
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Conclusie:
Belangrijke beweging voor de Oranje Kolom is het vervolg op en de effecten van het (landelijke) traject ‘bevolkingszorg op orde’. Samen met de uitkomsten
van de scan, de discussie over het normenkader zal deze ontwikkeling voor de regio worden uitgewerkt. Dit zal van invloed zijn op het ‘wat’ en het ‘hoe’
van het deelproces bevolkingszorg.

11
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2. Beleidsprioriteit 2: Samenwerking met partners
Missie
De VRHM ziet het als haar kerntaak om de partners in veiligheid met elkaar te verbinden en samenwerking te bevorderen. Deze samenwerking vindt plaats
op strategisch, operationeel en tactisch niveau en in alle fasen van de veiligheidsketen. Het kennen van elkaar, informatie delen en geoefend zijn draagt bij
aan een goede samenwerking tijdens incidenten of crises
Speerpunten:
- De VRHM bepaalt bij welke risico’s uit het risicoprofiel samenwerkingsafspraken met partners nodig zijn.
- De VRHM kent haar partners, deelt informatie met hen, maakt werkafspraken en oefent gezamenlijk (indien dit is afgesproken), opdat in geval van een
incident, ramp of crisis adequaat gehandeld wordt. De VRHM continueert de relatie met de partners waar zij al afspraken mee heeft. Dit zijn de
partners waar convenanten mee afgesloten zijn, het Openbaar Ministerie (OM) en milieudiensten.
- De VRHM heeft afspraken gemaakt over (wederzijdse) bijstand met omliggende veiligheidsregio’s en over de afstemming in geval van
grensoverstijgende incidenten. De VRHM zal samen met aangrenzende veiligheidsregio’s onderzoeken op welke gebieden de regio’s elkaar kunnen
versterken of ondersteunen.
Legenda
Groen
Geel

Voortgang conform tijd, kwaliteit en capaciteit
Afwijking op tijd, kwaliteit, capaciteit

nr actiepunt

Rood

Prestatie/doel wordt niet/niet tijdig gehaald
Actiepunt is afgerond

mono/ verantwoordelijk verantwoordelijk

regulier

multi

e

directieniveau

uitvoering

12 13 14 15 Status Toelichting

bedrijfsvoering
1 Uitvoeren benodigde

multi

directeur VRHM

voorzitter MDOP

ja

X

X

X

X

Heeft de aandacht bij invulling jaarplanningen

voorbereidingsacties t.b.v.
nationale rampscenario’s zoals
hoog water, pandemieën en uitval
van vitale infrastructuur samen
met partners
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nr actiepunt

mono/ verantwoordelijk verantwoordelijk

regulier

multi

e

directieniveau

uitvoering

12 13 14 15 Status Toelichting

bedrijfsvoering
2 Uitvoeren actielijsten van

multi

directeur VRHM

hoofd planvorming

bestaande convenanten, bepalen

BHM

of doorwerking naar bijvoorbeeld

(tbv 4 kolommen)

ja

X

X

X

ja

X

X

X

ja

X

X

X

X

ja

X

X

X

X

X

Loopt; zie ook werkplan 2014 MDOP

gemeenten nodig is en uitvoering
met partners evalueren en
convenanten zo nodig
actualiseren
3 Maken, uitvoeren, borgen en

multi

directeur VRHM

hoofd planvorming

monitoren afspraken met partners

BHM

ten behoeve van voorbereiding op

(tbv 4 kolommen)

incidenten
4 Vastleggen van

multi

directeur VRHM

hoofd planvorming

samenwerkingsafspraken met

BHM

partners in relatie tot het

(tbv 4 kolommen)

crisisplan
5 Afspraken met partners maken

multi

directeur VRHM

over bereikbaarheid, alarmering

BHM

en oefenen
6 Organiseren jaarlijks strategisch

hoofd planvorming
(tbv 4 kolommen)

multi

directeur VRHM

hoofd planvorming

ja

X

X

X

X

multi

directeur VRHM

hoofd planvorming

ja

X

X

X

X

overleg met partners
7 Afstemmen met zes omliggende
veiligheidsregio’s

Vindt i.s.m. de regio’s uit de provincie ZH plaats. Dit jaar is
Rotterdam RIjnmond de initiatiefnemer.
Gebeurt op verschillende thema’s (crisisplan, risicobeheersing, OTO,
crisisbeheersing)

Conclusie:
In partnerschappen wordt goed geïnvesteerd. De netwerkorganisatie krijgt steeds meer vorm. De convenanten en actielijsten helpen daarbij. Ook in
projecten (bv. Informatiepreparatie hoogwater) wordt het partnerschap breed ingezet. Aandachtspunten zijn borging en beheer van de afspraken. In de
uitvoering is oefenen een aandachtspunt.

13
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3. Beleidsprioriteit 3: Informatiemanagement
Missie
De VRHM brengt de komende jaren informatiemanagement op een hoger niveau. De VRHM wil bereiken dat de juiste informatie op de juiste wijze op het
juiste moment bij de juiste personen beschikbaar is, opdat bij incidenten, rampen en crises adequaat wordt opgetreden
Speerpunten:
De VRHM wil de komende jaren informatiemanagement met name voor de crisisorganisatie op een hoger niveau brengen. Hiertoe stelt de VRHM zich de
volgende doelen:
- De VRHM beschikt over een goed werkend LCMS.
- De VRHM voldoet aan wetgeving.
- De VRHM werkt volgens landelijke standaard.
- Fallback en uitwijklocaties zijn georganiseerd voor de hoofdstructuur en GMK.
Legenda
Groen
Geel

Voortgang conform tijd, kwaliteit en capaciteit
Afwijking op tijd, kwaliteit, capaciteit

nr actiepunt

Rood

Prestatie/doel wordt niet/niet tijdig gehaald
Actiepunt is afgerond

mono/

verantwoordelijk

verantwoordelijk

reguliere

multi

directieniveau

uitvoering

bedrijfs-

12 13 14 15 Status Toelichting

voering
1 Zorgen dat crisisfunctionarissen van alle multi
kolommen geëquipeerd zijn voor

directeur VRHM

voorzitter MDI
& voorzitter NCW

ja

X

X

X

MDI:
LCMS wordt stevig door ontwikkeld.

netcentrisch werken
MDNCW:
Voor de IM functies binnen de hoofdstructuur zijn
taakkaarten opgesteld die worden beoefend.
MDNCW organiseert deze oefeningen/trainingen
zelf, zonder inbreng MDOTO. Alle IM functionarissen
binnen de hoofdstructuur krijgen dit jaar een
opleiding aangeboden

14
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nr actiepunt

mono/

verantwoordelijk

verantwoordelijk

reguliere

multi

directieniveau

uitvoering

bedrijfs-

12 13 14 15 Status Toelichting

voering
2 Opnemen netcentrisch werken als vast

multi

onderdeel binnen opleiden, trainen en

regionaal

voorzitter MDOTO

ja

X

voorzitter NCW

ja

X

X

Is vast onderdeel geworden. Actiepunt is afgerond.

commandant BHM

oefenen
3 Invullen (piket)functies voor

multi

directeur VRHM

Is volledig gerealiseerd in 2012. Actiepunt is

informatiemanagement cfm de

afgerond.

blauwdruk bedrijfsvoering
informatiemanagement
4 Opstellen multidisciplinair beleidsplan

multi

directeur VRHM

voorzitter MDI

ja

X

X

multi

regionaal

projectleider

ja

X

X

commandant BHM

crisisplan

X

De laatste hand wordt hieraan gelegd.

informatiemanagement gericht op het
opzetten van een structuur, het maken
van werkafspraken en het beschikbaar
maken van middelen en verbinding
tussen de reguliere en crisisorganisatie
5 Beschrijven informatieproducten
(inclusief behoefte en beschikbaarheid)

De informatieproducten zijn beschreven in het
vastgestelde regionaal crisisplan. Is volledig

per proces uit het crisisplan
6 Hanteren van de in het crisisplan

gerealiseerd in 2012. Actiepunt is afgerond.
multi

beschreven informatieproducten

regionaal

Voorzitters MD

commandant BHM

NCW / MD OTO

ja

X

X

X

X

MDNCW: Producten vanuit NCW zijn hier wel op
gericht, maar hantering ervan komt bij het oefenen
nog onvoldoende uit de verf.
MDOTO: Informatieproducten kunnen
procesgebonden zijn. Inventarisatie van alle
informatieproducten per proces, voorafgaand aan
implementatie.

7 Aansluiten op landelijke
basisregistraties (vb gemeentelijke
basisadministratie, basis administratie

mono

leden VD voor
eigen kolom

voorzitter MDI

ja

X

X

X

X

Via LCMS plot en de geovoorziening is steeds meer
mogelijk. Daarnaast zijn mono-ontwikkeling hierin
behulpzaam (DBK, Witte kaart).

gebouwen, nieuw handelsregister) en bij
landelijke werkwijze
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nr actiepunt

mono/

verantwoordelijk

verantwoordelijk

reguliere

multi

directieniveau

uitvoering

bedrijfs-

12 13 14 15 Status Toelichting

voering
8 In gebruik nemen van (landelijke)

mono

geografische informatiesystemen die

leden VD voor

voorzitter MDI

onbekend

X

X

eigen kolom

aansluiten bij LCMS
9 Gebruikmaken van de standaard

multi

directeur VRHM

voorzitter MDI

ja

X

X

X

X

multi

directeur VRHM

voorzitter MDI

onbekend

X

X

X

X

multi

directeur VRHM

VERA wordt gehanteerd en doorvertaald naar HM.

uitwisselingsformatten en de NORA in
bestaande applicaties en opnemen als
standaardeis bij nieuwe applicaties
10 Gebruikmaken – indien mogelijk – van
landelijke applicaties, databases en
voorzieningen, waaronder LCMS 2.0,
digitale bereikbaarheidskaart,
GHOR4all, NL alert en
noodcommunicatievoorziening
11 Organiseren fallback faciliteiten voor het
Commando Plaats Incident (CoPI)

directeur middelen ja

X

Er zijn bestaande bijstandsafspraken door de

BHM

brandweer gemaakt. Daarnaast spreken we met
HGL over het meer uniform maken van de COPI
faciliteiten van beide VR’s. HGL starten binnenkort
met een nieuwe bak en hebben ons PvE gekregen
om inrichting, middelen en gebruiksconcept
enigszins op elkaar af te stemmen. Actiepunt is
afgerond.

12 Organiseren fallback faciliteiten en een

multi

directeur VRHM

uitwijklocatie voor het Regionaal

directeur middelen ja

X

X X

Voorlopige afspraken zijn gemaakt. Voor de

BHM

toekomst zijn de ontwikkeling rondom de Yp van

Coördinatiecentrum (RCC)

invloed (scenario’s wel/niet verhuizing RCC naar de
Yp zijn onderzocht en worden op een later moment
verder uitgewerkt).

nr actiepunt

mono/

verantwoordelijk

verantwoordelijk

reguliere

1

1

1

1

multi

directieniveau

uitvoering

bedrijfs-

2

3

4

5

Status

Toelichting

voering
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13 Organiseren fallback faciliteiten en

mono

uitwijklocatie voor BT in iedere

coördinerend

gemeente-

functionaris

secretarissen

ja

X

Uit de scan 2meting blijkt dat iedere gemeente
afspraken heeft gemaakt met andere

gemeente

clustergemeenten om in geval van nood elkaars
crisisstafruimten te kunnen gebruiken. Dit gebruik
wordt regelmatig beoefend\getest. Actiepunt is
afgerond.

14 Organiseren fallback faciliteiten en

multi

uitwijklocatie voor GMK
15 Organiseren geprotocolleerde
multidisciplinaire intake middels ProQ&A

Politiechef Eenheid manager GMK

ja

X

X

nee

X

X

Geregeld met de Yp – RR. Actiepunt is afgerond.

Den Haag
multi

directeur VRHM

manager GMK

X

Vanwege de toekomstige overgang van de GMK HM
naar de LMO, is de implementatie van
multidisciplinaire intake middels ProQ&A uitgesteld.
De implementatie van multidisciplinaire intake
middels ProQ&A is onderwerp geworden van
besluitvorming door betrokken ministers en de LMO
en is buiten de scope van de VRHM komen te
liggen. Dit actiepunt kan om die reden worden
afgevoerd. De meldkamer van de eenheid Den Haag
heeft zich bij de LMO aangemeld voor de pilot
multidisciplinaire intake middels ProQ&A. Actiepunt
kan worden afgevoerd.

Conclusie:
Informatiemanagement/netcentrisch werken vraagt expliciete aandacht. Komend jaar wordt veel geïnvesteerd in de opleiding van de sectie
informatiemanagement en het samenspel tussen de Informatiemanagers in de crisisteams en tussen de informatiemanager en Operationeel Leider.
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4. Beleidsprioriteit 4: Crisiscommunicatie
Missie
Crisiscommunicatie is cruciaal tijdens crisissituaties. De VRHM acht het van belang om burgers goed en tijdig te informeren en een handelingsperspectief
te geven. De VRHM moet klaar zijn om de sociale media in crisissituaties in te zetten. De VRHM past de nieuwe mogelijkheden die ontstaan om burgers
tijdig te alarmeren, daar waar mogelijk, toe.
Speerpunten:
Professionalisering crisiscommunicatie
- De VRHM is de spil bij de vormgeving van professionalisering van crisiscommunicatie. Als een incident een lange tijd aanhoudt, is het voor gemeenten
een te grote belasting het communicatieproces gedurende lange tijd zelfstandig uit te voeren. Daarom is samenwerking tussen gemeenten
noodzakelijk en moeten afspraken worden gemaakt om taken gezamenlijk op te pakken binnen de veiligheidsregio.
- In elke Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP)-fase is communicatie actief. Het generieke communicatienetwerk wordt
beschreven, inclusief rollen, verantwoordelijkheden en onderlinge samenhang. Om de communicatielijnen met getroffenen en belanghebbenden in de
buitenwereld vanaf het eerste moment open te houden, wordt via mandaten geregeld dat communicatieprofessionals snel aan deze informatiebehoefte
kunnen voldoen.
- Internet is een belangrijke bron van informatie waar mensen tijdens een crisis naar op zoek gaan. Websites van gemeenten en crisiswebsites moeten
zo zijn ingericht dat informatie over de crisis snel te vinden is en 24 uur per dag, 7 dagen per week actueel wordt gehouden. Omgevingsanalyse van
wat speelt in de buitenwereld is onmisbaar in de crisiscommunicatie. De VRHM leert van diverse evaluaties en onderzoeksrapportages van incidenten
en verbetert waar nodig de crisiscommunicatie.
- De vakbekwaamheid van functionarissen die een rol in de crisiscommunicatie vervullen moet blijvend worden gewaarborgd door opleidingen,
trainingen en oefeningen. Er wordt een regionaal actiecentrum communicatie opgericht.
Alle gemeenten hanteren hetzelfde procesdeelplan communicatie uit het regionaal crisisplan, zodat communicatieprofessionals eenvoudig in een
andere gemeente aan het werk kunnen. Voor een goede en eenduidige crisiscommunicatie wordt een Regionaal draaiboek Crisiscommunicatie
opgesteld. Dit draaiboek beschrijft (tot in detail) wat er wanneer gebeuren moet, welke middelen daarvoor nodig zijn en wie welke taken heeft.
Samenwerking

-

De VRHM kan met effecten van incidenten in een omliggende veiligheidsregio te maken krijgen. Bovenregionale afstemming over het proces en de
inhoud van crisiscommunicatie vindt plaats met omliggende regio’s.
Naast gemeenten zijn er veel meer organisaties in het proces crisiscommunicatie. Om kennis en ervaring te delen zijn diverse overlegstructuren voor
zowel de operationele diensten (hulpdiensten, milieudienst, waterschappen, nutsbedrijven e.d.) als gemeenten.
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Ontwikkelingen

-

De komende jaren komen meer nieuwe technologieën die helpen bij het tijdig alarmeren van of communiceren met burgers: NL-alert2, meer gebruik
van websites en sociale media. De media zijn met elkaar verbonden, waardoor een grote verspreiding van informatie ontstaat. De VRHM past deze
technologieën, daar waar mogelijk toe.

Legenda
Groen
Geel

Voortgang conform tijd, kwaliteit en capaciteit
Afwijking op tijd, kwaliteit, capaciteit

nr actiepunt

Rood

Prestatie/doel wordt niet/niet tijdig gehaald
Actiepunt is afgerond

mono/

verantwoordelijk

verantwoordelijk

reguliere

multi

directieniveau

uitvoering

bedrijfs-

12 13 14 15 Status Toelichting

voering
1 Beschrijven rollen, taken en

multi

verantwoordelijkheden bij

voorzitter

functionaris

werkgroep

taakkaarten aangepast op basis van landelijke kaders

communicatie

(GROOTER)

incidenten die op gebied van

ja

X

Afgerond en geborgd in crisisplan. 1e helft 2014 zijn de

coördinerend

X

communicatie, maar niet
operationeel, worden opgeschaald
2 Vastleggen van de mate van

mono

geoefendheid en vakbekwaamheid

coördinerend

voorzitter

functionaris

werkgroep

van de communicatieadviseurs, -

ja

X

X

X

X

Onderdeel van punt 8 beleidsprioriteit gemeentelijke
kolom. Tijdelijk bestand is opgemaakt.

communicatie

medewerkers in piketfuncties en
de voorlichterspool in een door de
VRHM beschikbaar gesteld
systeem
3 Maken voorstel tot het benutten

 multi

van de pool

coördinerend

voorzitter

functionaris

werkgroep

gerealiseerd; aandacht voor tijdige planning komende

communicatie

jaren. Actiepunt is afgerond.

communicatiemedewerkers bij

ja

X

Is in afstemming met de werkgroep MDOTO

bestuurlijke oefeningen
nr actiepunt

mono/

verantwoordelijk

verantwoordelijk

reguliere

multi

directieniveau

uitvoering

bedrijfs-

12 13 14 15 Status Toelichting

2

NL-Alert is een nieuw waarschuwings- en alarmeringssysteem van de overheid voor de mobiele telefoon. Bij een (dreigende) ramp of noodsituatie worden degenen in de directe omgeving via
de mobiele telefoon geïnformeerd over de situatie.
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voering

4 Vaststellen mandaten zelfstandige

multi

bevoegdheid

coördinerend

voorzitter

functionaris

werkgroep

mandaat NL-Alert volgt 2e helft 2014. Actiepunt is

communicatie

afgerond.

communicatieadviseurs, -

ja

X

Mandaten zijn geborgd in vastgestelde RCP. Aanvulling

medewerkers in piketfuncties en
de voorlichterspool om berichten
naar buiten te brengen
5 Professionaliseren product

multi

‘omgevingsanalyse’ en

coördinerend

voorzitter

functionaris

werkgroep

webredactie
6 Ontwikkelen deelprocesplan

nee

X

X

Regionale pools voor deze rollen zijn gevuld en worden
in het 2e kwartaal 2014 getraind.

communicatie
multi

Communicatie (als onderdeel van

regionaal

projectleider

commandant BHM

crisisplan

regionaal

projectleider

commandant BHM

crisisplan/ voorzitter

ja

X

X

Is afgerond als onderdeel in deelplan bevolkingszorg
RCP. AB 8/11/12. Actiepunt is afgerond.

regionaal crisisplan)
7 Ontwikkelen draaiboek

multi

Crisiscommunicatie (als onderdeel
van regionaal crisisplan)

ja

X

X

werkgroep
communicatie

8 Organiseren werkruimte regionaal

multi

directeur VRHM

actiecentrum Communicatie
9 Contact leggen met

directeur middelen

ja

X

BHM
multi

communicatieadviseurs van

coördinerend

voorzitter

functionaris

werkgroep

communicatieadviseurs uitgenodigd bij de halfjaarlijkse

communicatie

platformbijeenkomsten communicatie.

partners die betrokken (kunnen)

ja

X

X

X

X

Naast specifieke afspraken vanuit convenanten worden

zijn bij rampenbestrijding en
crisisbeheersing
10 Opnemen hoofdstuk

multi

‘communicatie’ in af te sluiten

regionaal

hoofd planvorming

commandant BHM

BHM

convenanten
nr actiepunt

ja

X

X

X

X

Wordt standaard meegenomen. Actiepunt kan als
afgerond worden beschouwd.

(tbv 4 kolommen)
mono/

verantwoordelijk

verantwoordelijk

reguliere

multi

directieniveau

uitvoering

bedrijfs-

12 13 14 15 Status Toelichting

voering
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11 Benutten nieuwe communicatie

multi

technologieën
12 Ontwikkelen beleid sociale media

multi

coördinerend

voorzitter

functionaris

werkgroep

onbekend

uitgeprobeerd; heeft nog niet geleid tot concreet

communicatie

voorstel.
ja

X

X

X

X

X

X

X

Mogelijkheden worden onderzocht en waar mogelijk

coördinerend

voorzitter

functionaris

werkgroep

werkgroep communicatie akkoord bevonden; wordt

Er is inmiddels een voorstel opgesteld en in de

communicatie

geborgd in crisisplan.

Conclusie:
Crisiscommunicatie staat goed en hoog op de agenda. Het plan van aanpak professionaliseren crisiscommunicatie, fase 2 is vastgesteld in het AB van
november 2013. De implementatie wordt voortvarend opgepakt.
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5. Risicobeheersing
Missie
Risicobeheersing is erop gericht in een vroegtijdig stadium van ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving aandacht te schenken aan veiligheid, waardoor
risico’s kunnen worden afgewend, beperkt of ten minste beheerst, zodat schade en leed wordt beperkt. Waar risico’s niet volledig kunnen worden
teruggedrongen, blijft een restrisico aanwezig.
Speerpunten:
Risicoadvisering
De VRHM adviseert gevraagd en ongevraagd aan gemeenten, provincies en andere bestuursorganen over risico’s, zoals in de Wvr is beschreven. Een
belangrijk instrument hierbij is advisering ten aanzien van vergunningen op bijvoorbeeld het gebied van bouw, gezondheid, milieu, evenementen en
brandveiligheid. De VRHM maakt hiervoor gebruik van de expertise die aanwezig is binnen de verschillende kolommen en bij de partners. Om de
adviestaak een multidisciplinair karakter zoals bedoeld in de Wvr te geven, wordt de visie op risicobeheersing opgesteld en ter besluitvorming aangeboden.
Vervolgens analyseert de (nog samen te stellen) werkgroep risicobeheersing de risico’s uit het risicoprofiel en adviseert over welke risico’s op welke wijze
met welke partners worden aangepakt. Daar waar binnen de vier beleidsprioriteiten keuzes moeten worden gemaakt, focussen we ons op de grootste
risico’s, categorieën 1 en 2 uit het risicoprofiel. Daartoe behoren ook de door de gemeenteraden het meest geduide risico’s (transport gevaarlijke stoffen,
evenementen, incidenten in gebouwen met publieksfunctie.
Risicocommunicatie
Risicocommunicatie sluit aan bij het regionaal risicoprofiel. Risicocommunicatie levert een bijdrage aan de bewustwording van risico’s in de directe
omgeving. Het schept duidelijkheid over wat de overheid wel en niet kan doen, waardoor de burger het handelingsperspectief kan bepalen.
Legenda
Groen
Geel

Voortgang conform tijd, kwaliteit en capaciteit
Afwijking op tijd, kwaliteit, capaciteit

nr actiepunt

Rood

Prestatie/doel wordt niet/niet tijdig gehaald
Actiepunt is afgerond

mono/ verantwoordelijk verantwoordelijk

reguliere 12 13 14 15 Status

multi

bedrijfs-

directieniveau

uitvoering

Toelichting

voering
1 Opstellen multidisciplinaire visie op
risicobeheersing, waarin onder
andere de relatie met de

multi

directeur VRHM

voorzitter werkgroep
risicobeheersing

ja

X

X

Plan van aanpak is opgesteld, eerste outline visie is
ontwikkeld. Door capaciteitsproblemen loopt de verdere
uitvoering vertraging op.

omgevingsdiensten is opgenomen
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nr actiepunt

mono/ verantwoordelijk verantwoordelijk

reguliere 12 13 14 15 Status

multi

bedrijfs-

directieniveau

uitvoering

Toelichting

voering
2 Analyseren en adviseren over de

multi

directeur VRHM

aanpak van risico’s
3 Oprichten evenementenloket voor

voorzitter werkgroep

ja

X

X

X

ja

X

X

X

X

risicobeheersing
multi

eenduidige multidisciplinaire

coördinerend

voorzitter werkgroep

functionaris

evenementen

Wordt meegenomen bij de herziening van het regionaal
risicoprofiel.
De werving van de evenementencoördinator, wordt, na een
jaar vertraging wegens diverse oorzaken, eind mei 2014

advisering bij vergunningverlening

aangevangen. De evco is van randvoorwaardelijk belang

risicovolle evenementen

voor het oprichten van het evenementenloket.

4 Creëren van een overzicht van
risicovolle evenementen in de regio
Hollands Midden in de vorm van
een evenementenkalender

multi

coördinerend

coördinator (nog op

functionaris

te richten)

ja

X

X

X

X

Gelet op de omstandigheid, zoals beschreven onder ad 3,
is de vorming van een evenementenkalender eveneens

evenementenloket

vertraagd. Zodra de evco is geselecteerd, zal de kalender
prioriteit krijgen. Tot zolang wordt gebruik van gemaakt van
het politie overzicht.
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5 Uitvoeren risicocommunicatieplan

multi

coördinerend

voorzitter werkgroep

functionaris

communicatie

ja

X

X

X

X

Conform het vastgestelde werkplan Risicocommunicatie
was de planning om voor het voorjaar de campagne
Overstromingen te houden. Eind 2013 werd bekend dat
landelijk een communicatie campagne Hoog Water werd
voorbereid voor het tweede half jaar van 2014. De
werkgroep risicocommunicatie heeft besloten de campagne
Overstromingen uit te stellen tot het tweede half jaar van
2014 om zo mee te liften op alle aandacht die er dan
landelijk voor het thema Hoog Water is. In het eerste half
jaar wilde de werkgroep risicocommunicatie de campagne
Uitval nutsvoorzieningen van oktober 2012 herhalen. In
januari 2014 heeft de werkgroep risicocommunicatie een
brainstormsessie gehad met een externe deskundige op
het gebied van risicocommunicatie. In deze sessie werd
duidelijk dat het herhalen van de campagne Uitval
Nutsvoorzieningen niet goed zou aansluiten bij de inzichten
van die er nu over risicocommunicatie zijn. Hiervoor is een
beslisnotitie voor de Veiligheidsdirectie opgesteld. In deze
notitie wordt nog steeds uitgegaan van twee campagnes
per jaar. De werkgroep communicatie heeft er voor
gekozen de campagne Uitval Nutsvoorzieningen te
annuleren en capaciteit beschikbaar te stellen voor het
ontwikkelen van een webpagina Hollands Midden Veilig die
aan de website van de VRHM wordt toegevoegd om zo aan
de nieuwe inzichten van risicocommunicatie te voldoen.

6 Ontwikkelen en uitvoeren Plan
Brandveiligheideducatie

mono

regionaal

directeur

commandant

risicobeheersing

BHM

BHM

ja

X

X

X

X

Is nu onderdeel van visievorming risicobeheersing (ihv M-AM).

Conclusie:
Een aantal actiepunten heeft of loopt vertraging op. Door capaciteitsproblemen heeft het opstellen van de visie op risicobeheersing nog niet
plaatsgevonden. Ook de uitgestelde werving van de evenementencoördinator werkt vertragend door in de uitvoering van verwante activiteiten. Verwachting
is deze achterstand in te lopen na de start van de evenementencoordinator eind mei. De beschikbare capaciteit voor risicocommunicatie is op basis van
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Agendapunt A.12.a AB VRHM 26-06-2014

actuele inzichten ingezet op het ontwikkelen van een webpagina en niet op het houden van een campagne.
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6. Incidentbestrijding en herstel
Missie
Incidentbestrijding staat voor het afhandelen van incidenten en de voorbereiding daarop. Het gaat hierbij niet alleen om het incident zelf, maar het kan ook
om de dreiging of de aankondiging van een gebeurtenis gaan. Ook gaat het om incidenten die volgens de letterlijke definitie niet een echte ramp of crisis
zijn, maar die een grote impact hebben waardoor adequaat en tijdig opschalen noodzakelijk is. Het herstel uit een ontwrichte situatie betreft alle
maatregelen die nodig zijn voor de terugkeer naar de normale situatie. Herstel begint al tijdens de incidentbestrijdingsfase.
Speerpunten:
Rampenbestrijdingsplannen, crisisplan en oefenen
- Planvorming vormt een (verplicht) onderdeel van de multidisciplinaire voorbereiding op rampen en crises. Daar waar mogelijk wordt voor harmonisatie
gekozen en voor het beperken van het aantal planfiguren.
- Het regionaal crisisplan zal gefaseerd tot stand komen. Op die manier wordt aan de wettelijke vereisten voldaan (fase 1) en kan de door de VRHM
beoogde kwaliteitsverbetering (waaronder het opzetten van een procesgestuurde crisisbeheersingsorganisatie en het uitwerken van
informatieproducten) tot stand worden gebracht (fase 2). In aanvulling op het crisisplan is er een aantal planvormen dat zich richt op specifieke risico’s.
Daarbij dienen de gekozen risico’s uit het risicoprofiel (zie 1.1), de door de IOOV genoemde landelijke rampscenario’s en wettelijke verplichtingen als
uitgangspunt.
- In het nieuwe dekkingsplan van de brandweer zijn de nieuwe wettelijke eisen omtrent de opkomsttijden opgenomen.
- Plannen alleen zijn niet voldoende om goed voorbereid te zijn op een incident. In het Multidisciplinair Opleidings-, Trainings- en Oefenbeleidsplan 2010
– 2013 is bij specifieke doelgroepen beschreven welke OTO-activiteiten ondernomen worden.
Melding en alarmering
- De beoogde kwaliteitsverbetering in het proces melding en alarmering (en daarmee ook van de opschaling en operationele leiding) heeft drie
componenten. Ten eerste dient de operationele leiding op de meldkamer (calamiteitencoördinator) te worden versterkt. Ten tweede is de alarmering en
opkomst van gemeentefunctionarissen een aandachtspunt. Ten derde fungeert de meldkamer als startpunt van het proces informatievoorziening. De
ingezette verbetering van de kwaliteit van de intake middels een geautomatiseerd multidisciplinair uitvraagprotocol, moet ook een bijdrage leveren aan
de mate waarin de meldkamer in staat is een goed vertrekpunt van informatievoorziening te vormen.
- Loze meldingen hebben hoe dan ook een negatief effect op de prestaties van de meldkamer en hulpverleningsdiensten. In de komende beleidsperiode
streeft de brandweer naar het verminderen van het aantal nodeloze OMS-meldingen, op basis van nieuw landelijk beleid.
Op- en afschaling
- In de GRIP-regeling en de regeling RCC –werkprocessen is de samenstelling van de onderdelen van de hoofdstructuur aangepast aan het Besluit
veiligheidsregio’s. Ook de opkomsttijden in die documenten zijn aangepast aan de eisen in het besluit. Getoetst wordt of de aanpassingen ook in
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werkelijkheid leiden tot het behalen van de vereiste operationele prestaties.
Leiding en coördinatie
- Het doel van leiding en coördinatie is het aansturen van de crisisorganisatie. De komende jaren zal de bestaande kwaliteit met betrekking tot leiding en
coördinatie verbeterd en geborgd worden. In aanvulling hierop zal vorm en inhoud gegeven worden aan het ontkleurd operationeel leiderschap en de
rol van de voorzitter van de veiligheidsregio tijdens rampen en crises.
Herstel uit een ontwrichte situatie
- Herstel betreft het geheel van maatregelen om te komen tot een terugkeer naar de normale situatie. Het gemeentelijke proces nazorg is onderdeel van
het crisisplan.
Onderzoeken en evaluatie
- De veiligheidsregio vervult een belangrijke rol in het vergaren van kennis over multidisciplinaire incidentbestrijding. Deze kennis wordt opgebouwd door
het evalueren van oefeningen, operationeel optreden en begeleiden van de (inspectie)onderzoeken. In de veiligheidsregio wordt daarom een
evaluatiesystematiek gehanteerd, als onderdeel van het kwaliteitszorgsysteem waarin wordt geborgd dat de leerpunten in de toekomst worden
toegepast.
Legenda
Groen
Geel

Voortgang conform tijd, kwaliteit en capaciteit
Afwijking op tijd, kwaliteit, capaciteit

nr actiepunt

mono/ multi

Rood

Prestatie/doel wordt niet/niet tijdig gehaald
Actiepunt is afgerond

verantwoordelijk verantwoordelijk reguliere
directieniveau

uitvoering

directeur VRHM

Uitvoerings

12

13

14

X

X

X

15

Status

Toelichting

bedrijfsv
oering

1 Implementatie regionaal crisisplan

multi

ja

De implementatie is grotendeels

verantwoordelijke

doorgevoerd. De deelprocessen van de

n in 4 kolommen

politie en de brandweer zijn door
organisatieontwikkelingen nog niet afgerond.

nr actiepunt

mono/ multi

verantwoordelijk verantwoordelijk reguliere
directieniveau

uitvoering

12

13

14

15

Status

Toelichting

bedrijfsv
oering
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2 Implementeren dekkingsplan (incl.

mono

opkomsttijden brandweer)

regionaal

directeur

commandant

operationele

ja

X

X

Dekkingsplan is geïmplementeerd en
aangeboden aan Inspectie Veiligheid en

BHM

voorbereiding

Justitie. IV&J heeft, evenals alle andere
dekkingsplannen, kennis genomen van BHM
dekkingsplan. Eind dit jaar volgen de
onderzoeksresultaten van het landelijke
project REMBRAND inzake opkomsttijden.
Begin 2015 zal IV&J waarschijnlijk de
onderzoeksresultaten REMBRAND en
huidige dekkingsplannen evalueren en
mogelijk geeft dit aanleiding tot het bijstellen
van de opkomsttijden zoals gesteld in Wet
VR. Actiepunt is afgerond.

3 Actualiseren Multidisciplinair Oefen

multi

directeur VRHM

Beleidsplan (MOTOB) 2010 – 2013 en

voorzitter

ja

X

X

Beleidsplan 2014-2017 is op 27 maart 2014

MDOTO

vastgesteld in ABVRHM. Het actiepunt is

opstellen MOTOB 2014 – 2015
4 Invoeren geautomatiseerd

afgerond.
multi

uitvraagprotocol Meldkamer

manager GMK

nee

X

manager GMK

nee

X

Ingevoerd. Het actiepunt is afgerond.

Eenheid Den

Ambulancezorg (MKA)
5 Doorontwikkelen gedachte

politiechef
Haag

multi

politiechef

X

X

X

Vanwege de toekomstige overgang van de

Multidisciplinaire Intake, waaronder

Eenheid Den

GMK HM naar de LMO, is de implementatie

wordt verstaan het ontwikkelen van

Haag

van multidisciplinaire intake middels ProQ&A

uitvraagprotocollen voor brandweer en

uitgesteld. De implementatie van

politie

multidisciplinaire intake middels ProQ&A is
onderwerp geworden van besluitvorming door
betrokken ministers en de LMO en is buiten
de scope van de VRHM komen te liggen. Dit
actiepunt kan om die reden worden
afgevoerd. De meldkamer van de eenheid
Den Haag heeft zich bij de LMO aangemeld
voor de pilot multidisciplinaire intake middels
ProQ&A. Actiepunt kan worden afgevoerd.
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6 Op basis van regionaal en landelijk

mono

beleid terugdringen OMS-meldingen
nr actiepunt

mono/ multi

regionaal

directeur

commandant

risicobeheersing

BHM

BHM

nee

verantwoordelijk verantwoordelijk reguliere
directieniveau

uitvoering

X

X

X

X

12

13

14

15

X

X

X

Het projectplan STOOM is in uitvoering. Fase
2 van STOOM wordt nu binnen de gehele
regio opgepakt en uitgevoerd: de aanpak van
de top 10+ van grootste veroorzakers.
Status

Toelichting

bedrijfsv
oering

7 Toetsen of aan de eisen van op- en

multi

directeur VRHM

hoofd

ja

Uit de systeemoefening 2012 en 2013 blijkt

afschaling wordt voldaan en of de

planvorming

dat dit verbetering behoeft. Er is een integrale

operationele prestaties worden

BHM (tbv 4

analyse opgesteld met bijbehorend advies.

gehaald

kolommen)

De adviezen worden dit jaar uitgewerkt,
uitgezonderd de actiepunten die
samenhangen met de samenvoeging van de
GMK met Haaglanden (zie deel I).

8 Opstellen beleidskader ontkleurd

multi

directeur VRHM

operationeel leiderschap en

oefenen van leiding, coördinatie en
invulling rol voorzitter veiligheidsregio

nee

X

X

X

Nog niet gestart. Is onderdeel van het

werkgroep MD

implementeren
9 Borgen bestaande kwaliteit door

Voorzitter

werkplan 2014 MDOP

OP
multi

directeur VRHM

voorzitter
MDOTO

ja

X

X

X

X

Kwaliteitseisen worden geformuleerd en
geborgd in het evaluatiebeleid, dat in
ontwikkeling is.

(GRIP 4)

Conclusie:
Uit de systeemoefening 2012 en 2013 blijkt dat alarmering en opschaling verbetering behoeft. Er is een integrale analyse opgesteld met bijbehorend
advies. Een deel hiervan is ingevoerd, het deel hiervan dat samenhangt met de verhuizing naar de meldkamer wordt na de verhuizing opgepakt (zie ook
deel 1 van de voortgangsrapportage).
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7. Bedrijfsvoering
7.1 Financiële middelen
Speerpunten:
Begrotingsomvang en weerstandsvermogen
- Uiterlijk 2012 wordt een nota reserves uitgebracht waarin beoordeeld moet worden of deze reserves toereikend zijn voor het afdekken van financiële
risico’s.
De begrotingscyclus van de VRHM en die van gemeenten
- Het AB heeft op 29 januari 2009 besloten dat in het eerste jaar van de nieuwe brandweerorganisatie beleid wordt ontwikkeld opdat de kosten voor
brandweerzorg in Hollands Midden op termijn kan worden gerealiseerd voor het referentiebudget dat gemeenten via het Gemeentefonds ontvangen als
fictief budget voor de brandweertaak (de zgn. Cebeon-norm)3.
Bezuinigingsmaatregelen
- De begroting van de VRHM komt in de komende beleidsperiode onder druk te staan als gevolg van bezuinigingsmaatregelen van het rijk. Daarnaast
spelen ontwikkelingen als vorming en bekostiging van het Instituut Fysieke Veiligheid en een veranderende financieringsstroom van de
noodcommunicatievoorzieningen. In de komende begrotingen van de VRHM zal met deze ontwikkelingen rekening worden gehouden. Als gevolg van
een onderzoek naar verplichte regionalisering van de brandweer is het bovendien niet uit te sluiten dat de zogenoemde hybride financiering ter
discussie komt te staan en effect heeft op de rijksbijdrage.
Uitwerking Beleidsplan 2012-2015
- De actiepunten uit dit beleidsplan worden voor het betreffende jaar concreet uitgewerkt. Dan zal in het uitvoeringsjaar bekend zijn welk beslag de
beleidsvoornemens leggen op investeringen, budgetten en capaciteit.
- Effecten die voortvloeien uit de ontwikkelingen rond het politiebestel en de gemeenschappelijke meldkamers zijn op het moment van het aanbieden
van dit beleidsplan nog niet concreet genoeg om voor de VRHM te kunnen vertalen. Resultaten in relatie tot de eerder bestuurlijk afgegeven garantie
voor de uitvoering van de fasen 1 t/m 3 van de multidisciplinaire intake GMK (€ 75.000) worden in de loop van de beleidsperiode verwacht.
Legenda
Groen
Geel

3

Voortgang conform tijd, kwaliteit en capaciteit
Afwijking op tijd, kwaliteit, capaciteit

Rood

Prestatie/doel wordt niet/niet tijdig gehaald
Actiepunt is afgerond

Cebeon is een onderzoeksbureau dat in opdracht van het toenmalige ministerie van Buitenlandse Zaken (BZK) onderzoek heeft gedaan naar financiering veiligheidsregio’s.
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nr actiepunt

mono/ verantwoordelijk verantwoordelijk

reguliere 12 13 14 15 Status

multi

bedrijfs-

directieniveau

uitvoering

Toelichting

voering
1 Opstellen en aanbieden van een

multi

directeur VRHM

hoofd planning,

nota reserves waarin wordt

control en kwaliteit

aangegeven of de reserves

BHM (tbv 4

toereikend zijn voor het afdekken

kolommen)

ja

X

In het AB VRHM van 28/6/2012 vastgesteld. Actiepunt is
afgerond.

van financiële risico’s
2 Uitvoeren beleid gemeentelijke

mono

directeur VRHM

hoofd planning,

ja

X

X

X

X

Er zijn vooralsnog geen aanwijzingen in de

bijdrage brandweerkosten conform

control en kwaliteit

kostenontwikkeling voor 2014 die aangeven dat het

het referentiebudget van de Cebeon

BHM

jaarrekeningresultaat niet binnen de begroting zou blijven

norm
3 Verwerken voorstellen voor

en daarmee conform de routekaart Cebeon is.
multi

directeur VRHM

doelmatigheidsdoelstellingen

hoofd planning,

ja

X

X

X

X

control en kwaliteit

De doelmatigheidsdoelstellingen (‘Commissie Strijk’) zijn
voor 2014 structureel in de begroting verwerkt.

BHM (tbv 4
kolommen)
4 Bepalen of financiële dekking voor

Multi

directeur VRHM

hoofd planning,

ja

X

Er is invulling gegeven aan de aanwending van de

actiepunten van het beleidsplan

control en kwaliteit

verhoogde BDUR uitkering, rekening houdend met de door

nodig zijn.

BHM (tbv 4

het Rijk opgelegde doelmatigheidstaakstelling. Actiepunt is

kolommen)
5 Beoordelen van de effecten van

multi

directeur VRHM

hoofd planning,

afgerond.
ja

X

X

X

X

Transitieakkoord (2 juli 2013) is bekend. Financiële effecten

veranderingen politiebestel en

control en kwaliteit

samenvoeging meldkamers Hollands Midden en

opmaat GMK in relatie tot de

BHM (tbv 4

Haaglanden zijn bestuurlijk voorgelegd en akkoord

begrotingspositie

kolommen)

bevonden. Nulmeting in het kader van LMO gaat in mei
2014 van start.

nr actiepunt

mono/ verantwoordelijk verantwoordelijk

reguliere 12 13 14 15 Status

multi

bedrijfs-

directieniveau

uitvoering

Toelichting

voering
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6 Monitoren financiële resultaten
Multidisciplinaire Intake GMK

multi

Politiechef

manager GMK

ja

X

X

X

Vanwege de toekomstige overgang van de GMK HM naar

Eenheid Den

de LMO, is de implementatie van multidisciplinaire intake

Haag

middels ProQ&A uitgesteld. De implementatie van
multidisciplinaire intake middels ProQ&A is onderwerp
geworden van besluitvorming door betrokken ministers en
de LMO en is buiten de scope van de VRHM komen te
liggen. Dit actiepunt kan om die reden worden afgevoerd.
De meldkamer van de eenheid Den Haag heeft zich bij de
LMO aangemeld voor de pilot multidisciplinaire intake
middels ProQ&A. Actiepunt kan worden afgevoerd.
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7.2

Kwaliteitszorgsysteem

Speerpunten:
De focus van de VRHM de komende jaren is het versterken van de generieke crisisorganisatie. Het kwaliteitszorgsysteem ondersteunt deze ontwikkeling
door de kwaliteitsindicatoren te monitoren. Het kwaliteitszorgsysteem is een sturingsmiddel voor het bestuur door middel van registratie, rapportage,
beoordeling/ evaluatie en auditering. De VRHM beschikt over een integraal kwaliteitszorgsysteem en fungeert als overkoepelende organisatie die de
uitvoering van multidisciplinaire processen bewaakt met de Plan Do Check Act (PDCA) cirkel als referentiekader. De kolommen versterken elkaar en
kwaliteitszorg is het middel dat ondersteunt bij het voorbereiden en uitvoeren van het multidisciplinaire hulpverleningsproces in crisis- en
rampenbestrijdingssituaties. De Veiligheidsdirectie borgt en toetst een continue verbetercyclus op het gebied van proces- , prestatie- , verbeter- , en
informatiemanagement.
De VRHM en haar partners hebben een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor het ontsluiten, beheren en toegankelijk maken van informatie en
kennis. De indicatoren uit het landelijke project Aristoteles vormen hierbij het uitgangspunt. De volgorde en samenhang van multidisciplinair uit te voeren
crisis- en rampenbestrijdingsprocessen zijn geïdentificeerd, beschreven en op elkaar afgestemd. Vakbekwaamheid van medewerkers is geregistreerd en
termijnen worden structureel bewaakt. Een eenduidige evaluatiesystematiek van incidenten en oefeningen wordt uitgevoerd. Multidisciplinaire
werkprocessen worden geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. Evaluatieconclusies worden op mono- en multidisciplinair niveau verwerkt in opleiding- ,
oefen- , en werkplannen. Samenwerkingsafspraken en prestatie-indicatoren zijn vastgelegd en worden gestructureerd getoetst en bijgesteld. Naast
frequente en eenduidige voortgangsrapportages informeren partners de Veiligheidsdirectie door middel van een jaarlijkse directiebeoordeling met daarin de
gerealiseerde resultaten, voortgang en prestaties. In de cyclus van registreren, toetsen en verbeteren is continuïteit gerealiseerd.
Legenda
Groen
Geel

Voortgang conform tijd, kwaliteit en capaciteit
Afwijking op tijd, kwaliteit, capaciteit

nr actiepunt

Rood

Prestatie/doel wordt niet/niet tijdig gehaald
Actiepunt is afgerond

mono/

verantwoordelijk

verantwoordelijk

reguliere

multi

directieniveau

uitvoering

bedrijfs-

multi

directeur VRHM

voorzitter MDOTO

12 13 14 15 Status Toelichting

voering
1 Registreren vakbekwaamheid (overige)

ja

X

X

X

X

Vanwege de gevraagde, onvoorziene

crisisfunctionarissen inclusief de structurele

oefencapaciteit in 2013 voor Samen Sterker en

bewaking van termijnen

de NSS is dit onderwerp niet volledig afgerond
in 2013.
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2 Doorontwikkelen van het bestaande

multi

directeur VRHM

evaluatie-instrumentarium, de bijbehorende

hoofd

ja

X

X

kenniscentrum BHM

Het nieuwe evaluatieprotocol is vastgesteld en
ter informatie doorgezonden naar het bestuur.

rapportage systematiek en prestatie-

De implementatie van de nieuwe werkwijze

indicatoren met bijzondere aandacht voor

vindt tot de zomer plaats zodat na de zomer

het borgen van de gevonden verbeterpunten

volgens de nieuwe werkwijze gewerkt kan
worden.

3 Registreren (structureel) prestatie- en

multi

directeur VRHM

hoofd planning,

ja

X

X

X

X

Basis kwaliteitszorgsysteem is gelegd door

kwaliteitsgegevens in een

control en kwaliteit

middel van het identificeren van producten. Een

kwaliteitszorgsysteem

BHM

nieuwe werkvorm voor het definiëren van de

(tbv de 4 kolommen)

producten door middel van het formuleren van
kwaliteitsafspraken wordt ontwikkeld.

4 Toetsen kwaliteitssystematiek door middel
van interne audits / directiebeoordeling

multi

directeur VRHM

hoofd planning,
control en kwaliteit

ja

X

X

X

Start op zijn vroegst in 2014 zodra
kwaliteitszorgsysteem gereed is.

BHM
(tbv de 4 kolommen)
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Bijlagen:
Voortgang multidisciplinaire Werkplannen MDRB,
MDOP, MDOTO, MDNCW, MDI en MDCOM

35
Agendapunt A.12.a AB VRHM 26-06-2014

Voortgang jaarplan 2014 MDRB
Legenda
Groen
Geel

nr

Voortgang conform tijd, kwaliteit en capaciteit
Afwijking op tijd, kwaliteit, capaciteit

Onderwerp

Rood

Actiepunt Voortgan
beleidspla g
n

Prestatie/doel wordt niet/niet tijdig gehaald
Actiepunt is afgerond

Toelichting op voortgang (tijd, kwaliteit, geld, personeel)

Regulier
1

MDRB/ coördinatiepunt

2

Advisering externe veiligheid (o.a.
art. 12 en 13 Bevi)

3
4

Doorontwikkeling Multi RB
Kennisontwikkeling en externe
netwerken
Projecten
Aanwijzing bedrijfsbrandweren (art.
31 Wvr)

5

6

7
8
9

Adviseren bevoegd gezag over in
beleidsplan genoemde gevallen (art.
10 Wvr)
Algemene vraagbaak op het gebied
van risicoadvisering
Advisering infrastructurele projecten

Werving voor coördinatiepunt is nog niet gestart. Dit heeft zijn doorwerking bij
andere activiteiten i.v.m. coördinatie en capaciteit.

De coördinatie van deze activiteit vindt op dit moment ad hoc plaats, nog niet
structureel en gecoördineerd. Zodra het coördinatiepunt risicobeheersing is
ingericht kan dit structureel vorm krijgen. (Geldt voor 5 t/m 11)

-Voor de “Rijnlandroute” is advisering in volle gang.
-HSL wordt structureel gemonitord.

Advisering
Veiligheidseffectrapportages (VER)
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10
11

12

13

14

15

16

17
18
19

Advisering Integraal Veiligheidsplan
gemeenten
Adviseren over
rampbestrijdingsplannen/
informatiekaarten
Opstellen en uitdragen
multidisciplinaire visie
risicobeheersing
Opstellen risicoprofiel (Wvr. Art 15)

Analyseren en adviseren over de
aanpak van risico’s (uit het
risicoprofiel) (o.b.v. beleidsplan)
Afspraken aangrenzende regio’s,
bijdragen aan Provinicaal Overleg
Regionaal Risicoprofiel (o.b.v.
Notitie Borging Risicoprofiel)
Borgen relatie risicokaart en lokale
risicoprofielen (o.b.v. Notitie borging
Risicoprofiel)
Multi-tool voor advies bij gebouwde
omgeving ontwikkelen
Werkzaamheden i.h.k.v.
convenanten e.d.
Niet geplande projecten

Overleg met MDOP vindt plaats, er zijn in 2014 nog geen plannen ter advisering
voorgelegd
5.1

5.2

Plan van aanpak is opgesteld, eerste outline visie is ontwikkeld. Door
capaciteitsproblemen loopt de verdere uitvoering vertraging op.
Plan van aanpak gereed voor besluitvorming. Uitvoering dient samen te gaan met
de actualisatie van het beleidsplan en crisisplan. De trajecten voor het beleidsplan
en crisisplan moeten nog worden gestart. Verder is er nog onvoldoende capaciteit
beschikbaar voor dit project. Hierdoor loopt het traject vertraging op.
Wordt meegenomen bij de herziening van het regionaal risicoprofiel.

(Landelijke) ontwikkelingen in het kader van het regionaal risicoprofiel worden
afgestemd binnen Zuid-Holland. Hier wordt aan deelgenomen.

Bij het Provinciaal Overleg Regionaal Risicoprofiel is de provincie aanwezig om de
relatie tussen de risicokaart en het regionaal risicoprofiel te bewaken. Borging met
lokale risicoprofielen wordt hierin meegenomen.
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Voortgang jaarplan 2014 MDOP
Legenda
Groen
Geel

nr

Voortgang conform tijd, kwaliteit en capaciteit
Afwijking op tijd, kwaliteit, capaciteit

Onderwerp

Rood

Actiepunt
beleidsplan

Prestatie/doel wordt niet/niet tijdig gehaald
Actiepunt is afgerond

Voortgang

Toelichting op voortgang

HSL-zuid (vervolg van herziening)

2.3 + 2.5

Vertraging ivm beperkte capaciteit kaarttekenaars

2

Dekker Tanktransport (VR-plichtig)

2.3 + 2.5

Wordt gestart cf planning

3

Grootschalige ziektegolf

1

2.1

Decontaminatie

2.3 + 2.5

5
6

Keukenhof
Bomruimingen

2.3 + 2.5
2.3 + 2.5

7

Waterdossiers

4

7.1

Moet cf planning nog starten
Afhankelijkheid van beschikbaarheid brandweer procedure rond OGS,
komt waarschijnlijk dit jaar niet gereed.
Wordt gestart cf planning
Wordt gestart cf planning
Algemeen: dossiers lopen door, maar inbreng VRHM heeft stagnatie
opgelopen ivm discontinuïteit in personeel

8

Dijkring 14 + 15
Incidentbestrijding op het water (drierivierenpunt en Noordzee)
Extreem weer

9

Ontkleurd operationeel leiderschap

10

Beheren/actualiseren lopende/
bestaande actielijsten uit convenanten

2.2 + 2.5

Loopt cf planning
Nog niet gestart. Eind mei vindt gesprek plaats met betrokkenen en
wordt het project opgepakt.
Loopt

11

Wijziging op tijdelijke situatie A4

2.2 + 2.5

Tijdslijn van bouw is veranderd, tijdslijn planvorming beweegt mee

7.2

2.3
2.3
2.3 + 2.5
6.8
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12
12.1

Convenanten/ partnerschappen
Waterschappen - Rijkswaterstaat

2.2 + 2.3 +
2.5

RWS vordert, Waterschappen wordt gestart, loopt door tot Q3

12.2

Openbaar Ministerie

2.2 + 2.3 +
2.5

Traject stagneert al geruime tijd, wegens gebrek aan deelname OM. De
VRHM neemt contact op met het OM om dit te bespreken.

12.3

LTO Nederland

2.2 + 2.3 +
2.5

Eerste contact leert dat de sector niet enthousiast is om met separate
regio’s aparte convenanten af te sluiten. Landelijk (model)convenant zou
wenselijk zijn

13

Activiteiten m.b.t. het organiseren van
oefeningen voor de plannen:

13.1

Natuurbranden

6.1

13.2

IB op het water/ Recreatieplassen

6.1

13.3

Spoor (vracht)

6.1

13.4

Crisisplan

14

Beheer en doorontwikkeling Regionaal
Crisisplan

15
16

Ontwikkelen formats
Post onvoorzien

6.1 + 6.9
2.4 + 2.5 +
6.1 + 6.9

MDOTO wilde aanvankelijk HSL beoefenen, maar dat komt te vroeg.
Wordt nog gezocht naar alternatief.
Hoofdstructuur thema’s worden automatisch meegenomen in Multi
oefenweken
Start gepland rond de zomer

Start later ivm ontwikkelingen DBK
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Voortgang jaarplan 2014 MDOTO
Legenda
Groen
Geel
nr

Voortgang conform tijd, kwaliteit en capaciteit
Afwijking op tijd, kwaliteit, capaciteit

Onderwerp

1

Oefeningen
NSS

2

Beleidsteamoefeningen (2 jaarlijkse cyclus)

3

Operationele trainingen

4

CoPI oefenweek

5

Hoofdstructuuroefening 1, 2 & 3 (spoor,
recreatieplassen en natuurbranden)

6

RBT-oefening

7

Systeemtest

8

Basiscursus crisisbeheersing

9

Netwerkbijeenkomsten

Rood

Actiepunt
beleidsplan

Prestatie/doel wordt niet/niet tijdig gehaald
Actiepunt is afgerond
Voortgang

Toelichting op voortgang

Eénmalig evenement
6.9
6.9
6.9

19 – 23 mei in Weeze
Vindt plaats in derde kwartaal

6.9
6.9
6.9

Start voorbereiding vanaf 26 mei

6.9

Ontwikkelingen
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10

Registratie

11

Draaiboek oefeningen

12

Evaluatie in teams

13

Evalueren oefeningen

14

Samenwerking planvorming

15

Samenwerking met andere veiligheidsregio’s

16

Ondersteunende middelen voor oefeningen

7.2.1
6.9

Huidige versie planningsdraaiboek wordt verbeterd, na 1 juni

7.2.2
7.2.2
6.1
2.7

Aanpassing werkstructuur in voorbereiding realisatie
Incidenteel
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Voortgang jaarplan 2014 MDNCW
Legenda
Groen
Geel
Nr

1

Voortgang conform tijd, kwaliteit en capaciteit
Afwijking op tijd, kwaliteit, capaciteit

Onderwerp

Rood

Actiepunt
beleidsplan

Prestatie/doel wordt niet/niet tijdig gehaald
Actiepunt is afgerond
Voortgang

Toelichting

Doorontwikkeling proces IM

1.1

Regionale implementatie landelijk Handboek
IM

3.1

1.2

Doorontwikkeling NW per mono discipline en
aansluiting op hoofdstructuur.

3.6

Loopt niet bij iedere discipline soepel. Heeft werkgroep geen
grip op. Doorontwikkeling binnen IM functies loopt wel goed.

1.3

Formats LCMS

3.6

Nieuwe LCMS release heeft format-probleem opgelost, moet
nog wel verder doorontwikkeld worden

1.4

Visie omgang vertrouwelijke informatie

3.6

Moeizaam traject, vooral vanwege beperkte capaciteit bij
politie

1.5

Handreiking ketenpartners

2.3

Loopt op zich goed, maar landelijke traject stagneert. Hebben
wij geen last van.

1.6

Kennisvorming

3.1

Loopt goed, door deelname diverse landelijke trajecten en
intensivering trainen en oefenen met netcentrisch werken

2

Landelijk Handboek IM is nog niet gereed

Doorontwikkeling plotfunctie
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2.1

Handboek plot (deelname landelijk)

2.2

Vertaling informatieproducten naar plot

3

Opleiden, trainen en oefenen (OTO)

3.1

3.1

Doen wij niet aan mee vanwege beperkte capaciteit (Corné de
Zwart. Ontwikkeling plotfunctie an sich vordert wel in HM

3.6

gereed

3.2

Behoefte wordt gesteld, maar MDOTO heeft beperkte
mogelijkheden om hier invulling aan te geven. De voorzitters
van beide werkgroepen hebben binnenkort overleg hierover

Behoefte stellen richting MDOTO

3.2

Monitoren/ evalueren oefeningen op gebied
van IM

3.2

Loopt cf planning

3.3

Doorontwikkeling competentieprofielen

3.1

Start in Q4 cf planning

4

Beheer en onderhoud piketgroepen
3.3

Start in Q4

4.1

Visievorming
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Voortgang jaarplan 2014 MDI
Legenda
Groen
Geel

Voortgang conform tijd, kwaliteit en capaciteit
Afwijking op tijd, kwaliteit, capaciteit

nr

Onderwerp

1

Afronden MDI / VRHM
informatiearchitectuur
Multi vakbekwaamheidsregistratie in AG5
(evt. inclusief gemeenten)
Vooronderzoek
risicobeheersingcoördinatiepunt en
multisamenwerking
Vooronderzoek evenementenloket
Vooronderzoek gedeeld geografisch
beeld (koude en warme fase): risico’s en
plannen op de kaart
Showcase Multi geoevenementinformatie i.s.m. andere
werkgroepen tijdens Leids Ontzet, 3
oktober
Sharepoint pilot met de werkgroepen
Hoog water (het vervolg)
Convenanten/partnerschappen:
waterschappen
Convenanten/partnerschappen:
Rijkswaterstaat

2
3

4
5

6

7
8
9
10

Rood

Actiepunt
beleidsplan

3.4
7.2.1 (+ 1.8)

Prestatie/doel wordt niet/niet tijdig gehaald
Actiepunt is afgerond

Voortgang

Toelichting

Kost meer tijd ivm nieuwe versie van landelijke architectuur en aanvullende
vragen over beleid.
Komt in Q3
Voorstel is om deze onderwerpen als 1 onderwerp op te pakken.

5.2
5.3
Voorstel: opnemen als onderdeel van Hoog water. Het dient hetzelfde doel.
3.8

3.6

3.8
2.3
2.3

Voorstel: laten vervallen. De uren komen ten bate van Hoog water. Het dient
hetzelfde doel.

Komt in Q2 en Q3
Komt vanaf Q2
Nog geen uitnodiging voor ontvangen.
Komt in Q2
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11
12

Visie omgang vertrouwelijke informatie
Vertaling informatieproducten naar plot

3.6
3.6

Loopt tot en met Q2
Afgerond
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Voortgang jaarplan 2014 MDCOM
Legenda
Groen
Geel

Voortgang conform tijd, kwaliteit en capaciteit
Afwijking op tijd, kwaliteit, capaciteit

Nr

Onderwerp

1

Rood

Prestatie/doel wordt niet/niet tijdig gehaald
Actiepunt is afgerond
Actiepunt
beleidsplan

Campagne uitval nutsvoorziening

5.5

1.2

Campagne hoogwater/overstroming

5.5

1.3

Database risicocommunicatieproducten

5.5

1.4

Bijeenkomsten deelwerkgroep risicocommunicatie

5.5

1.5

Landelijke bijeenkomsten/ontwikkelingen

5.5

1.6

Ad hoc/overig

5.5

2.1

Toelichting op voortgang (tijd, kwaliteit, geld,
personeel)

Risicocommunicatie

1.1

2

Voortgang

Campagne is gecanceld in overleg met
Hoofdenoverleg en Veiligheidsdirectie. Tijd is
besteed aan verbeteren centrale
informatievoorziening via de website VRHM.

Crisiscommunicatie
Piketcoördinatie

Zie ook voortgang beleidsprioriteit

-

Coördinatie, borging en beheer piketgroepen en pool

1.2

-

Vastleggen vakbekwaamheid
crisiscommunicatiemedewerkers

4.2
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2.2

Evaluatie 4 harde piketfuncties communicatie

1.2

Opleiden/trainen/oefenen
-

Opleidingsbehoefte crisiscommunicatie
uitwerken/herzien

1.6

-

Deelname aan ontwikkeling oefening

1.6

2.3

Voorstel beleid social media

4.12

2.4

Voorstel ontwikkeling/implementatie NL Alert binnen VRHM

3.10

2.5

Voorstel benutten nieuwe communicatietechnologie

4.11

2.6

Onderhouden netwerk communicatieadviseurs externe
partners

4.9

2.7

Organiseren platform (2x per jaar)

4.9

2.8

Implementatiebegeleiding traject professionaliseren

1.2

3.

Ondersteuning projecten/multi-werkgroepen

3.1

Werkgroep voorbereiding jaarwisseling

3.2

Kennismaking nieuwe raadsleden met VRHM

3.3

Werkgroep netcentrisch werken

3.4

Ontwikkeling bevolkingszorg

3.5

Werkgroep MDOP/MDOTO//MDI/risicobeheersing

Afstemmen werkwijze Haaglanden/Hollands
Midden is vertraagd door uitgestelde verhuizing
naar de Yp
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3.6

Algemeen advies

3.7

Deelname werkgroep Communicatie VRHM
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B.1

Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden
1. Algemeen
Onderwerp:

Jaarstukken GR VRHM 2013

Opgesteld door:

Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:

Algemeen Bestuur

Datum:

B.1

Bijlage(n):

Portefeuille:

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

Status:

-2(bijlage 2 is onderdeel
van de notitie)
Besluitvormend

Datum:

-

Vervolgtraject
besluitvorming:

E.H. Breider
Concerncontroller
26 juni 2014

2. Besluit
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. De jaarstukken 2013 en de voorgestelde resultaatbestemmingen vast te stellen. De
voorgestelde resultaatbestemmingen, zoals omschreven in de toelichting op dit besluit,
bestaan uit:
a. het incidenteel positief resultaat dat voortvloeit uit de exploitatie van de programma’s aan
de deelnemende gemeenten uit te keren, in totaal groot € 1.091.878, voor het programma
brandweer naar rato van hun onderlinge inbreng in de startbijdragen brandweer, voor de
overige programma’s naar rato van het aantal inwoners, een en ander overeenkomstig de
bijlage bij dit voorstel;
b. het saldo van de voorgestelde mutaties uit de reserves aan te wenden door dit bedrag te
storten in de reserve Versnelde Organisatieopbouw ter dekking van de volledige
(vervroegde) regionale harmonisatie voor ademlucht, in totaal € 416.588 (t.b.v. een
desinvestering).

3. Toelichting op het besluit
Proces van de jaarstukken 2013
Volgens het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) bevat de
jaarstukken het jaarverslag en de jaarrekening. Het jaarverslag bevat de programmaverantwoordingen alsmede de zogenoemde (verplichte) paragrafen. De jaarrekening bevat de
balans en de programmarekening in cijfermatige zin en voorzien van diverse toelichtingen. De
jaarrekening bevat verder het verloop van reserves en voorzieningen. De accountant geeft de
controleverklaring af nadat het Dagelijks Bestuur goedkeuring aan de jaarstukken heeft gegeven
en nadat de Letter of Representation is getekend. Op basis van de balanscontrole en het gesprek
met de accountant wordt verwacht dat de accountant een goedkeurende verklaring op
rechtmatigheid en getrouwheid afgeeft voor de vergadering van het Algemeen Bestuur.
Thans is aan de orde de vaststelling door het Algemeen Bestuur. De jaarstukken dienen voor
1 juli 2014 te worden vastgesteld (Wet gemeenschappelijke regelingen).
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Resultaatbepaling jaarbericht 2013 vóór resultaatbestemming
Het boekjaar is met een positief resultaat vóór resultaatbestemming afgesloten:
Programma
Brandweer
GMK
GHOR
Veiligheidsbureau
Oranje Kolom
Totaal positief resultaat voor resultaatbestemming

€
€
€
€
€
€

-/-

-/-

bedrag
1.079.799
113.209
86.653
18.584
20.051
1.091.878

In de jaarstukken 2013 worden de resultaten per programma toegelicht en van een analyse
voorzien. De belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de (gewijzigde) programmabegroting zijn:
Programma brandweer (positief resultaat):
 uitgestelde vervangingsinvesteringen als gevolg van heroverwegingen (materieelplan)
 nog niet geïmplementeerde DBK.
Programma GMK (negatief resultaat):
 facturatie op basis van ‘gekorte herijkte begroting’, welke hoger is als de bestuurlijk
goedgekeurde begroting
 kosten extra tijdelijke capaciteit die eerder bestuurlijk zijn verantwoord.
Programma GHOR (positief resultaat):
 het niet doorgaan van de multidisciplinaire CoPI-oefenweek in 2013. De GHOR -kosten
waren begroot op € 65.000 (voor inkoop opleidingen, waarnemers en kosten OvDG-en).
 de opleiding ten behoeve van de vervanging van de OvDG start in 2014. De uitputting van de
gevormde bestemmingsreserve begint dus pas in 2014.
 de werkzaamheden ICT migratie zijn in 2012 afgerond en de bestemmingsreserve is
afgesloten.
 de werkzaamheden van geneeskundige deelprocessen zijn in 2012 afgerond. Het saldo van
de bestemmingsreserve is opgenomen in het uiteindelijke resultaat. Zonder deze toevoeging
is het werkelijke exploitatieresultaat € 54.556.
Programma Veiligheidsbureau (positief resultaat);
 in 2013 is de formatie enerzijds uitgebreid met administratieve ondersteuning, anderzijds
wordt de functie van hoofd Veiligheidsbureau maar voor de helft aan FTE ingevuld.
 de post drukwerk is verlaagd door zoveel gebruikt te maken van digitaal vergaderen,
waardoor de stukken niet meer in grote aantallen op papier zijn aangeleverd.
Programma Oranje kolom (positief resultaat):
 de kosten van de coördinerend functionaris zijn hoger dan de toerekening van het aandeel in
de BDVR. Dit wordt veroorzaakt door de verhoging van de kosten met (21%) BTW.
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ook de voorgenomen projecten waarvoor een onttrekking uit de bestemmingsreserve is
aangevraagd zijn niet volledig uitgevoerd. Dit is mede veroorzaakt, doordat wel de acties om
te komen tot de voorgenomen implementatie zijn uitgevoerd, doch de werkelijke inzet eerst in
het boekjaar 2014 zal plaatsvinden.

Voorgesteld wordt het resultaat te corrigeren in verband met de volgende mutaties reserves:
1. Omvang algemene reserve
In de bestuurlijk vastgestelde Nota Reserves is aan de algemene reserve een limiet
gekoppeld van 2,5% van de begrotingsomvang met een minimum van € 0,6 miljoen en een
maximum van € 1,5 miljoen. De algemene reserve zit aan de maximumlimiet. Deze dient te
worden gecorrigeerd omdat door gewijzigde wetgeving de ‘blauwe’ en de ‘witte’ meldkamer
vanaf 2013 niet meer in de begroting en jaarstukken van de VRHM worden verantwoord.
Hiertoe dient dus ook geen weerstandsvermogen in de vorm van een algemene reserve meer
te worden aangehouden. Voorgesteld wordt de omvang van de algemene reserve daarom
met 2,5% x € 5.655.000 (totaal van ‘blauwe’ en ‘witte’ kolom, begroting 2013) = € 141.375
terug te brengen.
2. Bestemmingsreserve Maatwerkregeling FLO overgangsrecht
Standaard wordt jaarlijks € 100.000 in de reserve gestort voor de FLO maatwerkregeling van
de voormalige regionale officieren. De werkelijke lasten worden ten laste van deze reserve
gebracht. Deze bedragen in 2013 € 54.315. Abusievelijk is voor 2013 geen storting begroot.
Voorgesteld wordt uit het positieve jaarrekeningresultaat van het Programma Brandweer
alsnog € 100.000 te storten conform bestaand beleid.
3. Bestemmingsreserve Bedrijfskleding Brandweer
Deze (egalisatie)reserve werd gevormd in verband met het egaliseren van de kosten van
aanschaf van bedrijfskleding. Aangezien de aanschaf niet verloopt conform de planning wordt
egalisatie van de kosten nu bereikt door middel van activering en afschrijving. De egalisatiereserve kan hiermee komen te vervallen.
4. Bestemmingsreserve Reserve GMK
Het nadelig jaarrekeningresultaat van het Programma GMK te dekken uit de Reserve GMK.
Het jaarrekeningresultaat na bovenstaande (voorgestelde) resultaatbestemmingen van 2013 ziet
er daarmee als volgt uit:

Totaal positief resultaat op de programma’s
Mutaties op de reserves:
Correctie algemeen reserve
Maatwerkregeling FLO overgangsrecht (saldo)
Bedrijfskleding Brandweer
Reserve GMK
Totaal positief resultaat voor resultaatbestemming

bedrag
1.091.878

€
€
€
€
€
€

-/-

141.375
45.685
207.689
113.209
1.508.466
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Resultaatbestemming 2013
Met het vaststellen van de (aangepaste) Nota Reserves zijn de volgende beleidsuitgangspunten
ten aanzien van resultaatbestemmingen en reserveringen gehanteerd, te weten:
 een structureel positief resultaat wordt in eerste aanleg aangewend om de limiet te bereiken
van de noodzakelijk geachte algemene reserve
 als de limiet van de algemene reserve is bereikt, wordt een structureel positief resultaat
uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten (onderweg naar ‘Cebeon’)
 een incidenteel positief resultaat wordt ingezet voor het versnellen van versterking van de
nieuwe organisatie en het afdekken van risico’s in het belang van de gemeenten en de
brandweerorganisatie
 het bestaand beleid van de afgelopen jaren ten aanzien van stortingen in of onttrekkingen
aan reserves wordt gecontinueerd.
In de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur 10 april en 12 juni jongstleden is een mening
gevormd over de bestemming van het positieve rekeningresultaat. In die afweging is rekening
gehouden met de volgende aspecten:
 in het kader van het financieel kader gemeenschappelijke regelingen (‘werkgroep Strijk’)
hebben gemeenten in Hollands Midden aangegeven dat de opbouw van reserves voor een
specifiek doel, mits goed gemotiveerd, mogelijk blijft;
 rekening te willen houden met lopende projecten, (nieuw) ingeschatte risico’s, mogelijkheden
tot vervroegde harmonisatie en standaardisatie en daarvoor nieuwe bestemmingsreserves te
vormen of bestaande reserves te voeden;
 het bestaand ‘sentiment’ bij gemeenten over de hoogte van de huidige reservepositie van de
VRHM.
In dit kader is met het oog op de versnelde organisatieontwikkeling aan de orde gesteld dat
dringend behoefte is om de verschillende systemen van ademlucht te harmoniseren. Na de
regionalisering van de brandweer zijn vier verschillende systemen ademlucht in gebruik, twee
verschillende merken, twee verschillende cilindergrootten, twee soorten aansluitingen tussen
cilinder en toestel, twee werkplaatsen met één systeem en een derde werkplaats met twee
systemen. Ademlucht is het meeste essentiële onderdeel van de eigen veiligheid van de
brandweermedewerkers. Problemen met ademlucht gaan gelijk over levensbelang en leveren ook
veel emotie op. Het in gebruik zijn van verschillende systemen leidt tot slechte uitwisselbaarheid,
hogere voorraden, complexe logistiek tijdens incidenten, complexere inspanning voor
vakbekwaam houden, inhuur ademlucht benodigd bij realistische oefeningen en meer kans op
fouten. Met het harmoniseren van deze systemen is een investering vereist van € 2 miljoen maar
vereist tegelijk een desinvestering van bestaande apparatuur van € 450.000 - € 650.000. Voor de
komende jaren leidt dit evenwel tot verbetering van de processen en een financiële besparing van
€ 150.000 per jaar. In het licht van de totale organisatieontwikkeling wordt het goed op orde
brengen van de ademluchtprocessen als een noodzakelijke randvoorwaarde gezien.
Tijdens de bespreking in het DB van 12 juni jl. is overwogen om een deel van het positieve
resultaat ter grootte van €450.000,- toe te voegen aan de reserve Oranje Kolom, welke vorig jaar
is gevormd ten behoeve van de dekking van de kwaliteitsverbetering van de oranjekolom (de
processen bevolkingszorg, waaronder begrepen de professionalisering van de
crisiscommunicatie). De huidige reservering dekt de kosten van deze kwaliteitsverbetering tot en
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met 2015. Voor de jaren daarna is (nog) geen dekking aanwezig. De gedachte was om de kosten
van de kwaliteitsverbetering gedurende de nieuwe beleidsplanperiode 2016-2019 te dekken uit de
geschetste toevoeging. Het DB had sympathie voor deze gedachte, maar acht het, gelet op het
structurele karakter van deze kwaliteitsverbetering, juister om de inwonerbijdrage vanaf 2016
structureel te verhogen. De gemeenten wordt verzocht hiermede rekening te houden.
Resumerend is het voorstel om:
1. het incidenteel positief resultaat dat voortvloeit uit de exploitatie van de programma’s aan de
deelnemende gemeenten uit te keren, in totaal groot € 1.091.878, voor het programma
brandweer naar rato van hun onderlinge inbreng in de startbijdragen brandweer, voor de
overige programma’s geschiedt naar rato van het aantal inwoners, een en ander
overeenkomstig de bijlage bij dit voorstel.
2. het saldo van de voorgestelde mutaties uit de reserves aan te wenden door dit bedrag te
storten in de reserve versnelde organisatie-opbouw ter dekking van de desinvestering voor
ademluchtsystemen, in totaal € 416.588.
Controleverklaring en vaststellingsbesluit
De uiteindelijke jaarstukken 2013 bevatten een goedkeurende verklaring van de accountant op
het gebied van rechtmatigheid en doelmatigheid. Het voorstel aan het Algemeen Bestuur wordt
voorzien van een besluit met in hoofdlijnen de drie deelbesluiten:
1. de vaststelling van de jaarstukken
2. het verlenen van décharge
3. de uiteindelijke bestemming van het resultaat.
Afwikkeltraject na vaststelling
De jaarstukken 2013 dienen ter vaststelling doorgeleid te worden naar het Algemeen Bestuur in
de vergadering van 26 juni 2014. Na vaststelling worden de jaarstukken in het kader van het
financieel toezicht direct toegezonden aan de Gedeputeerde Staten van de Provincie ZuidHolland. De deelnemende gemeenten ontvangen een exemplaar van de jaarstukken die in PDFformat ook via de hoofden financien van de gemeenten ter beschikking worden gesteld.
De jaarstukken worden tenslotte op de website van de VRHM geplaatst. Onder voorbehoud van
vaststelling door het Algemeen Bestuur vindt de uitkering aan de gemeenten medio juli 2014
plaats.

4. Bijlagen
1.
2.

Ontwerp-jaarstukken VRHM 2013 (zie afzonderlijk document)
Overzicht uitkering aan gemeenten (bijgevoegd bij dit voorstel)

5. Historie besluitvorming
De eerdere besluitvormingen zijn verwerkt in deze beslisnotitie.
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Bijlage 2. Overzicht uitkering aan gemeenten jaarstukken 2013
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Aanbieding jaarstukken 2013
Hierbij bieden wij u de Jaarstukken 2013 van de Veiligheidsregio Hollands Midden aan.
De Jaarstukken 2013 worden geagendeerd voor de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur
van 26 juni 2014. Op grond van het provinciaal toezichtsregime wordt de vastgestelde Jaarstukken
2013 aangeboden aan het College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland.
Het aanbieden van het jaarverslag en de jaarrekening over het afgesloten dienstjaar biedt een goede
gelegenheid om de belangrijkste resultaten te benoemen.

Trots op wat we hebben bereikt in 2013
2013 was het derde jaar van bestaan van de Veiligheidsregio Hollands Midden. Het was een jaar
waarin een groot aantal ontwikkelingen in gang werd gezet. Diverse bestuursbesluiten werden
voorbereid, genomen en uitgevoerd. De paraatheid van de dienstverlening naar onze inwoners werd
onverminderd gegarandeerd. Dit gebeurde door de directe inzet en de hulpverlening aan de inwoners
door de organisatieonderdelen gemeenschappelijke meldkamer, brandweer en GHOR. Het Bureau
Gemeentelijke Crisisbeheersing ondersteunde de gemeenten in hun taken terwijl het Veiligheidsbureau de voorbereiding en coördinatie van de bestuurlijke vergaderingen verzorgde.
Opvolging risicoprofiel, beleidsplan, crisisplan
De organisatieonderdelen hebben in multidisciplinair verband de werkzaamheden grotendeels
uitgevoerd aan de hand van het risicoprofiel, het beleidsplan 2012-2015 en het crisisplan. Deze
planfiguren zijn wettelijk verplicht op basis van de Wet Veiligheidsregio´s. Dit gedachtegoed is
zichtbaar in de groeiende ontwikkeling van risicogeoriënteerde werken, alsmede in de uitvoering van
de planning van het beleidsplan en de opvolging van de uitwerking van het crisisplan in handzame
planvormingsdocumenten. De rode draad en de vier beleidsprioriteiten zijn: versterking gemeentelijke
kolom, samenwerking met partners, informatiemanagement en crisiscommunicatie. Over de uitvoering
en de stand van zaken is gerapporteerd. Voor de uitvoering van de beleidsprioriteiten heeft het
Dagelijks Bestuur de werkplannen 2013 voor de organisatie-onderdelen vastgesteld.
Wijziging en evaluatie van de Wet veiligheidsregio’s
De taken van de Veiligheidsregio Hollands Midden zijn geborgd in de Wet veiligheidsregio’s. Door de
wijziging van de wet werd de regionalisering van de brandweerzorg verplicht. Dit vereiste dat ook de
Brandweer Katwijk deel zou gaan uitmaken van de Brandweer Hollands Midden. Bestuurlijke
besluitvorming vond plaats waarna er gezamenlijk en intensief met de gemeente, het korps en de
medewerkers van Katwijk met succes is gewerkt aan de voorbereidingen om de organisatieveranderingen vorm te geven.
De evaluatie van de Wet veiligheidsregio’s, voorbereid door de zogenoemde commissie Hoekstra,
heeft ertoe geleid dat de minister van Veiligheid en Justitie aanleiding heeft gezien om de ingezette
koers voort te zetten. Dat schept duidelijkheid.
Doorontwikkeling van de interne organisatie VRHM
De VRHM is echter nog een jonge organisatie. In 2011 heeft zij het fundament gelegd en 2012 stond
in het teken van de basis op orde brengen, zowel binnen de primaire processen als de bedrijfsvoering.
Dit met als doel de interne organisatie door te ontwikkelen en te versterken. Deze opgaaf gold niet
alleen voor de afzonderlijke organisatieonderdelen en de door hen te leveren producten en diensten,
maar ook voor de onderlinge samenwerking en procesvoering. Deze ontwikkeling werd in 2013
doorgezet. In de paragraaf bedrijfsvoering van deze jaarstukken wordt nadrukkelijk stilgestaan bij de
bereikte mijlpalen.

Agendapunt B.1 bijlage AB VRHM 26-06-2014

Jaarstukken 2013
Veiligheidsregio Hollands Midden

-6–

Programma’s
De jaarstukken, zowel bij de programmabegroting als bij de jaarrekening, zijn ingedeeld naar
programma’s die een weerslag geven van de missie, visie, beleid en activiteiten van de organisatieonderdelen van de Veiligheidsregio Hollands Midden. Concreet zijn dit dus de programma’s
brandweer, GMK, GHOR, Veiligheidsbureau en Oranje kolom. In deze programma’s wordt vermeld
wat er in 2013 is gerealiseerd, inclusief een financiële verantwoording. Wat waren hierin de
belangrijkste besluiten en gebeurtenissen?
Programma Brandweer
 risicogestuurd werken heeft zich geuit in de start van het project ‘Geen Nood bij Brand’, het
terugdringen van loze meldingen, geven van aanwijzingen bedrijfsbrandweren, werken aan
multidisciplinaire risicoadvisering, risicogebaseerd toezicht en een succesvolle brandveiligheidscampagne
 de parate organisatie werd ondermeer versterkt door het implementeren van een paraatheidsregistratie, het treffen van voorbereidingen voor een nieuwe werkwijze voor het Bedrijfsopvangteam en het ontwikkelen van een materieel- en personeelsplan
 op het gebied van opleiden, oefenen en kennisontwikkeling werden stappen vooruit gemaakt,
zichtbaar in onder andere de vaardigheidstoetsen, kring- en jeugdbrandweerwedstrijden
 in de sfeer van operationele informatie van preparatie heeft het Algemeen Bestuur besloten tot
een aanvulling op het dekkingsplan en hebben de organisatie-onderdelen gewerkt aan het
harmoniseren van uitruk- en inzetvoorstellen met de VR Haaglanden. De KazerneVolgTabel is
geactualiseerd en er zijn voorbereidingen getroffen in het kader van de Digitale
BereikbaarheidsKaart
 de samenwerking met partners werd geïntensiveerd door samenwerking te zoeken met de
omgevingsdiensten op verschillende thema en werden nieuwe partnerconvenanten afgesloten.
 in het kader van de Nucleaire Summit werd de nodige voorbereidingen getroffen met het oog op
een goed verloop van de top en het kunnen blijven garanderen van de hulpverlening
 het bestuur heeft ingestemd met een voorstel voor het project Meer-Anders-Minder in het licht van
de invulling van de routekaart naar Cebeon
 de brandweerkazernes in Lekkerkerk en Hazerswoude-Dorp zijn aangekocht van de gemeenten
Nederlek respectievelijk Rijnwoude.
Programma GMK
 De gemeenschappelijke meldkamer staat in het teken van het landelijke centraliseren van de
meldkamerorganisatie. Met de VR Haaglanden is intensief samengewerkt om voorbereidingen te
treffen voor de nieuwbouw van en verhuizing naar ‘De Yp’ in Den Haag
 Tijdelijke maatregelen voor het oplossen van personele capaciteitsproblemen 2013 zijn in kaart
gebracht en financieel vertaald.
Programma GHOR
 uit een gehouden onderzoek hebben de deelnemende gemeenten in Hollands Midden te kennen
gegeven zeer tevreden te zijn met de door de GHOR geleverde diensten. Twee campagnes zijn
met de gemeenten geëvalueerd. Veel energie is gestoken in het maken van nieuwe afspraken
met zorgpartners in verband met het verschuiven van de rollen van die zorgpartners
 onderzoek is gedaan naar de mogelijkheden naar het ombuigen van de financieringstromen voor
de GHOR uitmondend in het aanbieden van bestuursvoorstellen voor het wijzigen van de
gemeenschappelijke regelingen voor VRHM en RDOG.
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Programma Veiligheidsbureau
 naast het treffen van voorbereidingen voor de bestuursvergaderingen en themabijeenkomsten
heeft het Veiligheidsbureau een belangrijke bijdrage geleverd aan de interregionale
multidisciplinaire oefening ‘Samen sterker’.
Programma Oranje Kolom
 het Algemeen Bestuur heeft op 28 maart 2013 een Regionale Piketregeling Bevolkingszorg
vastgesteld
 in het de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur werd stilgestaan bij voorstellen met betrekking
tot de professionalisering van de regionale crisiscommunicatie fase 2, het belsysteem OOV Alert
en de evaluatie van de mediatraining voor (loco-)burgemeesters
 de coördinerend functionaris en het Bureau Gemeentelijke Crisiscommunicatie hebben een
bijdrage geleverd aan de implementatie van voorstellen voor het opstellen van een plan van
aanpak evenementenkader. De Rode Kruis-convenanten ‘Verwanteninformatie’ en ‘Opvang en
verzorging’ zijn opgezegd.
Met trots op wat we hebben bereikt in 2013 nodig ik u graag uit om kennis te nemen van de
aangeboden informatie en stel ik u voor tot bestuurlijke vaststelling van de jaarstukken 2013 over te
gaan.

Henk Meijer
Directeur Veiligheidsregio Hollands Midden
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Inleiding
Gemeente
De VRHM is een samenwerkingsverband van
gemeenten in de regio Hollands Midden krachtens de
Wet gemeenschappelijke regelingen 1992.
Het openbaar lichaam Veiligheidsregio Hollands
Midden bezit rechtspersoonlijkheid en is gevestigd in
Leiden.
De Veiligheidsregio behartigt, op grond van de
vastgestelde gemeenschappelijke regeling, de
gemeenschappelijke belangen van de deelnemende
gemeenten op de volgende terreinen:

Alphen aan den Rijn
Bergambacht

Aantal inwoners
72.680
9.801

Bodegraven-Reeuwijk

32.728

Boskoop

15.045

Gouda

71.047

Hillegom

20.627

Kaag en Braassem

25.744

Katwijk

62.044
117.915

•

de brandweerzorg;

Leiden

•

het inrichten en in stand houden van de
gemeenschappelijke meldkamer;

Leiderdorp

26.609

Lisse

22.685

de geneeskundige hulpverlening bij
ongevallen en rampen;

Nederlek

13.994

Nieuwkoop

26.988

•

de multidisciplinaire rampenbestrijding en
crisisbeheersing;

Noordwijk

25.438

Noordwijkerhout

15.601

•

de samenwerking bij de gemeentelijke
crisisbeheersing en rampenbestrijding.

Oegstgeest

22.767

Ouderkerk

8.141

Rijnwoude

18.465

De wijze van uitvoering van de taken en de inrichting
van de organisatie zijn vastgelegd in de
gemeenschappelijke regeling en in de organisatieverordening.

Schoonhoven

11.922

Teijlingen

35.812

Bij de stemverhouding binnen het Algemeen Bestuur
en de bijdrage van de deelnemende gemeenten
wordt rekening gehouden met het aantal inwoners
per gemeente.

Voorschoten

23.865

Waddinxveen

25.337

Zoeterwoude

8.130

•

Hiernaast zijn de laatst bekende inwoneraantallen
volgens CBS vermeld per 1 januari 2011 (basis voor
programmabegroting 2013.

Vlist

Zuidplas
Totaal

9.806

40.521
763.712
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Programmaverantwoording
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1. Missie en visie
De missie van de VRHM is:
Samen sterk voor meer veiligheid!
De VRHM bundelt krachten van partners, burgers en bedrijven.
De VRHM is gericht op het verkleinen van risico’s.
De VRHM bestrijdt daadkrachtig incidenten, rampen en crises en beperkt daaruit voortvloeiend leed
en maatschappelijke schade.

De focus ligt de komende jaren op het versterken van de generieke crisisorganisatie. Hiermee wordt
bedoeld dat de reactiekracht op alle soorten incidenten wordt verbeterd. De VRHM werkt daarom
volgens de structuur en de processen van het crisisplan. Om het gewenste niveau van de crisisorganisatie te bereiken zijn voor deze beleidsperiode vier prioriteiten vastgesteld:
1.

2.

3.

4.

Versterking gemeentelijke kolom. De gemeenten zijn een belangrijk en onmisbaar
onderdeel van de hoofdstructuur van de crisisorganisatie. Door invulling te geven aan het
vastgestelde regionale normenkader versterkt deze ‘vierde hulpverleningskolom’ haar
crisisorganisatie.
Samenwerking met partners. De VRHM ziet het als haar kerntaak om de partners in
veiligheid met elkaar te verbinden en samenwerking te bevorderen. Deze samenwerking vindt
plaats op strategisch, tactisch en operationeel niveau en in alle fasen van de veiligheidsketen.
Het kennen van elkaar, informatie delen en geoefend zijn draagt bij aan een goede
samenwerking tijdens incidenten of crises.
Informatiemanagement. De VRHM brengt de komende jaren informatiemanagement op een
hoger niveau. De VRHM wil bereiken dat de juiste informatie op de juiste wijze op het juiste
moment bij de juiste personen beschikbaar is, opdat bij incidenten, rampen en crises
adequaat wordt opgetreden.
Crisiscommunicatie. Crisiscommunicatie is cruciaal tijdens crisissituaties. De VRHM acht het
van belang om burgers goed en tijdig te informeren en een handelingsperspectief te geven.
De VRHM moet klaar zijn om de sociale media in crisissituaties in te zetten. De VRHM past de
nieuwe mogelijkheden die ontstaan om burgers tijdig te alarmeren, daar waar mogelijk, toe.

Het regionaal risicoprofiel is belangrijke input voor het beleidsplan. Het is van belang dat de basis van
de rampenbestrijding en crisisbeheersing in de VRHM op orde is, zodat de meeste risico’s beheerst
kunnen worden. De VRHM analyseert en adviseert over de maatregelen die bijdragen aan het
verkleinen van de impact en/of de waarschijnlijkheid van de risico’s. Daarbij ligt de focus op de risico’s
met een grote impact en waarschijnlijkheid. Bij de uitwerking van de hierboven genoemde prioriteiten
wordt zoveel mogelijk een relatie gelegd met die risico’s. Vanuit het risico op overstromingen zijn
bijvoorbeeld de waterschappen partners waarmee planvorming en oefening actief opgepakt gaat
worden. Op deze manier worden risicoprofiel en beleidsplan aan elkaar verbonden.
De VRHM is ervan overtuigd dat samenwerking loont. De VRHM is samen met haar partners gericht
op het te behalen veiligheidsresultaat. De VRHM heeft daarbij een (niet vrijblijvende) regiefunctie.
Samenwerking is tevens gericht op resultaten in de zin van het verminderen van risico’s. Dit vraagt
een gemeenschappelijk beeld van de risico’s.
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De advieskracht van de VRHM op risicobeheersing zal stapsgewijs toenemen. De VRHM zal in
gezamenlijkheid met partners komen tot integrale advisering over de handhaving- en toezichtbehoefte
passend bij het risico uit het risicoprofiel.
In het beleidsplan 2011-2015 zijn beleidsprioriteiten vastgesteld. In het regionaal risicoprofiel zijn de
potentiële risico’s in Hollands Midden geduid. In het regionaal crisisplan 2011-2015 is aangegeven op
welke wijze de processen en hoofdstructuur zijn ingericht en georganiseerd. Elk organisatieonderdeel
van de VRHM draagt bij in de multidisciplinaire samenwerking met het oog op het gezamenlijk
organiseren van een adequate crisisorganisatie. Omdat bij de voorbereiding en uitvoering middelen
worden ingezet en worden bewaakt is afgesproken dat in het kader van de planning- & controlcyclus
de voortgang van de activiteiten wordt bewaakt. Dit aspect komt in de bestuurlijke
(kwartaal)rapportages terug.
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2. Programma Brandweer
2.1 Algemeen
In de gemeenschappelijke regeling en in de organisatie van de VRHM is voorzien in een
(geregionaliseerde) Brandweer Hollands Midden met de volgende taken:
a.
het voorkomen, beperken en bestrijden van brand;
b.
het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij
brand;
c.
het waarschuwen van de bevolking;
d.
het verkennen van gevaarlijke stoffen en het verrichten van ontsmetting;
e.
het adviseren van andere overheden en organisaties op het gebied van brandpreventie,
brandbestrijding en het voorkomen, beperken en bestrijden van ongevallen met gevaarlijke
stoffen.
De brandweerorganisatie bestaat sinds 1 januari 2011 uit de brandweerkorpsen van de aan de
gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten. De gemeente Katwijk is sinds 1 januari 2014
aangesloten bij de Brandweer Hollands Midden, in 2013 verzorgde de gemeente de lokale brandweer
zelf door een beroep te doen op de huidige wettelijke bepalingen en de gemeenschappelijke regeling.
Eerstverantwoordelijke is de regionaal commandant brandweer. In de bestuurlijke rapportages en in
de Jaarstukken legt hij rekening en verantwoording af over het gevoerde beleid en beheer.
Op basis van besluiten met betrekking tot het inrichtingsplan op hoofdlijnen en de ontvlechting van de
brandweer is een resultaatgerichte en procesgestuurde organisatie gevormd. De primaire processen
zijn de brandweerspecifieke processen risicobeheersing, operationele voorbereiding en incidentbestrijding, waarbij operationele voorbereiding als een ondersteunend primair proces wordt gezien
voor risicobeheersing en incidentenbestrijding. De primaire processen vormen samen de brandweerveiligheidsketen: proactie, preventie, preparatie, repressie en nazorg. Alle overige processen
(management en bedrijfsvoeringstaken) zijn ondersteunend.
Het hoofdkantoor van de Brandweer Hollands Midden is gevestigd aan de Rooseveltstraat 4a in
Leiden. Daarnaast worden 44 kazernes in stand gehouden. Aan de Brandweer Hollands Midden
waren in totaal circa 400 beroeps- en kantoorpersoneel en 1.000 vrijwilligers verbonden.

2.2 Wijze van realisatie van de beleidsvoornemens in 2013
2.2.1 Risicobeheersing
Visie
De visie van Sector Risicobeheersing is als volgt:
“Het bevorderen van (brand)veilig wonen, werken en recreëren in Hollands Midden, gebaseerd op
brandveiligheidsrisico’s en het vastgestelde risicoprofiel door te sturen met adviezen en toezicht op
veiligheidsbewustzijn en brandveiligheidcommunicatie van burgers binnen Hollands Midden”.
Risicobeheersing adviseert en doet voorstellen voor maatregelen om risico’s terug te dringen. Daarbij
staat eenduidigheid in de kwantiteit en kwaliteit van de advisering centraal. Hierdoor kan elke
gemeente rekenen op een tijdig en inhoudelijk goed advies en te houden toezicht. Om haar rol
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objectief uit te voeren wordt gebruik gemaakt van het door het AB op 24 juni 2011 vastgestelde
regionale risicoprofiel.
Externe Veiligheid
Samen met de twee omgevingsdiensten binnen Hollands Midden zijn gezamenlijk processen
uitgewerkt zoals in het convenant tussen de omgevingsdiensten en de VRHM is vastgelegd. Er is
geïnvesteerd in multidisciplinaire advisering die beter aansluit aan de behoefte van het bevoegd
gezag.
Projectgroep Structureel Terugdringing Onnodige en Onechte meldingen
In 2013 heeft de (S)TOOM de inventarisatieronde gemaakt met het doel om concrete voorstellen te
doen voor het met (on)conventionele middelen voorkomen en vermijden van onechte en ongewenste
brandmeldingen. De project gaat de komende jaren werken met alle belanghebbende partijen om de
nutteloze uitrukken te gaan voorkomen. Een aspect hiervan is het actief beleid voeren om te
beoordelen welke bedrijven en organisaties aangemeld dienen te blijven op het openbaar
meetsysteem bij de meldkamer.
Ontwikkelingen Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
De procesafspraken zijn inmiddels geëvalueerd met de gemeenten en milieudiensten en zullen leiden
tot verdere effectiviteit voor de uitvoering van de adviezen.
Ook is in 2013 ingestoken op de kwaliteitsslag voor een verbeterde registratie in de daarvoor
aangeschafte applicatie. Deze kwaliteitsslag heeft er toe geleid, dat we kunnen aantonen, dat we de
gemaakte afspraken kunnen nakomen. Daarbij is er een goed sturingsinstrument ten behoeve van de
bedrijfsvoering. Ook is geïnvesteerd in externe programma’s (BRIS) zodat Risicobeheersing met de
juiste middelen adviezen kan geven.
Ook vanwege de gevolgen van de aanpassing van wet -en regelgeving (Bouwbesluit) is de ingezette
lijn van samenwerking door cultuuraanpassing en verdere standaardisering verder uitgerold..
Brandveiligheid is volop in beweging, waarbij de uitgangspunten voor de toekomst wellicht zullen gaan
veranderen. De omgeving om ons heen verandert, waardoor advies zich aan het oriënteren is op de
toekomst. Met de omgevingsdiensten is een convenant afgesloten voor een goede samenwerking en
onderlinge afstemming.
Toezicht
Belangrijke ontwikkeling binnen toezicht is de start van de pilot Geen Nood bij Brand. De pilot is
gestart met drie zorginstellingen. Doelen zijn het veroorzaken van meer inzicht in de risico’s, het doen
leiden een verhoogde brandveiligheid door onder andere het vergroting van risicobewustzijn en het
verstevigen van de bedrijfshulpverleningsorganisatie binnen deze zorginstellingen. Ook dit project zal
in 2014 verder worden uitgewerkt.
Inspectietaken Besluit rampen en zware ongevallen (BRZO)
Een belangrijke zaak is dat er een convenant gesloten is met vier veiligheidsregio’s Haaglanden, Zuid
Holland Zuid, Rotterdam Rijnmond en dus VRHM om een betere uitvoering van de inspectietaken te
kunnen waarborgen. Het maatschappelijk belang van het onderkennen van de risico’s op het gebied
van industriële veiligheid is hiermee in kaart gebracht.
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Informatiemanagement, klanttevredenheidsonderzoek, bereikbaarheid
Informatiemanagement
Met een vaste frequentie komen managementrapporten beschikbaar, waardoor we in staat zijn om de
kwaliteit en kwantiteit van het advies – en toezichtproces te monitoren en bij te sturen. De rapporten
kunnen we ook inzetten voor bestuurlijke verantwoording.
Klanttevredenheidsonderzoek
Besloten is om te blijven deelnemen aan de tweejaarlijks te houden Veiligheidsmonitor voor de regio
Hollands Midden teneinde het brandveiligheidsgevoel van de burgers van Hollands Midden te peilen
en de ontwikkelingen te kunnen volgen. De eerst volgende enquête wordt in 2014 gehouden.
Bereikbaarheid
Ook bereikbaar is een continu proces. De adviesrol aan gemeente met betrekking tot
bereikbaarheidsvraagstukken zal onverminderd worden voortgezet. Het is het streven om een sluitend
netwerk te realiseren met (tussen gemeenten) verbonden 112-routes voor hulpdiensten. Het
informeren van Incidentenbestrijding met betrekking tot (tijdelijke) afsluitingen van straten en wegen
blijft onverminderd doorgaan.

2.2.2 Operationele Voorbereiding
Planvorming
In 2013 zijn, conform het opgestelde werkplan 2013, binnen het team monodisciplinaire planvorming
onder meer de volgende trajecten aan de orde geweest:
• Introductie van de samen met IB opgestelde formats voor planvormingsproducten;
• Meerdere onderzoeken naar (eventuele) nieuwe kazernelocaties;
• Ontwikkeling van een flink aantal nieuwe/aangepaste procedures, werkinstructies,
gebruiksinstructies, aanvalsplannen (mono- en multidisciplinair);
• Participatie in het traject fusie GMK;
• Vormgeving/uitwerking van het beleid inzake BOT;
• De ‘rode’ bijdrage aan de ontwikkeling van Integrale Operationele Plannen van C-evenementen
voor de gehele regio;
• Evaluatie jaarwisseling 2012/2013 en voorbereiding jaarwisseling 2013/2014;
• Bijdrage aan Brandweerrisicoprofiel;
• Bijdrage aan Materieelplan;
• Participatie in project DBK;
• Convenant met Veiligheidsregio Kennemerland;
• Voorbereiding update KVT 2014.
Het Team Multidisciplinaire Planvorming heeft zich op basis van het werkplan en actuele
ontwikkelingen in 2013 onder meer beziggehouden met:
• De operationele multidisciplinaire voorbereiding op calamiteiten op verschillende onderwerpen. Dit
betreft de gezamenlijke aanpak van hulpdiensten en vitale crisispartners bij ondermeer
natuurbranden, spoorwegincidenten, en interregionale incidentbestrijding op het water;
• Doorontwikkeling van de netcentrische werkwijze waarbij met name is geïnvesteerd in het
ontwikkelen van taakkaarten voor de functionarissen van de sectie informatievoorziening binnen
het ROT;
• Initiëren van een aanbesteding voor een nieuwe haakarmbak voor het Commando Plaats Incident
(CoPI);
• Ontwikkeling van een continuïteitsplan voor de hoofdstructuur van de VRHM;
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Versteviging van partnerschappen middels ontwikkeling van convenanten en organiseren van
netwerkbijeenkomsten;
Initiëren van de multidisciplinaire voorbereidingen op de Nuclear Security Summit 2014, en het
deelnemen aan de projectorganisatie voor de NSS 2014.

Vakbekwaamheid
Alle opleidingen voor repressief en niet-repressief brandweerpersoneel zijn belegd bij de afdeling
Vakbekwaamheid. De afdeling Vakbekwaamheid is verder gegaan met de geplande uniformering en
standaardisering van opleidings- en oefenactiviteiten. Er is aangesloten bij de discussie rond het
Project Versterking Brandweeronderwijs. Tevens zijn er plannen opgesteld voor de toepassing van
e-learning en de landelijke Elektronische Leer Omgeving (ELO). Dit is een initiatief van Brandweer
Nederland, de Veiligheidsregio´s en het IFV.
Er is goedkeuring gegeven voor de nieuwbouw van het ROB en de plannen beginnen vorm te krijgen.
In 2014 zal met de nieuwbouw worden begonnen. Tevens is gestart met het opzetten van oefeningen
en bijscholingen van specialismen, naast het oefenen van de basisvaardigheden. Dit moet leiden tot
de oefenmethodiek ¨Hollands Midden¨ waarin plannen voor een meer doelmatige oefencyclus worden
uitgewerkt.

2.2.3 Incidentbestrijding
Algemeen
Binnen de BHM richt de sector Incidentbestrijding zich op de volgende doelstellingen:
•
Eenduidig optreden binnen de regio,
•
Kwaliteitsverbetering van de aangeboden diensten.
In het kader hiervan is in het afgelopen jaar 2013 het volgende bereikt:
•

•

•

•

Het nieuwe rooster voor de 24-uurs beroeps kazernes in Leiden, Alphen aan den Rijn en Gouda
is ingevoerd en werken nu samen in één capaciteitsplanning systeem. Hiermee is bereikt dat de
arbeidsvoorwaarden gelijk zijn en de beschikbare capaciteit gezamenlijk gedeeld kan worden over
de vier kazernes.
De vernieuwde KVT is ingevoerd als update op de originele KVT uit 2007 waardoor gemeentelijke
randvoorwaarden omgezet zijn naar één BHM systeem. Gezamenlijk met het bestuur is, waar
nodig, gezocht naar optimalisering van de implementatie op vrijwillige kazernes.
Verschillende middelen die nodig zijn voor het leveren van de producten van Incidentbestrijding
geoperationaliseerd en in dienstgesteld zoals, de tankautospuiten, hoge druk bluspistolen op alle
tankautospuiten en nieuwe portofoons.
In gezamenlijkheid met de andere sectoren is gewerkt aan de kwaliteitsverbetering door o.a.;
evaluaties, nieuwe en verbeterde procedures en werkwijze en door intensiever overleg met de
meldkamer.

Paraatheid
Om de brandweertaken te kunnen uitvoeren heeft de brandweer incidentbestrijders paraat. Deze
paraatheid is op diverse manieren vormgegeven. De bestaande kazerneconfiguratie kent vier
beroepskazernes (Alphen aan den Rijn, Gouda, Leiden Noord en Leiden Zuid). Deze kazernes
worden voor de eerste uitruk bemand door repressief beroepspersoneel. Vanaf de overige 40
kazernes wordt uitgerukt door repressief vrijwillig personeel op basis van het vrije instroommodel.
Daar waar nodig wordt de paraatheid gegarandeerd met behulp van opstappend dagdienstpersoneel
dat overdag op de kazerne werkzaam is.
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Om een verbeterd inzicht te krijgen in de aanwezige instroomcapaciteit is een beschikbaarheid
systeem ingevoerd en operationeel gemaakt op kazernes. Gestart is op kazernes waar de bezetting
kritiek is tijdens kantooruren waarna alle kazernes zullen volgen. Dit geeft de mogelijkheid om ook op
de korte termijn extra capaciteit te organiseren waardoor het niet nodig is een kazerne of
tankautospuit buiten dienst te zetten door ontbrekend personeel.
Vrijwilligersmanagement
Het voorbereide beleid voor personeelsverenigingen binnen Brandweer Hollands Midden is ingevoerd
bij 42 verenigingen, zij volgen allemaal dit nieuwe beleid. Met de komst van dit beleid is een
eenduidige vergoedingssystematiek ontstaan voor alle verenigingen en wordt er helder onderscheid
gemaakt in verantwoordelijkheden van de lijn (VRHM) en die van de personeelsvereniging, waarbij
tevens de administratieve lasten voor zowel de personeelsvereniging als de Veiligheidsregio zijn
verminderd. Daarnaast is een werkgroep vrijwilligers ingericht onder de leiding van een
portefeuillehouder om de vrijwilligers te betrekken bij het beleid wat specifiek voor deze groep van
medewerkers geldt.

Kengetallen Incidentbestrijding
Classificatie
Brand
Hulpverlening
OMS
Totaal

2012
1825
2751
2879
7455

2013
1615
3056
2662
7333

Prioriteit
0
1
2
3
4
5
Totaal

2012
3
4908
2504
20
20
0
9467

2013
5
4666
2556
25
76
5
9341
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2.3 Lasten en baten
Primitieve BegrotingsBegroting
wijziging

Begroting
na wijziging

Realisatie

Verschil

Programma Brandweer
Risicobeheersing
Operationele Voorbereiding
Incidentbestrijding
Management en bedrijfsvoering
Materieel en huisvesting
Totaal lasten

4.895.000
5.701.000
15.217.000
9.390.000
13.936.000
49.139.000

Rijksbijdragen
Gemeentelijke bijdragen
Bijdragen van derden
Totaal baten

3.050.000
44.570.000
1.767.000
49.387.000

Saldo voor reserves
Reserve kwaliteitsprojecten
Reserve samenwerken loont
Reserve frankerend beleid
Onttrekking reserve sociaal plan
Reserve versnelde organisatie opbouw
Mutatie egalisatiereserve bedr kleding
Saldo na bestemming

(248.000)

910.000
910.000
(70.000)

(70.000)

4.723.605
5.735.338
15.499.956
11.018.133
12.761.401
49.738.433

171.395
(34.338)
(282.956)
(718.133)
1.174.599
310.567

2.980.000
44.570.000
1.767.000
49.317.000

3.109.388
44.550.188
2.424.989
50.084.565

(129.388)
19.812
(657.989)
(767.565)

980.000

732.000

(346.132)

1.078.132

(400.000)
(180.000)

(400.000)
(180.000)
(125.000)
(400.000)
373.000
-

(222.996)
(105.034)

(177.004)
(74.966)
(9.103)
(110.260)
373.000
1.079.799

(125.000)
(400.000)
373.000
-

4.895.000
5.701.000
15.217.000
10.300.000
13.936.000
50.049.000

-

(115.897)
(289.740)
(1.079.799)

De realisatie van het programma Brandweer is binnen het budgettaire kader van de begroting 2013
gerealiseerd. De afwijking van het saldo ten opzichte van de programmabegroting en de mutaties in
de reserves worden toegelicht bij de programmarekening.
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3. Programma Gemeenschappelijke Meldkamer
3.1 Algemeen
In de Wet veiligheidsregio’s zijn de taken en bevoegdheden voor het voorzien van de
meldkamerfunctie opgedragen aan de besturen van de veiligheidsregio’s.
Het bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden heeft de beschikking over een
gemeenschappelijke meldkamer (GMK) die is ingesteld en in stand wordt gehouden ten behoeve van
de brandweertaak, de geneeskundige hulpverlening, het ambulancevervoer en de politietaak, met
dien verstande, dat:

de Regionale Ambulancevoorziening zorg draagt voor het in stand houden van een meldkamer
voor ambulancezorg, als onderdeel van de gemeenschappelijke meldkamer,

de korpschef van de Nationale Politie zorg draagt voor het in stand houden van de meldkamer
politie, als onderdeel van de gemeenschappelijke meldkamer.
De meldkamer is belast met het ontvangen, registreren en beoordelen van alle acute hulpvragen ten
behoeve van de brandweer, de geneeskundige hulpverlening, het ambulancevervoer en de politie, het
bieden van een adequaat hulpaanbod, en het begeleiden en coördineren van de hulpdiensten.
Daarnaast faciliteert de GMK de niet-spoedeisende ambulancezorg, het zogenaamde ‘besteld
vervoer’. De GMK heeft tenslotte een faciliterende en informerende taak aan het bestuur,
respectievelijk de besturen in de veiligheidsregio. De GMK kent hiertoe een viertal kernfuncties, te
weten intake, regie, informatievoorziening en opschaling.
Het bestuur van de veiligheidsregio moet een convenant afsluiten met de politie over de
samenwerking bij branden, rampen en crises. Het convenant heeft betrekking op de
meldkamerfunctie, de informatievoorziening en informatie-uitwisseling, het multidisciplinair oefenen en
de operationele prestaties van de politie bij rampen en crises. Het convenant bevat afspraken over de
locatie, het beleid en beheer, de financiën, de prestaties, de ondersteunende systemen en de
samenwerking van politie met brandweer, geneeskundige hulpverlening en ambulancevervoer in de
meldkamer. Het convenant tussen het bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden en de Politie
dateert uit 2006 (nog voor inwerkingtreding van de Wet veiligheidsregio’s) en dient derhalve
vernieuwd te worden.
In Hollands Midden is een gecolokeerde (de monodisciplinaire werkprocessen worden op dezelfde
werkvloer uitgevoerd) gemeenschappelijke meldkamer gerealiseerd. De GMK is gehuisvest aan de
Rooseveltstraat 4a in Leiden. De integrale beheerovereenkomst en de bijbehorende service level
agreements (SLA) vormen de basis voor het beheer en toezicht van de GMK. Daarin is het beheer
opgedragen aan de Politieorganisatie en vervult de regionaal commandant brandweer de
toezichthoudende rol.

3.2 Wijze van realisatie van de beleidsvoornemens in 2013
Landelijke ontwikkelingen meldkamerdomein
Op 16 oktober 2013 is een Transitieakkoord over de Meldkamer van de Toekomst, waarin afspraken
zijn vastgelegd over financiën, aansturing, locatiekeuze en implementatie van de nieuwe
meldkamerorganisatie, ondertekend door vertegenwoordigers van de verschillende organisaties die
betrokken zijn bij de meldkamers, te weten de ministers van Veiligheid &Justitie, Volksgezondheid,
Welzijn, Sport en Defensie, de korpschef van de Nationale Politie, de voorzitters van de
veiligheidsregio's en de voorzitters van de besturen van de Regionale Ambulance Voorzieningen. In
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het Transitieakkoord zijn specifieke afspraken gemaakt over de overdracht van middelen. Zo dragen
de veiligheidsregio’s voor de taken van de brandweer landelijk € 42 miljoen structureel bij. Naar alle
waarschijnlijkheid zal dit gebeuren door een korting op het gemeentefonds. Hoe dit voor de regio
Hollands Midden uitpakt en wat de effecten per gemeente precies zullen zijn valt nu nog niet met
zekerheid vast te stellen. Voor de overdracht van middelen volgt nog een uitwerking waarbij rekening
wordt gehouden met de daadwerkelijke overdracht van personeel, de eventuele verrekening van
achterstallig onderhoud en het tijdpad van de taakstelling.
Ontwikkelingen binnen het programma GMK
In 2010 heeft het bestuur op basis van de Businesscase MultiDisciplinaire Intake (MDI) besloten de
invoering van multidisciplinaire intake voor te bereiden. Invoering van ‘geprotocolleerde en
geautomatiseerde multidisciplinaire intake’ zal zowel kwaliteit- als efficiëntiewinst (op termijn €
300.000) opleveren, aldus de uitkomst van de Businesscase MDI. Door de Meldkamer
Ambulancezorg (MKA) wordt sinds mei 2011 gewerkt met het uitvraagprotocol AMPDS1/ ProQA.
Begin 2012 werd gestart met de voorbereiding van de invoering van gestandaardiseerde
uitvraagprotocollen voor de meldkamers van Politie en Brandweer om medio 2012 een start te kunnen
maken met multidisciplinaire intake. De verwachting was dat MDI medio 2013 volledig zou zijn
geïmplementeerd.
Het perspectief op de ontwikkelingen binnen de GMK HM is in 2012 echter ingrijpend gewijzigd door
de ontwikkelingen op het gebied van de vorming van de Nationale Politie (en daarbinnen de regionale
eenheid Den Haag), een landelijke meldkamerorganisatie en de oplevering begin 2013 van het
nieuwbouwcomplex ‘De Yp’ ten behoeve van Politie Haaglanden in de Haagse wijk Ypenburg, waar
de gemeenschappelijke meldkamer Haaglanden inmiddels is ondergebracht.
In het verlengde van het kabinetsbesluit om het aantal meldkamers landelijk terug te brengen tot tien
(welk uitgangspunt tevens is vastgelegd in de Politiewet 2012), werd besloten om de meldkamer in
‘De Yp’ te bestemmen tot gemeenschappelijke meldkamer ten behoeve van de regionale eenheid Den
Haag (brief 12-10770 d.d. 25 september 2012, J.J. van Aartsen en drs. H.J.J. Lenferink aan drs. H.B.
Eenhoorn). Deze nieuwe meldkamer zal voor alle kolommen en voor het gehele verzorgingsgebied
van de (politie)eenheid Den Haag operationeel zijn. Inzet is dat na samenvoeging op termijn wordt
gekomen tot een multidisciplinaire intake op basis van een geprotocolleerd uitvraagsysteem. Hierbij
kan eventueel gestart worden met geprotocolleerde monodisciplinaire intake. Aangegeven is, de
regionale eenheid Den Haag in aanmerking te laten komen om te starten met een pilot
multidisciplinaire intake door middel van geprotocolleerd uitvragen, waarbij het een reële optie is
gebruik te maken van het systeem dat in Hollands Midden wordt gebruikt, ProQA.
De veiligheidsregio’s Haaglanden en Hollands Midden zoeken parallel aan de inrichting van een
landelijke meldkamerorganisatie proactief de samenwerking en zetten zo zelf de eerste stappen naar
een gezamenlijke meldkamer. Deze stappen zijn bedoeld om zo snel mogelijk de verbetering van de
samenwerking, efficiency en kwaliteit, en verlaging van kosten binnen het meldkamerdomein te
realiseren. Er is sprake van een gedeelde ambitie om te komen tot een gezamenlijke meldkamer,
maar benadrukt wordt dat het tot stand brengen een ingewikkeld traject is. Het gaat om het
operationeel samenbrengen van twee maal drie disciplines tot één nieuwe meldkamer, waarvan de
huidige organisatie, inrichting en werkwijzen niet zonder meer op elkaar aansluiten. Het vinden van de
aansluiting vraagt om goed overleg, afstemming en bereidheid om concessies te doen. Alleen dan is
efficiënte samenwerking mogelijk.

1

Advanced Medical Priority Dispatch System
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Om deze samenwerking te onderstrepen en te ondersteunen hebben de veiligheidsdirecties van de
veiligheidsregio’s Haaglanden en Hollands Midden gezamenlijk een stuurgroep gevormd waarin de
leden van de veiligheidsdirecties zitting hebben. Het Dagelijks Bestuur VRHM heeft ingestemd met het
verhuizen van de GMK VRHM naar ‘De Yp’. De stuurgroep “samenvoeging meldkamers HGL en HM”
stuurt aan op een verhuizing van de GMK HM naar ‘De Yp’ op 1 mei 2014. De eenmalige frictiekosten,
op basis van de huidige stand van zaken, zoals verhuizing van ICT/systemen, bedragen ruim
€ 545.000. De voorfinanciering van deze kosten komt voor rekening van de politie en de twee
veiligheidsregio’s. Dit betekent dat de politie garant staat voor de helft van het bedrag, € 275.000. De
resterende € 270.000 komt voor rekening van de beide veiligheidsregio’s, zijnde € 135.000 per regio.
Financieel uitgangspunt is dat bij samenvoeging de structurele kosten van beide meldkamers gelijk
blijven en zo mogelijk dalen. Financiële experts van alle betrokken partijen hebben onderzoek gedaan
naar de financiële gevolgen van de samenvoeging.

3.3 Lasten en baten
Primitieve BegrotingsBegroting
wijziging

Begroting
na wijziging

Realisatie

Verschil

1.586.890
1.586.890

(154.890)
(154.890)

1.387.852
31.000
1.418.852

14.148
(1.000)
13.148

168.038

(168.038)

(18.700)

18.700
36.129
(113.209)

Programma GMK
DVO
Totaal lasten

7.087.000
7.087.000

(5.655.000)
(5.655.000)

1.432.000
1.432.000

Bijdrage Politie Hollands Midden
Bijdrage Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
Inwonerbijdrage
Rijksbijdrage
Totaal baten

3.705.000
1.950.000
1.402.000
30.000
7.087.000

(3.705.000)
(1.950.000)

1.402.000
30.000
1.432.000
-

Saldo voor reserves
Algemene reserve
Mutatie reserve GMK
Mutatie reserve tijdelijke capaciteit GMK
Saldo na bestemming

-

-

(5.655.000)
-

-

-

(36.129)
113.209

De realisatie van het programma GMK is niet binnen het budgettaire kader van de
programmabegroting 2013 gerealiseerd. De beheerder van de GMK heeft 2013 gefactureerd op basis
van de zogeheten ‘gekorte herijkte beheersbegroting’ en de aangekondigde extra benodigde gelden
voor de extra bezetting op de GMK.
De onttrekking uit de algemene reserve is voor de opgelegde taakstelling van 10% bezuiniging op de
inwonerbijdrage (resultaatbestemming 2012).
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4. Programma GHOR
4.1 Algemeen
De zorgketen is opgebouwd uit zeer veel diverse, autonome partijen die allemaal een eigen rol en
soms verschillende belangen hebben in de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Een vlotte,
adequate en eenduidige aansturing van de geneeskundige hulpverleningsketen is essentieel. De
GHOR is hiervoor wettelijk verantwoordelijk en doet dat in opdracht van het openbaar bestuur.
De GHOR is belast met coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening
bij rampen en crises en met advisering van andere overheden en organisaties op het gebied
van deze geneeskundige hulpverlening.
De GHOR zorgt voor een goede aansluiting tussen de zorgketen, de veiligheidspartners en het
openbaar bestuur bij rampen en crises. In 2013 is onderzocht wat de gevolgen zijn van herziening van
de afspraken tussen de besturen van de VRHM en de RDOG over de uitvoering van de GHOR-taken.
De strekking van de nieuwe afspraken is dat de geneeskundige hulpverlening geïntegreerd blijft
binnen de RDOG en dat deze rechtstreeks en geheel wordt gefinancierd door een inwonerbijdrage
van de gemeenten. Het bestuur van de veiligheidsregio blijft verantwoordelijk voor het instellen en in
stand houden van een GHOR. De nieuwe afspraken hebben als bijkomend voordeel dat besparingen
kunnen worden gerealiseerd door verminderde afdracht van BTW, waarvan een deel bedoeld is voor
de bezuinigingsopdracht in 2014 aan de GHOR.

4.2 Wijze van realisatie van de beleidsvoornemens in 2013
4.2.1 Doelstellingen
Beleid en doelstellingen zijn vastgelegd in het Beleidsplan GHOR 2012-2015, de
programmabegroting, het jaarplan GHOR en het jaarplan Opleiden, Trainen, Oefenen:
1 Adviezen risicobeheersing

2 Afspraken met partners

3 Planvorming
4 Paraatheid

5 Incidentbestrijding
6 Bedrijfsvoering

Adviseren over geneeskundige maatregelen om risico’s te voorkomen en / of te
verminderen en zelfredzaamheid te vergroten voor:
•
Vergunningverlening risicovolle evenementen.
•
Risico’s bij grootschalige bouw- en infrastructurele projecten.
•
Risicocommunicatie (projectleider voor de VRHM).
Actuele schriftelijke afspraken met zorgpartners en afstemming hierover met
veiligheidspartners over:
•
Geneeskundige hulpverlening en de mate van hun voorbereiding op
rampen en crises.
•
De (voorbereiding op) continuïteit van zorg bij rampen en crises.
Bijdragen aan multidisciplinaire planvorming en afstemmen met zorgpartners.
Vakbekwaam maken en houden van operationele GHOR-functionarissen door:
•
Afspraken met functionarissen en zorgpartners over de beschikbaarheid
van operationele GHOR-functionarissen.
•
Beschikbaar hebben van middelen en informatie.
•
Opleiden, Trainen, Oefenen.
Bijdragen aan de bestrijding en de beheersing van multidisciplinaire incidenten.
Voldoen aan de kwaliteitseisen van HKZ/ISO.
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4.2.2 Realisatie doelstellingen 2013
4.2.2.1 Advisering risicobeheersing
Positie GHOR
De GHOR vervult een netwerkfunctie. Om een goed advies te formuleren treedt de GHOR op als
kennismakelaar en vormt het loket van en voor de witte kolom. De GHOR is verantwoordelijk om tijdig
in de witte keten kennis en kunde over de gezondheidskundige en geneeskundige aspecten te halen
en te brengen (signaalfunctie) die nodig zijn voor zowel het geneeskundig proces en de
zorgcontinuïteit, als de veiligheid van de hulpverleners en de zelfredzaamheid van kwetsbare
groepen. De verantwoordelijkheid voor de juistheid van deze kennis en kunde ligt bij de ketenpartners.
Resultaten advisering risicobeheersing gebouwde omgeving
• Deelname aan de werkgroep Risicobeheersing (MDRB): advisering bij diverse projecten: A4, HSL,
Rijnland Route en thema’s, zoals baggeren op plaatsen waar mogelijk explosieven liggen en
veiligheidseffect rapportages.
• Samen met Medewerkers Openbare Veiligheid van de gemeenten waardoor het HSL-traject loopt
en de spoorse partijen (ProRail) is de VRHM gestart met het herzien van het rampbestrijdingsplan
voor de HSL.
• Bijgedragen aan de Landelijke handreiking geneeskundige advisering Gebouwde omgeving onder
leiding van GHOR Nederland.
Resultaten advisering vergunningverlening bij risicovolle evenementen
• Adviezen verstrekt voor 142 vergunningaanvragen, waarvan 22 ‘reguliere evenementen’ en 120
‘risicovolle evenementen’ (in 2012: 168 adviesaanvragen; in 2011: 95).
• Met MKA, GGD en RAV is gekeken naar het optimaliseren van de informatiestroom, gericht op
snelle beschikbaarheid van actuele informatie.
• Ontwikkeling infographic schaatstochten (visuele weergave van processtappen) met politie,
brandweer, gemeenten en KNSB: voor organisatoren is reeds in een vroeg stadium aangegeven
wat van hen wordt verwacht.
• Actieve betrokkenheid bij de uitvoering van het bestuurlijk vastgestelde Kader
Evenementenveiligheid.
• De ‘jaarwisseling’ is in 2013 voor het eerst behandeld als een risicovol evenement: hiervoor zijn
beleidsuitgangspunten opgesteld en vervolgens is publieksprofiel, activiteitenprofiel en ruimtelijk
profiel onderzocht. Risico’s, effecten en maatregelen zijn geduid in het Integraal Operationeel
Plan.
• Uit het tevredenheidsonderzoek (2013) blijkt dat gemeenten zeer tevreden zijn over de
samenwerking en het overleg met de GHOR en de door de GHOR geleverde adviezen.
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Risicocommunicatie
Het bestuur van de veiligheidsregio is verantwoordelijk voor informatieverschaffing aan burgers over
risico’s in hun leefomgeving. Voor de VRHM is de GHOR projectleider risicocommunicatie.
Resultaten zijn:
•
Voorbereid is een campagne Evenementen, die gemeenten in de communicatie naar hun
burgers hebben ingezet. Campagne is bij gemeenten geëvalueerd.
•
In de Veiligheidsmonitor, een twee jaarlijks onderzoek onder burgers in Hollands Midden, is een
apart vragenblok over risicocommunicatie opgenomen.
•
Implementatie Handreiking landelijke boodschap natuurbranden.
•
Uitvoering campagne Extreem weer; communicatiemiddelen zijn door gemeenten ingezet.
Campagne is bij gemeenten geëvalueerd.

4.2.2.2 Afspraken met ketenpartners in de witte kolom
Resultaten afspraken met zorgpartners in de geneeskundige hulpverlening
• Actuele schriftelijke afspraken met alle relevante zorgpartners over de uitvoering van hun taak in
de geneeskundige hulpverlening. Het betreft ziekenhuizen, Traumacentrum, huisartsen, NRK,
RAV, GGD en MKA. Het convenant met de huisartsenposten en huisartsenverenigingen is gereed
voor ondertekening.
• Voorbereiding van de (eerste) bestuurlijke rapportage over de mate van voorbereid zijn van
ziekenhuizen, huisartsenposten en RAV in de regio Hollands Midden.
• Uitvoering netwerkfunctie naar zorgpartners op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Het
jaarlijkse witte ketenpartneroverleg (platform GHOR) heeft plaatsgevonden voor de Raden van
Bestuur en directie van ziekenhuizen, GGZ-instellingen, GGD, GMK en RAV.
• Relatiemanagement op tactisch niveau met ziekenhuizen, huisartsenposten en RAV vindt continu
plaats.
• Ziekenhuizen, die ook als traumacentrum zijn aangewezen, moeten een Regionaal Overleg Acute
Zorg (ROAZ) organiseren. Ziekenhuizen, GGZ-instellingen, RAV, GGD, huisartsenposten en DPG
nemen deel aan dit overleg. De opdracht van het ROAZ is ervoor te zorgen dat de patiënt met een
acute zorgvraag zo snel mogelijk op de juiste plaats adequate zorg geboden krijgt en hierover
bindende afspraken te maken. De DPG bewaakt, namens het bestuur VRHM, afspraken over de
voorbereiding van de opgeschaalde zorg en de aansluiting op het Regionaal Crisisplan. Het
ROAZ gaat tevens over de verdeling van de OTO-stimuleringsgelden. Belangrijk onderwerp in
2013/2014 is de herinrichting van de spoedeisende specialistische zorg en de gevolgen hiervan
voor de opgeschaalde acute zorg.
Afspraken over specifieke onderwerpen:
• Uitwisseling slachtoffergegevens (met ziekenhuizen). Leidend zijn de landelijke Handreiking
afspraken tussen openbaar bestuur en ziekenhuizen over slachtofferinformatie bij rampen en
crises en de regionale implementatie van SIS.
• Opvang van een tot drie CBRN-slachtoffers (Chemisch, Biologisch, Radiologisch, Nucleair) in de
ziekenhuizen in Traumaregio West.
• Actualisatie en beoefening gewondenspreidingsplan (met de RAV’en, Traumacentrum West en
GHOR Haaglanden).
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Resultaten afspraken met partners over zorgcontinuïteit
Afspraken met zorgpartners over continuïteit van zorg gaan over mogelijke disbalansen van
zorgaanbod en zorgvraag, zoals bij een uitbraak infectieziekten, sluiting van (delen van) een locatie,
een groot aanbod van cliënten of uitval van nutsvoorzieningen, apparatuur en ICT middelen. De DPG
maakt deze afspraken met ziekenhuizen, Traumacentrum, RAV, verpleeg- en verzorgingshuizen,
thuiszorg, gehandicaptenzorg, huisartsen-organisaties, NRK, GGD, GGZ-instellingen en
apothekersorganisaties. Deze partners nemen maatregelen om de kwaliteit van hun zorgverlening
onder alle omstandigheden te garanderen. Het doel voor 2013 was schriftelijke afspraken met de 15
verpleeg- en verzorgingshuizen, vier gehandicaptenzorg en drie thuiszorgorganisaties.
Resultaten
• Actuele schriftelijke afspraken met alle relevante zorgpartners over de (voorbereiding van)
continuïteit van zorg. 22 convenanten zijn getekend.
• Organisatie in juni 2013 van een kennisbijeenkomst voor de verpleeg- en verzorgingshuizen
(V&V-sector): thema was voorbereiding op infectieziekten, de rol van gemeenten bij een crisis en
het opleiden, trainen en oefenen door de V&V-sector.
• Bijgedragen aan projecten met de verpleeg- en verzorgingshuizen, samen met de brandweer,
GGD en ziekenhuizen. Bijvoorbeeld ‘Geen Nood bij Brand’ met de brandweer en het voorlichten
over hygiëne en infectieziekte bestrijding door de GGD.
• Bijgedragen aan de landelijke visie zorgcontinuïteit.
• Verbetering van informatie in GHOR4all. Succesvolle pilot met GGD Flevoland voor technische
haalbaarheid GHOR4all via SharePoint aan te sluiten op basisregistraties NHR (Nieuw
Handelsregister) en BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen). Intentie van koppeling van
GHOR4all in 2014/2015 aan de basisregistraties NHR en BAG.
• Uit het tevredenheidsonderzoek (2013) blijkt dat zorgpartners zeer tevreden zijn over het overleg
met de GHOR, het nakomen van afspraken door de GHOR en de georganiseerde
kennisbijeenkomst.

4.2.2.3 (Multidisciplinaire) planvorming
Positie GHOR
De GHOR neemt deel aan de multidisciplinaire werk- en projectengroepen voor planvorming. De
GHOR betrekt hier de deskundigheid van haar ketenpartners en stemt vervolgens de gemaakte
afspraken met hen af. Afspraken vertaalt de GHOR in informatieproducten voor haar operationele
functionarissen.
Resultaten
• Bijdragen geleverd aan de onderwerpen Bio Science Park Leiden, Spoor, asbest,
recreatieplassen, waterschappen en duinbranden.
• Actualisatie van het protocol asbest.
• Bijdragen geleverd aan VRHM-convenanten met de Omgevingsdiensten en Netbeheerders.
• Informatiekaarten voor operatonele functionarissen voor Bio Science Park Leiden, waterschappen
en duinbranden.
• Bijdragen geleverd aan werkgroep Multidisciplinair Netcentrisch Werken: oplevering van een
werkversie van het document Informatieproducten naar plot voor de plotters in het CoPI en ROT.
Dit document moet plotters helpen met de vragen wat moet worden geplot en wat de meeste
prioriteit heeft.
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4.2.2.4 Paraatheid
Operationele GHOR-functionarissen
Ca. 200 personen vervullen een operationele functie voor de GHOR. Van de 10 wettelijke GHORfuncties hebben vier functies een wettelijk verplichte opkomsttijd: Officier van Dienst Geneeskundig
(OvDG), Hoofd Sectie GHOR (HSGHOR), Operationeel Directeur Publieke Gezondheid (ODPG) en
staffunctionaris GHOR/hoofd Actiecentrum (HAc).
Resultaten:
• Instroom van twee nieuwe OvDG’en ter vervanging van twee OvDG’en die in 2014 de functie
beëindigen.
• Instroom van nieuwe leden voor het Ambuteam.
• In april 2013 zijn landelijk kwalificatieprofielen voor de nieuwe GHOR-functies Algemeen
Commandant Geneeskundige Zorg (ACGZ), Hoofd Informatie (HIN) en Hoofd Ondersteuning
(HON) vastgesteld. Vanaf 1 januari 2014 gebruikt de GHOR deze functies; HSGHOR,
staffunctionaris GHOR en hoofd Actiecentrum vervallen hierdoor.
• Uit het tevredenheidsonderzoek (2013) blijkt dat operationele functionarissen tevreden zijn met
samenwerking en contact met de GHOR. De tevredenheid is gestegen ten opzichte van 2010.
Middelen en informatie voor de operationele functionarissen
Materieel voor de uitvoering van een inzet moet goed functioneren, efficiënt en toereikend zijn en
gebruikers moeten goed zijn geïnstrueerd. Het gaat hierbij om alarmerings- en communicatiemiddelen, beschermende kleding, piketvoertuigen, GNK-c’s en legitimatie- en toegangsmiddelen. De
GHOR heeft deelgenomen name aan landelijke klankbordgroep over herziening van het beleid
grootschalige geneeskundige bijstand.
Resultaten:
• Actualisatie operationeel handboek en beschikbaar voor de IPad. Hierin staat informatie over
alarmering, inzet en aandachtspunten voor specifieke incidenten.
• Beschikbaar gesteld een mailbox bij Zorgmail voor ziekenhuizen en huisartsenposten om niet
medische gegevens voor het slachtofferinformatieproces veilig met de GHOR te delen.
• Beschermende kleding voor de SIGMA-Leden (Snel Inzetbare Groep ter Medische Assistentie) is
vervangen.
• Operationele functionarissen zijn tevreden met de beschikbaar gestelde middelen en het oplossen
van problemen (tevredenheidsonderzoek, oktober 2013).
Opleiden, Trainen, Oefenen
Het vakbekwaam maken en houden van de operationele functionarissen door Opleiden, Trainen,
Oefenen is een essentieel onderdeel van de voorbereiding op rampen en crises. Functionarissen met
een GHOR-taak zijn in 2013 geoefend in hun eigen processen, als ook in de samenwerking met
functionarissen binnen de geneeskundige hulpverlening en andere hulpverleningsdiensten. In 2013
lag de nadruk vooral op de ontwikkeling van individuele competenties. Het functioneren van
deelnemers aan oefeningen is geëvalueerd door externe waarnemers. Het jaarprogramma
monodisciplinair als multidisciplinair is uitgevoerd, met uitzondering van de multidisciplinaire
oefenweek van het CoPI.
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Specifieke resultaten:
• Deelname aan landelijke opleidingen voor ACGZ en HIN.
• Trainen van OvDG’en, Hoofd Gewondennest, Coördinator Gewondenvervoer en 1ste
Ambulanceverpleegkundige in inzetprocedures en gezamenlijke BOB.
• Beoefenen van overdracht en mono aanpak van een incident in teams van HSGHOR,
staffunctionaris GHOR, HAC en OMAc.
• Basistraining voor nieuwe functionarissen van de Psychosociale Hulpverlening bij Ongevallen en
Rampen.
• Oefening met slachtofferregistratie en informatie-uitwisseling.
• Contactdag over social media bij een incident en een table-top oefening met ca. 60 operationele
functionarissen. Deze contactdag brengt mensen met elkaar in contact die bij een incident moeten
samenwerken maar dat in het dagelijkse werk niet doen.
• Deelgenomen aan alle ‘hoofdstructuur’-oefeningen, waarbij alle betrokken teams zijn geoefend:
onderwerpen penitentiaire inrichtingen, Bio Science Park, vliegtuigongevallen en overstroming.
• Deelgenomen aan jaarlijkse systeemoefening om opkomst en alarmering en leiding en coördinatie
binnen de veiligheidsregio te testen.
• Uit het tevredenheidsonderzoek (2013) blijkt dat de tevredenheid van operationele GHORfunctionarissen voor uitvoering en evaluatie van de OTO-activiteiten t.o.v. 2010 hoog is en sterk
gestegen.

4.2.2.5 Incidentbestrijding
De GHOR is belast met de regie en de coördinatie van de geneeskundige hulpverlening van rampen
en crises. De kwaliteit van het voorbereidende werk komt hier tot uiting.
Resultaten:
• Het aantal inzetten is 57 (hetzelfde niveau als in 2012 en 2011) t De inzetten in 2013 varieerden
van een inzet van de OvDG ter ondersteuning van de coördinatie bij inzet van drie of meer
ambulances tot middel grote incidenten. Hierbij waren meerdere operationele functionarissen
betrokken, zoals een bommelding, stroomuitval en bomruiming in Leiden en een bommelding in
Gouda.

4.2.2.6 Algemeen/bedrijfsvoering
De externe audit van het kwaliteitssysteem heeft plaatsgevonden op 1 oktober 2013, waarvoor de
GHOR opnieuw is geslaagd. Het sturend vermogen van de GHOR is getoetst en de essentiële
processen zijn doorgelicht.
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4.2.2.7 Verantwoording over risico’s uit de begroting en werkplan 2013
Nr Document Bron

Proces

Constatering

Risico

Effecten

Actie

Status

Actie Hoe
houder sturing

1

Werkplan Wvr art 10 Adviezen
Toename gemeentelijke Onvoldoende
2013
sub b
risicobeheersing vraag adviezen
advies capaciteit
evenmentenveiligheid of GHOR
gebouwde
omgevingsplannen

2

Begroting Besluit
Opleiden,
2013
personeel Trainen,
Wvr
Oefenen

Bovenmatig vertrek van Instroom en
Kosten gemiddeld 48.000
vakbekwame OvDG'en agv
vakbekwaam
euro per jaar.
FLO, in 2013 - 2016.
maken van
nieuwe OvDG 'en.

Bestemmingsreserve 4 gesloten DPG
jaar van 48.000 euro p.jr.
voor instroom nieuwe
OvDG 'en

Marap
GHOR

3

Begroting Wvr
2013;
Jaarplan
OTO 2013

Vorming nationale politie, Onduidelijkheid /
concentreren meldkamersonbekendheid
leiden tot aan te passen met nieuwe
werkwijzen. De GHOR is protocollen bij
hiervoor afhankelijk van GHORontwikkeling(tempo) van functionarissen
haar partners.

Actieve samenwerking
met partners om zsm
inzicht te krijgen in te
veranderen protocollen.

Marap
GHOR

Opleiden,
Trainen,
Oefenen;
Operationele
inzet

Risico op incidenten waarvoorBeleid VRHM gericht op gesloten DPG
onjuiste inschatting
advisering risicovolle
zorggerlateerde
evenementen. Standaard
veiligheidsaspecten; te weinigadvies via website voor
preventie maatregelen voor reguliere evenementen.
geneeskundige zorg
Verbeterde werkprocessen met partners.

Noodzakelijke aanpassing
SLA met GMK en van
protocollen met MKA, die
beoefend moeten worden.
Onduidelijkheid hoogte
frictiekosten.

open

DPG

Marap
GHOR

4.3 Lasten en baten
Primitieve BegrotingsBegroting
wijziging

Begroting
na wijziging

Realisatie

Verschil

2.079.979

Programma GHOR
DVO
project ICT migratie
project Geneeskundige projectplannen
Project informatievoorziening
Project OvDG
Oefenweek COPI
Overige kosten
Huisvesting, ICT en overige
Totaal lasten
Rijksbijdragen
Inwonerbijdragen
Totaal baten

1.875.000
30.000
37.000
20.000
48.000

24.000

2.117.000
30.000
37.000
20.000
48.000
24.000

236.000
2.246.000

(196.000)
70.000

40.000
2.316.000

13.167
40.396
2.152.474

37.021
30.000
37.000
1.068
48.000
24.000
(13.167)
(396)
163.526

1.372.000
739.000
2.111.000

70.000

1.442.000
739.000
2.181.000

1.446.461
667.737
2.114.198

(4.461)
71.263
66.802

135.000

38.276

96.724

(73.900)
(18.932)
(32.097)

73.900
(1.068)
2.097
(37.000)
(48.000)

(86.653)

86.653

Saldo voor reserves

135.000

Algemene reserve
Reserve informatievoorziening
Reserve geneeskundige procesplannen
Reserve ICT migratie
Algemene reserve OvDG

(20.000)
(30.000)
(37.000)
(48.000)

Saldo na bestemming

-

242.000

70.000
-

(20.000)
(30.000)
(37.000)
(48.000)
-

-

18.932

De realisatie van het GHOR is binnen het budgettaire kader van de begroting 2013 gerealiseerd. De
afwijking van het saldo ten opzichte van de programmabegroting en de mutaties in de reserves
worden toegelicht bij de programmarekening.
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5. Programma Veiligheidsbureau
5.1 Algemeen
Het Veiligheidsbureau heeft een coördinerende rol in het initiëren, faciliteren en monitoren van de
multidisciplinaire samenwerking en besluitvorming binnen de VRHM, zodat de VRHM haar rol als
(strategisch) adviesorgaan op het terrein van de rampenbestrijding en crisisbeheersing en integrale
veiligheid optimaal kan vervullen. Afgeleid van missie en visie van de veiligheidsregio en de
doelstellingen van de veiligheidsdirectie zijn de doelstellingen voor het Veiligheidsbureau de volgende:
de voorbereiding en bewaking van het ambtelijke en bestuurlijke besluitvormingsproces en de
regievoering betreffende de implementatie, monitoring en borging van genomen besluiten;
de adviezen aan Hoofdenoverleg, veiligheidsdirectie en bestuur worden multidisciplinair en
integraal voorbereid;
het Veiligheidsbureau is de front-office van de veiligheidsregio waar bestuur, medewerkers uit de
kolommen en netwerkpartners terecht kunnen met vragen en informatie over de bestuurlijke
besluitvorming, onderliggende documenten en (beleids)activiteiten binnen de veiligheidsregio;
de voorzitter en de directeur van de VRHM worden ondersteund bij de landelijke en provinciale
overleggen op Veiligheidsregio gebied.
Het Veiligheidsbureau heeft twee formatieplaatsen en is voor wat betreft de personele bezetting
geïntegreerd met het bureau Beleid & Strategie van de concernstaf van de brandweer (ook twee
formatieplaatsen). Hiervoor is in 2011 gekozen om redenen van een verminderde kwetsbaarheid,
eenduidigere ondersteuning van de regionaal commandant-directeur veiligheidsregio en de
ontwikkeling van ontkleuring van de concernstaf van de brandweer naar een concernstaf voor de
veiligheidsregio. Uiteraard is er wel een duidelijke scheiding van taken en verantwoordelijkheden en
blijft het Veiligheidsbureau als organisatieonderdeel van de veiligheidsregio bestaan en ook als
zodanig herkenbaar.
Binnen het programma Veiligheidsbureau valt ook de regionale kassiersfunctie van de veiligheidsregio
voor de gemeentelijke bijdragen aan Slachtofferhulp Nederland en het Rode Kruis. Hierover heeft de
veiligheidsregio een convenant afgesloten.
De kosten van het programma Veiligheidsbureau worden, naast de gemeentelijke bijdragen aan
Slachtofferhulp Nederland en het Rode Kruis (kassierfunctie gemeenten), gedragen door een
inwonerbijdrage (tweederde deel) en de politie (eenderde deel).

5.2 Wijze van realisatie van de beleidsvoornemens in 2013
Door het veiligheidsbureau zijn de taken uitgevoerd zoals omschreven in de begroting 2013. De
bestuursondersteuning (van het Hoofdenoverleg tot en met het Algemeen Bestuur) is één van de
hoofdtaken van het Veiligheidsbureau. In 2013 zijn de volgende vergaderingen door het
Veiligheidsbureau ondersteund:
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3 (plus 2 thematisch)
7
10
20

Het jaar 2013 was het eerste jaar waarin structureel, via de voortgangsrapportage, de uitvoering
gemonitord is van het Regionaal Beleidsplan VRHM, de werkplannen van de multidisciplinaire
werkgroepen en overige bestuurlijke besluiten (o.a. naar aanleiding van evaluaties, systeemtest).
Hiermee is een belangrijke bijdrage geleverd aan de versterking van de planning en control
(management control).
In maart 2013 is de nieuwe website van de veiligheidsregio online gegaan. Op het nieuwe besloten
deel van de website worden alle bestuursstukken gepubliceerd. Vanaf 1 januari 2014 worden deze
stukken niet meer gedrukt en verspreid, maar kunnen ze online geraadpleegd en gedownload worden.
Deze kostenbesparing wordt ingezet voor de bezuinigingstaakstelling van het veiligheidsbureau.
In mei 2013 is de landelijke Staat van de Rampenbestrijding gepubliceerd. Op de benoemde
aandachtspunten voor de veiligheidsregio Hollands Midden zijn inmiddels de benodigde acties
uitgezet en is op een aantal belangrijke punten al resultaat behaald (o.a. continuïteitsplan,
systeemtest, convenant spoorse partijen). De afhandeling van de overige punten wordt gemonitord via
de voortgangsrapportage.
Verder is de nieuwe multidisciplinaire evaluatiesystematiek voor GRIP-incidenten ontwikkeld en in
december vastgesteld. Doel van de nieuwe systematiek is te komen tot een gedragen en eenduidige
werkwijze om GRIP-incidenten te evalueren zodat de opgedane kennis en ervaring benut kan worden
voor het optimaliseren van de kwaliteit van de hoofdstructuur. De implementatie van de nieuwe
systematiek vindt in 2014 plaats.
Sinds 1 januari 2013 is de Politie Hollands Midden opgegaan in de regionale eenheid politie Den
Haag. Ondanks deze grote wijziging levert de politie haar bijdrage in de multidisciplinaire
samenwerking.

Agendapunt B.1 bijlage AB VRHM 26-06-2014

Jaarstukken 2013
Veiligheidsregio Hollands Midden

- 33 –

5.3 Lasten en baten
Primitieve BegrotingsBegroting
wijziging

Begroting
na wijziging

Realisatie

Verschil

225.000
224.000
449.000

225.000
309.286
534.286

(85.286)
(85.286)

337.099
58.555
45.000
10.000
59.080
5.836
515.570

35.901
7.445
(45.000)
(59.080)
(5.836)
(66.570)

18.716
(37.300)
(18.584)

(18.716)
37.300
18.584

Progr. Veiligheidsbureau
Kassiersfuncties (SH, RK)
Veiligheidsbureau
Totaal lasten

225.000
224.000
449.000

Inwonerbijdragen
Bijdrage van Politie Hollands Midden
Bijdrage provincie
Rijksbijdragen
Bijdrage Samen Sterker
Overigen
Totaal baten

373.000
66.000

373.000
66.000

10.000

10.000

Saldo voor reserves
Algemene reserve
Saldo na bestemming

449.000
-

-

-

449.000
-

De realisatie van het programma Veiligheidsbureau is binnen het budgettaire kader van de begroting
2013 gerealiseerd. De afwijking van het saldo ten opzichte van de programmabegroting en de
mutaties in de reserves worden toegelicht bij de programmarekening.

Agendapunt B.1 bijlage AB VRHM 26-06-2014

Jaarstukken 2013
Veiligheidsregio Hollands Midden

- 34 –

6. Programma Oranje Kolom
6.1 Algemeen
In het regionaal beleidsplan 2012 – 2015 van de VRHM is de versterking van de gemeentelijke kolom
één van de vier beleidsprioriteiten. Aan de uitvoering van deze prioriteit wordt gewerkt door de
gemeenten (met name de gemeentesecretarissen en de medewerkers openbare orde en veiligheid),
de coördinerend functionaris en het bureau gemeentelijke crisisbeheersing (BGC).

6.2 Wijze van realisatie van de beleidsvoornemens in 2013
De meeste activiteiten uit het jaarwerkplan Oranjekolom 2013 zijn gerealiseerd of in afronding. De
activiteiten welke in 2013 nog niet afgerond konden worden, zijn opgenomen in het werkplan Oranje
Kolom voor 2014.
Belangrijke thema’s in 2013 zijn geweest:
Implementatie deelplan bevolkingszorg Regionaal Crisisplan
Na de vaststelling van deel 1 van het Regionaal Crisisplan (RCP) in november 2011 is door de Oranje
Kolom het deelproces bevolkingszorg uitgewerkt. De onderliggende processen publieke zorg,
omgevingszorg, communicatie, informatie en ondersteuning zijn volledig uitgewerkt en in november
2012 door het Algemeen Bestuur vastgesteld. Vanaf mei 2012 is bovendien een intensief
implementatietraject gestart. In 2013 zijn de laatste processen en bijbehorende taakkaarten
uitgewerkt. Implementatie is begin 2014 afgerond.
Voorbereiding 2-meting scan gemeentelijke processen
Op 31 maart 2011 is het regionale normenkader Oranje Kolom vastgesteld door het Algemeen
Bestuur. Na de nulmeting in 2010 is in 2012 de 1-meting van de scan bij de gemeenten uitgevoerd om
de verbeterplannen te monitoren. In het beleidsplan is aangegeven dat per 1 januari 2014 alle
gemeenten aan het regionale normenkader moeten voldoen. Op verzoek van het bestuur vindt de 2
meting daarom begin 2014 plaats. De voorbereiding hiervoor is in vanaf september 2013 opgepakt en
in een plan uitgewerkt. Bestuurlijke rapportage over de resultaten van de 2 meting kunnen rond de
zomer 2014 tegemoet worden gezien.
Professionaliseren crisiscommunicatie
De professionalisering van de crisiscommunicatie heeft in 2013 veel aandacht gekregen. Het plan
voor de vervolgstappen op dit onderwerp (Fase 2) is in het AB van november 2013 vastgesteld. Een
kleine implementatiegroep is, samen met de nieuwe beschikbare capaciteit van de piketcoördinator,
bezig met de implementatie. De coördinatie en ondersteuning van de verschillende piketgroepen en
piketpools heeft vorm gekregen. Ook de benodigde opleidingen en oefeningen krijgen vanaf 2014 de
nodige aandacht. Vanuit de regionale werkgroep communicatie wordt de implementatie gevolgd en
ondersteund. Enkele leden van de regionale piketpools zijn opgenomen in de landelijk opererende
bovenregionale pool van communicatie experts, die op verzoek 24/7 beschikbaar zijn om de
gemeenten en de regio’s bij te staan in geval van een groot incident.
Opleiden, trainen en oefenen (OTO)
De OTO productcatalogus is ontwikkeld en uitgebracht. Vanuit de gemeenten wordt steeds meer
gewerkt met een opleidingsplan per cluster. Daarbij wordt gebruik gemaakt van het aanbod uit de
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productcatalogus. Belangrijke OTO-trajecten in 2013 zijn geweest: de trainingen teams
bevolkingszorg (verzorgd door een groep mov-ers/BGC), opleidingen in het kader van de
implementatie evenementenbeleid, opleidingen informatiemanagers BT en informatiecoördinatoren
TBZ. Daarnaast heeft de Oranje Kolom geparticipeerd in de multi oefeningen voor BT, ROT, Copi. In
december waren de gemeenten Zuidplas en Gouda de locaties waar de jaarlijkse systeemtest
plaatsvond.
Bevolkingszorg op orde
Het uitgebrachte (landelijke) rapport Bevolkingszorg Op Orde heeft de visie op de toekomst van de
gemeentelijke crisisbeheersing aangescherpt. Over de betekenis van dit rapport voor de
ontwikkelingen in Hollands Midden hebben de gemeentesecretarissen, de mov-ers en het BGC zich
het afgelopen jaar gebogen in verschillende bijeenkomsten. Thema’s als zelfredzaamheid en
voorbereide en geïmproviseerde zorg en de effecten op de gemeentelijke crisisorganisatie zijn daarbij
besproken. Deze ontwikkeling beïnvloedt de samenwerking tussen de verschillende clusters en zal
bijdragen aan een meer ‘lean en mean’, maar ook goedkopere, gemeentelijke crisisorganisatie.
Alarmering en opschaling
De implementatie van het nieuwe alarmeringssysteem OOV-Alert is begin 2013 afgerond. In alle
gemeenten wordt het systeem nu gebruikt en periodiek getest. Met behulp van dit systeem kunnen in
geval van een incident de cruciale gemeentelijke functionarissen worden gealarmeerd.
Regionaal kader evenementenveiligheid en evenementenkalender
De implementatie van dit traject is in 2013 nog niet afgerond. Het regionale kader is nog niet door alle
gemeenten vastgesteld. Het BGC monitort de voortgang van deze implementatiestap en rapporteert
hierover periodiek aan het bestuur. Gemeentefunctionarissen (vergunningverleners) hebben door het
BGC georganiseerde opleidingen gevolgd om het gewijzigde proces van vergunningverlening van
risicovolle evenementen zo goed mogelijk in te richten in de eigen organisatie. De gemeenten zijn
voor hun adviesaanvragen afhankelijk van het regionaal in te richten evenementenloket. Vormgeving
van dit loket bij de hulpdiensten is in ontwikkeling.
Organisatie Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing en invulling van de functie van
Coördinerend Functionaris
Het BGC kent 3,44 formatieplaatsen (inclusief de Coördinerend Functionaris; exclusief bijdrage aan
sturing BGC). De taken van het Hoofd BGC worden, in samenspraak met de Coördinerend
Functionaris, uitgevoerd door het Hoofd van de afdeling Planvorming VRHM.
De (deeltijd)functie van coördinerend functionaris is een verplichting op grond van artikel 36 van de
Wvr en wordt ingevuld door een externe functionaris, waarbij de kosten gedeeltelijk worden gedekt uit
de uitkering BDUR.
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6.3 Lasten en baten
Primitieve BegrotingsBegroting
wijziging

Begroting
na wijziging

Realisatie

Verschil

201.000
40.000
62.000
106.450
59.000
82.500
12.000
21.000
583.950

210.800
55.849
80.538
104.996
7.865
11.375
10.184
24.176
505.783

9.80015.84918.5381.454
51.135
71.125
1.816
3.17678.167

363.000
68.000
15.000
446.000

328.290
68.147
55.018
12.202
463.657

34.710
(147)
(40.018)
(12.202)
(17.657)

Progr. Oranje Kolom
BGC
E-learning en bijeenkomsten
Coördinerend functionaris
Gemeentelijke piketten
Sector bevolkingszorg
SIS Implementatie
Overige kosten
OOV Alert
Totaal lasten

12.000
21.000
446.000

Inwonerbijdragen
Aanwending rijksbijdrage
Bijdragen van derden
Overigen
Totaal baten

363.000
68.000
15.000
446.000

Saldo voor reserves
Algemene reserve
Reserve versterking OK
Reserve samenwerken loont
Reserve inzet CGS
Saldo na bestemming

201.000
15.000
62.000
76.000
59.000

25.000
30.450
82.500

137.950

-

-

137.950

137.950

42.126

95.824

-

(82.500)
(25.000)
(30.450)
-

(82.500)
(25.000)
(30.450)
-

(36.300)
(11.375)
(14.502)
(20.051)

36.300
(71.125)
(10.498)
(30.450)
20.051

De realisatie van het programma Oranje Kolom is niet binnen het budgettaire kader van de begroting
2013 gerealiseerd. De afwijking van het saldo ten opzichte van de programmabegroting en de
mutaties in de reserves worden toegelicht bij de programmarekening.
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7. Paragrafen
7.1 Paragraaf weerstandsvermogen (artikel 11 BBV)
7.1.1 Algemeen
Volgens artikel 16 van de financiële verordening worden in de paragraaf weerstandsvermogen
aangegeven:
1. de risico’s van materieel belang en een inschatting van de kans dat deze risico’s zich voordoen;
2. het weerstandsvermogen en in hoeverre schade en verliezen als gevolg van risico’s van materieel
belang met het weerstandsvermogen kunnen worden opgevangen.
In de afgelopen jaren heeft de VRHM (inclusief GR Regionale Brandweer en GHOR Hollands Midden)
de gedragslijn gehanteerd om de laatst vastgestelde risicoparagraaf te actualiseren en een
gelijkluidende paragraaf op te nemen in het jaarbericht en in de begroting omdat deze in dezelfde
vergadering worden vastgesteld. In de derde bestuursrapportage van het dienstjaar worden de risico’s
tussentijds beoordeeld. In de afgelopen jaren werd een groot aantal risico’s benoemd waarbij de
omvang en de kans niet altijd konden worden geduid. De provincie Zuid-Holland heeft gevraagd de
risico’s te kwantificeren. Medio 2015 zal een nota inzake risico’s en risicomanagement aan het AB ter
vaststelling worden voorgelegd.
Met de vorming van de VRHM per 1 januari 2011 zijn twee aspecten op dit thema gewijzigd. Enerzijds
is de omvang in de exploitatie aanzienlijk toegenomen en zou mogen worden verwacht dat dezelfde
risico’s bij een grotere omzet beter te managen zouden moeten zijn. Anderzijds is in de financiële
verordening een opdracht opgenomen dat binnen twee jaar na regionalisering een nota reserves moet
worden vastgesteld waarin risico’s, weerstandsvermogen, weerstandscapaciteit en reservepositie voor
de resterende planperiode in samenhang met elkaar worden bezien. Deze nota is vastgesteld in de
vergadering van het AB van 28 juni 2012 en gewijzigd door het AB van 28 maart 2013.

7.1.2 Risico’s
De ‘nasleep’ van grote crises of rampen
Een veiligheidsregio is een door het rijk ingesteld publiekrechtelijk samenwerkingsorgaan dat er
specifiek op wordt ingericht om rampen en crisis te voorkomen of te bestrijden. Zestig jaar
rampenbestrijding leert dat rampen en crisis zich in allerlei vormen voordoen. In de vastgestelde
regionale plannen zijn de risico’s in Hollands Midden geduid inclusief de voorgenomen beleids- en
beheersmaatregelen. Met de gemeenten in Hollands Midden zijn afspraken gemaakt over de inzet en
kosten ingeval van GRIP-situaties. Ervaringen elders leren dat de (financiële) nasleep van ‘nationale
rampen’ extreem kan zijn.
Voldoen aan wet- en regelgeving/wettelijke gestelde normen
Van iedere veiligheidsregio wordt verondersteld dat deze voldoet aan wet- en regelgeving of
voorgeschreven normeringen. Dit geldt ook voor de VRHM die uitvoering dient te geven aan de Wet
veiligheidsregio’s, de uitvoeringsbesluiten, maar ook aan andere regelgeving. Hierbij kan worden
gedacht aan fiscale regelgeving, aan ARBO etc.
Het is denkbaar dat bij aanscherping van regelgeving aanvullende maatregelen moeten worden
getroffen, waarbij het de vraag blijft of dit nu in de categorie risico moet worden gekwantificeerd.
In het kader van het dekkingsplan brandweer heeft het AB een besluit genomen.
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Ook in de geneeskundige hulpverlening zal de operationele inzet, de zorgcontinuïteit en de advisering
van vergunningverlening bij evenementen op de kans, omvang en effect van risico’s beoordeeld
moeten worden. Gewijzigde regelgeving kan ook leiden tot daling van de opbrengsten OMS
(brandmeldingen), een daling die financieel opgevangen moet worden.
Bestuurlijke samenwerking
Vraagstukken rond schaalvergrotingen met het oog op het vergroten van de bestuurskracht kunnen in
de komende jaren aan de orde zijn. Dat kan in de sfeer van gemeentelijke herindelingen binnen het
werkgebied van de VRHM. Dit kan effect hebben op de bijdragen van partijen of leiden tot
desintegratie- of frictiekosten.
Bezuinigingen of doelmatigheidstaakstellingen
De macro-economische omstandigheden nopen overheidsorganen tot het treffen van maatregelen
leidend tot bezuinigingen of doelmatigheidstaakstellingen. Het uit zich ondermeer in het afbouwen van
overheidsdiensten (bijvoorbeeld LFR) of het geldelijk opleggen van taakstellingen in uitkeringen.
Het risico is niet zozeer gelegen in de opdracht als wel in de mate waarin bezuinigingen gerealiseerd
kunnen worden. Helder dient te worden gemaakt welke keuzes leiden tot welke soms pijnlijke
maatregelen. Continuering van het beleid kan op onderdelen onder druk komen te staan, waardoor
niet meer kan worden voldaan aan eerder gestelde normen.
Gevolgen besluitvorming onder tijdsdruk
Ondanks voldoende opleidingen en trainingen is het denkbaar dat in de advisering of in het repressief
of geneeskundig optreden besluiten worden genomen die later en bij nader inzien anders of beter
hadden gemoeten. Dergelijke besluiten kunnen leiden tot ongewenste situaties met als gevolg letsel of
schade aan derden of eigen personeel.
Werkgeversverantwoordelijkheid
De VRHM is niet alleen een publiekrechtelijk orgaan met een taak in het veiligheidsdomein. Zij kent
ook werkgeversverantwoordelijkheid. De VRHM kan in die zin worden geconfronteerd met lasten die
voortvloeien uit langdurige ziekte, niet zijnde ongevallen, tweede loopbaanbeleid, van re-integratievraagstukken of arbeidsrecht en mogelijke bezwaar- of beroepsprocedures alsmede lasten die
voortvloeien uit een nieuwe CAO gemeenteambtenaren. Dit geldt ook voor financiële effecten op
dienstverleningsovereenkomsten. Zo is er landelijk discussie ontstaan over de overtreding van de
arbeidstijdenwet door de Politie, waarbij moet worden afgevraagd of dit ook van toepassing is op het
personeel van de GMK in Hollands Midden (zie hiervoor ‘Benodigde uitvoerende bezetting GMK’
onder Programma GMK). In dit licht moet tevens worden beoordeeld of de uitvoering van essentiële
taken in het gedrang komt. Immers de inzetgarantie van personeel en materieel is hier aan de orde.

7.1.3 Aanvullende risico’s
Afloop Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO)
De werkingsduur van de huidige CAO is tot en met 31 december 2012. In de begroting 2015 zijn de
loonkosten op basis van deze CAO doorgerekend; eventuele effecten uit een nieuwe CAO zijn daarin
niet begrepen.
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Werkkostenregeling
Met ingang van 2015 vervangt de werkkostenregeling de bestaande fiscale regels voor het onbelast
vergoeden en verstrekken aan de medewerkers van VRHM. Dit leidt tot extra structurele lasten voor
VRHM. Dit wordt vooral veroorzaakt doordat de huidige afspraken over de fiscale vrije
kostenvergoeding voor de brandweervrijwilligers voordeliger zijn dan de werkkostenregeling en door
de verhouding tussen de omvang van de beroepsbrandweer en het aantal vrijwilligers. Over de
nadelige financiële gevolgen van de invoering van de werkkostenregeling wordt door Brandweer
Nederland overleg gevoerd met het ministerie van Financiën.
Frictie- en desintegratiekosten samenvoeging meldkamers
Bij (her)huisvesting van de gezamenlijke meldkamer (Haaglanden en Hollands Midden) in ‘De Yp’ is
niet alleen sprake van frictiekosten, maar ook van – mogelijk substantiële – desintegratiekosten. In de
huidige meldkamer van de regio Hollands Midden in Leiden is recent nog geïnvesteerd teneinde deze
up to date te houden. Geconcentreerde huisvesting van de gemeenschappelijke meldkamer in ‘De Yp’
kan derhalve tot gevolg hebben dat noodgedwongen desinvesteringen dan wel versnelde
afschrijvingen moeten worden geaccepteerd. De exacte financiële consequenties worden momenteel
in kaart gebracht.
De voorzitters van de veiligheidsregio’s Haaglanden en Hollands Midden hebben aangegeven er aan
te hechten, dat een reële vergoeding van bovengenoemde kosten randvoorwaardelijk is voor de
samenvoeging van de beide meldkamers. Zij dringen erop aan hiervoor (op landelijk niveau) een
adequate regeling te treffen. De minister van Veiligheid & Justitie heeft aangegeven daarvoor geen
aparte financiering beschikbaar te willen stellen, de financiering moet via lopende budgetten gedekt
worden.
Structurele financiering landelijke meldkamerorganisatie
Op dit moment is het bestuur van de veiligheidsregio verantwoordelijk voor de instelling en de
instandhouding van het brandweerdeel van de meldkamer en de korpschef van de nationale politie
voor de instelling en de instandhouding van het politiedeel. In de Tijdelijke wet ambulancezorg (Twaz)
zijn de Regionale Ambulancevoorzieningen (RAV) verantwoordelijk geworden voor het in stand
houden van de meldkamer voor de ambulancezorg als onderdeel van de gemeenschappelijke
meldkamer. Na de wetswijziging die nodig is om tot een landelijke meldkamerorganisatie te komen
wordt het beheer gecentraliseerd in één meldkamerorganisatie onder de verantwoordelijkheid (voor
instelling en instandhouding, de verantwoordelijkheid voor het operationele monodisciplinaire
ambulanceproces blijft bij de RAV’en) van de minister van Veiligheid & Justitie. Hiervoor zal een
voorstel komen voor de noodzakelijke aanpassing van in ieder geval de Wet veiligheidsregio’s en
indien nodig ook van de Twaz. Het voornemen om te komen tot één meldkamerorganisatie brengt
geen wijziging met zich mee in het gezag van de voorzitter van de veiligheidsregio en de
burgemeester ten aanzien van rampenbestrijding en crisisbeheersing.
De nieuwe landelijke meldkamerorganisatie krijgt straks een eigenstandig budget. Momenteel wordt
de meldkamer gefinancierd uit meerdere bronnen. Het gaat hierbij primair om financiering van de
meldkamer vanuit de politiebegroting en het Gemeentefonds (voor het brandweerdeel van de
meldkamer). Aangezien de ambulancezorg premiegefinancierd is, zal voor het deel dat overgaat naar
de meldkamerorganisatie een andere financieringsconstructie worden gehanteerd. Vanuit de
ambulancezorg zal, net zoals door politie en brandweer, worden bijgedragen aan de landelijke
meldkamerorganisatie. Uit deze bronnen wordt een eigenstandig budget gecreëerd voor de landelijke
meldkamerorganisatie. Hoe dit er uit gaat zien is op dit moment niet bekend.
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Herverdeling gemeentefonds en BDUR (2015)
Door de onderzoekscombinatie Cebeon-Regioplan zijn in opdracht van het ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties diverse onderzoeken gedaan naar de verdeling van het
gemeentefonds. Het gaat om onderzoek naar de indeling, verdeling, het volume en de
toekomstbestendigheid van alle clusters in het gemeentefonds. Daarnaast is door de fondsbeheerders
(de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Staatssecretaris van Financiën) in
samenspraak met het ministerie van Veiligheid & Justitie besloten de tweede fase van het nadere
onderzoek en de eventuele herverdeling van het cluster Openbare Orde en Veiligheid uit te stellen. Dit
betekent dat het onderzoek naar en de eventuele herverdeling van de BDUR ook wordt uitgesteld.
Beide financieringsstromen op het terrein van brandweer, GHOR, rampenbestrijding en
crisisbeheersing zijn zodanig aan elkaar gerelateerd dat besloten is het onderzoek en de eventuele
herverdeling gelijktijdig plaats te laten vinden.
De planning is thans dat de resultaten van het herijkingsonderzoek niet eerder dan per 2016 worden
ingevoerd. De resultaten kunnen in de herziene planning op zijn vroegst worden verwerkt in de
meicirculaire 2015 voor het gemeentefonds, waarmee de gemeenten worden geïnformeerd over de
algemene uitkering 2016, en in de junicirculaire BDUR 2015, waarmee de veiligheidsregio’s worden
geïnformeerd over de te verwachten uitkering voor het jaar 2016.
Zowel voor gemeenten als voor veiligheidsregio’s kunnen herverdelingseffecten optreden. Voor de
veiligheidsregio’s zijn eventuele herverdeeleffecten direct zichtbaar en merkbaar. Er moet van worden
uitgegaan dat voor het opvangen van herverdeeleffecten geen extra geld beschikbaar is.

7.1.4 Risicomanagement
Risicomanagement is erop gericht, de schadelijke gevolgen van in kaart gebrachte risico’s zo veel
mogelijk te voorkomen of te beperken. Dit kan worden gedaan door het vermijden van het risico
(opheffen van de oorzaak), het verminderen van de impact van het risico (terugbrengen netto
verwachte omvang en/of terugbrengen waarschijnlijkheid) en het overdragen van het risico
(bijvoorbeeld door te verzekeren).
De VRHM heeft vanaf 1 januari 2011 diverse verzekeringspolissen afgesloten voor aansprakelijkheid,
ongevallen personeel, schade aan gebouwen en materieel. De VRHM voldoet hiervoor premie en kent
per schade een beperkt eigen risico. Tevens kent de VRHM diverse reserves met een bufferfunctie
voor het opvangen van financiële risico’s.
Als geen van eerdergenoemde opties mogelijk is, of als de verwachte impact van het risico naar
verhouding erg klein is, kan er ook voor gekozen worden om het risico te accepteren. Als het risico
zich voordoet, draagt de VRHM de gevolgen zelf.

7.1.5 Weerstandsvermogen en weerstandscapaciteit
Het weerstandsvermogen is de mate waarin onvoorziene tegenvallers kunnen worden opvangen
zonder dat de continuïteit van het bedrijf in gevaar komt. Het weerstandsvermogen kan dus worden
uitgedrukt als de verhouding tussen de reëel aanwezige weerstandscapaciteit en de
geïnventariseerde (en gekwantificeerde) risico's.
De weerstandscapaciteit is de optelsom van in de organisatie aanwezige middelen om dit soort
tegenvallers op te vangen. Deze bestaan uit:
•
de algemene reserve en de bestemmingsreserves;
•
de stille reserves (het verschil tussen de marktwaarde van bezittingen en de waarde
waarvoor deze op de balans staan, voor zover binnen een jaar verkoopbaar en voor zover
verkoop de continuïteit van de taakuitvoering niet aantast);
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nog niet ingevulde begrotingsruimte;
een post onvoorzien. De VRHM kent geen post onvoorzien.

De aan de gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten staan er garant voor dat de VRHM
te allen tijde over voldoende middelen beschikt om aan zijn verplichtingen te kunnen voldoen
(bepaling in de gemeenschappelijke regeling en verbonden partijen). Daarmee is het
weerstandsvermogen in principe altijd 100%. Maar de VRHM heeft hierin ook een eigen
verantwoordelijkheid en acht het vanuit normale bedrijfsvoering onwenselijk om telkens als zich een
onverwachte tegenvaller voordoet, de deelnemende gemeenten aan te moeten spreken om financieel
bij te springen.
Daarom kiest zij ervoor, zelf een zekere weerstandscapaciteit op te bouwen die afdoende dient te zijn
om (de belangrijkste) onvoorziene tegenvallers op te kunnen vangen. Naar de gewenste, c.q.
noodzakelijke bandbreedte van de weerstandscapaciteit van de VRHM heeft in 2012 onderzoek
plaatsgevonden, dat resulteerde in de Nota reserves 2012-2015. In 2014-2015 zal nader onderzoek
plaatsvinden naar de risico’s die de VRHM loopt en een kwantificering hiervan in termen van een
schatting van de financiële schade en de kans dat elk van de risico ’s zich voordoet. Medio 2015 zal
een Nota risicomanagement aan het AB ter vaststelling worden voorgelegd.
De belangrijkste component van de weerstandscapaciteit is het (vrije) eigen vermogen, dat wil zeggen
de vrije componenten van de algemene reserve en van de bestemmingsreserves. De algemene
reserve van de VRHM kent geen geoormerkte bestanddelen en is daarmee in haar geheel inzetbaar
voor het afdekken van de financiële consequenties van risico’s. Per ultimo 2013 bedroeg het saldo
van de algemene reserve (voor resultaatbestemming 2013) € 1,5 miljoen. Bij het vaststellen van de
Nota reserves 2012-2015 is voor de Algemene reserve een ondergrens bepaald van € 0,6 miljoen en
een bovengrens van € 1,5 miljoen.
Daarnaast beschikt de VRHM over bestemmingsreserves, waarvan de aard, de bestemming en het
verloop in de Nota reserves 2012-2015 zijn aangegeven. Het beleid van de VRHM is er op gericht te
werken met een structureel sluitende exploitatiebegroting en de bestemmingsreserves in te zetten
waarvoor zij zijn ingesteld. In de bestemmingsreserves is derhalve geen ‘vrij besteedbare ruimte’
opgenomen die benut kan worden indien een risico manifest zou worden.
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7.2 Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen (artikel 12 BBV)
De financiële verordening schrijft ten aanzien van het onderhoud van de kapitaalgoederen het
volgende voor:
•
Tenminste eens in de vier jaar wordt het meerjarenonderhoudsplan voor het (de)
bedrijfsgebouw(en) in eigendom geactualiseerd om de noodzaak tot aanpassing van de
jaarlijkse storting in de voorziening groot onderhoud gebouwen vast te stellen;
•
Bij de begroting en de jaarstukken doet het DB verslag over de voortgang van het geplande
onderhoud aan bedrijfsgebouwen en, indien de actualisering van het
meerjarenonderhoudsplan daartoe aanleiding geeft, van de (financiële) gevolgen daarvan.
De VRHM beschikt niet over de kapitaalgoederen wegen, riolering, water en groen.
In de sfeer van gebouwen, inventaris, voertuigen en redgereedschappen is wel sprake van onderhoud
van kapitaalgoederen.
Pand GMK
De VRHM is economisch eigenaar van de GMK door verwerving van het pand/terrein Rooseveltstraat.
De GMK is opgeleverd en in gebruik genomen in november 2004. De exploitatiekosten van het
gebouw betreffen onderhoud aan het gebouw, kapitaallasten vanwege gedane investeringen alsmede
servicekosten. De kosten worden op basis van in het verleden overeengekomen verdeelsleutels
verdeeld over de betrokken partners Politie Hollands Midden, Brandweer Hollands Midden,
Meldkamer Ambulance (MKA) en GHOR Hollands Midden. In de servicekosten is een component
begrepen voor het uitvoeren van het planmatige groot onderhoud. Jaarlijks wordt een bedrag in de
kostenegalisatie voorziening voor groot onderhoud gestort ter dekking van toekomstige lasten groot
onderhoud.
Loods
Daarnaast beschikt de VRHM over een loods in Leiden, waarin voertuigen en materieel zijn gestald en
kantoorhuisvesting wordt geboden.
Onroerend en roerend goed kazernes en posten
De Brandweer Hollands Midden huurt vanaf 1 januari 2011 diverse brandweerkazernes en
brandweerposten van de gemeenten. Tevens zijn om fiscale redenen brandweerkazernes van
gemeenten gekocht met een terugkoopverplichting aan het eind van de BTW-herzieningsperiode. De
gekochte kazernes zijn:
Alphen aan den Rijn
Bergambacht
Kaag en Braassem
Nederlek
Nederlek
Rijnwoude
Rijnwoude
Rijnwoude
Teylingen
Vlist
Zuidplas

Stationsweg 4b, Aarlanderveen
Veerweg 6, Bergambacht
Oud Adeselaan 36b, Rijpwetering
Tiendweg 5, Krimpen a/d Lek
Twijnstraweg 19, Lekkerkerk
Omleidingsweg 3, Benthuizen
Klaproos 1, Hazerswoude dorp
Hoogewaard 5, Koudekerk a/d Rijn
Van den Woudestraat 1b, Warmond
Provincialeweg 29, Haastrecht
De Opril 1, Zevenhuizen

De kazernes in Hazerswoude dorp, Aarlanderveen en Lekkerkerk zijn in 2013 aangekocht.
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Mobiliteit
Vooruitlopend op de uitkomsten uit het materieelplan worden voertuigen slechts vervangen wanneer
dit nodig is op basis van technische levensduur. De volgende voertuigen zijn vervangen:
Voertuig Commandant Officier van Dienst
Voertuig Hoofdofficier van Dienst
Operationeel Ondersteuningsvoertuig
Boot
Gevaarlijke Stoffen Eenheid container

1 stuks
2 stuks
5 stuks
1 stuks
2 stuks

Daarnaast zijn alle Tankautospuiten die in 2012 zijn aangeschaft operationeel ingezet in 2013.
Voor de inzet bij incidenten van gevaarlijke stoffen zal voortaan gebruik worden gemaakt van twee
containers, de levering hiervan vond plaats in januari 2014. Bij grootschalig optreden wordt gebruik
gemaakt van de Mobiele Commando Container (MCC). De container is aanbesteed in 2013 en zal
worden geleverd in 2014.
Bepakking
Om uniforme werkwijze en efficiëntie in de bedrijfsprocessen mogelijk te maken worden gebruikte
materialen zo veel mogelijk geharmoniseerd.
In 2013 zijn alle portofoons en straalpijpen vervangen en is een aanbesteding gehouden voor
warmtebeeldcamera’s. Dit laatst genoemde traject is samen met de Veiligheidsregio Haaglanden
uitgevoerd om kosten te besparen. Bij de vervanging van de portofoons zijn er 130 stuks minder
aangeschaft dan afgestoten.
Personele uitrusting
Er is een start gemaakt met de vervanging van oude bluspakken (560 stuks), nog gebruikmakend van
het mantelcontract. De levering hiervan loopt nog door tot en met half 2014.
Op basis van een nieuw vastgesteld programma van eisen zijn de verouderde duiktoestellen inclusief
communicatiesets (30 stuks) vervangen.
Inhaalafschrijvingen
Voor de versleten bluspakken en ademluchtmaterialen is een inhaalafschrijving uitgevoerd van
€ 300.000.

Agendapunt B.1 bijlage AB VRHM 26-06-2014

Jaarstukken 2013
Veiligheidsregio Hollands Midden

- 44 –

7.3 Paragraaf financiering (artikel 13 BBV)
Het Treasurystatuut
Op grond van artikel 47 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM)
heeft het Algemeen Bestuur bij verordening richtlijnen en regels voor de organisatie vastgesteld ten
aanzien van de treasury op het gebied van uitzettingen, financieringen en garanties. Op deze regels is
het bepaalde in de Wet Financiering Decentrale Overheden, de Uitvoeringsregeling financiering
decentrale overheden en de Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden van
overeenkomstige toepassing.
Op 10 februari 2011 heeft het Algemeen Bestuur het Treasurystatuut vastgesteld.
De doelstellingen van de treasuryfunctie zijn:
•
het beheersen van financiële risico's zoals renterisico's, liquiditeitsrisico's en kredietrisico's
•
het continu verzorgen van voldoende liquiditeit voor de organisatie
•
het minimaliseren van de rentekosten en
•
het maximaliseren van de renteopbrengsten.
In het statuut zijn richtlijnen en limieten vastgesteld voor uitzettingen, voor het aantrekken van
financiering en voor het verstrekken van garanties. Voor het aantrekken van gelden zijn o.a. de
volgende richtlijnen en limieten van toepassing:
1.
zolang korte financiering goedkoper is dan lange financiering zal er zoveel mogelijk, binnen de
kasgeldlimiet, kort worden gefinancierd. De door de Wet FIDO toegestane uitbreiding van de
kasgeldlimiet voor speciale projecten zal indien nodig ten volle worden gebruikt;
2.
de rentevisie is met name gebaseerd op de visies van het Centraal Planbureau, de
Nederlandse Bank en de Europese Centrale Bank (ECB);
3.
het aantrekken van langlopende geldleningen geschiedt door minimaal 2 offertes aan te
vragen. Hiervan wordt een schriftelijke vastlegging gemaakt.
De treasuryfunctie wordt uitgeoefend door de administrateur VRHM (zoals vermeld in de organisatieverordening). Deze functie wordt vervuld door het hoofd van de financiële administratie. De
bevoegdheid tot het uitzetten en aantrekken van gelden berust bij hem en de directeur gezamenlijk. De
secretaris/directeur draagt zorg voor een goede interne en externe informatievoorziening met
betrekking tot de treasuryfunctie.
Renterisico houdt in dat door veranderingen in de rentestanden de resultaten van de onderneming
veranderen. Het renterisico kan worden onderverdeeld in primair en secundair risico. Primair risico is
het ondervinden van nadeel door een rentestijging en het secundair risico is het niet profiteren van
rentedalingen. De rentekosten komen, naast de afschrijvingen, ten laste van de exploitatie. Het is
daarom belangrijk om de renterisico’s te beperken en te beheersen, maar bovenal om de stijging van
de rentekosten als gevolg van tussentijdse herfinanciering zoveel mogelijk te voorkomen.
Afhankelijk van de ontwikkelingen is het denkbaar om in te spelen of te anticiperen op rentedalingen.
Om het renterisico te beheersen zal men een rentevisie moeten ontwikkelen. Een rentevisie is
gebaseerd op het interpreteren van een aantal economische variabelen. De belangrijkste variabele,
voor Europese bedrijven, is de inflatieverwachting in Europa. Ook de positie van de euro ten opzichte
van de dollar is van belang. Wanneer een afwaardering van de dollar en een opwaardering van de
euro dreigt, zal de ECB de rente verlagen.
Ten aanzien van financiering geldt - naast een verplichte beschrijving in de zogenoemde financieringsparagraaf van begroting en jaarrekening - dat de VRHM zich moet houden aan de in de Wet Fido en
de regeling RUDDO vermelde voorschriften.
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Renterisico - vlottende schuld (kasgeldlimiet)
In de Wet Fido is een begrenzing opgenomen van de kortlopende middelen die gemeenschappelijke
regelingen mogen opnemen, de zogenaamde kasgeldlimiet. De limiet voor 2013 is vastgesteld op
8,2% van het begrotingstotaal van € 59 miljoen, ofwel € 4,8 miljoen. De VRHM streeft ernaar om de
geldstromen zoveel mogelijk op elkaar en de liquiditeitenplanning af te stemmen, zodat het
aantrekken van kortlopende middelen beperkt blijft tot noodzakelijk doeleinden.
Renterisico - vaste schuld (renterisiconorm)
De renterisiconorm heeft als doel het renterisico bij herfinanciering te beheersen. Hoe meer de
aflossing van de schuld in de tijd wordt gespreid, hoe minder gevoelig de begroting wordt voor renteschokken bij herfinanciering. De renterisiconorm houdt in dat de jaarlijkse verplichte aflossingen en de
renteherzieningen niet meer mogen bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. Dit betekent dat 20%
van het totaal van de begroting aan rentegevoeligheid onderhevig mag zijn (€ 11,9 miljoen). De twee
essentiële variabelen voor het bepalen van het renterisico betreffen de jaarlijkse verplichte aflossingen
en renteherzieningen. Het verschil tussen de norm en het renterisico is de jaarlijkse leenruimte.
Kredietrisico
Kredietrisico’s kunnen enerzijds ontstaan door het verstrekken van leningen en anderzijds door het
verstrekken van garanties. Dit is bij de VRHM niet van toepassing.
Bedrijfsfinanciering
De financieringsbehoefte bestaat uit de begrote investeringen minus de vrijval van afschrijvingen. De
voorgenomen investeringen waren voor 2013 beperkt tot de overname van roerende goederen
brandweer en de overname van enkele kazernes. Hiervoor is financiering aangetrokken.
Kasbeheer op het gebied van het minimaliseren van kosten geldstromen
In het kader van het kasbeheer wordt gebruik gemaakt van electronic banking en worden de
kasmutaties zoveel mogelijk beperkt. De gemeenschappelijke regeling maakt gebruik van de diensten
van de Bank Nederlandse Gemeenten.
Beleggingsproducten
Het kopen van aandelen enkel voor beleggingsdoeleinden is in het Treasurystatuut uitgesloten,
behalve voor zover deze gekocht worden in het kader van de uitoefening van de publieke taak.
Aandelen zullen nooit worden gekocht zonder voorafgaand advies van het DB. De VRHM is te typeren
als een geldvragende instelling en zal niet als partij optreden om eventueel tijdelijk overtollige
middelen om te zetten in beleggingsproducten.
Rentevisie
Het beleid en beheer op het gebied van de treasury in 2013 werd ingegeven vanuit de eerder in
december 2006 opgestelde rentevisie. Op het moment dat de VRHM duurzame goederen aanschaft,
wordt overgegaan tot het aantrekken van langlopende leningen, waarbij de looptijd zoveel mogelijk
wordt afgestemd op de economische levensduur van die activa. In het treasurystatuut is niet voorzien
met welke frequentie de rentevisie wordt bijgesteld. Gezien de lage rentepercentages was er, bij het
aantrekken van de geldlening, geen aanleiding de eerdere rentevisie bij te stellen.

Agendapunt B.1 bijlage AB VRHM 26-06-2014

Jaarstukken 2013
Veiligheidsregio Hollands Midden

- 46 –

Tabel van afgesloten onderhandse geldleningen
Leningnummer
BNG 40.0096474
BNG 40.0099571
BNG 40.102390
BNG 40.106332
BNG 40.106331
BNG 40.106330
BNG 40.106460
BNG 40.106461
BNG 40.106462
BNG 40.106463
BNG 40.106464
Totaal

Hoofdsom Jaren Einddatum
% Saldo 1/1 Aflossing Saldo 31/12
1.200.000
15
3-2-2018 4,39%
480.000
80.000
400.000
1.000.000
40 9-11-2029 4,55%
800.000
25.000
775.000
2.500.000
20 15-12-2026 4,00% 1.750.000 125.000
1.625.000
2.300.000
10 27-1-2021 3,11% 1.955.000 230.000
1.725.000
2.500.000
5 27-1-2016 2,28% 1.750.000 500.000
1.250.000
5.500.000
3 27-1-2014 1,82% 2.750.000 1.833.333
916.667
1.000.000
10 24-2-2021 3,46%
850.000 100.000
750.000
3.930.000
10 24-2-2021 4,00% 3.831.750
98.250
3.733.500
3.230.000
9 24-2-2020 3,89% 3.149.250
80.750
3.068.500
2.930.000
8 25-2-2019 3,77% 2.856.730
73.270
2.783.460
700.000
4 24-2-2015 2,84%
682.500
17.500
665.000
26.790.000
20.855.230 3.163.103 17.692.127

Rente
17.829
36.238
69.694
26.947
14.484
9.094
27.322
149.512
119.502
105.065
18.908
594.595

Tabel renterisicoberekening

1.
Renteherzieningen
2.
Aflossingen
3. (1 + 2) Renterisico
4.

Renterisiconorm

5a (4 > 3) Ruimte onder renterisico norm
5b (3 > 4) Overschrijding renterisico norm
4a

Begroting cf Prg begr 2013

4b

Percentage
Regeling: gemeenschappelijk regeling

2013
3.163
3.163

2014
2.246
2.246

2015
1.960
1.960

2016
1.062
1.062

11.873

11.815

11.683

11.609

8.710
-

9.569
-

9.723
-

10.547
-

59.367

59.076

58.414

58.045

20%

De renterisiconorm is in 2013 niet overschreden.
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Kasgeldlimietberekening
Einde van de maand
(bedragen x € 1.000)

Vlottende
schuld

Vlottende
middelen

Netto

Ultimo januari
Ultimo februari
Ultimo maart
Gemiddelde 1e kwartaal

6.512
3.415
4.905

34.129
27.146
33.076

Ultimo april
Ultimo mei
Ultimo juni
Gemiddelde 2e kwartaal

4.637
4.912
4.558

Ultimo juli
Ultimo augustus
Ultimo september
Gemiddelde 3e kwartaal

4.886
4.153
3.537

Ultimo oktober
Ultimo november
Ultimo december
Gemiddelde 4e kwartaal

3.114
2.699
3.418

20.049
38.562
33.846

27.823
24.068
20.214

16.328
11.053
3.064

Kasgeld
limiet

Ruimte

-27.617
-23.731
-28.171
-26.506

4.868

31.374

-15.411
-33.650
-29.287
-26.116

4.868

30.984

-22.937
-19.914
-16.676
-19.843

4.868

24.711

-13.215
-8.354
354
-7.071

4.868

11.940

Alle maanden is er sprake geweest van een hogere vlottende vordering dan van een vlottende schuld.
Het hele jaar is dus geen sprake geweest van een overschrijding van de limiet.
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7.4 Paragraaf bedrijfsvoering (artikel 14 BBV)
Inleiding
De VRHM richt zich op Samen Sterk voor Meer Veiligheid ten behoeve van de burgers in onze regio
en levert daartoe uiteenlopende producten. Om deze producten te kunnen voortbrengen is inzet van
productiemiddelen nodig zoals personeel, financiën, informatievoorziening, organisatie,
automatisering, huisvesting, communicatie, materieel, materiaal, etc. Bedrijfsvoering is het
organiseren van de inzet van deze middelen ten behoeve van de levering van deze producten.
Indirect verwacht de burger en direct verwachten de aangesloten gemeenten van de VRHM dat deze
rechtmatig handelt en betrouwbaar, transparant, doelmatig, doeltreffend en responsief is. Daaruit
vloeien criteria voort voor de uitkomsten van de bedrijfsvoering, waarin het verbeteren van de kwaliteit
van de dienstverlening aan de burger centraal staat. De bedrijfsvoering is bij een externe gerichtheid
van de VRHM direct zichtbaar voor de burger, bijvoorbeeld in de snelheid van aanrijden van
hulpdiensten, de adequaatheid van afwikkeling van meldingen door de gemeenschappelijke
meldkamer, etc.
De VRHM beoogt een procesingerichte, risicogestuurde, resultaatgerichte organisatie te zijn. Dit
vereist afstemming over de behoeftestelling en het maken van coördinatieafspraken tussen en binnen
de kolommen van de VRHM en haar partners. In 2013 is het in kaart brengen van de te leveren
externe en interne producten verder gecontinueerd. De inrichting van de processen wordt hierop
afgestemd. De productdefiniëring en de verdere uitwerking van de processen moeten leiden tot een
betere samenwerking tussen de processen en betere mogelijkheden voor kostentoerekening hetgeen
leidt tot kostentransparantie. Tevens zijn prestatie indicatoren gedefinieerd op basis waarvan gemeten
kan worden of de afgesproken resultaten worden behaald. Met de verstrekking van de
kwartaalrapportages in 2013 van het onderdeel Brandweer Hollands Midden wordt het beter mogelijk
voor het bestuur en de afzonderlijke gemeenten mogelijk om periodiek te toetsen of de afgesproken
prestaties worden geleverd door de BHM.
In 2013 is het project tot toetreding van de brandweer Katwijk als gevolg van de wettelijk verplichte
regionalisering van de brandweer succesvol afgerond.
Cebeon-traject
Inmiddels zijn na de vorming van BHM drie volledige begrotingsjaren verstreken. De startnorm voor de
begrotingen vanaf 2011 van het programma Brandweer was de som van 25 gemeentelijke
begrotingen, waarbij de waarde van de begroting onduidelijk was. Het jaren 2011-2013 werden
afgesloten met een positief rekeningresultaat. Echter, een grondige analyse van dit resultaat blijft
noodzakelijk om vast te kunnen stellen in welke mate dit door incidentele dan wel structurele
componenten wordt verklaard.
De zoektocht om invulling te geven aan de bestuurlijke opdracht: “in het eerste jaar van de nieuwe
brandweerorganisatie wordt een beleid ontwikkeld waarmee de kosten voor brandweerzorg in
Hollands Midden op termijn kan worden gerealiseerd voor het referentiebudget dat gemeenten via het
Gemeentefonds ontvangen als fictief budget voor de brandweertaak;” is gestart en richt zich op:
- kostentransparantie bestaande producten/diensten;
- inzicht in de gemeentelijke startbijdragen en overige opbrengsten binnen de begroting;
- inzicht in de noodzakelijke kosten voor brandweerzorg (o.a. op basis van het dekkingsplan);
- ontwikkelen nieuwe concepten (kwalitatief en budgettaire);
- ontwikkelingen binnen Cebeon-norm (hoe werkt het, relatie ontwikkelingen gemeentefonds).
Trajecten zijn gestart om inzicht en overzicht te krijgen op diverse terreinen, zoals huisvestingskosten,
materieelbezit en –kosten, personeelskosten waaronder effecten sociaal plan. Tegelijk vinden de
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komende jaren Europese aanbestedingen plaats die bijdragen aan de benodigde efficiency- en
kwaliteitsslagen en kostentransparantie.
Tot 2015 ligt de nadruk op het realiseren van structurele efficiencywinst door het herstructureren van
de interne processen, harmonisatie en standaardisatie taakuitoefening (inclusief eventuele
bijbehorende investeringen), alsmede op het ontwikkelen van nieuwe brandweerzorgconcepten met
het oog op mogelijke structurele effectiviteitwinst. In 2014 zal bestuurlijke besluitvorming worden
gevraagd over mogelijke, gewijzigde brandweerzorgconcepten inclusief eventuele bijbehorende
investeringsvoorstellen.
Personeel
De VRHM gaat onverminderd voor betrokken, gemotiveerde en gezonde medewerkers die steeds
bekwamer worden in het werk dat van hun wordt gevraagd, en meegroeien met een organisatie in
ontwikkeling, zodat zij toegerust zijn op de toekomst. Eerlijk, respectvol, betrokken, hulpvaardig en
open met elkaar omgaan staat hierbij centaal.
De ambitie is dat binnen de VRHM iedereen weet wat van hem of haar wordt verwacht. Taken,
samenwerkingsrelaties en spelregels moeten hierbij als vanzelfsprekend worden ervaren.
In het kader van de ontwikkeling van het HRM beleid, is de ontwikkeling van een visie in deze
afgerond en gepresenteerd aan het DirectieTeam. In 2013 zijn de processen van de
Personeelsadministratie verder op orde gebracht. Hiertoe zijn nadere afspraken gemaakt met ADP, is
ESS/MSS en Mijn AG5 geïmplementeerd met betrekking tot personele gegevens en verlofregistratie
en is Workforce ingericht voor jubilea en registratie gevaarlijke stoffen. In 2013 is overgestapt naar
maandverloning van vrijwilligers in plaats van kwartaalverloning.
In 2013 is het beleidskader Personeelsverenigingen in samenspraak met de verenigingen vastgesteld.
Het doel van dit beleidskader is om te komen tot een eenduidige vergoedingssystematiek voor
personeelsverenigingen binnen de Veiligheidsregio Hollands Midden, waarbij helder onderscheid
wordt gemaakt in verantwoordelijkheden van de lijn (VRHM) en die van de personeelsvereniging en
waarbij tevens de administratieve lasten voor zowel de personeelsvereniging als de Veiligheidsregio
worden verminderd.
HRM-instrumentarium
Om de ambities op het personele vlak te faciliteren moet er helderheid zijn bij de medewerkers over
de behoefte van de organisatie versus de beoordeling van hun eigen kwaliteiten, kwantiteit en de
persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden. Er wordt gewerkt aan de ontwikkeling van
personeelsplanvorming en het beheer ervan. Daarna kan dan geleidelijk worden gestart met een
jaarlijkse schouw van organisatie- en medewerkersbehoeften, en een schouw van aanwezige en nog
te ontwikkelen competenties met de bijbehorende cyclus van plannings-, functionerings- en
beoordelingsgesprekken. In afwijking van eerdere voornemens wordt de evaluatie van het functiehuis
in 2014 afgerond.
Het is noodzakelijke overzicht en inzicht te krijgen in de structurele behoefte aan kwaliteit en kwantiteit
en de toekomstige behoefte op basis van eventueel nieuw ontwikkelde brandweerconcepten.
Uiteraard zal daar waar efficiencyslagen mogelijk zijn, rekening worden gehouden met de wijze
waarop de formatie tijdelijk of structureel ingevuld kan worden.
Er is hard gewerkt aan diverse basisregelingen die benodigd zijn voor medewerkers op het vlak van
werktijden en verlof, privacy, fitness, etc. van medewerkers van de VRHM. Hiertoe zijn van 20
regelingen de uitgangspunten vastgesteld. Een aantal dient te worden voorgelegd aan de
medezeggenschap ter instemming.
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Inzet is aan medewerkers en leidinggevenden duidelijkheid te verschaffen ten aanzien van de in de
organisatie beoogde afspraken en waarom deze afspraken wordt gemaakt. Nadruk ligt hierbij op een
proactieve houding en gedrag.
Arbeidsvoorwaarden
De VHRM volgt als werkgever de gemeentelijke CAR-UWO. Ten tijde van het opstellen van de
jaarstukken 2013 is nog geen overeenstemming bereikt over een nieuwe CAO. Uiterlijk 2015 zal de
Werkkostenregeling voor VRHM moeten worden vastgesteld. Dit leidt tot veranderingen in de fiscale
behandeling van vergoedingen en verstrekkingen waaronder die van de vergoedingen aan leden van
de vrijwillige brandweer Op landelijk niveau is er aandacht gevraagd voor het feit dat de nieuwe
werkkostenregeling een nadelig effect heeft voor die regio’s / korpsen waar veel vrijwilligers in dienst
zijn (totaal ruim € 7 miljoen per jaar). Voor Hollands Midden wordt dit nadelig effect geraamd op
€ 345.000 per jaar.
In de begroting zijn de kosten van het sociaal plan van de kolom Brandweer opgenomen. Dit
betreffende kosten voor de bezoldigingsgarantie en geharmoniseerde toelagen van voormalig
personeel van de gemeentelijke korpsen en de voormalige regionale Brandweer.
Medezeggenschap
Vanaf medio juni 2012 is de nieuwe Ondernemingsraad voor de VRHM samengesteld uit vijf
vertegenwoordigers namens de vrijwilligers, vijf vertegenwoordigers namens het kantoorpersoneel en
vijf vertegenwoordigers namens het personeel van de 24-uurs dienst. Tevens wordt het Bijzondere
Georganiseerd Overleg ontbonden en een nieuw regulier Georganiseerd Overleg met de vakbonden
samengesteld.
Beheersing Financiën
De nadruk ligt nog op het inrichten van het financiële informatiehuis, waarbij elk besturingsniveau
inzicht kan verkrijgen in de financiële stand van zaken alsmede het zo efficiënt mogelijk beheren van
de activa en passiva. Dit vereist enerzijds inzicht in de financiële informatiebehoefte en anderzijds
effectieve en efficiënte verwerkingsprocessen, zowel intern als in relatie met externe partners. De
aandacht in 2013 was gericht op het verbeteren van de financiële analyse en het zo effectief en
efficiënt mogelijk omgaan met de beschikbare middelen.
Facilitair
Met de regionalisering van de Brandweer Hollands Midden op 1 januari 2011 is een nieuwe sector
Middelen met daarin een nieuwe afdeling Facilitair gestart. De afdeling Facilitair levert producten en
diensten ter ondersteuning van de processen van alle sectoren. Om daartoe in staat te zijn, is het
belangrijk te weten met welk doel die sectoren hun processen uitvoeren. Voor het helder krijgen van
dat doel is in 2013 een visie ontwikkeld: Brandweer Hollands Midden als betrouwbare en transparante
partner. In de visie is beschreven hoe dit een plaats heeft binnen het Facilitaire proces.
Medio 2013 heeft het DirectieTeam het projectplan ‘Facilitaire basis op Orde` (Facilitair 2.0)
vastgesteld. De regionalisering van gemeentelijke brandweerkorpsen naar BHM heeft geleid tot de
noodzaak om op facilitair gebied te komen tot o.a. stroomlijning van processen, uniformering van
producten, inrichting van systemen en professionalisering van de facilitaire organisatie. Door het
management en medewerkers van de facilitaire afdeling is sinds de oprichting van BHM hieraan
gewerkt, naast het leveren van de facilitaire dienstverlening aan de rest van de organisatie. Rondom
de facilitaire hoofdprocessen zijn een aantal observaties ontstaan, waaruit is geconcludeerd dat extra
inspanningen noodzakelijk zijn om de facilitaire organisatie naar een hoger niveau te brengen. Naast
het belang is er sprake van urgentie.
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BHM heeft de opdracht om te voldoen aan de efficiency doelstelling van de regionalisering waarbij de
regionale brandweer 16,6% minder aan kosten maakt in vergelijking met de voormalige situatie met
lokale brandweerkorpsen. Om aan deze doelstelling te kunnen voldoen is het randvoorwaardelijk dat
op facilitair gebied de organisatie, processen en systemen op orde zijn. Om de benodigde
verbeteringen op tijd te realiseren, is gekozen voor een projectorganisatie, die de lijnorganisatie
ondersteunt bij het ontwerpen en implementeren.
Huisvesting
Begin 2012 is voor de nieuwbouwplannen in Hazerswoude-Dorp een generiek programma van eisen
voor de huisvesting van een zogenaamde onbemande kazerne geformuleerd. In 2013 is ook een
generiek programma van eisen opgesteld voor een beroepskazerne.
Het Dagelijks Bestuur van de VRHM heeft, in haar vergadering van 22 november 2010, besloten in te
stemmen met de koop van brandweerkazernes door de VRHM van gemeenten in plaats van huur,
voor die brandweerkazernes die vallen binnen de herzieningstermijn BTW, en voor zover de
betreffende gemeente hiermee instemt.
VRHM heeft in 2011 de volgende brandweerkazernes gekocht die binnen de herzieningsperiode
vielen:
1. Gemeente Bergambacht
kazerne Bergambacht
2. Gemeente Kaag en Braassem
kazerne Rijpwetering
3. Gemeente Nederlek
kazerne Krimpen aan den Lek
4. Gemeente Rijnwoude
kazerne Benthuizen
5. Gemeente Rijnwoude
kazerne Koudekerk
6. Gemeente Teylingen
kazerne Warmond
7. Gemeente Vlist
kazerne Haastrecht
8. Gemeente Zuidplas
kazerne Zevenhuizen
In 2013 zijn aangekocht:
9. Gemeente Nederlek
10. Gemeente Rijnwoude
11. Gemeente Alphan aan de Rijn

kazerne Lekkerkerk
kazerne Hazerwoude-Dorp
kazerne Aarlanderveen

In 2013 zijn voor de aangekochte brandweerkazernes ook meerjarenonderhoudsplannen opgesteld.
De VRHM egaliseert de kosten van groot onderhoud door middel van deze voorziening.

Inkoop / contractbeheer
Het team Inkoop stelt jaarlijks een overzicht op van de inkoopprojecten voor het volgende
kalenderjaar. Dit geeft inzicht aan de organisatie welk onderwerp op welk moment wordt opgepakt en
hoeveel capaciteit hiervoor bij team Inkoop en vanuit de organisatie zelf nodig is. Om de kalender
samen te stellen, wordt aan alle sectoren gevraagd welke inkoopprojecten zij voorzien. Een aantal
grote inkooptrajecten in 2013, sommige met Europese aanbesteding, waren: aanschaf Gevaarlijke
Stoffen Eenheid (GSE) container ,Water Ongevallenvoertuigen, warmtebeeldcamera’s, CoPi
Haakarmbak (COH) container en Digitale Bereikbaarheids Kaart (DBK) .
Zoals als mogelijk wordt hierbij samenwerking met andere veiligheidsregio’s om met de beschikbare
capaciteit zoveel mogelijk aanbestedingen te kunnen uitvoeren met de grootst mogelijke
schaalvoordelen. Met de regio’s Rotterdam Rijnmond, Haaglanden, Zuid Holland Zuid is een
samenwerkingsconvenant afgesloten om kennis en ervaring te delen.
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Documentaire Informatie Voorziening
Aan de hand van de besturingsprocessen wordt in beeld gebracht welke kerndocumenten
noodzakelijk zijn voor de informatievoorziening, archivering en informatieontsluiting en hoe workflowen document management wordt vormgegeven. De komende jaren zal de inrichting van workflow- en
documentmanagement van alle processen in onze informatiesystemen gefaseerd plaatsvinden.
In 2013 is gestart met de inventarisatie van de overdracht van de archiefbescheiden die behoren te
berusten bij de gemeenten.
ICT
In 2013 stond ICT in het teken van het project ‘ICT Basis op Orde’. Binnen dit project zijn 13
deelprojecten gedefinieerd. Inzet is om het technische beheer op orde te hebben. Dit hield ondermeer
in: uitfaseren van oude omgevingsonderdelen en realisatie gespiegelde datacentra in Leiden Zuid en
Gouda (verzorgen van redundancy). Tevens is gestart met de vraag in welke mate ICT zal worden
uitbesteed en daaruit volgende duidelijkheid over de (ICT)-organisatierichting. Gestart is met het
invoeren van ITIL-processen. Deze zijn een randvoorwaarde voor een goedlopend ICT-team,
ontwikkeld, ingeregeld en geborgd beheer en onmisbaar bij een eventuele (gedeeltelijke) uitbesteding
van werkzaamheden.
Communicatie
Team Communicatie werkt voor twee organisaties: Veiligheidsregio Hollands Midden en Brandweer
Hollands Midden. De producten en diensten van team Communicatie zijn onder te verdelen in drie
categorieën:
1. Harde producten
2. Advieswerk, deelname aan werkgroepen, projectgroepen etc.
3. Ontwikkelwerk
Onder harde producten en diensten verstaan we producten en diensten die het team jaarlijks en
(vaak) op vaste momenten produceert en beheert. Bijvoorbeeld: ROOD, nieuwsbrieven, website BHM,
website VRHM, Plein16 etc.
Team Communicatie wil interne klanten zo goed mogelijk bedienen. Daarom wordt gewerkt met
accountmanagers per sector. Dat houdt in dat elke sector een eigen eerste aanspreekpunt heeft bij
team Communicatie. Per thema wordt binnen het team bekeken welke C-adviseur welke activiteit gaat
verrichten.
Brandweer Hollands Midden en de Veiligheidsregio zijn nog volop in ontwikkeling. Dat betekent dat
ook de producten en diensten die team Communicatie levert nog volop in ontwikkeling zijn. In 2013
zijn relatief veel nieuwe producten en diensten ontwikkeld. Daarna zal alles wat ontwikkeld is, beheerd
moeten worden. De overdracht naar een beheeromgeving vraagt ook de nodige aandacht en tijd. Een
aantal producten en diensten die door Communicatie zijn ontwikkeld, zullen voor het beheer worden
overgedragen naar een andere sector. Huisstijlgerelateerde producten van de brandweer (zoals
visitekaartjes, enveloppen etc.) zijn bijvoorbeeld ontwikkeld door Communicatie, maar worden nu
beheerd door de Servicedesk.
Informatie- en procesmanagement
De bedrijfsvoering binnen de VRHM wordt ondersteund door een zestal belangrijke
informatiesystemen (de zogenoemde ‘big six’). Dit zijn systemen ter ondersteuning van het
personeels-, financieel-, facilitair en vakbekwaamheidsmanagement en ten behoeve van
contentbeheer en documentie- en infomatieverzorging.
Jaarlijks wordt een informatieplan opgesteld. Het informatieplan geeft op hoofdlijnen weer wat BHM in
een jaar wil veranderen op het gebied van processen en informatievoorziening en met welke
prioriteiten.
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Het is daarmee een belangrijke bepaler van de capaciteitsverdeling en prioritering van de afdeling
IPM. In dat kader is in 2013 een Visiedocument ‘Administraties en geïntegreerde
informatievoorziening’ opgesteld. Dit document geeft handvaten om stappen te zetten met
documentbeheer en de geïntegreerde inrichting van administraties.
De notitie beschrijft de huidige stand van zaken, maar vooral ook de visie en ontwikkelrichting die de
organisatie voor ogen heeft om vanuit de huidige situatie vooruit te kijken en de informatievoorziening
verder in te richten en te optimaliseren; dit door analyse, ontwerpen en inrichtingskeuzes die leiden tot
verdere integratie en optimale ontsluiting. Deze ontwikkelrichting bevat een fasering en een aantal
stappen om te komen tot de gewenste situatie.
Planning, control en kwaliteit
Planning & Control: ‘Transparant worden, transparant zijn’.
In 2013 is door het DirectieTeam het project ‘Kostentransparantie Brandweer Hollands Midden’
goedgekeurd. Projectdoelstelling is:
• Herinrichting Financiële Administratie (kostensoorten, kostendragers, kostenplaatsen)
• Uniforme kostenboeking financiële administratie (handboek accounting)
• Kosteninzicht vanuit verschillende invalshoeken (product, sector, afdeling, team, thema, project,
kostensoort) door middel van de kostenverdeelstaat (rekenregels, rekenmodel)
• Kosteninzicht ten behoeve van ontwikkeling van nieuwe brandweerconcepten en de impact van
strategische beleidskeuzes
• Inzicht in de kostenveroorzakers en beïnvloedingsmogelijkheden
Eind 2013 is het deelproject Herinrichting Financiële Administratie opgeleverd. Daarmee wordt met
ingang van 2014 een nieuwe indeling van het grootboek (balans, kosten en opbrengsten) en een
nieuwe indeling en gebruik van kostenplaatsen gehanteerd. Daardoor kunnen in 2014 ook beter
kosten worden toegerekend aan producten.
Over 2013 zijn op gemeentelijk niveau de operationele prestaties van Brandweer Hollands Midden per
kwartaal verantwoord, deze worden verder ontwikkeld.
Beoordeling van rechtmatigheid, doelmatigheid en ‘good governance’
Overeenkomstig de circulaire van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland wordt in deze paragraaf
bedrijfsvoering aandacht besteed aan het aspect rechtmatigheid. Het AB heeft de financiële
verordeningen en regels vastgesteld. Een van deze verordeningen betrof de controleverordening.
Jaarlijks stelt het AB het controleprotocol vast. De accountant voert jaarlijks een zogenoemde
interimcontrole en een balanscontrole uit. De accountant biedt de managementletter aan de directie
en aan het DB aan. In het jaarbericht wordt de controleverklaring opgenomen. In 2013 is gewerkt aan
het opstellen van de mandateringsregels en procedures. Uitgaande van een risicoanalyse dienen
passende beheersmaatregelen te worden getroffen. Deze dienen zoveel mogelijk in het proces zelf
plaats te vinden om controle en reparatie achteraf tot een minimum te kunnen beperken.
Kwaliteit: Visie op kwaliteit
Veiligheidsregio Hollands Midden wil betrouwbaar zijn naar haar partners en stakeholders en de met
hen gemaakte afspraken nakomen. Omdat zij werkt met beperkt beschikbare publieke middelen voelt
zij de verantwoordelijkheid deze zo doelmatig mogelijk in te zetten waarbij zij het afgesproken niveau
aan kwaliteit kan leveren. Vanuit deze verantwoordelijkheid wil zij nadrukkelijker zichtbaar maken op
welke manier invulling wordt gegeven aan de kwaliteitsverbetering van de dienstverlening en de
bedrijfsvoering.
Overeenkomstig artikel 23 Wet veiligheidsregio’s dient het bestuur van de veiligheidsregio een
kwaliteitszorgsysteem te hanteren. Een goed functionerend kwaliteitszorgsysteem is een cruciale
voorwaarde voor continue kwaliteitsverbetering.
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Hiermee worden op systematische wijze de kwaliteit van de taakuitvoering, de resultaten en het
beheer bewaakt, beheerst en verbeterd. Het kwaliteits-zorgsysteem werkt als een borging voor het
continue verbeteren van de kwaliteit van de organisatie. Daarmee versterkt het de organisatie en haar
dienstverlening. Samen met het management en het Kenniscentrum houdt het kwaliteitszorgsysteem
de kwaliteitsverbetering binnen de organisatie permanent op gang.
Na het behalen van de resultaatafspraak leidt het continue proces van verbeteren niet tot het
verbeteren van het product voorbij het afgesproken resultaat maar tot kostenbesparingen. Doordat
gewerkt wordt met publieke middelen heeft de veiligheidregio de plicht deze doelmatig te besteden:
vrijgekomen middelen kunnen dan elders in de organisatie efficiënter ingezet kunnen worden. Het
kwaliteitszorgsysteem zorgt voor borging van deze werkwijze.
Productdefiniëring brandweer. De brandweer van de VRHM is ingericht volgens vier hoofdprocessen.
Deze vier hoofdprocessen vallen samen met de vier gelijknamige sectoren van de lijnorganisatie. De
basis van deze hoofdprocessen wordt gevormd door de producten die elk hoofdproces levert. Ten
aanzien van deze producten dienen resultaatafspraken gemaakt te worden met de stakeholders. Deze
afspraken omtrent resultaten van de producten vormen de input voor het uniform beschrijven van de
processen per product alsmede voor het formuleren van prestatie-indicatoren. Aan de hand van de
prestatie-indicatoren kan bepaald worden of de resultaten zijn gehaald. Na de opstartfase van de
nieuwe organisatie in 2011 is het tijd om vanaf 2012 een aanvang te nemen met de definiëring van de
producten van de brandweer. Hiertoe is een route voorgesteld waarlangs de productdefiniëring vorm
gaat krijgen en er tussen de betrokken hoofdprocessen afspraken gemaakt moeten worden omtrent
de behoeften en verwachtingen. Het definiëren van de producten vindt heden nog steeds plaats.
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7.5 Paragraaf verbonden partijen (artikel 15 BBV)
De VRHM heeft geen verbonden partijen conform artikel 15 van de BBV.
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Jaarrekening 2013
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Balans per 31 december 2013
(vóór resultaatbestemming)
31-12-2013

31-12-2012

x € 1.000

x € 1.000

Materiële vaste activa
Investeringen met een economisch nut

29.460

26.899

Totaal vaste activa

29.460

26.899

585

3.372

ACTIVA
Vaste activa

Vlottende activa

Uitzettingen met een rentetypische
looptijd korter dan één jaar
Vorderingen op openbare lichamen
Overige vorderingen

539
46

3.182
190

Liquide middelen

1.592

6.028

Overlopende activa

1.311

899

Totaal vlottende activa

3.488

10.299

32.948

37.198

Totaal-generaal
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Balans per 31 december 2013
(vóór resultaatbestemming)
31-12-2013

31-12-2012

x € 1.000

x € 1.000

PASSIVA
Vaste passiva
Eigen vermogen
- Algemene reserve
- Overige bestemmingsreserves
- Resultaat na bestemming
Voorzieningen
- Onderhoudsegalisatievoorziening
- Door derden beklemde middelen met
een specifieke aanwendingsrichting
Vaste schulden met een rentetypische
Looptijd van één jaar of langer
- Onderhandse leningen van:
Binnenlandse banken en overige
financiële instellingen

10.120
1.500
7.529
1.091

10.042
1.396
7.404
1.242

856
856
-

840
593
247

17.692
17.692

Totaal vaste passiva

20.855
20.855

28.668

31.737

1.333

1.522

Vlottende passiva
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
- Overige schulden

1.333

1.522

Overlopende passiva

2.947

3.939

Totaal vlottende passiva

4.280

5.461

32.948

37.198

Totaal-generaal
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Programmarekening 2013
Programma
(bedragen x € 1.000)
Brandweer
GMK
GHOR
Veiligheidsbureau
Oranje kolom
Totaal

Baten

Begroting 2013*
Lasten
Saldo

49.317
1.432
2.181
449
446
53.825

Tussentijdse toevoeging aan reserves
Brandweer
GMK
GHOR
Veiligheidsbureau
Oranje kolom
Totaal
Tussentijdse onttrekkingen aan reserves
Brandweer
GMK
GHOR
Veiligheidsbureau
Oranje kolom
Totaal
Resultaat na bestemming

Realisatie 2013
Lasten
Saldo

50.049
1.432
2.316
449
584
54.830

(732)
(135)
(138)
(1.005)

610

(610)
(610)
1.342
135
138
1.615

734
55
125
37
62
1.013

-

55.610

610

1.342
135
138
1.615
55.440

Baten

55.440

50.085
1.419
2.114
516
464
54.597

49.738
1.587
2.152
534
506
54.518

-

346
(168)
(38)
(19)
(42)
79

-

734
55
125
37
62
1.013
54.518

1.092

* Begroting na begrotingswijzigingen.
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Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
1.
2.

3.

4.

5.

De jaarrekening is opgesteld overeenkomstig het Besluit begroting en verantwoording
provincies en gemeenten.
De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis
van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de
activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden.
De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten
worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en
risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht
genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking
hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit
hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidsgerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume,
worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling
plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten
behoeve van gepensioneerden, overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken en dergelijke.
Indien er sprake is van (eenmalige) schokeffecten (bijvoorbeeld reorganisaties) dient een
verplichting opgenomen te worden.
Materiële vaste activa: Investeringen met economisch nut worden gewaardeerd tegen de
verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de
desbetreffende investering in mindering gebracht; in die gevallen wordt op het saldo
afgeschreven. Op grondbezit met economisch nut (buiten de openbare ruimte) wordt niet
afgeschreven. De afschrijving start in de maand na ingebruikname van de activa.
De gehanteerde afschrijvingstermijnen (op basis van de lineaire afschrijvingsmethode)
bedragen in jaren:
Soort activum
Gronden en terreinen
Bedrijfsgebouwen
Wagenpark
Overige bedrijfsmiddelen

6.

7.

8.

9.

Jaren
8 - 40
5 - 15
2 - 20

Voor het bepalen van de afschrijvingstermijnen is het bepaalde in artikel 19, Waardering en
afschrijving vaste activa, van de Financiële verordening VRHM van toepassing (AB, 14
november 2013).
Vorderingen en overlopende activa worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor
verwachte oninbaarheid wordt een voorziening in mindering gebracht. Liquide middelen en
overlopende posten worden tegen nominale waarde opgenomen.
De voorziening voor egalisatie van de onderhoudskosten is gebaseerd op een meerjarenraming
van het uit te voeren groot onderhoud aan de kapitaalgoederen. In de paragraaf onderhoud
kapitaalgoederen die is opgenomen in het jaarverslag is het beleid nader uiteengezet.
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer worden gewaardeerd
tegen de nominale waarde, verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een
rentetypische looptijd van één jaar of langer.
Vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Na wijziging van het BBV
op 10 juli 2007 omvatten de overlopende passiva ook de van Europese en Nederlandse
overheidslichamen ontvangen maar nog niet bestede voorschotbedragen voor overdrachten met
een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren en
waarvoor bij niet-besteden een terugbetalingsverplichting bestaat.
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Toelichting op de balans per 31 december 2013
(bedragen x € 1.000)

Materiële vaste activa

Omschrijving

31-12-2013

31-12-2012

29.460
29.460

26.899
26.899

Investeringen met een economisch nut
Totaal

Verloop van de investeringen met een economisch nut in het verslagjaar

Omschrijving
Gronden en terreinen
Bedrijfsgebouwen
Vervoermiddelen

BW
01-01-2013

Desinvest

Afschr

BW
31-12-2012

192
13.338
10.039

459
2.898
497

0
0
18

0
560
1.555

651
15.676
8.963

3.333

2.205

301

1.066

4.171

26.902

6.059

319

3.181

29.461

Overige bedrijfsmiddelen
Totaal

Invest

Investeringen (zie ook paragraaf onderhoud kapitaalgoederen)
De kazernes Lekkerkerk, Hazerswoude dorp en Aarlanderveen zijn aangeschaft in 2013. De laatste
twee zijn inclusief grond aangeschaft.
De volgende voertuigen zijn vervangen:
Voertuig Commandant Officier van Dienst
Voertuig Hoofdofficier van Dienst
Operationeel Ondersteuningsvoertuig
Boot
Gevaarlijke Stoffen Eenheid container

1 stuks
2 stuks
5 stuks
1 stuks
2 stuks

Onder de overige bedrijfsmiddelen zijn de investeringen voor portofoons, bluskleding en straalpijpen
verantwoord. De desinvesteringen betreffen afgestoten bluskleding en diverse ademluchtmaterialen.
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Omschrijving
Vorderingen op openbare lichamen
Overige vorderingen
Totaal

31-12-2013

31-12-2012

539
46
585

3.182
190
1.125
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Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening (medio maart 2013) stond van bovenstaande
vorderingen nog circa € 424.000 open. De verwachting is dat dit bedrag geheel wordt ontvangen. Het
treffen van een voorziening voor oninbaarheid op de openstaande verordeningen wordt niet
noodzakelijk geacht.
Liquide middelen

Omschrijving
Bank
Kas
Totaal

31-12-2013
1.588
4
1.592

31-12-2012
6.023
5
6.028

31-12-2013

31-12-2012

980
211
120
1.311

722
109
68
899

Overlopende activa

Omschrijving
Nog te ontvangen bedragen
Vooruitbetaalde bedragen
Overige
Totaal

31-12-2013
492
155
333
980

Specificatie: Nog te ontvangen bedragen (x € 1.000,-)
Gemeenten
Politie, GHOR/RDOG, GMK, RAVHM
Overig
Totaal

Eigen vermogen

Omschrijving
Algemene reserve
Bestemmingsreserves
Resultaat voor bestemming
Totaal

31-12-2013

31-12-2012

1.500
7.529
1.091
10.120

1.396
7.404
1.242
10.042

Via de algemene reserve is een onttrekking geweest van in totaal € 166.000 voor de taakstelling van
10% op de inwonerbijdrage van de GMK, GHOR, Veiligheidsbureau en Oranje Kolom. Dit bedrag was
via de resultaatbestemming 2012 in de reserve gedoteerd.
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Verloop van de bestemmingsreserves in het verslagjaar
Omschrijving reserve

Saldo Bestemming Toevoeging Onttrekking
1-1-2013
resultaat

Saldo
31-122013

2012
Samenwerken loont
Kwaliteitsprojecten
FLO
Flankerend beleid
Multiteam/LCMS
Sociaal plan
Garantie 1e tranche
Specifieke risico's
Versnelde organisatieopbouw
Nieuwe brandweerconcepten
Bedrijfskleding Brandweer
GMK
Transitieakkoord Meldkamer
Tijdelijke capaciteit GMK 2013
Geneeskundige deelprocessen
Informatiemanagement
Opleidingen OvDG
GHOR Witte Kaart/Sharepoint
Inzet CGS
Versterking gemeentelijke kolom
Totaal

897
1.029
17
397
166
259
715
1.600
1.250
500
200
-

85
177

205
400

9

125

110

400

241
1

277
32
20

30
71
724

30
82
1.571

100

386
208
400
277

32
40
192
110
7.404

66
306
971

777
806
17
497
166
143
715
1.600
575
500
208
200
400
241
22
192
66
109
295
7.529

Bij de Toelichting op de programmarekening 2013 worden de aard en reden van de toevoegingen en
onttrekkingen aan de bestemmingsreserves toegelicht.
Verloop van de voorzieningen in het verslagjaar
Omschrijving

Saldo Toevoeging Aanwending
1-1-2013

Saldo
31-12-2013

Voorzieningen voor verplichtingen en
risico’s
Individueel Loopbaan Beleid

200

200

63

656

Onderhoudsegalisatie voorziening
Groot onderhoud gebouwen

593

Door derden beklemde middelen
RAK MKA

251

Totaal

840

263

251

0

251

856
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Voorziening Individueel Loopbaan Beleid (ILB)
Op grond van de CAO 2011-2012 heeft iedere medewerker recht op een individueel loopbaan budget
van € 500 per jaar (2013 tot en met 2015).
Voorziening Groot onderhoud gebouwen
In de financiële verordening is vastgelegd dat voor gebouwen een meerjaren onderhoudsplanning
wordt opgesteld. Er wordt één onderhoudsvoorziening aangehouden voor alle kooppanden.
Ter dekking van toekomstige lasten groot onderhoud wordt jaarlijks een bedrag in de voorziening
groot onderhoud gestort.
Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting
(Voorziening RAK/MKA)
Met ingang van 1 januari 2013 valt de Meldkamer Ambulancezorg rechtstreeks onder het Regionale
Ambulance Vervoer Hollands Midden (RAVHM). De bijbehorende Reserve Aanvaardbare Kosten
(RAK) is in 2013 aan de RAVHM overgeheveld.

Het verloop van de vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer
Omschrijving

Saldo Vermeerdering Aflossing
1-1-2013

Langlopende schulden
Totaal

20.855
20.855

Saldo
31-12-2013

-

3.163
3.163

17.692
17.692

Voor een specificatie van de onderhandse leningen verwijzen wij naar de treasuryparagraaf.
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
31-12-2013
1.255
78

31-12-2012
1.489
32

1.333

1.521

31-12-2013

31-12-2012

Van overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen
Overige vooruit ontvangen bedragen
Nog te betalen bedragen

113
11
2.823

120
557
3.263

Totaal

2.947

3.940

Omschrijving
Crediteuren
Overige
Totaal

Overlopende passiva
Omschrijving
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Niet in de balans opgenomen verplichtingen
Jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume
De jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume
betreffen de vakantiegelden. Per ultimo 2013 bedraagt het totaal van de vakantiegeldaanspraken
€ 730.000.
Huurovereenkomsten gebouwen
In het kader van de ontvlechting van de gemeentelijke brandweerorganisaties zijn, respectievelijk
worden nieuwe contracten met de betrokken gemeenten afgesloten betreffende de
brandweerkazernes, met uitzondering van de kazernes die zijn gekocht.
De huurcontracten van de brandweerkazernes zijn veelal afgesloten voor 5 jaar met een opzegtermijn
van een half jaar. Dit betekent dat de contracten in principe duren tot en met 31 december 2015, maar
eerder beëindigd kunnen worden.
Het merendeel van de kazernes worden gehuurd van gemeenten en in een aantal gevallen van
bedrijven. Deze laatste contracten zijn dan ook overgenomen conform het oorspronkelijke contract dat
de gemeente had afgesloten.
De aangegane verplichting per 31 december 2013 is € 4 miljoen. Dit zijn de huren van de afgesloten
contracten over de perioden 2014 t/m 2015.
Overeenkomst tot compensatie boekverlies
De VRHM is economisch eigenaar van de gemeenschappelijke meldkamer aan de Rooseveltstraat
4a. Dit economisch eigendom is destijds verworven voor 20% van de nieuwbouwkosten. Gelijktijdig is
een overeenkomst tot compensatie boekverlies met de gemeente Leiden gesloten. Door een 40-jarige
annuïteit wordt de overige 80% van de nieuwbouwkosten aan de gemeente Leiden gecompenseerd.
De overeenkomst loopt tot en met 2045.
De verplichting per 31 december 2013 bedraagt € 8,2 miljoen.
Overeenkomst openbaar brandmeldsysteem
Met ingang van 1 januari 2003 is een overeenkomst gesloten met Robert Bosch B.V. voor de
instandhouding van het openbaar brandmeldsysteem. Het contract is aangegaan voor de duur van 5
jaren en - rekenend houdend met verlenging - eindigt op 31 december 2020. Het onderhoud aan het
systeem geschiedt door dit bedrijf. Jaarlijks ontvangt de VRHM een vergoeding. De baten uit
brandmeldabonnementen bedroegen in 2013 € 451.000.
Door het van kracht worden van het Bouwbesluit op 1 april 2012 is het aantal abonnementen
afgenomen.
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Toelichting op de programmarekening 2013
Algemeen
Binnen de programmabegroting en –verantwoording van de VRHM worden vijf programma’s
onderscheiden met per programma één of meerdere beleidsproducten. Onderstaande tabellen geven
per programma, per beleidsproduct, de begrote en de gerealiseerde cijfers voor 2013 aan, alsmede
het verschil tussen begroting en realisatie.
In de toelichting op de programmarekening worden deze resultaten op het niveau van de
beleidsproducten nader geanalyseerd en toegelicht.
Begrotingsrechtmatigheid
In de programma’s GMK en Veiligheidsbureau is sprake van een overschrijding van de lasten ten
opzichte van de begroting. De overschrijding van de GMK wordt veroorzaakt door inhuur en is reeds
in het AB aangekondigd.
De overschrijding van de kosten van de Veiligheidsbureau hebben te maken met de extra kosten voor
de oefening Samen Sterker. Aangezien hier tegenover extra inkomsten tegenover staan, wordt dit niet
als onrechtmatig beschouwd.

Programma Brandweer
Primitieve BegrotingsBegroting
wijziging

Begroting
na wijziging

Realisatie

Verschil

Programma Brandweer
Risicobeheersing
Operationele Voorbereiding
Incidentbestrijding
Management en bedrijfsvoering
Materieel en huisvesting
Totaal lasten

4.895.000
5.701.000
15.217.000
9.390.000
13.936.000
49.139.000

Rijksbijdragen
Gemeentelijke bijdragen
Bijdragen van derden
Totaal baten

3.050.000
44.570.000
1.767.000
49.387.000

Saldo voor reserves
Reserve kwaliteitsprojecten
Reserve samenwerken loont
Reserve frankerend beleid
Onttrekking reserve sociaal plan
Reserve versnelde organisatie opbouw
Mutatie egalisatiereserve bedr kleding
Saldo na bestemming

(248.000)

910.000
910.000
(70.000)

(70.000)

4.723.605
5.735.338
15.499.956
11.018.133
12.761.401
49.738.433

171.395
(34.338)
(282.956)
(718.133)
1.174.599
310.567

2.980.000
44.570.000
1.767.000
49.317.000

3.109.388
44.550.188
2.424.989
50.084.565

(129.388)
19.812
(657.989)
(767.565)

980.000

732.000

(346.132)

1.078.132

(400.000)
(180.000)

(400.000)
(180.000)
(125.000)
(400.000)
373.000
-

(222.996)
(105.034)

(177.004)
(74.966)
(9.103)
(110.260)
373.000
1.079.799

(125.000)
(400.000)
373.000
-

4.895.000
5.701.000
15.217.000
10.300.000
13.936.000
50.049.000

-

(115.897)
(289.740)
(1.079.799)
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Risicobeheersing, Operationele Voorbereiding en Incidentbestrijding.
Binnen deze producten zijn er overschrijdingen als gevolg van de kosten voor FLO. Hier staan ook
inkomsten tegenover. Als gevolg van het niet vervullen van functies binnen de sectoren
risicobeheersing en operationele voorbereiding waren de salarislasten lager dan begroot.
Management en bedrijfsvoering,
De overschrijdingen worden met name veroorzaakt door kosten die gemaakt zijn voor bouwen van de
organisatie. Hiervoor is door middel van een begrotingswijziging ook geld aangevraagd.
Materieel en huisvesting.
Als het gevolg van het uitstellen van investeringen van met name voertuigen blijven de kapitaallasten
achter bij de begroting. Dit zijn eenmalige voordelen. Het uitstellen van de investeringen voor DBK
was een voordeel van € 300.000 voor 2013.
Rijksbijdragen
Voor een toelichting op de ontvangen rijksbijdrage (BDUR) en de verdeling daarvan over de
programma’s van de VRHM verwijzen wij naar de toelichting bij het SISA-overzicht (zie het onderdeel
Overige gegevens in deze Jaarstukken).
Bijdragen van derden
De bijdragen van derden bestaan uit diverse posten die onzeker zijn en daarom voorzichtig geraamd
zijn.
Het verschil ten opzichte van de begroting is veroorzaakt door:
• € 100.000 extra inkomsten voor oefenen.
• € 270.000 inkomsten voor personeel voor ziekte en detachering.
• € 180.000 baten voorgaande jaren. Dit zijn voornamelijk correcties in de
huisvestingsbudgetten, hier stonden ook lasten tegenover.
• € 100.000 hogere inkomsten OMS.
Reserves
Reserve Kwaliteitsprojecten, Reserve Samenwerken loont, Reserve Frankerend beleid
De projecten die samenhangen met deze reserves zijn vertraagd. De kosten en de daarmee
samenhangende onttrekkingen uit deze reserves zullen met name in 2014 worden gemaakt.
Reserve Bedrijfskleding
De voorgenomen investeringen voor bluskleding zijn naar voren getrokken. Hierdoor kon nog gebruik
gemaakt worden van het oude mantelecontract.
Het gevolg hiervan is dat er nog onvoldoende gedoteerd was in de reserve bedrijfskleding om de grote
onttrekking al plaats te laten vinden. De investering 2013 is daarom geactiveerd in plaats van
onttrokken uit de reserve.
Hiermee komt het systeem van doteren (‘sparen’) in de reserve bedrijfskleding te vervallen. Daarom is
aan het bestuur de keuze voorgelegd de reserve op te heffen.
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Programma GMK
Primitieve BegrotingsBegroting
wijziging

Begroting
na wijziging

Realisatie

Verschil

1.586.890
1.586.890

(154.890)
(154.890)

1.387.852
31.000
1.418.852

14.148
(1.000)
13.148

168.038

(168.038)

(18.700)

18.700
36.129
(113.209)

Programma GMK
DVO
Totaal lasten

7.087.000
7.087.000

(5.655.000)
(5.655.000)

1.432.000
1.432.000

Bijdrage Politie Hollands Midden
Bijdrage Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
Inwonerbijdrage
Rijksbijdrage
Totaal baten

3.705.000
1.950.000
1.402.000
30.000
7.087.000

(3.705.000)
(1.950.000)

1.402.000
30.000
1.432.000
-

Saldo voor reserves
Algemene reserve
Mutatie reserve GMK
Mutatie reserve tijdelijke capaciteit GMK
Saldo na bestemming

-

-

(5.655.000)
-

-

-

(36.129)
113.209

Het programma GMK is niet binnen het budgettaire kader van de begroting 2013 gerealiseerd.
De onttrekking uit de algemene reserve is voor de opgelegde taakstelling van 10% bezuiniging op de
inwonerbijdrage (resultaatbestemming 2012).

Herijking van de beheersbegroting GMK (zogenoemde gekorte herijkte begroting)
Na de eerste integrale begroting van de gemeenschappelijke meldkamer in 2007 zijn de opvolgende
programmabegrotingen bestuurlijk vastgesteld op basis van indexcijfers. De begroting van 2010 is
herijkt op basis van loonkostenstijging (nieuwe CAO Politie), materiële kostenontwikkelingen en
ervaringsgegevens. De Veiligheidsdirectie besloot de GMK-begroting (bestuurlijk) niet aan te laten
passen in afwachting van informatie over de consequenties van de invoering van Multidisciplinaire
Intake. Dat betekent dat de bestuurlijk vastgestelde programmabegroting lager ligt dan de kosten van
de instandhouding van de meldkamer door de beheerder. De beoogde ontwikkeling van de GMK zou
dusdanige efficiencyvoordelen opleveren, dat het beheer tenminste tot op het niveau van de kosten
binnen de vastgestelde ontwerp-programmabegroting kan worden uitgevoerd. Invoering van
geprotocolleerde en geautomatiseerde multidisciplinaire intake was een randvoorwaarde voor het
behalen van efficiency- en kwaliteitswinst.
Begrotingswijziging 2013
De ‘Blauwe’ en de ‘Witte’ meldkamer worden niet meer in de begroting van de Veiligheidsregio
Hollands Midden geraamd. Ingevolge het Aanpassingsbesluit Politiewet 2012 (besluit van 30
november 2012 tot aanpassing van diverse besluiten aan de Politiewet 2012), waarbij op grond van
het gewijzigd artikel 35, eerste lid van de Wet veiligheidsregio’s de korpschef van het landelijk
politiekorps zorg draagt voor het in stand houden van de meldkamer politie, als onderdeel van de
(gemeenschappelijke) meldkamer, is besloten om de begroting- en jaarrekening van de meldkamer
Politie in Hollands Midden in het vervolg niet meer te verantwoorden binnen de programmabegrotingen jaarstukken van de VRHM.
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Ingevolge de Tijdelijke Wet Ambulancezorg, van kracht per 1 januari 2013, is de zorg voor het in stand
houden van een meldkamer voor ambulancezorg, als onderdeel van de (gemeenschappelijke)
meldkamer, de verantwoordelijkheid van de Regionale Ambulancevoorziening (RAV). Hiermee is ook
besloten de begroting- en jaarrekening van de meldkamer voor ambulancezorg in Hollands Midden
niet meer te verantwoorden binnen de programmabegroting- en jaarstukken van de VRHM.
Invulling (uniforme) bezuinigingstaakstelling (‘commissie Strijk’)
Een bezuinigingstaakstelling op het budget van de GMK Hollands Midden heeft gezien de
ontwikkelingen van de Landelijke Meldkamer Organisatie geen zin.
Kosten extra tijdelijke capaciteit
Medio 2012 is het bestuur ingelicht over de noodzaak om tijdelijke maatregelen te treffen voor het
oplossen van personele capaciteitsproblemen op de GMK ‘zolang MDI nog niet volledig is
geïmplementeerd’. Voor de brandweer is begroot dat dit voor 2012 € 155.500, voor 2013 € 277.200 en
voor 2014 € 138.600 aan onvoorziene kosten oplevert.
Door een verrekening van de hogere personeelslasten met meevallers in de materiële kosten zijn de
lasten voor 2013 per saldo lager uitgevallen (€ 36.129). Deze lasten worden gedekt uit een daarvoor
gevormde bestemmingsreserve (‘Reserve Tijdelijke Capaciteit GMK’).
Realisatie 2013 versus budget
Aan het Bestuur zal worden voorgesteld om het negatief exploitatieresultaat van 2013, als gevolg van
de hogere facturering (‘gekorte herijkte beheersbegroting’) door de Politie als beheerder van de GMK,
te dekken door middel van een onttrekking aan de daarvoor gevormde bestemmingsreserve ‘Reserve
GMK’.
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Programma GHOR
Primitieve BegrotingsBegroting
wijziging

Begroting
na wijziging

Realisatie

Verschil

2.079.979

Programma GHOR
DVO
project ICT migratie
project Geneeskundige projectplannen
Project informatievoorziening
Project OvDG
Oefenweek COPI
Overige kosten
Huisvesting, ICT en overige
Totaal lasten
Rijksbijdragen
Inwonerbijdragen
Totaal baten

1.875.000
30.000
37.000
20.000
48.000

24.000

2.117.000
30.000
37.000
20.000
48.000
24.000

236.000
2.246.000

(196.000)
70.000

40.000
2.316.000

13.167
40.396
2.152.474

37.021
30.000
37.000
1.068
48.000
24.000
(13.167)
(396)
163.526

1.372.000
739.000
2.111.000

70.000

1.442.000
739.000
2.181.000

1.446.461
667.737
2.114.198

(4.461)
71.263
66.802

135.000

38.276

96.724

(73.900)
(18.932)
(32.097)

73.900
(1.068)
2.097
(37.000)
(48.000)

(86.653)

86.653

Saldo voor reserves

135.000

Algemene reserve
Reserve informatievoorziening
Reserve geneeskundige procesplannen
Reserve ICT migratie
Algemene reserve OvDG

(20.000)
(30.000)
(37.000)
(48.000)

Saldo na bestemming

-

242.000

70.000
-

(20.000)
(30.000)
(37.000)
(48.000)
-

-

18.932

Totaal lasten
De projecten ICT migratie en het project geneeskundige projectplannen zijn reeds in 2012 afgerond.
Het project OvDG is gestart en zal waarschijnlijk in 2014 afgerond zijn. De oefenweek Copi is niet
doorgegaan, daarom waren er voor de GHOR geen kosten.
Reserves
De onttrekking uit de algemene reserve is voor de opgelegde taakstelling van 10% bezuiniging op de
inwonerbijdrage (resultaatbestemming 2012). De overige onttrekkingen uit de bestemmingsreserves
zijn gekoppeld aan de uitgaven.
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Programma Veiligheidsbureau
Primitieve BegrotingsBegroting
wijziging

Begroting
na wijziging

Realisatie

Verschil

225.000
224.000
449.000

225.000
309.286
534.286

(85.286)
(85.286)

337.099
58.555
45.000
10.000
59.080
5.836
515.570

35.901
7.445
(45.000)
(59.080)
(5.836)
(66.570)

18.716
(37.300)
(18.584)

(18.716)
37.300
18.584

Progr. Veiligheidsbureau
Kassiersfuncties (SH, RK)
Veiligheidsbureau
Totaal lasten

225.000
224.000
449.000

Inwonerbijdragen
Bijdrage van Politie Hollands Midden
Bijdrage provincie
Rijksbijdragen
Bijdrage Samen Sterker
Overigen
Totaal baten

373.000
66.000

373.000
66.000

10.000

10.000

Saldo voor reserves
Algemene reserve
Saldo na bestemming

449.000
-

-

-

449.000
-

Totaal lasten en baten
Voor de oefening Samen Sterker zijn extra kosten gemaakt, hierover staan extra inkomsten.
Reserves
De onttrekking uit de algemene reserve is voor de opgelegde taakstelling van 10% bezuiniging op de
inwonerbijdrage (resultaatbestemming 2012).
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Programma Oranje Kolom
Primitieve BegrotingsBegroting
wijziging

Begroting
na wijziging

Realisatie

Verschil

201.000
40.000
62.000
106.450
59.000
82.500
12.000
21.000
583.950

210.800
55.849
80.538
104.996
7.865
11.375
10.184
24.176
505.783

9.80015.84918.5381.454
51.135
71.125
1.816
3.17678.167

363.000
68.000
15.000
446.000

328.290
68.147
55.018
12.202
463.657

34.710
(147)
(40.018)
(12.202)
(17.657)

Progr. Oranje Kolom
BGC
E-learning en bijeenkomsten
Coördinerend functionaris
Gemeentelijke piketten
Sector bevolkingszorg
SIS Implementatie
Overige kosten
OOV Alert
Totaal lasten

201.000
15.000
62.000
76.000
59.000

Inwonerbijdragen
Aanwending rijksbijdrage
Bijdragen van derden
Overigen
Totaal baten

363.000
68.000
15.000
446.000

Saldo voor reserves
Algemene reserve
Reserve versterking OK
Reserve samenwerken loont
Reserve inzet CGS
Saldo na bestemming

25.000
30.450
82.500

12.000
21.000
446.000

137.950

-

-

137.950

137.950

42.126

95.824

-

(82.500)
(25.000)
(30.450)
-

(82.500)
(25.000)
(30.450)
-

(36.300)
(11.375)
(14.502)
(20.051)

36.300
(71.125)
(10.498)
(30.450)
20.051

Totaal lasten en baten
De SIS implementatie loopt door tot in 2014 en daardoor is de onttrekking uit de Reserve versterking
Oranje Kolom ook lager.
Reserves
De onttrekking uit de algemene reserve is voor de opgelegde taakstelling van 10% bezuiniging op de
inwonerbijdrage (resultaatbestemming 2012).
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Incidentele baten en lasten
De volgende incidentele baten en lasten zijn in de jaarrekening 2013 opgenomen:

Incidentele baten en lasten

Baten voorgaande jaren
Detacheringen en uitkeringen ziekte
Totaal baten
Inhuur voor organisatie opbouw
Inhuur voor vervanging en tijdelijke uitbreiding
Dotatie voorziening Individueel loopbaan beleid
Inhaalafschrijvingen agv harmonisatie
Totaal lasten
Totaal incidentieel

100.000
200.000
300.000
800.000
1.300.000
200.000
300.000
2.600.000
(2.300.000)

Naast de baten en lasten die zich in het jaar 2013 hebben voorgedaan, zijn er ook lasten die eenmalig
lager zijn:
• Structurele lasten voor digitale bereikbaarheidskaarten (DBK) van € 300.000.
• Lagere personele lasten als het nog niet vervullen van vacatures € 1,3 miljoen.
• Onderuitputting kapitaallasten voertuigen (van het huidige wagenpark) als gevolg van het nog niet
vervangen van voertuigen ongeveer € 1,2 miljoen. Het materieelplan dat op dit moment in
ontwikkeling is, zal antwoord moeten geven op de aantallen die benodigd zijn.
Tevens zullen de volgende opbrengsten in de toekomst structureel afnemen:
• Inkomsten OMS, de omvang hiervan is nog niet bekend.
• Inwonerbijdrage, conform de afbouw Cebeon norm.
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Verantwoording Wet normering bezoldiging topfunctionarissen
(WNT)
Algemeen
De WNT stelt een maximum aan de bezoldiging van topfunctionarissen in de publieke en
semipublieke sector. De WNT is op 6 december 2011 door de Tweede Kamer aangeomen en is met
ingang van 1 januari 2013 in werking getreden. De WNT kent een openbaarmakingsregime en een
maximale bezoldigingsnorm. De maiximale bezoldigingsnorm is van toepassing op topfunctionarissen
die in dienstbetrekking werkzaam zijn en topfunctionarissen die niet in dienstbetrekking werkzaam zijn
(maar worden ingehuurd op bais van een overeenkomst van opdracht), indien zij binnen een periode
van 18 maanden meer dan 6 maanden werkzaam zijn voor de (semi-) publieke instelling.
Daarnaast kent de WNT een verbod op het verstrekken van winstdelingen, bonussen of andere
vormen van variabele beloning aan topfunctionarissen.
Voor zover deze regels niet worden nageleefd dan wel afspraken worden gemaakt die uitgaan boven
het door de WNT opgelegd maximum, is op grond van de WNT sprake van een onverschuldigde
betaling. Het teveel ontvangen bedrag dient door de topfunctionaris te worden terugbetaald aan de
(semi-) publieke instelling.
Het maximum voor 2013 is € 228.599. Binnen de Veiligheidsregio Hollands Midden is er geen enkele
functionaris of inhuur die een bezoldiging heeft ontvangen boven deze norm. Hieronder vermelden wij
de personen die de wetgever als topfunctionarissen zien voor een gemeenschappelijke regeling.

Topfunctionarissen met een bezoldiging
Naam

Functie

H.E.N.A. Meijer

Directeur
Veiligheidsregio

Bruto
beloning

Kosten
vergoeding

Beloningen
betaalbaar
op termijn

Totaal

€ 130.193

€ 9.000

€ 41.838

€ 181.031

De heer Meijer is in 2013 het hele jaar directeur geweest.
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Topfunctionarissen zonder een bezoldiging
Leden Dagelijks Bestuur
Naam

Functie

Periode

H.J.J. Lenferink

Voorzitter

1/1/2013 – 31/12/2013

H.B. Eenhoorn

Plaatsvervangend Voorzitter

1/1/2013 – 31/12/2013

M. Schoenmaker

Lid

1/1/2013 – 31/12/2013

E.M. Timmers-van Klink

Lid

1/1/2013 – 31/12/2013

K.J.G. Kats

Lid

1/1/2013 – 31/12/2013

G. Goedhart

Lid

1/1/2013 – 31/12/2013

F. Buijserd

Lid

1/1/2013 – 31/12/2013

J. Wienen

Lid

1/1/2013 – 31/12/2013
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Leden Algemeen Bestuur
Naam

AB lid namens de gemeente

Periode

H.B. Eenhoorn

Alphen aan den Rijn

1/1/2013 – 31/12/2013

A. van Erk

Bergambacht

1/1/2013 – 31/12/2013

C. van der Kamp

Bodegraven-Reeuwijk

1/1/2013 – 31/12/2013

J. Rijsdijk

Boskoop

1/1/2013 – 31/12/2013

M. Schoenmaker

Gouda

1/1/2013 – 31/12/2013

J. Broekhuis

Hillegom

1/1/2013 – 31/12/2013

K.M. van der Velde - Menting

Kaag en Braassem

1/1/2013 – 31/12/2013

J. Wienen

Katwijk

1/1/2013 – 31/12/2013

H.J. Lenferink

Leiden

1/1/2013 – 31/12/2013

L.M. Driessen - Jansen

Leiderdorp

1/1/2013 – 31/12/2013

A.W.M. Spruit

Lisse

1/1/2013 – 31/12/2013

B.F.A. van der Kluit – de Groot

Nederlek

1/1/2013 – 31/12/2013

F. Buijserd

Nieuwkoop

1/1/2013 – 31/12/2013

J.P. Lokker

Noordwijk

1/1/2013 – 31/12/2013

G. Goedhart

Noordwijkerhout

1/1/2013 – 31/12/2013

E.M. Timmers – van Klink

Oegstgeest

1/1/2013 – 31/12/2013

J. de Prieëlle

Ouderkerk

1/1/2013 – 31/12/2013

A. Latenstein van Voorst-Woldringh

Rijnwoude

1/1/2013 – 31/12/2013

A.F. Bonthuis

Schoonhoven

1/1/2013 – 31/12/2013

M. van Kampen - Nouwen

Teylingen

1/1/2013 - 30/9/2013

A.L.E.C. van der Stoel

Teylingen

1/10/2013 – 31/12/2013

A.Z. Evenhuis – Meppelink

Vlist

1/1/2013 – 31/12/2013

J.M Staatsen

Voorschoten

1/1/2013 – 31/12/2013

H.P.L Cremers

Waddinxveen

1/1/2013 – 31/12/2013

E.G.E.M. Bloemen

Zoeterwoude

1/1/2013 – 31/12/2013

K.J.G. Kats

Zuidplas

1/1/2013 – 31/12/2013
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Overzicht BDUR/BZK

SISA-overzicht BDUR/BZK
Nadere specificatie
ontvangen bijdragen BZK
2013

Betaaldatum

Document-nummer Omschrijving betaling

Bedrag

Regio Hollands Midden

Rekeningnummer
285082493

15-01-13

213010

BDUR 1e kwartaal

1.130.631,00

285082493

15-04-13

213070

BDUR 2e kwartaal

1.130.631,00

285082493

12-07-13

213133

BDUR 3e kwartaal

1.130.631,00

285082493

15-10-13

213198

BDUR 4e kwartaal

1.130.631,00

4.522.524,00
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Ontvanger

A2

Juridische
grondslag

Nummer

V&J

Specifieke
uitkering

Departement

Jaarstukken 2013
Veiligheidsregio Hollands Midden

Brede DoelUitkering
Rampenbestrijding
(BDUR)

- 81 –

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2013 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa

I N D I C A T O R E N
Besteding (jaar T)

Besluit veiligheidsregio's
artikelen 8.3 en 8.4
Aard controle R
Veiligheidsregio's

Indicatornummer: A2 / 01

€ 4.522.524
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Overige gegevens
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Voorstel resultaatbestemming 2013
Het boekjaar 2013 is met een positief bestemmingsresultaat ad € 1.091.878 afgesloten. Dit resultaat is
als volgt in de programma’s behaald:
Programma Brandweer
Programma GMK
Programma GHOR
Programma Veiligheidsbureau
Programma Oranje Kolom
Totaal

:€
:€
:€
:€
:€
:€

1.079.799
(113.209)
86.653
18.584
20.051
1.091.878

Voorgesteld wordt het resultaat te corrigeren in verband met de volgende mutaties reserves:
1. Omvang algemene reserve
In de bestuurlijk vastgestelde Nota Reserves is aan de algemene reserve een limiet gekoppeld
van 2,5% van de begrotingsomvang met een minimum van € 0,6 miljoen en een maximum van €
1,5 miljoen. De algemene reserve zit aan de maximumlimiet. Deze dient te worden gecorrigeerd
omdat door gewijzigde wetgeving de ‘blauwe’ en de ‘witte’ meldkamer vanaf 2013 niet meer in de
begroting en jaarstukken van de VRHM worden verantwoord. Hiertoe dient dus ook geen
weerstandsvermogen in de vorm van een algemene reserve meer te worden aangehouden.
Voorgesteld wordt de omvang van de algemene reserve daarom met 2,5% x € 5.655.000 (totaal
van ‘blauwe’ en ‘witte’ kolom, begroting 2013) = € 141.375 terug te brengen.
2. Bestemmingsreserve Maatwerkregeling FLO overgangsrecht
Standaard wordt jaarlijks € 100.000 in de reserve gestort voor de FLO maatwerkregeling van de
voormalige regionale officieren. De werkelijke lasten worden ten laste van deze reserve gebracht.
Deze bedragen in 2013 € 54.315. Abusievelijk is voor 2013 geen storting begroot. Voorgesteld
wordt uit het positieve jaarrekeningresultaat van het Programma Brandweer alsnog € 100.000 te
storten conform bestaand beleid.
3. Bestemmingsreserve Bedrijfskleding Brandweer
Deze (egalisatie)reserve werd gevormd in verband met het egaliseren van de kosten van
aanschaf van bedrijfskleding. Aangezien de aanschaf niet verloopt conform de planning wordt
egalisatie van de kosten nu bereikt door middel van activering en afschrijving. De egalisatiereserve kan hiermee komen te vervallen.
4. Bestemmingsreserve Reserve GMK
Het nadelig jaarrekeningresultaat van het Programma GMK te dekken uit de Reserve GMK.
Het jaarrekeningresultaat na bovenstaande (voorgestelde) resultaatbestemmingen van 2013 ziet er
daarmee als volgt uit:

Totaal positief resultaat op de programma’s
Mutaties op de reserves:
Correctie algemeen reserve
Maatwerkregeling FLO overgangsrecht (saldo)
Bedrijfskleding Brandweer
Reserve GMK
Totaal positief resultaat voor resultaatbestemming

bedrag
1.091.878

€
€
€
€
€
€

-/-

141.375
45.685
207.689
113.209
1.508.466
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Resultaatbestemming 2013
Met het vaststellen van de (aangepaste) Nota Reserves zijn de volgende beleidsuitgangspunten ten
aanzien van resultaatbestemmingen en reserveringen gehanteerd, te weten:
 een structureel positief resultaat wordt in eerste aanleg aangewend om de limiet te bereiken van
de noodzakelijk geachte algemene reserve
 als de limiet van de algemene reserve is bereikt, wordt een structureel positief resultaat uitgekeerd
aan de deelnemende gemeenten (onderweg naar ‘Cebeon’)
 een incidenteel positief resultaat wordt ingezet voor het versnellen van versterking van de nieuwe
organisatie en het afdekken van risico’s in het belang van de gemeenten en de
brandweerorganisatie
 het bestaand beleid van de afgelopen jaren ten aanzien van stortingen in of onttrekkingen aan
reserves wordt gecontinueerd.
In dit kader is met het oog op de versnelde organisatie-ontwikkeling aan de orde gesteld dat dringend
behoefte is om de verschillende systemen van ademlucht te harmoniseren. Na de regionalisering van
de brandweer zijn vier verschillende systemen ademlucht in gebruik, twee verschillende merken,
twee verschillende cilindergrootten, twee soorten aansluitingen tussen cilinder en toestel, twee
werkplaatsen met één systeem en een derde werkplaats met twee systemen. Ademlucht is het
meeste essentiële onderdeel van de eigen veiligheid van de brandweermedewerkers. Problemen met
ademlucht gaan gelijk over levensbelang en leveren ook veel emotie op.
Het in gebruik zijn van verschillende systemen leidt tot slechte uitwisselbaarheid, hogere voorraden,
complexe logistiek tijdens incidenten, complexere inspanning voor vakbekwaam houden, inhuur
ademlucht benodigd bij realistische oefeningen en meer kans op fouten. Met het harmoniseren van
deze systemen is een investering vereist van € 2 miljoen maar vereist tegelijk een desinvestering van
bestaande apparatuur van € 450.000 tot € 650.000.
Voor de komende jaren leidt dit evenwel tot verbetering van de processen en een financiële besparing
van € 150.000 per jaar. In het licht van de totale organisatie-ontwikkeling wordt het goed op orde
brengen van de ademluchtprocessen als een noodzakelijke randvoorwaarde gezien.
Resumerend is het voorstel om:
1.

2.

het incidenteel positief resultaat dat voortvloeit uit de exploitatie van de programma’s aan de
deelnemende gemeenten uit te keren, in totaal groot € 1.091.878, voor het programma
brandweer naar rato van hun onderlinge inbreng in de startbijdragen brandweer, voor de overige
programma’s geschiedt naar rato van het aantal inwoners, een en ander overeenkomstig de
bijlage bij dit voorstel.
het saldo van de mutaties uit de reserves aan te wenden door dit bedrag te storten in de reserve
versnelde organisatie-opbouw ter dekking van de desinvestering voor ademluchtsystemen, in
totaal € 416.588.
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Uiteindelijk voorstel resultaatbestemming
Een en ander overziende wordt het volgende voorstel ten aanzien van de bestemming van het
resultaat 2013 aangeboden:
a. door stortingen in en onttrekkingen aan de algemene reserve voor:
Doel

Toevoeging

Naar beneden bijstellen algemeen
weerstandsvermogen ivm vervallen
‘witte’ en ‘blauwe’ onderdelen Meldkamer
totaal

Onttrekking

141.375

Saldo mutatie
van de
reserve
-141.375

141.375

-141.375

b. door stortingen in en onttrekkingen aan de navolgende bestaande bestemmingsreserves:
Naam reserve

Toevoeging

Reserve Flankerend beleid brandweer
ivm egalisatie van de kosten.
Reserve Bedrijfskleding brandweer ivm
vrijval van de reserve
Reserve GMK ivm negatieve resultaat
programma
Reserve Versnelde organisatieopbouw
brandweer ivm harmonisatie ademlucht
totaal

Onttrekking

Saldo mutatie
van de
reserve
45.685

207.689

-207.689

113.209

-113.209

45.685

416.588

416.588

462.273

320.898

141.375

Toevoeging

Onttrekking
1.091.878

Saldo mutatie
-1.091.878

1.091.878

-1.091.878

c. door uitkering aan de deelnemende gemeenten:
Doel
Eenmalig overschot restitutie
inwonerbijdrage 2013 (via algemene
reserve en uitkering in 2014)
totaal
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Controleverklaring
(wordt apart aangeleverd)
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Vaststellingsbesluit Jaarstukken 2013
Het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden;
gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 12 juni 2014, agendapunt B.1;
gelet op het bepaalde in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen en het bepaalde in de
gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden;
besluit :
I.
het jaarbericht 2013 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden
vast te stellen;
II.
décharge voor het gevoerde beheer te verlenen aan het Dagelijks Bestuur conform het
bepaalde in de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden;
III.
het resultaat van de jaarrekening 2013, € 1.091.878 als volgt te bestemmen:
a. door stortingen in en onttrekkingen aan de algemene reserve voor:
Doel

Toevoeging

Naar beneden bijstellen algemeen
weerstandsvermogen ivm vervallen
‘witte’ en ‘blauwe’ onderdelen Meldkamer
totaal

Onttrekking

141.375

Saldo mutatie
van de
reserve
-141.375

141.375

-141.375

b. door stortingen in en onttrekkingen aan de navolgende bestaande bestemmingsreserves:
Naam reserve

Toevoeging

Reserve Flankerend beleid brandweer
ivm egalisatie van de kosten.
Reserve Bedrijfskleding brandweer ivm
vrijval van de reserve
Reserve GMK ivm negatieve resultaat
programma
Reserve Versnelde organisatieopbouw
brandweer ivm harmonisatie ademlucht
totaal

Onttrekking

Saldo mutatie
van de
reserve
45.685

207.689

-207.689

113.209

-113.209

45.685

416.588

416.588

462.273

320.898

141.375

Toevoeging

Onttrekking
1.091.878

Saldo mutatie
-1.091.878

1.091.878

-1.091.878

c. door uitkering aan de deelnemende gemeenten:
Doel
Eenmalig overschot restitutie
inwonerbijdrage 2013 (via algemene
reserve en uitkering in 2014)
totaal
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Aldus besloten in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van 26 juni 2014.
de secretaris,

de voorzitter,

H.E.N.A. Meijer

drs. H.J.J. Lenferink

Ingezonden op 27 juni 2014 aan:
het College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland
t.a.v. de heer E.A. Fonteijn
Postbus 90602
2509 LP Den Haag
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B.2

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

Vaststellen Controleprotocol
2014
Algemeen Bestuur

Opgesteld door:

B.2

Bijlage(n):

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

Status:

1 (onderdeel van de
notitie)
Besluitvormend

Datum:

-

Datum:

E.H. Breider
(Concerncontroller)
26 juni 2014

2. Besluit
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. het Controleprotocol 2014 vast te stellen.
3. Toelichting op het besluit
Inleiding
In de Controleverordening Veiligheidsregio Hollands Midden zijn de voorwaarden op hoofdlijnen
vastgelegd voor de opdrachtverlening voor de accountantscontrole, voor de informatieverstrekking, de inrichting van de controle en de rapportering. Tevens is gesteld dat ter
bevordering van een efficiënte en doeltreffende accountantscontrole minimaal eenmaal per jaar
(afstemmings-)overleg plaats vindt tussen de accountant en een volgens de verordening
genoemde afvaardiging van de organisatie.
Ter voorbereiding en ondersteuning van de uitvoering van de accountantscontrole dient het
Algemeen Bestuur een aantal zaken in het jaarlijkse controleprotocol te regelen. Object van
controle is de jaarrekening 2014 en daarmede tevens het financieel beheer over het jaar 2014
zoals uitgeoefend door of namens het Dagelijks Bestuur. Dit controleprotocol heeft als doel
nadere aanwijzingen te geven over de reikwijdte van de accountantscontrole, de daarvoor
geldende normstellingen en de daarbij verder te hanteren goedkeurings- en rapporteringstoleranties. Tevens moet aan de accountant duidelijk aangegeven worden welke wet- en
regelgeving in het kader van het financieel beheer onderwerp van rechtmatigheidscontrole is.
Bestendige gedragslijn en mutaties in externe wetgeving
In het voorliggende ontwerp is de bestendige gedragslijn met voorgaande jaren gevolgd.
In de opsomming van de externe wetgeving is ten opzichte van het controleprotocol 2013
verwijderd de Wet Ambulancevervoer en de Wet Tarieven Gezondheidszorg. Op dit moment is
evenals in 2013 een begrotingswijziging in voorbereiding die erin voorziet de ‘witte’ meldkamer uit
de programmabegroting te verwijderen. In die context is het dan ook niet meer relevant dat de
accountant de jaarstukken van de VRHM op deze wetgeving toetst.
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In de opsomming van externe wetgeving is toegevoegd de wijziging van de Wet fido vanwege het
verplicht schatkistbankieren en de nieuwe Wet Houdbare Overheidsfinancien (wetswijziging
respectievelijk wet van 11 december 2013).
De externe wetgeving voor wat betreft de GHOR is ontleend aan het beleidsplan 2012-2015 van
de GHOR Hollands Midden.
Met de vaststelling van dit controleprotocol wordt aan de vereiste formaliteiten voldaan.
Gevolgen voorstel wijziging financieringsstromen GHOR
Bij aanvaarden van een wijziging van de gemeenschappelijke regeling VRHM en RDOG als
gevolg van een voorstel tot wijziging van de financieringsstromen GHOR ontstaat een gewijzigd
(financieel) kader. Na een formele begrotingswijziging maakt het programma GHOR geen
onderdeel meer uit van de programmabegroting 2014 van de VRHM en is een toets door de
accountant op de externe GHOR-regelgeving in de jaarstukken 2014 VRHM niet meer relevant.
Met het aanvaarden van de wijziging van de gemeenschappelijke regeling en een besluit tot
wijziging van de programmabegroting wordt geacht dit protocol 2014 te zijn aangepast. Hierop is
in het vaststellingsbesluit van het controleprotocol geanticipeerd zodat geen aanvullend
bestuursbesluit op dit onderwerp meer behoeft te worden genomen.
4. Kader
Wettelijk kader wordt gevormd door de Gemeentewet en de Controleverordening Veiligheidsregio
Hollands Midden.
5. Consequenties
De accountant betrekt het Controleprotocol 2014 in de controle op de jaarstukken 2014.
6. Aandachtspunten / risico’s:
7. Implementatie en communicatie
Na vaststelling wordt het besluit ingezonden aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland en wordt
het verstrekt aan de accountant.
8. Bijlagen
Er is 1 bijlage: ontwerp-besluit Controleprotocol 2014 Veiligheidsregio Hollands Midden, inclusief
toelichting.
9. Historie besluitvorming
Het Dagelijks Bestuur heeft op 12 juni 2014 ingestemd met het Controleprotocol 2014.
De Controleverordening Veiligheidsregio Hollands Midden is door het Algemeen Bestuur
vastgesteld op 10 februari 2011.
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Bijlage
Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden;

Overwegende dat voor het dienstjaar 2014 vastgesteld dient te worden de algemene voorwaarden
voor de accountantscontrole;
dat het geen aanleiding ziet nadere of aanvullende voorwaarden te stellen als bedoeld in artikel 3
van de Controleverordening Veiligheidsregio Hollands Midden;
gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur, d.d. 12 juni 2014, nummer B.2
gelet op het bepaalde in de Controleverordening Veiligheidsregio Hollands Midden;

b e s l u i t:

vast te stellen het volgende
Controleprotocol 2014 Veiligheidsregio Hollands Midden

Artikel 1. Begripsomschrijvingen
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. De gemeenschappelijke regeling: de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands
Midden;
b. Algemeen Bestuur: het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden;
c. Dagelijks Bestuur: het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden;
d. Directeur veiligheidsregio: secretaris van de gemeenschappelijke regeling en tevens de
commandant regionale brandweer;
e. Controleverordening: de Controleverordening Veiligheidsregio Hollands Midden;
f. Controlejaar: het jaar 2014;
g. Accountant: de door het Algemeen Bestuur benoemde accountant overeenkomstig artikel 1
van de controleverordening.
Artikel 2. Object van controle
1. Object van controle is de jaarrekening 2014 en daarmede tevens het financieel beheer over
het controlejaar zoals uitgeoefend door of namens het Dagelijks Bestuur;
2. De accountant verzorgt de controle overeenkomstig het bepaalde in de Gemeentewet en ter
uitvoering van de controleverordening inclusief beoordeling op de verenigbaarheid van het
jaarverslag met de jaarrekening;
3. Bij de controle zijn de nadere regels die bij of krachtens algemene maatregel van bestuur
worden gesteld op grond van de Gemeentewet alsmede de Richtlijnen voor de
Accountantscontrole (NIVRA) bepalend voor de uit te voeren werkzaamheden;
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4. Dit controleprotocol heeft als doel nadere aanwijzingen te geven over de reikwijdte van de
accountantscontrole, de daarvoor geldende normstellingen en de daarbij verder te hanteren
goedkeurings- en rapporteringstoleranties.
Artikel 3. Goedkeurings- en rapporteringstoleranties
Voor het controlejaar worden onderstaande toleranties gehanteerd:
Goedkeurings- en
rapporteringstolerantie
Fouten in de jaarrekening (% lasten)
Onzekerheden in de controle (% lasten)

Goedkeurend

Beperking

Oordeelonthouding

Afkeurend

≤ 1%
≤ 3%

>1%<3%
>3%<10%

≥ 10%

≥ 3%
-

Artikel 4. Reikwijdte en oordeelsvorming rechtmatigheid
1. Voor de oordeelsvorming over de rechtmatigheid van het financieel beheer moet extra
aandacht besteed worden aan de volgende rechtmatigheidscriteria begrotingscriterium en
voorwaardencriterium;
2. Ten aanzien van het begrotingscriterium neemt de accountant de volgende elementen in
acht:
a. het bestaande beleid van de Algemeen Bestuur wordt afgeleid uit de primitieve begroting
met toelichting, en de begrotingswijzigingen met toelichting zoals blijkend uit de besluiten
Algemeen Bestuur;
b. begrotingsonderschrijdingen zijn in principe rechtmatig tenzij deze in strijd zijn met het
beleid dat het Algemeen Bestuur heeft vastgesteld. Er is sprake van in strijd met het
beleid als het beleid, zonder dat er exogene factoren aan ten grondslag liggen, bewust
niet wordt uitgevoerd of als het indruist tegen de wil van het Algemeen Bestuur en
hierover geen verantwoording is afgelegd;
c. kostenoverschrijdingen die geheel of grotendeels worden gecompenseerd door direct
gerelateerde inkomsten en kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande
beleid maar die niet tijdig konden worden gesignaleerd zijn rechtmatig;
d. kostenoverschrijdingen die niet passen binnen het bestaande beleid en waarvoor geen
begrotingswijziging is goedgekeurd zijn onrechtmatig.
3. Ten aanzien van het voorwaardencriterium vindt voor de interne regelgeving uitsluitend een
toets plaats naar de hoogte, duur en doelgroep/object van financiële beheershandelingen,
tenzij jegens derden aanvullende voorwaarden met directe financiële consequenties zijn
opgenomen;
4. De accountant toetst de naleving van de hierna genoemde externe wet- en regelgeving:
a. Grondwet
b. Burgerlijk Wetboek
c. Gemeentewet
d. Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten
e. Wet gemeenschappelijke regelingen
f. Algemene Wet Bestuursrecht
g. Wet veiligheidsregio’s, het Besluit veiligheidsregio’s, het Besluit personeel
veiligheidsregio’s en het Besluit Brede Doeluitkering Veiligheidsregio’s
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h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.

Besluit rijksbijdrage bijstands- en bestrijdingskosten
Wet Publieke Gezondheid
Wet Toelating Zorginstellingen
Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg
Kwaliteitswet zorginstellingen
Politiewet 2012
Wet financiering decentrale overheden (inclusief wetswijziging van 11 december 2013
inzake verplicht schatkistbankieren)
o. de Uitvoeringsregeling financiering decentrale overheden
p. de Regeling ‘RUDDO’
q. de Wet Houdbare Overheidsfinanciën
r. Raamwerk EU-voorschriften aanbesteden
s. Ambtenarenwet
t. Fiscale wetgeving
u. Sociale verzekeringswetten
v. CAR/UWO
w. Pensioenwetgeving
5. De accountant toetst de naleving van de hierna genoemde de interne regelgeving:
a. Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden en de daarop
gebaseerde uitvoeringsbesluiten;
b. Organisatieverordening Veiligheidsregio Hollands Midden;
c. Financiële verordening Veiligheidsregio Hollands Midden;
d. Controleverordening Veiligheidsregio Hollands Midden;
e. Programmabegroting 2014 Veiligheidsregio Hollands Midden;
f. Dienstverleningsovereenkomst ten behoeve van de uitoefening van de GHOR-taken in
de regio Hollands Midden;
g. Integrale Beheerovereenkomst Gemeenschappelijke Meldkamer Hollands Midden;
h. Treasurystatuut Veiligheidsregio Hollands Midden;
i. Kasinstructie Veiligheidsregio Hollands Midden;
j. Inkoopvoorwaarden Brandweer Hollands Midden;
k. Sociaal plan ten behoeve van de regionalisering van Brandweer Hollands Midden;
l. Uitvoeringsregeling Arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio Hollands Midden.
6. Met betrekking tot de interne regelgeving wordt, zolang nog geen mandaatbesluit is
geformaliseerd, als rechtmatig aangemerkt de benoeming, de schorsing en ontslag van het
personeel door de secretaris, de directeur of de regionaal commandant alsmede de door het
personeel dat aan hem verantwoording verschuldigd is, aangegane verplichtingen.
Artikel 5. Rapportering
In aanvulling op het bepaalde in de controleverordening gelden de volgende rapporteringseisen:
1. in de tweede helft van het controlejaar voert de accountant een zogenoemde interim-controle
uit. Over de uitkomsten van die tussentijdse controle wordt een verslag (in de regel genoemd
de managementletter) uitgebracht. Bestuurlijk relevante zaken worden – op grond van de
overeengekomen rapportage wensen – ook aan het Algemeen Bestuur gerapporteerd;
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2. omtrent de controle van de jaarrekening wordt een verslag van bevindingen uitgebracht aan
het Algemeen Bestuur en in afschrift aan het Dagelijks Bestuur. In het verslag van
bevindingen wordt gerapporteerd over de opzet, de uitvoering en de waarborgen van een
getrouw en rechtmatig financieel beheer en een rechtmatige verantwoording daarover;
3. gesignaleerde onrechtmatigheden worden toegelicht en gespecificeerd naar de aard van het
criterium (begrotingscriterium, voorwaardencriterium, etc.). Fouten of onzekerheden die de
rapporteringstolerantie overschrijden, worden weergegeven in een apart overzicht bij het
verslag van bevindingen;
4. in de controleverklaring wordt op een gestandaardiseerde wijze, zoals wettelijk
voorgeschreven, de uitkomst van de accountantscontrole van de jaarrekening weergegeven,
zowel ten aanzien van de getrouwheid als de rechtmatigheid. Deze accountantsverklaring
wordt verstrekt aan het Algemeen Bestuur en is bedoeld voor openbaarmaking. De
accountantsverklaring wordt verstrekt na vaststelling van de jaarrekening door het Algemeen
Bestuur.
Artikel 6. Slotbepalingen
1. Dit besluit treedt met terugwerkende kracht in vanaf 1 januari 2014 en kan worden
aangehaald als “Controleprotocol 2014 Veiligheidsregio Hollands Midden”.
2. Indien de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden en de
programmabegroting 2014 als gevolg van een voorstel inzake de wijziging van de
financieringsstromen GHOR worden gewijzigd, wordt geacht per de datum van de
inwerkingtreding van dat besluit, de externe wetgeving met betrekking tot de uitvoering van
de GHOR-taken als vermeld onder artikel 4, lid 4 sub i, j, k en l buiten beschouwing gelaten.
Aldus besloten in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio
Hollands Midden op 26 juni 2014.
de secretaris,
de voorzitter,

H.E.N.A. Meijer

drs. H.J.J. Lenferink
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KORTE TOELICHTING
CONTROLEPROTOCOL 2014 VEILIGHEIDSREGIO HOLLANDS MIDDEN

Te hanteren goedkeurings- en rapporteringstoleranties
De accountant accepteert in de controle bepaalde toleranties en richt de controle daarop in. De
accountant controleert niet ieder document of iedere financiële handeling, maar richt de controle
zodanig in dat voldoende zekerheid wordt verkregen over het getrouwe beeld van de jaarrekening
en de rechtmatigheid van de verantwoorde baten en lasten en balansmutaties en financiële
1
beheershandelingen met een belang groter dan de vastgestelde goedkeuringstolerantie .
De accountant richt de controle in op het ontdekken van belangrijke fouten en baseert zich daarbij
op risicoanalyse, vastgestelde toleranties en deelwaarnemingen en extrapolaties. In het Besluit
Accountantscontrole Provincies en Gemeenten (hierna afgekort BAPG) zijn minimumeisen voor
de in de controle te hanteren goedkeuringstoleranties voorgeschreven. Het Algemeen Bestuur
(hierna afgekort AB) mag de goedkeuringstoleranties scherper vaststellen dan deze
minimumeisen. Deze scherpere goedkeuringstoleranties moeten dan wel worden vermeld in de
accountantsverklaring. De minimumeisen zijn:
Strekking accountantsverklaring:
Goedkeuringstolerantie
Fouten in de jaarrekening (% lasten)
Onzekerheden in de controle (% lasten)

Goedkeurend

Beperking

Oordeelonthouding

Afkeurend

≤ 1%
≤ 3%

>1%<3%
>3%<10%

≥ 10%

≥ 3%
-

Naast deze kwantitatieve benadering hanteert de accountant ook een kwalitatieve beoordeling
(professional judgement). De weging van fouten en onzekerheden vindt ook plaats op basis van
professional judgement. De definitie van de goedkeuringstolerantie is: ‘het bedrag dat de som van
fouten in de jaarrekening of onzekerheden in de controle aangeeft, die in een jaarrekening
maximaal mogen voorkomen, zonder dat de bruikbaarheid van de jaarrekening voor de
oordeelsvorming door de gebruikers kan worden beïnvloed’. De goedkeuringstolerantie is
bepalend voor de oordeelsvorming over de strekking van de af te geven accountantsverklaring.
Naast de goedkeuringstolerantie wordt de rapporteringstolerantie onderkend. Deze kan als volgt
worden gedefinieerd: ‘een bedrag dat gelijk is aan of lager is dan de bedragen voortvloeiend uit
de goedkeuringstolerantie’. Bij overschrijding van dit bedrag vindt rapportering plaats in het
verslag van bevindingen. Een lagere rapporteringstolerantie leidt in beginsel niet tot aanvullende
controlewerkzaamheden, maar wel tot een uitgebreidere rapportage van bevindingen.
De rapporteringstoleranties kunnen zich verder toespitsen op die elementen die het AB specifiek
nader terug wil zien, zonder dat dit de controletoleranties zelf beïnvloedt.
De rapporteringstolerantie wordt door het AB vastgesteld, met inachtneming van bovengenoemde
minimumeisen.

1
Door de toepassing van een risicoanalyse kan het zo zijn dat niet alle transacties die groter zijn dan de vastgestelde
goedkeuringstolerantie individueel worden gecontroleerd. Ook kunnen andere gegevensgerichte werkzaamheden dan
deelwaarnemingen worden toegepast. Met name door toepassing van cijferanalyse (verbandcontroles) kan het aantal
deelwaarnemingen worden beperkt.
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De accountant richt de controle in rekening houdend met de rapporteringstolerantie om te kunnen
waarborgen dat alle gesignaleerde onrechtmatigheden die dit bedrag overschrijden ook
daadwerkelijk in het verslag van bevindingen worden opgenomen.
Voor het controlejaar worden onderstaande goedkeurings- en rapporteringstoleranties
gehanteerd:
Goedkeurings- en
rapporteringstolerantie
Fouten in de jaarrekening (% lasten)
Onzekerheden in de controle (% lasten)

Goedkeurend

Beperking

≤ 1%

>1%<3%

Oordeelonthouding
-

≤ 3%

>3%<10%

≥ 10%

Afkeurend

-

≥ 3%

Begrip rechtmatigheid en de aanvullende te controleren rechtmatigheidscriteria
Voor een toelichting op het begrip rechtmatigheid in relatie tot de accountantscontrole bij
gemeenten en provincies wordt verwezen naar de Nota van toelichting bij het Besluit
2
accountantscontrole gemeenten , het NIVRA-discussierapport ‘Financiële
rechtmatigheid(scontrole) bij gemeenten en provincies’ de NIVRA Audit Alert 15 (beide te
raadplegen via www.nivra.nl), de ledenbrief van de VNG ‘Accountantscontrole 2004’ van 12
augustus 2004 (zie www.vng.nl) en de circulaire rechtmatigheidscontrole van het ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 24 november 2004.
In het kader van de rechtmatigheidscontrole worden negen rechtmatigheidscriteria onderkend:
- begrotingscriterium;
- voorwaardencriterium;
- misbruik en oneigenlijk gebruikcriterium;
- calculatiecriterium;
- valuteringscriterium;
- adresseringscriterium;
- volledigheidscriterium;
- aanvaardbaarheidscriterium;
- leveringscriterium.
In het kader van het getrouwheidsonderzoek wordt al aandacht besteed aan de meeste van deze
criteria. Voor de oordeelsvorming over de rechtmatigheid van het financieel beheer moet extra
aandacht besteed worden aan de volgende rechtmatigheidscriteria:
Begrotingscriterium
Als blijkt dat gerealiseerde lasten zoals weergegeven in de jaarrekening hoger zijn dan de
geraamde bedragen met inbegrip van de laatste begrotingswijziging, is – voor zover het
begrotingsoverschrijdingen betreft – mogelijk sprake van onrechtmatige uitgaven. De
overschrijding kan namelijk in strijd zijn met het budgetrecht van het AB.
Voor de afsluitende oordeelsvorming is van belang in hoeverre de begrotingsoverschrijding past
binnen het door algemeen geformuleerde beleid en/of wordt gecompenseerd door aan de lasten
gerelateerde hogere inkomsten.
2

Staatsblad 2002, 68
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Het bepalen welke begrotingsoverschrijdingen al dan niet verwijtbaar zijn, is voorbehouden aan
AB. Begrotingsoverschrijdingen welke uitgaven betreffen die binnen het door het AB uitgezette
beleid blijven dienen niet meegewogen te worden in het accountantsoordeel. Dergelijke
overschrijdingen kunnen achteraf via de vaststelling van de jaarrekening ter goedkeuring worden
voorgelegd aan het AB.
Ingevolge artikel 28 Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten wordt in de
programmarekening een toelichting inzake de analyse van de afwijkingen tussen de begroting na
wijziging en de programmarekening opgenomen.
Voorwaardencriterium
Besteding en inning van gelden door een gemeenschappelijke regeling zijn aan bepaalde
voorwaarden verbonden waarop door de accountant moet worden getoetst. Deze voorwaarden
liggen vast in wetten en regels van hogere overheden en de (eigen) regelgeving. De gestelde
voorwaarden hebben in het algemeen betrekking op:
- de omschrijving van de doelgroep respectievelijk het project;
- de heffings- en/of declaratiegrondslag;
- de normbedragen (denk aan hoogte en duur);
- de bevoegdheden;
- het voeren van een administratie;
- het verkrijgen en bewaren van bewijsstukken;
- aan te houden termijnen besluitvorming, betaling, declaratie e.d.
De precieze invulling verschilt per wet, regeling of verordening. Voor alle geldstromen dient
ondubbelzinnig vast te staan welke voorwaarden er op van toepassing zijn. De door hogere
overheden gestelde voorwaarden liggen volledig vast. Dit geldt echter niet voor de voorwaarden
in de interne regelgeving. Omdat er (nog) geen generieke criteria zijn vastgesteld, dient de
accountant over zowel de generieke als de specifieke criteria in overleg te treden met het AB.
Het AB is kadersteller en stelt de norm waaraan het beheer moet worden getoetst. Het AB dient
dan ook op grond van een overzicht van alle voor de gemeenschappelijke regeling geldende weten regelgeving het voorwaardencriterium te operationaliseren.
Concreet betekent dit dat door het AB limitatief moet zijn bepaald aan welke in wet- en
regelgeving vastgelegde, voor de gemeenschappelijke regeling relevante, voorwaarden de
accountant moet toetsen. Het AB stelt via dit protocol de reikwijdte van de accountantscontrole op
rechtmatigheid vast binnen de geldende wettelijke kaders zoals opgenomen in de Gemeentewet
en het BAPG.
Misbruik & Oneigenlijk (M&O) gebruik-criterium
In het kader van de wettelijke rechtmatigheidcontrole zijn de rechtmatigheidscriteria uitgewerkt in
de vastgestelde verordeningen. Een van de rechtmatigheidscriteria handelt over het opstellen van
beleid ter voorkoming en bestrijding van misbruik en oneigenlijk gebruik van overheidsmiddelen.
M&O richt zich evenwel hoofdzakelijk op inkomensoverdrachten aan derden. Hierbij valt te
denken aan sociale uikeringen, subsidies en bijdragen. De Veiligheidsregio Hollands Midden
voert geen taken en activiteiten op dit gebied uit.
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Het M&O-beleid is daarom niet gericht op inkomensoverdrachten aan derden. De verantwoording
van de door de regio ontvangen inkomensoverdrachten (te denken valt aan de rijksbijdragen of de
inwonerbijdragen) valt onder de reguliere accountantscontrole op rechtmatigheid en getrouwheid.
De directeur zal nog wel overgaan tot het vaststellen van M&O-beleid gericht op interne integriteit.
Te denken valt aan interne regelgeving rond het gebruik van dienstmiddelen en internet alsmede
aan regelgeving met betrekking tot declaraties en bescherming persoonsgegevens.
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B.3

Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden
1.

Algemeen

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

2.

Eerste wijziging
Programmabegroting 2014
Algemeen Bestuur

Opgesteld door:

B.3

Bijlage(n):

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

Status:

-1-, 1 begrotingswijziging 2014
Besluitvormend

Datum:

-

Datum:

E.H. Breider
Concerncontroller
26 juni 2014
e

Besluit

Het Algemeen Bestuur besluit:
1.
in te stemmen met de volgende mutaties in de Programmabegroting 2014:
a.
verwerking van de extra rijksbijdrage op basis van de junicirculaire 2013
(structureel);
b.
verwerking van de regionalisering van de Brandweer Katwijk (structureel);
c.
verlaging van lasten en baten op het programma GMK door gewijzigde regelgeving
met betrekking tot de financiering van de ‘blauwe’ en de ‘witte’ meldkamer
(structureel);
d.
aanwending van bestemmingsreserves in 2014 volgens het besluit tot vaststelling
van de Jaarstukken 2012 tot een bedrag van € 213.500 (incidenteel);
e.
verlaging van de startbijdrage voor Alphen a/d Rijn met ingang van 2014 met
€ 79.920 in verband met het achterblijven van de toezichttaken brandveiligheid
(structureel);
f.
dekking kosten tijdelijke capaciteitsuitbreiding GMK eerste helft 2014 tot een
bedrag van € 138.600 (incidenteel) ten laste van de reserve Tijdelijke Capaciteit
Meldkamer;
g.
aanwending in 2014 van de bestemmingsreserve Samenwerken loont tot een
bedrag van € 230.000 (incidenteel).
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3.

Toelichting op het besluit

De Programmabegroting 2014 is vastgesteld door het Algemeen Bestuur. In deze eerste
begrotingswijziging zijn de volgende onderwerpen verwerkt die in hoofdlijnen worden toegelicht.
A.
Structurele verwerking van de rijksbijdrage op basis van de junicirculaire 2013
In de Programmabegroting 2014 is erop gewezen, dat bij het opstellen ervan nog niet bekend was
welk bedrag aan BTW-bijstelling zou worden verstrekt vanwege het feit, dat per 1 januari 2014 de
BTW op brandweertaken niet langer compensabel is. Dit bedrag wordt uit het BTWCompensatiefonds gehaald en toegevoegd aan het BDUR-budget. Vanuit een
voorzichtigheidsoogpunt werd de raming van de BTW-lasten dan ook naar beneden bijgesteld in
relatie tot de op dat moment bekende extra BDUR-uitkering.
In de junicirculaire 2013 is echter een hogere rijksbijdrage voor 2014 voor de VRHM opgenomen
dan in de Programmabegroting 2014 voorzien. Het verschil bedraagt circa € 334.000. Daarop is
een neerwaartse correctie ontvangen van het Ministerie van circa € 23.000. De extra rijksbijdrage
voor 2014 bedraagt daarmee € 311.753. In dit bedrag is de niet meer compensabele BTW op
kosten in het kader van de brandweertaak verwerkt, waarbij tevens rekening is gehouden met een
aanpassing van de uitkeringsindicatoren en een structurele verwerking van de verhoging van het
BTW-percentage van 19% naar 21%.
De extra BDUR-uitkering van € 311.000 voor 2014 maakt het thans mogelijk, de raming van de
BTW-lasten voor 2014 (en volgende jaren) hiermee in overeenstemming te brengen.
Deze verhoging is structureel en voor 2015 verwerkt in de ontwerp-Programmabegroting 2015.
B.
Structurele verwerking van de regionalisering van brandweer Katwijk
Het Algemeen Bestuur stelde de startbijdrage van de gemeente Katwijk voor het verzorgen van
de brandweerzorg in deze gemeente door de Brandweer Hollands Midden vast op € 3.070.389
overeenkomstig de geïndexeerde Cebeon-norm.
De factuur voor de inwonerbijdrage brandweer wordt, in lijn met voorgaande jaren, verminderd
met het aandeel voor de ‘rode’ meldkamer dat onder het programma GMK in rekening wordt
gebracht. Dit bedraagt voor de gemeente Katwijk € 111.803 (conform ontvlechtingsprotocol met
de gemeente Katwijk), waarmee de factuur voor het programma brandweer te stellen is op
€ 2.957.400. Omdat in de begroting al een bijdrage is geraamd van € 458.459 (voormalige
regionale bijdrage) nemen de lasten en baten op het programma brandweer toe met ieder
€ 2.498.941.
C.

Verlaging van lasten en baten door gewijzigde regelgeving met betrekking tot de
financiering van de ‘blauwe’ en de ‘witte’ meldkamer
Begrotingswijziging ‘blauwe’ meldkamer
e
Onder verwijzing naar de toelichting bij de 2 begrotingswijziging 2013 wordt de structurele
verlaging van de lasten en baten van de ‘blauwe’ meldkamer ook voor het dienstjaar 2014
verwerkt voor een bedrag ad € 3.705.000. Per saldo is de mutatie voor de VRHM budgettair
neutraal.

2
Agendapunt B.3 AB VRHM 26-06-2014

Begrotingswijziging ‘witte’ meldkamer
e
Onder verwijzing naar de toelichting bij de 2 begrotingswijziging 2013 wordt de structurele
verlaging van de lasten en baten van de ‘witte’ meldkamer ook voor het dienstjaar 2014 verwerkt
voor een bedrag van € 1.900.000. Het betreft de lasten voor de meldkamer Ambulancezorg en de
bijdrage van de Nederlandse Zorgautoriteit. Per saldo is de mutatie voor de VRHM budgettair
neutraal.
D.

Aanwending van bestemmingsreserves in 2014 volgens het besluit tot vaststelling
van de jaarstukken 2012
Bij de vaststelling van de jaarstukken 2012 heeft het Algemeen Bestuur besloten om enkele
nieuwe bestemmingsreserves in te stellen en deze te voeden. Ze bieden financiële dekking voor
lasten die nog niet in de begroting waren voorzien. De mutaties in de Programmabegroting 2014
voorzien in het verhogen van de lasten en het onttrekken van bedragen aan de daarvoor
bestemde reserves voor een totaal ad € 213.500. Het betreft:
Naam reserve, bestemming
Reserve GHOR Witte kaart/Sharepoint
(Besluit Jaarstukken 2012, Algemeen Bestuur van 27 juni 2013)
Naam reserve, bestemming
Reserve Versterking Oranje Kolom, Nieuwe opleiding/training OvD
Bevolkingszorg
(Besluit Jaarstukken 2012, Algemeen Bestuur van 27 juni 2013)
Reserve Versterking Oranje Kolom, professionaliseren crisiscommunicatie
(voorstel Algemeen Bestuur, d.d. 14 november 2013)
Reserve Versterking Oranje Kolom, versterking algemeen Opleiden, Trainen,
Oefenen
(Besluit Jaarstukken 2012, Algemeen Bestuur van 27 juni 2013)
Reserve Versterking Oranje Kolom, uitvoering landelijke afspraken
Bovenregionale crisisbeheersing
(Besluit Jaarstukken 2012, Algemeen Bestuur van 27 juni 2013)
Reserve Versterking Oranje Kolom, uitvoering landelijke afspraken
Slachtofferinformatiesysteem SIS (2014)
(Besluit Jaarstukken 2012, Algemeen Bestuur van 27 juni 2013)
Totaal Reserve Versterking Oranje Kolom 2014

€

bedrag
66.000

bedrag
25.000

32.500
25.000

30.000

35.000

€

147.500

E.

Aanpassing startbijdrage Alphen a/d Rijn i.v.m. achterblijven toezichttaken
brandveiligheid bij de gemeente
Binnen de vastgestelde startbijdrage is een bedrag van € 79.920, oftewel 1,8 fte in schaal 7 overgegaan naar de VRHM ten behoeve van het toezicht op de brandveiligheid. Deze taken werden
niet uitgevoerd door de gemeentelijke Brandweer Alphen a/d Rijn, maar door de gemeentelijke
afdelingen Ruimtebeheer en SCA. Met de overgang van de gemeentelijke brandweer naar de
VRHM zijn de betreffende taken echter binnen de gemeentelijke organisatie van Alphen a/d Rijn
achtergebleven.
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De afgelopen jaren heeft de gemeente Alphen a/d Rijn de salarislasten van 1,8 fte schaal 7 in
rekening gebracht bij de VRHM. Met ingang van 2014 is afgesproken, het bedrag structureel in
mindering te brengen op de startbijdrage. De jaarlijkse facturering komt daarmee te vervallen.
F.
Dekking kosten tijdelijke capaciteitsuitbreiding GMK eerste helft 2014
Het Algemeen Bestuur VRHM heeft op 28 juni 2012 vastgesteld dat, zolang Multi-Disciplinaire
Intake (MDI) nog niet volledig is geïmplementeerd, tijdelijke maatregelen nodig zijn om personele
capaciteitsproblemen op de meldkamer het hoofd te bieden. Op 8 november 2012 is het AB
e
akkoord gegaan met dekking van de financiële consequenties voor de 1 helft van 2013. De
e
verhuizing van de GMK HM naar de ‘Yp’ is vertraagd, waardoor ook voor de 2 helft van 2013
aanvullende financiering vereist was (AB 27 juni 2013). Thans is duidelijk, dat de verhuizing van
de GMK HM op zijn vroegst in mei 2014 zal plaatsvinden. Als gevolg daarvan wordt aan het AB
e
voorgesteld, de tijdelijke maatregelen voort te zetten gedurende de 1 helft van 2014. Hiermee is
een bedrag gemoeid van € 138.600. Binnen de begroting van 2014 bestaat hiervoor geen ruimte.
Voorgesteld wordt, dit bedrag te dekken door een onttrekking aan de reserve Tijdelijke Capaciteit
Meldkamer ad € 138.600.
G.
Aanwending reserve Samenwerken loont 2014
Voor 2014 wordt een onttrekking tot een bedrag van € 230.000 voorzien aan de reserve
Samenwerking Loont. Dit betreft € 25.000 voor het programma Oranjekolom ten behoeve van het
opleiden en oefenen van de piketpools crisiscommunicatie en voor campagnes inzake
risicocommunicatie, en in totaal € 205.000 voor het programma Brandweer (MDOTO, het
versterken van de interne samenwerking en sturing bij Multi-samenwerking, het beleid ten
aanzien van evenementenveiligheid, versterking van het informatiemanagement OTO, versterking
van de Multi-evaluatie en de pilot ‘Geen nood bij brand’).

4.

Kader

Het kader is bepaald door externe wetgeving, de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio
Hollands Midden en eerdere bestuursbesluiten, specifiek de Programmabegroting 2014 en de
Nota Reserves.

5.

Consequenties

Niet van toepassing.

6.

Aandachtspunten / risico’s

Met betrekking tot de GMK is een afzonderlijk voorstel ingebracht ten aanzien van de Nulmeting.
Kortheidshalve wordt naar dit voorstel verwezen.
Met betrekking tot de GHOR wordt opgemerkt dat een afzonderlijk procesvoorstel is ingebracht
ten aanzien van creditering van de bijdragen en het feit dat in de novembervergadering 2014 een
formele begrotingswijziging wordt aangeboden vanwege wijziging van de financieringsstromen.

7.

Implementatie en communicatie

Op het gebied van implementatie en communicatie zijn de volgende aspecten van belang:

Volgens de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden gaat aan de
vaststelling van een begroting(swijziging) een zienswijzeprocedure vooraf tenzij er geen
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extra inwonerbijdrage wordt gevraagd. Dit laatste is het geval zodat nu geen zienswijzeprocedure behoeft te worden gevolgd.
e
De 1 begrotingswijziging 2014 wordt overeenkomstig het provinciaal toezichtregime
binnen veertien dagen na besluitvorming ter kennis gestuurd aan het College van
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland.

8.

Bijlagen

-1- :

1 begrotingswijziging 2014

9.

Historie besluitvorming

e

Datum en agendapunt
besluit Algemeen Bestuur
27-06-2013/BG3
27-06-2013/B1
27-06-2013/B4
27-06-2013/B8
14-11-2013/B2
14-11-2013/B3
14-11-2013/B5
27-03-2014/A4

Onderwerp
vaststelling begroting 2014
jaarstukken GR VRHM 2012
startbijdrage (2014) gemeente Katwijk
administratieve consequenties veranderende verantwoordelijkheid
in stand houden meldkamer voor ambulancezorg
professionalisering regionale crisiscommunicatie fase 2
tweede wijziging Programmabegroting 2013
Q2 2013-bestuursrapportage
e
Financiering tijdelijke capaciteitsuitbreiding GMK 1 helft 2014
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Begrotingswijziging 2014-01
Bijlage 1 bij voorstel Algemeen Bestuur van 26 juni 2014
Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden
gelezen het besluit van het Dagelijks Bestuur tot wijziging van de productenramingen voor het dienstjaar 2014 en het voorstel tot wijziging van de
programmabegroting voor het dienstjaar 2014, d.d. 12 juni 2014;
gelet op het bepaalde in de Gemeentewet, de Wet gemeenschappelijke regelingen, het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten alsmede op
het bepaalde in de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden en de Financiele verordening Veiligheidsregio Hollands Midden;
BESLUIT:
de begroting van lasten en baten voor het dienstjaar 2014 als volgt te wijzigen:

LASTEN
Programma Brandweer
Lasten programma Brandweer: BTW/BDUR
Lasten programma Brandweer: invlechting Brandweer Katwijk
Lasten programma Brandweer: verlaging startbijdrage Alphen a/d Rijn
Lasten programma Brandweer via reserves
Lasten programma Brandweer: projecten Samenwerken Loont

Bedrag Primitieve
BGR 2014
49.311.000

205.000
7.019.000

Programma GHOR
Lasten programma GHOR via reserves
Project Witte kaart/Sharepoint

2.156.000

412.000

Programma Oranje Kolom
Lasten programma Oranje Kolom via reserves
Versterking Oranje Kolom
Crisis- en risicocommunicatie

490.500

Programma Brandweer
Baten programma Brandweer: BDUR
Baten programma Brandweer:Gemeentelijke bijdrage Katwijk
Baten programma Brandweer: verlaging startbijdrage Alphen a/d Rijn

52.246.774

-3.705.000
-1.900.000

Programma Veiligheidsbureau
Geen wijziging

BATEN

A
B
E

311.753
2.498.941
-79.920

Programma GMK
DVO: Gewijzigde financiering meldkamer Politie
DVO: Gewijzigde regelgeving witte Meldkamer (AB 27062013)
Lasten programma GMK via reserves
Financiering tijdelijke capaciteitsuitbreiding, 1e helft 2014

totaal

2014
Begr.Wijz.
Bedrag na
2014-01 Begr.wijz. 2014-01 Toel.

C

138.600

1.552.600

F

66.000

2.222.000

D

412.000

25.000
147.500
663.000
59.388.500

Bedrag Primitieve
BGR 2014

-2.292.126

Begr.Wijz.
Bedrag na
2014-01 Begr.wijz. 2014-01 Toel.

49.072.000
311.753
2.498.941
-79.920

51.802.774

A
B
E

-3.705.000
-1.900.000

1.414.000

C

7.019.000

Programma GHOR
Geen wijziging

2.088.000

2.088.000

Programma Veiligheidsbureau
Geen wijziging

412.000

412.000

Programma Oranje Kolom
Geen wijziging

490.500

490.500

59.081.500
307.000
-307.000
0

-2.874.226
582.100
-582.100
0

Toelichting: De letters in de kolom 'Toel.' verwijzen naar het DB-voorstel van 12 juni 2014.
In de kolom 'Begr. Wijz. 2014-01' betreft een + een vermeerdering , een - een vermindering .
Ter kennisneming ingezonden aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, d.d. 27 juni 2014
Aldus vastgesteld door het Algemeen Bestuur in de openbare vergadering van 26 juni 2014,
de secretaris,

D

57.096.374

Programma GMK
Bijdrage Politie GMK
Bijdrage Nederlandse Zorg Autoriteit

totaal
Saldo voor resultaatbestemming
Mutatie reserves
Saldo na resultaatbestemming

G

de voorzitter,

56.207.274
889.100
-889.100
0

B.4

Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden
1. Algemeen
Onderwerp:

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

Ontwerp-programma
begroting 2015 en
meerjarenramingen 2016 –
2018 Veiligheidsregio
Hollands Midden (VRHM)
Algemeen Bestuur

Opgesteld door:

E.H. Breider
Concerncontroller

Datum:

26 juni 2014

B.4

Bijlage(n):

2

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

Status:

Besluitvormend

Datum:

-

2. Besluit
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. vast te stellen de programmabegroting 2015 een en ander overeenkomstig het in de
begroting opgenomen vaststellingsbesluit;
2. bij de besluitvorming over de Cebeon-voorstellen voor de brandweer in het najaar van 2014
te bezien of een verdere bezuinigingstaakstelling (i.c. indexering 1,41%) mogelijk is.
Voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van 26 juni a.s. wordt een overzicht
verstuurd van alle ontvangen zienswijzen en de reactie hierop van het Dagelijks Bestuur.

3. Toelichting op het besluit
In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 13 februari jl. zijn de begrotingsuitgangspunten
2015 vastgesteld. Deze uitgangspunten zijn verder uitgewerkt in voorliggende ontwerpprogrammabegroting 2015 VRHM.

4. Kader
Het kader is de wet- en regelgeving alsmede het door het bestuur ingezette beleid, waarbij een
structureel in evenwicht zijnde begroting en daarbij behorende meerjarenramingen dienen te
worden aangeboden die rekening houden met actuele ontwikkelingen en de taakstellingen door
gemeenten.
Conform artikel 34 van de Wet gemeenschappelijke regelingen stelt het Algemeen Bestuur van
het openbaar lichaam de begroting vast in het jaar voorafgaande aan dat waarvoor zij dient.
Dit document is opgesteld conform de regelgeving in het Besluit begroting en verantwoording
provincies en gemeenten (BBV).
De door het Algemeen Bestuur vastgestelde begrotingsuitgangspunten voor 2015 vormen het
kader van de uitwerking in deze ontwerp-programmabegroting 2015.
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5. Consequenties
De financiële consequenties zijn voor de gemeenten in afzonderlijke bijlagen met berekening van
de gemeentelijke bijdragen per programma en in totaal in beeld gebracht.

6. Aandachtspunten / risico’s:
De ontwerp-programmabegroting 2015 staat financieel in het teken van de gezamenlijke
afspraken die gemeenten hebben gemaakt over de financiële kaderstelling van
gemeenschappelijke regelingen binnen de regio Hollands Midden. De bezuinigingstaakstelling
van 5,31% op de gemeentelijke bijdragen is in de ontwerp-programmabegroting 2015 en in de
meerjarenraming structureel verdisconteerd voor de programma’s GMK, Veiligheidsbureau en
e
Oranje Kolom. Op het programma Brandweer is voor de jaren 2013–2015 een 2 efficiencykorting
van 5% in 3 jaarlijkse tranches verdisconteerd in de bijdragen van gemeenten. De in de financiële
kaderstelling afgesproken indexering wordt in 2015 wel toegepast, maar bij de besluitvorming
over de Cebeon-voorstellen voor de brandweer in het najaar van 2014 wordt bezien of een
verdere bezuinigingstaakstelling (i.c. indexering 1,41%) mogelijk is. Het Rijk past op de Brede
Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR) een doelmatigheidstaakstelling van 6% toe (1,5% per
jaar vanaf 2012 tot 6% structureel in 2015).
In de risicoparagraaf van de ontwerp-programmabegroting 2015 worden de risico’s beschreven,
waarbij met name het risico van frictie- en desintegratiekosten van de GMK wordt onderkend.

7. Implementatie en communicatie
10 april 2014
16 april 2014
06 juni 2014
26 juni 2014

DB instemming met ontwerp-programmabegroting 2015
Ter zienswijze versturen aan gemeenteraden
Deadline termijn zienswijze gemeenteraden
AB vaststelling programmabegroting 2015

Ingevolge het bepaalde in de gemeenschappelijke regeling dient de ontwerp-programmabegroting
te worden aangeboden aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten zodat zij gebruik
kunnen maken van recht om hun zienswijze kenbaar te maken. Onder voorbehoud van
besluitvorming in het Dagelijks Bestuur wordt de ontwerp-programmabegroting 2015 alvast aan
de hoofden financiën gestuurd om hen voldoende tijd te bieden om hun
bestuurders/burgemeesters te adviseren.
Verzending van de ontwerp-programmabegroting 2015 aan de gemeenteraden heeft
plaatsgevonden op 16 april a.s. Tijdig binnengekomen zienswijzen worden gelijktijdig met de
aanbieding van de programmabegroting 2015 aan het Algemeen Bestuur meegezonden.

8. Bijlagen
-

Ontwerp-programmabegroting 2015 Veiligheidsregio Hollands Midden.
Kaft ontwerp-programmabegroting 2015

9. Historie besluitvorming
30 januari 2014
05 februari 2014
13 februari 2014
10 april 2014:

DB vaststelling begrotingsuitgangspunten 2015
Informatieve ambtelijke bijeenkomst hoofden financiën en medewerkers
openbare veiligheid van de deelnemende gemeenten
AB vaststelling begrotingsuitgangspunten 2015
DB vaststelling ontwerp-programmabegroting 2015 en verzending naar
gemeentebesturen voor zienswijzeprocedure.
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Aanbieding
Aanbieding ontwerp-programmabegroting 2015 van de Veiligheidsregio Hollands Midden
Hierbij bieden wij u de ontwerp-programmabegroting 2015 en de meerjarenramingen 2016 tot en met 2018
van de Veiligheidsregio Hollands Midden aan. Deze begroting wordt geagendeerd voor de openbare
vergadering van het Algemeen Bestuur van 26 juni 2014. Aan de vaststelling gaat de zogenoemde
zienswijzeprocedure vooraf. De gemeenteraden van de deelnemende gemeenten kunnen met een beroep op
de bepaling in de gemeenschappelijke regeling gebruik maken van hun recht om hun zienswijze op de
ontwerp-programmabegroting kenbaar te maken. Eventueel ingekomen zienswijzen worden betrokken bij de
vaststelling van de begroting. Op grond van het provinciaal toezichtregime wordt de vastgestelde begroting
aangeboden aan het College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland.
Hoofdlijnen van de ontwerp-programmabegroting 2015
In de ontwerp-programmabegroting 2015 wordt uitvoering gegeven aan de verwerking van de door het
Algemeen Bestuur op 13 februari 2014 vastgestelde uitgangspunten voor de opstelling van de begroting.
Deze begrotingsuitgangspunten zijn afzonderlijk in de begroting verwoord, maar zijn terug te voeren op vier
thema’s:
•
Uitvoering van de besluiten van het Algemeen Bestuur, gebaseerd op het vastgesteld Regionaal
Risicoprofiel, Regionaal Beleidsplan 2012-2015 en Crisisplan 2011-2015;
•
Continuering van bestaand beleid, als verwoord in de programmabegroting 2014;
•
Door het bestuurlijk overleg financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen van gemeenten
in de regio Hollands Midden (genaamd commissie Strijk) is aan betreffende gemeenschappelijke
regelingen gevraagd een evenredige bijdrage te leveren in het invullen van de gemeentelijke
bezuinigingsopgave. Concreet wordt een uniforme taakstelling voor 2015 ten opzichte van 2014
voorgesteld van 5,31%. Het voorstel van de commissie Strijk is de uitzondering op de uniforme
taakstelling voor Brandweer Hollands Midden per 2015 te laten vervallen. Daarnaast wordt een
indexering voor loon- en prijsontwikkeling van 1,41% voorgesteld;
•
Het verder in lijn brengen van de bijdragen aan het programma Brandweer met de routekaart
Cebeon.
Financiële kaderstelling 2015
Wij hebben volledig begrip voor de moeilijke financiële omstandigheden van gemeenten en begrijpen dat ook
wij een bijdrage dienen te leveren. Binnen de Veiligheidsregio Hollands Midden is dan ook serieus gekeken
naar mogelijke bezuinigingsmaatregelen. Samenvattend leidt dit tot het volgende resultaat.
Voor de programma’s GHOR, Veiligheidsbureau en Oranje Kolom zal de bezuiniging voor 2015 worden
gerealiseerd. Voor het programma Gemeenschappelijke Meldkamer lijkt dit, met het oog op de geplande
nationalisering van de meldkamer Hollands Midden niet meer opportuun.
Ten aanzien van de voorgestelde taakstelling op het programma Brandweer zijn wij van mening dat, gelet op
de reeds opgelegde taakstelling van 16,6% per uiterlijk 2018 (Cebeon-norm) en de nog in opbouw verkerende
jonge organisatie van de regionale brandweer, een verdere taakstelling op dit moment niet acceptabel en
maatschappelijk verantwoord is. Een verdere taakstelling leidt tot een niveau van brandweerzorg dat, op basis
van de huidige inzichten, niet verantwoord is.
De routekaart Cebeon
Bij het besluit tot regionaliseren van de brandweer in Hollands Midden heeft het (Algemeen) Bestuur met de
regionaal commandant afgesproken om “een beleid te ontwikkelen waarmee de kosten voor brandweerzorg in
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Hollands Midden op termijn kan worden gerealiseerd voor het referentiebudget dat gemeenten via het
Gemeentefonds ontvangen als fictief budget voor de brandweertaak”. Het beleid wordt in het spraakgebruik
aangehaald als ‘de routekaart Cebeon’ en het referentiebudget als de ‘Cebeonnorm’. Als termijn is
afgesproken om in 2017, maar niet later dan 2018, op de Cebeonnorm uit te komen. Momenteel wordt
onderzocht welke maatregelen genomen kunnen worden om per 2018 te kunnen voldoen aan de Cebeonnorm. Bestuurlijke besluitvorming is voorzien voor eind 2014.

Leiden, 12 juni 2014,
Namens het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden,
De secretaris,

De voorzitter,

H.E.N.A. Meijer

drs. H.J.J. Lenferink
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Leeswijzer
Het samenwerkingsverband
De Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) is een samenwerkingsverband van gemeenten in de regio
Hollands Midden krachtens de Wet gemeenschappelijke regelingen 1992. Op 1 januari 2006 is de
gemeenschappelijke regeling in werking getreden. Deze is per 8 oktober 2010 gewijzigd. Momenteel ligt een
voorstel tot wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling bij de deelnemende gemeenten met het verzoek
hiermee in te stemmen. Het openbaar lichaam bezit rechtspersoonlijkheid en is gevestigd in Leiden. De
stemverhouding binnen het AB en de bijdrage van de 23 deelnemende gemeenten geschiedt
rekeninghoudend met, respectievelijk naar rato van, het aantal inwoners.
De VRHM behartigt de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten op de terreinen:
•
Brandweerzorg;
•
Geneeskundige hulpverlening;
•
Samenwerking bij de gemeentelijke crisisbeheersing en rampenbestrijding;
•
Multidisciplinaire rampenbestrijding en crisisbeheersing;
•
Inrichten en in stand houden van de gemeenschappelijke meldkamer.
Ter behartiging van de gemeenschappelijke belangen is de VRHM belast met de uitvoering van de volgende
taken en bevoegdheden:
•
Inventariseren van risico’s van branden, rampen en crises;
•
Adviseren van het bevoegd gezag over risico’s van branden, rampen en crises;
•
Adviseren van het college van burgemeester en wethouders over de brandweerzorg;
•
Voorbereiden op de bestrijding van branden en het organiseren van de rampenbestrijding en de
crisisbeheersing;
•
Instellen en in stand houden van een brandweer;
•
Instellen en in stand houden van een GHOR;
•
Voorzien in de meldkamerfunctie;
•
Aanschaffen en beheren van gemeenschappelijk materieel;
•
Inrichten en in stand houden van de informatievoorziening binnen de diensten van de
veiligheidsregio en tussen deze diensten en andere diensten en organisaties die betrokken zijn bij de
genoemde taken.
De ontwerp-programmabegroting 2015 VRHM
De VRHM is gehouden zijn jaarstukken op te stellen volgens het Besluit Begroting en Verantwoording
provincies en gemeenten. Hierbij wordt de ontwerp-programmabegroting van de VRHM voor 2015
aangeboden. De ontwerp-programmabegroting 2015 kent een beleids- en een financiële begroting en bevat
een bijlagendeel.
De beleidsbegroting bestaat uit een hoofdstuk voor de beleids- en begrotingsuitgangspunten 2015, de
programmaplan-overstijgende vraagstukken, het programmaplan met de vijf programma’s Brandweer,
Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK), GHOR, Veiligheidsbureau en Oranje Kolom, en de paragrafen. De
programma’s zijn opgebouwd uit de beleidstaken die in het kader van de VRHM de veiligheidsketen
weerspiegelen.
De financiële begroting bestaat uit twee onderdelen: het overzicht van baten en lasten in de begroting en de
toelichting, en de uiteenzetting van de financiële positie en de toelichting. Hierin worden de activiteiten (in
1
meerjarig perspectief) begroot en verantwoord naar lasten en baten, in totaliteit en per programma.
1

Wijziging BBV, Staatsblad 2013, nr. 141.
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Hoofdstuk 1 van de financiële begroting omvat achtereenvolgens een uiteenzetting van:
•
De waarderingsgrondslagen en de gronden waarop de meerjarenramingen zijn gebaseerd;
•
Bestaand en nieuw beleid;
•
De totale begroting van de VRHM 2015 inclusief meerjarenbeeld;
•
De ontwikkeling van de gemeentelijke bijdrage per programma;
•
De ontwikkeling van de rijksbijdrage (BDUR);
•
De ontwikkeling van geraamde incidentele baten en lasten.
Hoofdstuk 2 van de financiële begroting geeft een uiteenzetting van de financiële positie met betrekking tot:
•
De taakstellingen, bezuinigingen en de verdeling daarvan;
•
De gehanteerde indexering voor loon- en prijsbijstelling;
•
De route naar Cebeon;
•
De productramingen en de vaststelling van jaarplannen;
•
De voorgenomen investeringen;
•
De stand en het verloop van reserves, voorzieningen en van overheidswege ontvangen
voorschotbedragen.
In de bijlagen zijn de overzichten van de inwonerbijdragen 2015-2018 opgenomen, gespecificeerd per
gemeente per programma.
Gehanteerde afkortingen
Waar in het vervolg de afkorting VRHM wordt gebruikt staat deze voor de (Gemeenschappelijke Regeling)
Veiligheidsregio Hollands Midden. In het vervolg worden Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur afgekort tot
AB respectievelijk DB.
Het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten wordt afgekort tot Besluit BBV.
Referentiekaders
In de ontwerp-programmabegroting 2015 is rekening gehouden met de volgende aspecten:
•
Het wettelijk kader wordt met name gevormd door de Wet veiligheidsregio’s inclusief uitvoeringsbesluiten;
•
Uitvoering wordt gegeven aan het financieel instrumentarium, een samenhangend geheel van
verordeningen, vastgesteld door het AB op 10 februari 2011 en gewijzigd sindsdien;
•
Brief van 1 november 2013 van wethouder Strijk namens het Bestuurlijk Overleg Financiële
Kaderstelling gemeenschappelijke regelingen van gemeenten in de regio Hollands Midden (verder
aangehaald als ‘financieel kader’);
•
In de ontwerp-programmabegroting 2015 zijn de ramingen 2014 opgenomen.
•
De realisatie van de doelstellingen wordt periodiek getoetst en de begroting op over- en
onderuitputting beoordeeld. De uitkomsten worden per kwartaal aan het bestuur gerapporteerd. De
inrichting van de tussentijdse rapportages sluit aan bij de programma-indeling van de begroting;
•
Bij het opstellen van de ontwerp-programmabegroting 2015 zijn de door het College van
Gedeputeerde Staten aangegeven criteria voor de bepaling van het toezichtregime in acht genomen;
•
De begrotingsuitgangspunten 2015, vastgesteld door het AB in de openbare vergadering van 13
februari 2014;
•
Het bieden van gelegenheid aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten om hun
zienswijze op deze ontwerp-programmabegroting te geven.
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Beleidsbegroting 2015
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1. Beleids- en begrotingsuitgangspunten 2015
1.1

Missie en visie

2

De missie van de VRHM is:
Samen sterk voor meer veiligheid!
De VRHM bundelt krachten van partners, burgers en bedrijven.
De VRHM is gericht op het verkleinen van risico’s.
De VRHM bestrijdt daadkrachtig incidenten, rampen en crises en beperkt daaruit voortvloeiend leed
en maatschappelijke schade.

•
•
•

De focus ligt de komende jaren op het versterken van de generieke crisisorganisatie. Hiermee wordt bedoeld
dat de reactiekracht op alle soorten incidenten wordt verbeterd. De VRHM werkt daarom volgens de structuur
en de processen van het Crisisplan. Het bestuur van de VRHM heeft in het Regionaal Beleidsplan 2012-2015
vier beleidsprioriteiten vastgesteld. Uitvoering van de prioriteiten versterkt de generieke crisisorganisatie van
de VRHM, waardoor ze uiteenlopende incidenten het hoofd kan bieden.
1.

2.

3.

4.

Versterking gemeentelijke kolom. De gemeenten zijn een belangrijk en onmisbaar onderdeel van
de hoofdstructuur van de crisisorganisatie. Door invulling te geven aan het vastgestelde regionale
normenkader versterkt deze ‘vierde hulpverleningskolom’ haar crisisorganisatie.
Samenwerking met partners. De VRHM ziet het als haar kerntaak om de partners in veiligheid met
elkaar te verbinden en samenwerking te bevorderen. Deze samenwerking vindt plaats op
strategisch, tactisch en operationeel niveau en in alle fasen van de veiligheidsketen. Het kennen van
elkaar, informatie delen en geoefend zijn draagt bij aan een goede samenwerking tijdens incidenten
of crises.
Informatiemanagement. De VRHM brengt de komende jaren informatiemanagement op een hoger
niveau. De VRHM wil bereiken dat de juiste informatie op de juiste wijze op het juiste moment bij de
juiste personen beschikbaar is, opdat bij incidenten, rampen en crises adequaat wordt opgetreden.
Crisiscommunicatie. Crisiscommunicatie is cruciaal tijdens crisissituaties. De VRHM acht het van
belang om burgers goed en tijdig te informeren en een handelingsperspectief te geven. De VRHM
moet klaar zijn om de sociale media in crisissituaties in te zetten. De VRHM past de nieuwe
mogelijkheden die ontstaan om burgers tijdig te alarmeren, daar waar mogelijk, toe.

Het Regionaal Risicoprofiel is belangrijke input voor het Beleidsplan. Het is van belang dat de basis van de
rampenbestrijding en crisisbeheersing in de VRHM op orde is, zodat de meeste risico’s beheerst kunnen
worden. De VRHM analyseert en adviseert over de maatregelen die bijdragen aan het verkleinen van de
impact en/of de waarschijnlijkheid van de risico’s. Daarbij ligt de focus op de risico’s met een grote impact en
waarschijnlijkheid. Bij de uitwerking van de hierboven genoemde prioriteiten wordt zoveel mogelijk een relatie
gelegd met die risico’s. Vanuit het risico op overstromingen zijn bijvoorbeeld de waterschappen partners
waarmee planvorming en oefening actief opgepakt gaan worden. Op deze manier worden Risicoprofiel en
Beleidsplan aan elkaar verbonden.
De VRHM is ervan overtuigd dat samenwerking loont. De VRHM is samen met haar partners gericht op het te
behalen veiligheidsresultaat. De VRHM heeft daarbij een (niet vrijblijvende) regiefunctie. Samenwerking is
tevens gericht op resultaten in de zin van het verminderen van risico’s. Dit vraagt een gemeenschappelijk
beeld van de risico’s. De advieskracht van de VRHM op risicobeheersing zal stapsgewijs toenemen.
2

Bron: Beleidsplan 2012-2015 VRHM, vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 10 november 2011.
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De VRHM zal in gezamenlijkheid met partners komen tot integrale advisering over de handhaving- en
toezichtbehoefte passend bij het risico uit het Risicoprofiel.
In het Regionaal Beleidsplan 2012-2015 zijn beleidsprioriteiten vastgesteld. In het Regionaal Risicoprofiel zijn
de potentiële risico’s in Hollands Midden geduid. In het Regionaal Crisisplan 2011-2015 is aangegeven op
welke wijze de processen en hoofdstructuur zijn ingericht en georganiseerd. Elk organisatieonderdeel van de
VRHM draagt bij aan de multidisciplinaire samenwerking met het oog op het gezamenlijk organiseren van een
adequate crisisorganisatie. In het kader van de planning- & controlcyclus worden de voortgang en uitvoering
van de activiteiten bewaakt. Hierover rapporteren wij u in de bestuurlijke (kwartaal)rapportages.
1.2

Relevante beleidsontwikkelingen 2015

Evenals bij de programmabegroting 2014 wordt de komende programmabegroting voor het dienstjaar 2015
gespiegeld aan de maatschappelijke en bestuurlijke ontwikkelingen. Ook in 2015 krijgt de VRHM te maken
met externe factoren die van wezenlijke invloed zullen zijn op de keuzes die het bestuur moet gaan maken in
het licht van de veiligheid voor burgers, bedrijven en instellingen in het werkgebied. Uitziend naar het jaar
2015 en de meerjarenramingen 2016–2018 zijn er uitdagingen waar een passende oplossing voor moet
worden gevonden. De meeste effecten vinden hun oorsprong in landelijke thema’s die in wet- of regelgeving
worden verankerd. Andere thema’s vinden we in ons eigen werkgebied of in de ontwikkeling van de eigen
interne organisatie. In de ontwerp-programmabegroting 2015 wordt ingegaan op de volgende relevante
beleidsontwikkelingen:
1.2.1

Invulling van het regeerakkoord ‘Bruggen slaan’

Het regeerakkoord heeft verstrekkende gevolgen voor het financieel en sociaal-economisch beleid en raakt de
positie van de veiligheidsregio’s en de deelnemende gemeenten:
•
de samenwerking in en tussen veiligheidsregio’s wordt ondersteund en de ingezette weg tot
regionalisering van de brandweer wordt voortgezet;
•
de herinrichting van bestuurlijk Nederland wordt vorm gegeven door verdere decentralisatie van
uitvoering van taken, het perspectief van vijf landsdelen met een gesloten huishouding en
gemeenten van minstens 100.000 inwoners;
•
het hanteren van een budgettaire nullijn voor de loonsom voor overheidspersoneel;
•
verschillende maatregelen hebben een negatief effect op de voeding van het gemeentefonds en de
uitkering aan de gemeenten.
1.2.2

Arbeidsvoorwaarden, loonkosten, Werkkostenregeling

In de ontwerp-programmabegroting 2015 worden de loonkosten op basis van de vigerende CAO
doorgerekend (looptijd tot 31 december 2012). Bij de bepaling van de loonkosten wordt rekening gehouden
met de laatstbekende premies voor werkgeverslasten (onder andere pensioen- en ziektekostenpremies).
De invoering van de Werkkostenregeling (WKR), aanvankelijk voorzien voor 2014, is doorgeschoven naar
1 januari 2015. De VRHM heeft het project tot invoering van de WKR voorlopig stopgezet in afwachting van de
resultaten van het onderzoek van het Ministerie van Financiën naar vereenvoudiging van de WKR. Grote
vraag is nog steeds wat de vervanging van het werkplekcriterium voor het noodzakelijkheidscriterium betekent
voor het loonbegrip (en daarbij de vrije ruimte, gerichte vrijstellingen en nihilwaarderingen). De WKR vervangt
alle bestaande fiscale regels voor het onbelast vergoeden en verstrekken aan de medewerkers. Voor
bedragen boven de vrijstellingsruimte moet loonheffing worden betaald in de vorm van een eindheffing van
80%. De WKR voor de VRHM dient in de loop van 2014 te worden vastgesteld.
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1.2.3

Evaluatie van de Wet Veiligheidsregio’s

3

De invoering van de Wet Veiligheidsregio’s is door de zogenoemde ‘Evaluatiecommissie Wet
veiligheidsregio’s en het stelsel van rampenbestrijding en crisisbeheersing’ (genaamd de Evaluatiecommissie
of de Commissie-Hoekstra) geëvalueerd. Belangrijkste aanbevelingen van de commissie zijn:

Meer nadruk op het intensief en gezamenlijk oefenen;

Aandacht voor het opbouwen en in stand houden van expertise(s);

Onderzoek naar opschaling van, c.q. samenwerking tussen diverse (kleine) veiligheidsregio’s;

Het ontwikkelen van expertise(s) daar waar er sprake is van relevante risico’s;

Expertise dient onderling beschikbaar gesteld te worden;

De nationale overheid moet niet ‘achterover leunen’ bij dreigende ontwikkelingen en situaties;

Veiligheidsregio’s en nationale overheid dienen zich onderling te verstaan op basis van wederzijdse
betrokkenheid;

De crisiskolommen dienen steeds tijdig met elkaar in contact te treden;

De directeuren veiligheidsregio dienen een goed geprofileerde rol te hebben;

In het kader van verlengd lokaal bestuur is het versterken van de democratische legitimatie een
belangrijk aandachtspunt;

De betrokkenheid van de politie bij de veiligheidsregio is essentieel in het licht van de relatie(s) met
de bevolking;

De gemeenschappelijke meldkamer moet zich niet ontwikkelen als alleen de meldkamer van de
politie;

In de wet en/of de uitvoeringsregelingen dient helder geformuleerd te worden welke prestatie
verwacht wordt van de veiligheidsregio(‘s);

Het Veiligheidsberaad zou bij meerderheid van stemmen besluiten moeten kunnen nemen;

De afstemming met rijksoverheid en rijksorganen zou een wettelijke hoofdtaak moeten zijn van het
Veiligheidsberaad;

Waar van toepassing dienen de veiligheidsregio’s rekening te houden met, en/of gebruik te maken
van de positie van Rijksheren/CdK’s;

De Gripstructuur dient geen dogma te zijn, maar geïnterpreteerd te worden als een praktisch en
handzaam instrument;

Het instellen van een zogenoemde ‘interventieladder’ kan een nuttig, bestuurlijk middel zijn en
ingaan op de vraag welke procedure er in welke situatie doorlopen dient te worden.
De Minister van Veiligheid en Justitie heeft het eindadvies en het rapport van de commissie op 24 september
2013 aan de voorzitter van de Tweede kamer aangeboden. Hij onderschrijft het uitgangspunt van de
Evaluatiecommissie om voort te bouwen op het bereikte resultaat en het stevige fundament dat is gelegd en
om slechts veranderingen aan te brengen die noodzakelijk zijn om structurele knelpunten weg te nemen:
“Een wijzing van het stelsel en daarvoor benodigde wetswijzigingen zijn daarvoor niet noodzakelijk. De
veiligheidsregio’s blijven gebaseerd op het uitgangspunt van verlengd lokaal bestuur. De financiering van de
veiligheidsregio’s via gemeenten enerzijds en de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding anderzijds blijft ook
ongewijzigd. Er is geen aanleiding om op dit moment wijzigingen in de schaalgrootte van de veiligheidsregio’s
te initiëren. De veiligheidsregio’s hebben de afgelopen jaren een belangrijke kwaliteitsverbetering
gerealiseerd. De Staat van de rampenbestrijding van de Inspectie VenJ en het wetsevaluatierapport laten
echter ook zien dat verbeteringen nog mogelijk en noodzakelijk zijn, waaronder versterking van de
professionaliteit en de samenwerking tussen betrokken hulpverleningsdiensten. De evaluatie geeft inzicht in
de opgedane praktijkervaringen. De minister is dan ook voornemens geconstateerde knelpunten in de lagere
regelgeving aan te passen of praktisch op te lossen. Hij vindt het van groot belang dat verbetervoorstellen op
draagvlak van de besturen van de veiligheidsregio’s kunnen rekenen, en van de professionals in het veld.

3

Dagelijks Bestuur van 17 oktober 2013
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De minister treedt in overleg met het Veiligheidsberaad en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten met
als doel tot een gezamenlijke ‘Voorwaartse agenda’ te komen”.
Op 11 oktober 2013 heeft het Veiligheidsberaad een bestuurlijke reactie met inhoudelijke aspecten op het
evaluatierapport aan de minister gegeven.
1.2.4

Ontwikkelingen gemeenschappelijke regelingen

Met betrekking tot ontwikkelingen op het gebied van de gemeenschappelijke regelingen moet rekening
worden gehouden met het wetsvoorstel dat is ingediend bij de Tweede Kamer tot aanpassing van de Wet
gemeenschappelijke regelingen (Kamerstuknummer 33597). De wetgever beoogt om gemeenten meer tijd te
bieden in de zienswijzenprocedure voor het vaststellen van de begroting.
De VRHM blijft zoeken naar wegen om het gemeentelijke besluitvormingsproces zo goed als mogelijk te
faciliteren, binnen de wettelijke termijnen waaraan de VRHM moet voldoen. Een goede afstemming van de
regionale en gemeentelijke besluitvormingsprocessen is immers in beider belang.
1.2.5

(Nieuwe) samenwerkingsvormen in Hollands Midden

De samenvoeging van de gemeenten Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude tot de nieuwe gemeente
Alphen aan den Rijn is inmiddels een feit. Dit heeft vanaf 2014 gevolgen voor de bestuurssamenstelling en
eventueel de portefeuilleverdeling. Eenzelfde aspect is vanaf 1 januari 2015 aan de orde als de voorgenomen
gemeentelijke herindeling van de vijf gemeenten in de Krimpenerwaard door de Eerste Kamer wordt
bekrachtigd.
1.3

Begrotingsuitgangspunten 2015

Op 13 februari 2014 heeft het AB de volgende uitgangspunten voor de programmabegroting 2015 en de
meerjarenramingen 2016-2018 vastgesteld:
1.3.1

Algemene begrotingsuitgangspunten voor alle programma’s

a.

De multidisciplinaire samenwerking wordt in de komende jaren nog conform het Beleidsplan 2012–
2015 vormgegeven. De uitvoering van het beleid geschiedt door elk aan de VRHM verbonden
organisatieonderdelen op basis van een door het bestuur vast te stellen programmajaarplan. De
programma’s worden voorts ingevuld in overeenstemming met eerder genomen besluiten van het
Algemeen Bestuur;
De Nota Risicomanagement wordt niet medio 2014 maar medio 2015 bestuurlijk vastgesteld, zodat
deze gelijk loopt met de nieuwe periode (2016-2019) van het Beleidsplan en aansluit op het jaar
2014 waarop de nieuwe brandweerorganisatie de basis op orde heeft;
Het bestaand beleid, zoals geformuleerd in de programmabegroting 2014, inclusief structurele
4
effecten uit de begrotingswijzigingen 2013 , en het besluit rond de aanwending van de verhoogde
rijksbijdrage (Samenwerken loont) gelden als vertrekpunt;
De invulling van de begroting en de meerjarenramingen geschieden volgens de provinciale
voorwaarden van structureel begrotingsevenwicht en tijdige inzending;

b.

c.

d.

4

Besluit AB 8 november 2012 (1e wijziging 2013) en besluit AB 14 november 2013 (2e wijziging 2013) betreffende:
a. overheveling van € 70.000 tussen de programma’s GHOR en brandweer
b. diverse mutaties in reserves naar aanleiding van bestemming jaarresultaat 2012 en diverse mutaties bestemmingsreserves in
begroting 2013
c. verlaging van lasten en baten van de ‘blauwe’ en de ‘witte’ meldkamer als gevolg van gewijzigde wetgeving voor respectievelijk €
3.705.000 en € 1.950.000.
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e.

f.

g.

h.

i.

j.

1.3.2

De loon- en prijsontwikkelingen worden geraamd volgens de methodiek zoals vastgesteld door de
‘Werkgroep financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen’, gebaseerd op de index Bruto
Binnenlands Product, zijnde 1,41%;
De rijksbijdrage wordt geraamd op basis van de laatst ontvangen circulaire inclusief toepassing van
de landelijke doelmatigheidstaakstelling, de bijstelling van de maatstaven en inbreng van de
compensatie voor het niet meer Btw-transparant zijn van taken alsmede de aanvullende
compensatie op het programma brandweer vanwege verhoging van Btw van 19% naar 21%;
De lonen worden geraamd op basis van de vigerende collectieve arbeidsovereenkomst (looptijd tot
31 december 2012). Ingaande 2015 wordt de werkkostenregeling ingevoerd. Beide aspecten kunnen
fiscale en financiële effecten voor de begroting 2015 opleveren die nu nog niet zijn in te schatten.
Deze worden derhalve in de risicoparagraaf vermeld;
In de opstelling van de programmabegroting 2015 wordt rekening gehouden met de nieuwe
wetgeving rond de Wet Hof en het schatkistbankieren. Met deze wetgeving wordt beoogd dat de
decentrale overheden zich voor hun aandeel in de schuld van de nationale overheid houden aan de
3% EMU-norm. Het vraagt om inzicht in voorgenomen en gerealiseerde investeringen, inzet van
reserves en communicatie met het CBS en de deelnemende gemeenten, en leidt tot administratieve
lastenverzwaring en derving van rente-opbrengsten;
De planning van de aanbieding van de ontwerp-programmabegroting 2015 geschiedt
overeenkomstig de eerder aangeboden bestuursplanning en met uiterlijke vaststelling in het
Algemeen Bestuur van 26 juni 2014 overeenkomstig de huidige Wet gemeenschappelijke
regelingen,waarbij alle mogelijke inzet wordt betracht om de deelnemende gemeenten zo snel en zo
veel als mogelijk te betrekken in de informatie en het vaststellingsproces;
Vóór vaststelling van de programmabegroting door het Dagelijks- en Algemeen Bestuur worden de
begrotingsuitgangspunten en ontwerp-programmabegroting verstuurd aan de hoofden Financiën en
medewerkers Openbare Veiligheid van de deelnemende gemeenten om deze in een betere
informatiepositie te brengen in hun advisering van hun bestuur/bestuurders.
Specifieke begrotingsuitgangspunten van de programma’s
Specifieke begrotingsuitgangspunten programma Brandweer

a.

Efficiency en Cebeonnorm.
De activiteiten 2015–2018 en de daarin te maken keuzes worden in lijn gebracht met het
Korpsjaarplan 2014. In 2015 geven de gemeenten in Hollands Midden (inclusief brandweer Katwijk)
nog gemiddeld 4,0% meer uit dan de Cebeon-norm. Om in 2018 op die norm uit te komen zal nog
€ 1,8 miljoen gedekt moeten worden uit de hierboven genoemde efficiencymaatregelen en nieuwe
brandweerzorgconcepten.

b.

Uitwerking routekaart naar Cebeon 2015-2018.
De bijdragen van gemeenten in de routekaart Cebeon zijn uitgewerkt in de bijlagen. De volgende
uitgangspunten zijn hierbij van belang:
1.
De verdeling van het gemeentefonds 2009 voor het taakgebied Brandweer en
5
Rampenbestrijding blijft ijkpunt ;
2.
De gemeentelijke bijdragen worden gecorrigeerd met -/- 5.6% per gemeente (gemiddeld
VRHM) voor aandeel subtaakgebied (gemeentelijke) Rampenbestrijding;
3.
De Cebeonnorm wordt geïndexeerd (index Bruto Binnenlands Product) voor 2010: 1,4%,
2011: 1,25%, 2012: 2,0%, 2013 1,96%, 2014 1,54%, 2015 1,41%, 2016-2018 0,0%;
4.
De gemeentelijke bijdrage is in principe nooit lager dan de geïndexeerde Cebeonnorm en de
(extra) kosten van het FLO-overgangsrecht voor het betreffende begrotingsjaar;

5

ABVR 09.0129 BG.1, Bijlage 1 Financieel overzicht herzien, kolom ‘Fictieve uitkering gemeentefonds 2009’
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5.

6.
7.
8.

9.
10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

c.

Uitgaande van het door het AB op 28 juni 2012 vastgestelde programmabegroting 2013 is
voor de jaren 2013–2015 een efficiencykorting van 5% verdisconteerd in 3 jaarlijkse tranches
van de gemeentelijke bijdragen voor die gemeenten, die boven de geïndexeerde Cebeonnorm
zitten. Gemeenten die onder deze norm zitten, of op hetzelfde niveau als de norm, zijn hiervan
uiteraard uitgezonderd.
De efficiencykortingen bedragen in totaal € 714.537 per jaar voor de jaren 2013, 2014 en 2015
en zijn gefixeerd en in absolute zin verdisconteerd in de gemeentelijke bijdrage;
Afwikkeling van resterende financiële issues op individueel gemeentelijk niveau leidt niet tot
herberekening van de efficiencykortingen voor de jaren 2013–2015;
De gemeentelijke bijdragen in 2015 zijn vertrekpunt om de efficiencykortingen voor 2016-2018
te berekenen. De efficiencykorting 2016–2018 geschiedt wederom in drie gelijke schijven en
volgens de gehanteerde verdeellijnen;
De efficiencykortingen bedragen in totaal € 624.319 per jaar voor de jaren 2016, 2017 en 2018
en worden in principe gefixeerd en in absolute zin verdisconteerd in de gemeentelijke bijdrage;
Een uitzondering hierop vormen de eventuele nadelige financiële gevolgen door de volledige
BDUR, te verantwoorden op het programma Brandweer; deze leiden wel tot bijstelling van de
gefixeerde efficiencykortingen;
Afwikkeling van financiële issues op individueel gemeentelijk niveau leidt niet tot
herberekening van de efficiencykortingen voor de jaren 2016–2018;
De van betrokken gemeenten ontvangen tijdelijke verrekeningen van de financiële
consequenties van nieuwbouw van brandweerkazernes worden niet (opnieuw) meegenomen
in de berekening van de efficiencykortingen;
De gemeenten die in 2012 een lagere bijdrage aan de VRHM betaalden dan de geïndexeerde
verdeling van het gemeentefonds verhoogden hun bijdrage gelijkmatig in drie jaar vanaf 2013
tot aan het niveau van de geïndexeerde verdeling van het gemeentefonds (Leiderdorp,
Oegstgeest, Voorschoten, Waddinxveen en Zoeterwoude). De verhoging voor de jaren 2013,
2014 en 2015 wordt gefixeerd en in absolute zin verdisconteerd in de gemeentelijke bijdrage.
Verschillen die ontstaan door deze fixatie zullen wederom in drie gelijke schijven voor de jaren
2016–2018 op Cebeonnorm worden gebracht;
Het aandeel van gemeenten in de efficiency blijft volgens de afgesproken verdeellijn in het
ontvlechtingsprotocol, nl. asymmetrisch naar rato van de relatieve budgettaire afstand tussen
het fictieve (Cebeon) budget en het feitelijke budget van de gemeenten;
Bij gemeentelijke herindelingen worden de betreffende gemeentelijke bijdragen alsook de
vergelijkende Cebeon-normen van de individuele gemeenten bij elkaar opgeteld, waarbij de
afwijking in één percentage wordt uitgedrukt;
Indien gedurende de periode van de programmabegroting 2015 en de meerjarenramingen
2016–2018 een versnelde hogere efficiency structureel mogelijk is, wordt deze doorgevoerd
en verdisconteerd in de gemeentelijke bijdragen;
Doelstelling is om uiterlijk in 2018 de kosten van de brandweerzorg in de VRHM op het
kostenniveau van de geïndexeerde verdeling van het gemeentefonds te kunnen uitvoeren op
het door het bestuur te bepalen brandweerzorgniveau.

Gevolgen van de omlegging van de financieringsstromen van de GHOR.
De directeur publieke gezondheid (DPG) heeft het bestuur een voorstel gedaan om de
financieringsstromen voor de GHOR te wijzigen. Taken die in het kader van de geneeskundige
hulpverlening in de huidige situatie in opdracht (door middel van een dienstverleningsovereenkomst) van de VRHM door de RDOG ten behoeve van de uitvoering van GHOR-taken
worden uitgevoerd, kunnen worden aangemerkt als eigen taken. Hierover is door Deloitte
Belastingadviseurs en TeekensKarstens advocaten/notarissen fiscaal respectievelijk
publiekrechtelijk geadviseerd.
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In de financiële uitwerking betekent dit, dat de volledige BDUR ten gunste komt van het programma
Brandweer, de inwonerbijdrage van het programma Brandweer hiermee evenredig wordt verlaagd
en deze wordt overgeheveld naar de RDOG voor de uitvoering van de GHOR-taken. Door het
beëindigen van de dienstverleningsovereenkomst levert dit een voordeel op door het niet meer
verschuldigd zijn van Btw. Dit financieel voordeel wordt door het bestuur aangewend voor invulling
van de bezuinigingstaakstelling van het programma GHOR. Het DB zal een voorstel doen voor
aanwending van het surplus.
Als wordt besloten tot de omlegging van de financieringsstromen voor de uitvoering van de GHORtaken zal dit leiden tot het hanteren van de volgende specifieke begrotingsuitgangspunten voor
2015:
1.
Nadelige financiële gevolgen door de volledige BDUR te verantwoorden op het programma
Brandweer, bijvoorbeeld door het niet toekennen door het Rijk van indexering voor loon- en
prijsontwikkeling of afroming door het Veiligheidsberaad, wordt gecorrigeerd op de
Cebeonnorm;
2.
Voordelige financiële gevolgen door de volledige BDUR te verantwoorden op het programma
Brandweer, bijvoorbeeld als gevolg van herijking van de BUDR, worden ingezet voor
versnelde verlaging van de gemeentelijke bijdrage voor het programma Brandweer.
Specifieke begrotingsuitgangspunten programma GMK
a.

b.

De ramingen zoals vastgesteld in de begroting 2014, onderdeel meerjarenraming 2015, worden als
uitgangspunt gekozen, waarbij vastgehouden wordt aan de zogenoemde gekorte herijkte
beheerbegroting GMK;
De laatst ontvangen financiële informatie over de thema’s samenvoeging meldkamers Hollands
Midden en Haaglanden en het transitieakkoord wordt in de ontwerp-programmabegroting 2015
meegenomen.

Toelichting:
Met betrekking tot het programma GMK moet rekening worden gehouden met de volgende aspecten, waarbij
de financiële consequenties nog niet (volledig) bekend zijn:
•
De inrichting van een landelijke meldkamerorganisatie is uiterst actueel. De veiligheidsregio’s
Haaglanden en Hollands Midden zoeken parallel hieraan proactief naar samenwerking en zetten zo
zelf de eerste stappen naar een gezamenlijke meldkamer. Deze stappen zijn bedoeld om zo snel
mogelijk de verbetering van de efficiency en kwaliteit, en verlaging van de kosten binnen het
meldkamerdomein te realiseren. Beide veiligheidsregio’s delen de ambitie om te komen tot een
gezamenlijke meldkamer, maar benadrukken dat de realisatie een ingewikkeld traject is. Het gaat
om het operationeel samenbrengen van twee maal drie disciplines tot één nieuwe meldkamer,
waarvan de huidige organisatie, inrichting en werkwijzen niet zonder meer op elkaar aansluiten. Het
vinden van de aansluiting vraagt om goed overleg, afstemming en bereidheid om concessies te
doen. Alleen dan is efficiënte samenwerking mogelijk. Om deze samenwerking te onderstrepen en te
ondersteunen hebben de veiligheidsdirecties van beide veiligheidsregio’s gezamenlijk de stuurgroep
Gezamenlijke meldkamers in De Yp gevormd. Hierin hebben de leden van de veiligheidsdirecties
zitting.
De samenvoeging van de meldkamers HGL en HM in De Yp zou per 1 mei 2014 moeten worden
gerealiseerd. De eenmalige frictiekosten, op basis van de huidige stand van zaken, zoals verhuizing
van ICT-systemen, bedragen circa € 545.000. De voorfinanciering van deze kosten komt voor
rekening van de politie en de twee veiligheidsregio’s. Dit betekent dat de politie garant staat voor de
helft van het bedrag, zijnde € 275.000. De resterende € 270.000 komt voor rekening van de beide
veiligheidsregio’s, zijnde € 135.000 per regio. Financieel uitgangspunt is dat bij samenvoeging de
structurele kosten van beide meldkamers niet zullen stijgen en indien mogelijk zullen dalen.
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Inmiddels heeft de stuurgroep opdracht gegeven aan financiële experts van alle betrokken partijen
om onderzoek te doen naar de financiële gevolgen van de samenvoeging.
Het DB van de VRHM heeft ingestemd met het uitvoeren van een pilot gericht op de implementatie
van geprotocolleerde multidisciplinaire intake onder de volgende voorwaarden:
Incidentele kosten worden gefinancierd door de LMO (en/of het ministerie van V&J),nadat
landelijke instemming voor het uitvoeren van de pilot is verkregen;
Structurele kosten vallen binnen de huidige begroting(en) van de meldkamer(s).
•

Een transitieakkoord waarin afspraken zijn vastgelegd over financiën, aansturing, locatiekeuze en
implementatie van de nieuwe meldkamerorganisatie is op 16 oktober 2013 ondertekend door
vertegenwoordigers van de verschillende organisaties die betrokken zijn bij de meldkamers, te weten
de ministers van V&J, VWS en Defensie, de Korpschef van de Nationale Politie, de voorzitters van
de veiligheidsregio's en de voorzitters van de besturen van de RAV’s.
In het Transitieakkoord zijn specifieke afspraken gemaakt over de overdracht van middelen. Zo
dragen de veiligheidsregio’s voor de taken van de brandweer landelijk € 42 miljoen. structureel bij.
Voor de overdracht van middelen volgt nog een uitwerking waarbij rekening wordt gehouden met de
daadwerkelijke overdracht van personeel, de eventuele verrekening van achterstallig onderhoud, het
tijdpad van de taakstelling.

•

In lijn met de begrotingswijziging 2013 worden de ‘Blauwe’ en de ‘Witte’ meldkamer niet meer in de
begroting van de Veiligheidsregio Hollands Midden geraamd. Ingevolge het Aanpassingsbesluit
Politiewet 2012 (besluit van 30 november 2012 tot aanpassing van diverse besluiten aan de
Politiewet 2012), waarbij op grond van het gewijzigd artikel 35, eerste lid van de Wet
veiligheidsregio’s de korpschef van het landelijk politiekorps zorg draagt voor het in stand houden
van de meldkamer politie, als onderdeel van de (gemeenschappelijke) meldkamer, is namelijk al
besloten om de begroting- en jaarrekening van de meldkamer Politie in Hollands Midden in het
vervolg niet meer te verantwoorden binnen de programmabegroting- en jaarstukken van de VRHM.
Ingevolge de Tijdelijke Wet Ambulancezorg, van kracht per 1 januari 2013, is de zorg voor het in
stand houden van een meldkamer voor ambulancezorg, als onderdeel van de (gemeenschappelijke)
meldkamer, de verantwoordelijkheid van de Regionale Ambulancevoorziening (RAV). Hiermee is
ook besloten de begroting- en jaarrekening van de meldkamer voor ambulancezorg in Hollands
Midden niet meer te verantwoorden binnen de programmabegroting- en jaarstukken van de VRHM.
Specifieke begrotingsuitgangspunten programma GHOR

De activiteiten 2015-2018 en daarin te maken keuzes worden in lijn gebracht met het jaarplan 2014.
Specifieke begrotingsuitgangspunten programma Veiligheidsbureau
a.
b.
c.

De activiteiten 2015–2018 en de daarin te maken keuzes worden in lijn gebracht met het jaarplan
2014;
De huidige kostenverdeling over politie, brandweer en GHOR, elk voor 1/3 deel, wordt gehandhaafd.
De verantwoording van het convenant Rode Kruis in de programmabegroting en jaarrekening
verschuift van het Veiligheidsbureau naar de Oranje Kolom en wordt daarmee in lijn gebracht met de
governance die op het convenant door het Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing plaatsvindt.
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Specifieke begrotingsuitgangspunten programma Oranje Kolom
a.
b.

1.4

De activiteiten 2015–2018 en de daarin te maken keuzes worden in lijn gebracht met het Jaarplan
2014;
In de meerjarenraming 2016-2018 is geen structurele financiering door gemeenten voorzien voor die
inspanningen die in de resterende periode van het beleidsplan nog worden gedaan voor de
versterking van de gemeentelijke kolom en die tot en met 2015 worden gedekt uit de ‘Reserve
Versterking gemeentelijke kolom’.
Begroting 2015, Beleidsplan 2012-2015 en jaarplannen

Op 10 november 2011 heeft het AB het Regionaal Beleidsplan 2012-2015 vastgesteld. Het vormt één van de
peilers voor het opstellen van de ontwerp-programmabegroting 2015 en de meerjarenraming 2016-2018. De
actiepunten uit het Regionaal Beleidsplan die relevant zijn voor 2015 en later worden in deze ontwerpprogrammabegroting nader toegelicht.
Naast het Regionaal Beleidsplan 2012-2015, dat richting geeft aan de multidisciplinaire samenwerking, stelt
elk organisatieonderdeel binnen de VRHM een programmajaarplan op, dat ter vaststelling aan het bestuur
wordt aangeboden.
1.5

Financiële ontwikkelingen

1.5.1

Financieel kader en taakstellingen 2015-2018

Gemeenten binnen de regio Hollands Midden hebben wederom gezamenlijk afspraken gemaakt over de
6
financiële kaderstelling van gemeenschappelijke regelingen , nu voor de periode 2015–2018. Deze afspraken
zijn door nagenoeg alle colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten in Hollands Midden
overgenomen. De afspraken hebben betrekking op:
a.

Voortzetting van de uniforme systematiek voor het bepalen van de jaarlijkse indexering van lonen en
prijzen voor alle gemeenschappelijke regelingen.
Op basis van de septembercirculaire 2013 wordt de gemeentelijke bijdrage 2015 geïndexeerd met
1,41%. Deze indexering geldt ook voor de gemeenschappelijke regelingen. Conform het besluit van
het AB van 13 februari 2014 wordt deze in 2015 voor de VRHM wel toegepast.

b.

Uniforme taakstelling voor alle regelingen als aandeel in de daling van het gemeentefonds.
De gemeenschappelijke regelingen hebben in 2011 een bezuinigingstaakstelling opgelegd gekregen
oplopend tot 11,54% in 2014 ten opzichte van 2010. De gemeenten worden op basis van de
meicirculaire 2013 geconfronteerd met een nog lagere uitkering uit het gemeentefonds. Door het
Bestuurlijk Overleg Financiële Kaderstelling gemeenschappelijke regelingen van gemeenten in de
regio Hollands Midden (de zogenoemde commissie-Strijk) wordt aan de gemeenschappelijke
regelingen in de regio gevraagd een evenredige bijdrage te leveren aan het invullen van de
gemeentelijke bezuinigingsopgave. De commissie stelt voor 2015 een uniforme taakstelling ten
opzichte van 2014 voor van 5,31%. De taakstellingen voor 2016 en later worden nader bepaald op
basis van de meicirculaires. De commissie waarschuwt voor verdere neerwaartse aanpassingen van
de accressen en, als gevolg daarvan, voor oplopende kortingen tot een cumulatief van 14,27% voor
de periode 2015–2018 op basis van de septembercirculaire 2013.

6

Brief 1 november 2013, Wethouder Strijk namens Bestuurlijk Overleg Financiële Kaderstelling gemeenschappelijke regelingen van
gemeenten in de regio Hollands Midden.
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De commissie-Strijk stelt tevens voor, de uitzondering op de uniforme taakstelling die voor 2014 voor
de Brandweer Hollands Midden gold, per 2015 te laten vervallen.
c.

maximeren van de algemene reserve op het niveau van 1 januari 2013 (inclusief het
bestemmingsvoorstel jaarrekening 2012).
Inclusief verwerking van het bestemmingsvoorstel jaarrekening 2012 heeft de VRHM haar algemene
reserve op het niveau dat door het AB is vastgesteld in het kader van de Nota Reserves 2012-2015.
De algemene reserve is hiermee ook in overeenstemming met het niveau dat door de commissieStrijk wordt voorgesteld.

d.

Motiveren indien de taakstelling niet kan worden gerealiseerd.
1.

Motivering afwijken uniforme taakstelling voor VRHM

De VRHM heeft volledig begrip voor de moeilijke financiële omstandigheden van gemeenten en
begrijpt dat ook de VRHM een bijdrage dient te leveren. Intern wordt daarom serieus gekeken naar
mogelijke bezuinigingsmaatregelen. Samenvattend leidt dit tot het volgende conclusies:
Voor de programma’s GHOR, Veiligheidsbureau en Oranje Kolom zal de bezuiniging voor
2015 worden gerealiseerd. Voor het programma Gemeenschappelijke Meldkamer lijkt dit, met
het oog op de geplande nationalisering van de meldkamer Hollands Midden, niet meer
opportuun.
Ten aanzien van de voorgestelde taakstelling voor het programma Brandweer is de VRHM
van mening dat, gelet op de reeds opgelegde taakstelling van 16,6% per uiterlijk 2018
(Cebeonnorm) en de nog in opbouw verkerende jonge organisatie van de regionale
brandweer, een verdere taakstelling op dit moment niet acceptabel en maatschappelijk
verantwoord is. Een verdere taakstelling leidt tot een niveau van brandweerzorg dat, op basis
van de huidige inzichten, niet verantwoord is.
2.

Invulling (uniforme) bezuinigingstaakstelling 2015 en motivering afwijking per programma
Programma Brandweer
Bij de totstandkoming van de Brandweer Hollands Midden in 2011 is afgesproken dat in
enkele jaren zou worden toegewerkt naar een situatie waarin de gemeentelijke bijdragen aan
de regionale brandweer zou overeenkomen met het fictief referentiebudget dat de gemeenten
voor deze taak ontvangen uit het gemeentefonds (de zogeheten Cebeonnorm). Op dat
moment zaten sommige gemeenten aanzienlijk, andere gemeenten veel minder boven die
norm. Enkele gemeenten zaten er zelfs onder. In totaal betekende het toegroeien naar de
nieuwe norm echter wel een bezuiniging van 16,6%. Voor een organisatie die in opbouw is en
waarbij zo’n groot deel van de lasten bepaald wordt door normen omtrent aanrijtijden en de
kwestie van de kazerneconfiguratie is dat een enorme opgave. De begroting is immers niet
zeer flexibel. Niettemin is de handschoen opgepakt en is een ‘routekaart’ ontwikkeld om stap
voor stap naar de situatie van structureel lagere lasten te komen. Een versnelling is onzes
inziens niet goed mogelijk.
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Doorvoering van extra bezuinigingstaakstellingen betekent, dat Brandweer Hollands Midden
wordt gevraagd de brandweerzorg te verrichten voor minder geld dan het referentiebudget dat
gemeenten via het Gemeentefonds ontvangen als fictief budget voor de brandweertaak. Dit
7
referentiebudget is gebaseerd op onafhankelijk en zorgvuldig onderzoek (Periodiek
Onderhoudsrapport gemeentefonds) en is het niveau waarop financiële middelen beschikbaar
worden gesteld om de wettelijk verplichte brandweerzorg te kunnen organiseren. Minder geld
voor brandweerzorg dan voor het taakgebied in het gemeentefonds beschikbaar is, brengt
grote risico’s met zich mee. Het bestuur van de VRHM is van mening dat het uitvoeren van de
brandweerzorg dan niet meer verantwoord kan plaatsvinden, temeer daar ook op de enige
andere inkomstenbron van de Veiligheidsregio, de rijksbijdrage BDUR, een korting van 6% is
gelegd.
Het bovenstaande laat onverlet dat, als uit het nu lopende onderzoek naar de maatregelen om
per 2018 te voldoen aan de Cebeonnorm mocht blijken, dat een verantwoorde brandweerzorg
mogelijk is tegen een gemeentelijke bijdrage die lager ligt dan de Cebeonnorm, dit zal worden
meegenomen in de besluitvorming van het bestuur van de VRHM. Deze besluitvorming is
voorzien voor eind 2014.
Programma Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK)
Op landelijk niveau is besloten om de regionale meldkamers samen te brengen in een
Landelijke Meldkamerorganisatie onder aansturing van de minister voor Veiligheid en Justitie.
Vooruitlopend daarop zal de meldkamer Hollands Midden naar verwachting in 2014 worden
samengevoegd met de meldkamer Haaglanden in het gebouw De Yp. Bij de nationalisering
van de meldkamer komen de lasten van de regionale meldkamer voor onze veiligheidsregio te
vervallen. Om de kosten op nationaal niveau te kunnen betalen worden de budgetten van de
onderscheiden kolommen op nationaal niveau afgeroomd. Naar alle waarschijnlijkheid zal dit,
voor wat betreft de brandweerzorg, gebeuren door een korting op het gemeentefonds van,
zoals het er nu naar uitziet, circa € 42 miljoen. Hoe dit voor onze regio uitpakt en wat de
effecten per gemeente precies zullen zijn valt nu nog niet met zekerheid vast te stellen. In
ieder geval heeft een korting op het budget van de GMK Hollands Midden gezien deze
ontwikkeling geen zin.
7

Het cluster Openbare Orde en Veiligheid in het gemeentefonds, taakgebied gemeentelijke brandweer en rampenbestrijding.
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Programma GHOR
Het bestuur van de VRHM is samen met het bestuur van de Regionale Dienst Openbare
Gezondheidszorg Hollands Midden (hierna te noemen RDOG HM) voornemens om de relatie
tussen beide gemeenschappelijke regelingen te herzien en deze aan te passen aan het
gewijzigde wettelijke kader.
Om de bezuinigingstaakstelling op de inwonerbijdrage te realiseren is de GHOR een
onderzoek gestart naar de mogelijkheden die de gewijzigde Wet Veiligheidsregio’s, de Wet
Publieke Gezondheid en de Tijdelijke wet ambulance zorg (Twaz) bieden tot beperking van de
Btw-verplichtingen door middel van overheveling van de inwonerbijdrage van de VRHM naar
de RDOG HM.
Omdat het fiscaal en juridisch advies op de uitkomsten van het onderzoek aangeeft dat
omlegging van de financieringsstromen mogelijk is, stelt de GHOR voor om de
bezuinigingsopdracht als taakstelling in de begroting 2015, conform 2014, op te nemen.
Besluitvorming over de wijziging van beide gemeenschappelijke regelingen in de beide
besturen en in de gemeenteraden in Hollands Midden is vereist. Besluitvorming wordt
verwacht in mei 2014.
Programma’s Veiligheidsbureau en Oranje Kolom
Het realiseren van een bezuinigingstaakstelling van 5,3% voor 2015 e.v. op het programma
Veiligheidsbureau wordt mogelijk geacht door verdere versobering van de uitgaven voor
bestuursvergaderingen. Het realiseren van een bezuinigingstaakstelling van 5,31% voor 2015
e.v. voor het programma Oranje Kolom wordt mogelijk geacht door het opzeggen van de
convenanten met het Rode Kruis inzake Verwanteninformatie en Opvang & Verzorging. Het
convenant inzake Verwanteninformatie wordt vervangen door het nieuwe en goedkopere
Slachtoffer Informatie Systeem (SIS). Voor het convenant Opvang & Verzorging wordt
onderzocht welke nieuwe samenwerkingsafspraken passen bij de huidige maatschappelijke
ontwikkelingen.
Wij zijn echter van mening dat, gezien de beperkte omvang van de formatie van het
Veiligheidsbureau en het Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing, extra
bezuinigingstaakstellingen in 2016 - 2018 op de organisatiekosten en uitgaven niet verder
verantwoord zijn. De schaal waarop het Veiligheidsbureau en het Bureau Gemeentelijke
Crisisbeheersing hun activiteiten kunnen vervullen wordt anders te klein om hun taken nog
efficiënt en effectief uit te kunnen voeren.
1.5.2

Ontwikkelingen in de rijksbijdragenbeschikkingen

Krachtens het Besluit Veiligheidsregio’s stelt de Minister van Veiligheid en Justitie jaarlijks vóór 1 juli de
hoogte van de brede doeluitkering (BDUR) aan de veiligheidsregio’s voor het daaropvolgende jaar vast. Het
bestuur van de veiligheidsregio’s besteedt de doeluitkering aan de uitvoering van taken die aan het bestuur op
grond van artikel 10 van de Wet veiligheidsregio’s zijn toegekend.
Het beschikbare budget
De mutaties in het budgettaire kader zijn verwerkt in de onderstaande tabel, die aansluit op het kader dat in de
circulaires - tot en met de decembercirculaire BDUR 2013 - is opgenomen.
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Verwachte meerjarenontwikkeling van het BDUR-budget van de VRHM 2015-2018
BDUR
2014

Doelmatigheidstaakst.

Indicatoren

BDUR
2015

BDUR
2016

BDUR
2017

BDUR
2018

Brandweer (mono)
Brandweer (toename multi)
Brandweer BTW component 2014
Brandweer BTW component 2011

1.416.806
1.249.378
2.563.838
254.005

-23.537
-20.756

-4.221

1.389.047
1.228.622
2.563.838
254.005

1.389.048
1.228.622
2.563.838
254.005

1.389.048
1.228.622
2.563.838
254.005

1.389.048
1.228.622
2.563.838
254.005

totaal programma brandweer

5.484.027

-44.293

-4.221

5.435.512

5.435.513

5.435.513

5.435.513

Programma

GMK
GMK BTW component 2011

31.000

31.000

31.000

31.000

31.000

totaal programma GMK

31.000

0

0

31.000

31.000

31.000

31.000

GHOR
GHOR (toename multi)
GHOR BTW component 2011

1.025.958
14.290
387.347

-17.044
-237

-3.057

1.005.857
14.053
387.347

1.005.857
14.053
387.347

1.005.857
14.053
387.347

1.005.857
14.053
387.347

totaal programma GHOR

1.427.595

-17.282

-3.057

1.407.257

1.407.257

1.407.257

1.407.257

10.000

10.000

10.000

10.000

Veiligheidsbureau
Veiligheidsbureau BTW comp. 2011

10.000

totaal programma VB

10.000

0

0

10.000

10.000

10.000

10.000

Oranje Kolom
Oranje Kolom BTW comp. 2011

57.180
10.000

-950

0

56.230
10.000

56.230
10.000

56.230
10.000

56.230
10.000

totaal programma OK

67.180

-950

0

66.230

66.230

66.230

66.230

7.019.803

-62.525

-7.278

6.950.000

6.950.000

6.950.000

6.950.000

totaal-generaal

Indexering
De minister kan de jaarlijkse bijdrage bijstellen in verband met loon- en prijsmutaties die tot wijziging van het
voor de doeluitkering beschikbare bedrag leiden. Op grond van de budgettaire situatie kan echter besloten
worden tot het gedeeltelijk of niet uitkeren van de prijsbijstelling.
Verdeelmaatstaven
Naast veranderingen in het totaalbudget wijzigt het bedrag ook als gevolg van de actualisatie van de
basisgegevens voor de verdeelmaatstaven (de ‘indicatoren’).
Doelmatigheidstaakstelling (2012 – 2015)
De slechte economische omstandigheden hebben gevolgen voor de begroting op alle niveaus van de
overheid, ook de rijksbegroting, waarvan de begroting van het ministerie van Veiligheid en Justitie deel
uitmaakt. Het kabinet heeft een structurele korting toegepast en die doorgevoerd op alle onderdelen van de
rijksbegroting.
De taakstelling die daarmee samenhangt, heeft ook betrekking op het totale BDUR-budget met uitzondering
van de BTW-component daarin. De taakstelling loopt lineair op met 1,5% per jaar vanaf 2012 tot 6%
structureel in 2015.
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BTW-compensatie
Per 1 oktober 2010 is de veiligheidsregio gecompenseerd voor de niet meer voor de BTW compensabele
multidisciplinaire taken, omdat dit per genoemde datum wettelijke taken werden van de veiligheidsregio’s. De
VRHM is hiervoor structureel gecompenseerd door middel van ophoging van het BDUR-budget met € 0,7
miljoen.
Per 1 januari 2014 zijn ook de brandweertaken wettelijke taken van de veiligheidsregio. Daardoor is ook de
BTW op brandweertaken niet meer compensabel voor de veiligheidsregio’s via de zogenaamde
8
Transparantieregeling . De BDUR-uitkering voor de VRHM wordt als gevolg hiervan verhoogd met
€ 2,2 miljoen. Dit bedrag wordt uit het BTW-compensatiefonds gehaald en toegevoegd aan het BDUR-budget.
De voorfinanciering BTW in de gemeentelijke bijdragen vervalt daarmee.
Herijkingsonderzoek (gemeentefonds en) BDUR
Door de gemeentefondsbeheerders is in samenspraak met het ministerie van Veiligheid en Justitie besloten
de tweede fase van het nadere onderzoek naar de verdeling van het gemeentefonds en de eventuele
herverdeling van het cluster Openbare Orde en Veiligheid (OOV) uit te stellen. Dit betekent dat het onderzoek
naar en de eventuele herverdeling van de BDUR ook wordt uitgesteld. Beide financieringsstromen op het
terrein van brandweer, GHOR, rampenbestrijding en crisisbeheersing zijn zodanig aan elkaar gerelateerd dat
besloten is het onderzoek en de eventuele herverdeling gelijktijdig plaats te laten vinden. De planning is thans
dat de resultaten van het herijkingsonderzoek niet eerder dan per 2015 worden ingevoerd.

8

De Transparantiergeling maakt het voor de veiligheidsregio’s mogelijk om betaalde BTW over brandweertaken (door tussenkomst van
de gemeenten, daar duidt de term transparantie op) terug te ontvangen uit het BTW-Compensatiefonds (BCF). Omdat per 1 januari
2014 de brandweertaak een wettelijk taak wordt van de veiligheidsregio’s, is het declareren van de betaalde BTW bij het BCF niet
langer mogelijk. Voor het vervallen van die mogelijkheid wordt de VRHM gecompenseerd door een structurele ophoging van het
BDUR-budget met € 2,2 miljoen.
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2. Programmaoverstijgende onderwerpen
2.1

Financiële context

Gemeenten staan voor grote uitdagingen en bevinden zich in moeilijke financiële omstandigheden als gevolg
van neerwaartse aanpassingen van de accressen en de met de decentralisaties gepaard gaande
ombuigingstaakstellingen. De commissie-Strijk vraagt de gemeenschappelijke regelingen in de regio Hollands
Midden een evenredige bijdrage te leveren in het invullen van de gemeentelijke bezuinigingsopgave. Concreet
wordt een uniforme taakstelling voor 2015 ten opzichte van 2014 voorgesteld van 5,31%. Vanaf 2016 nader te
bepalen op basis van de meicirculaires. Gewaarschuwd wordt voor verdere neerwaartse aanpassingen van de
accressen en oplopende kortingen tot een cumulatief van 14,27% voor de periode 2015 - 2018 op basis van
de septembercirculaire 2013. Daar waar mogelijk zullen wij er alles aan doen om een bijdrage te blijven
leveren aan het invullen van de gemeentelijke bezuinigingsopgave.
2.2

Agenda van de Veiligheidsregio’s

Naar aanleiding van het advies van de commissie Hoekstra (18 september 2013, Eindrapportage
Evaluatiecommissie Wet veiligheidsregio’s en het stelsel van Rampenbestrijding en Crisisbeheersing) is
aangekondigd dat de veiligheidsregio’s gezamenlijk komen met een ‘Agenda van de veiligheidsregio’s’. Deze
agenda 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. Deze agenda is het resultaat van consultatie van de directeuren veiligheidsregio’s, de
regionaal brandweercommandanten en de coördinerend gemeentesecretarissen. De onderwerpen die de
veiligheidsregio’s (via het Veiligheidsberaad) gezamenlijk met het ministerie van Veiligheid en Justitie
oppakken komen te staan op de Voorwaartse Agenda die gezamenlijk met dit ministerie en de VNG wordt
opgesteld.
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 de agenda dragen bij aan deze doorontwikkeling.
Om verdere doorontwikkeling van de veiligheidsregio’s te bevorderen is een aantal prioritaire thema’s (status
concept januari 2014) vertaald in agendapunten waarin door de veiligheidsregio’s gezamenlijk geïnvesteerd
wordt:
1.
output gerichte sturing (meer focus op risicogerichtheid en toetsing op basis van outcome);
2.
vergroting lerend vermogen van de veiligheidsregio’s;
3.
versterking multi- en interdisciplinaire samenwerking: partners, politie en defensie;
4.
brandweerzorg;
5.
verdere doorontwikkeling van bevolkingszorg;
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. Het betreft het
versterken van:
1.
de positie van het Veiligheidsberaad;
2.
de rol en de betrokkenheid van de gemeenteraden;
3.
de positie van de directeur veiligheidsregio en die van de coördinerend functionaris;
4.
de standaardisatie van de informatie- en communicatievoorziening.
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2.3

Strategische Agenda Raad van Brandweercommandanten

Voor de brandweer in Nederland was 1 januari 2014 een belangrijke mijlpaal. Het proces van regionalisering
van meer dan 400 gemeentelijke korpsen naar 25 regionale brandweerkorpsen werd afgerond. De afronding
van de regionalisering betekent echter niet dat er geen veranderingen meer aan de orde zijn. De context
waarin de brandweer opereert blijft voortdurend in beweging. De samenleving, het bestuur en de
brandweermedewerkers verwachten dat daarop wordt ingespeeld. Met de Minister van Veiligheid en Justitie
en het Veiligheidsberaad gaat de Raad van Brandweercommandanten (RBC) voor een duidelijke strategische
inhoudelijke agenda. Deze agenda is gebaseerd op de visie ‘Brandweer over morgen’.
De RBC heeft de volgende strategische thema’s benoemd waarop zij haar energie en aandacht voor de
komende twee jaar wil richten:
1.
opkomsttijden, inzetten op preventie en repressie;
2.
borging risicobeheersing: een wettelijke verankering van de rol van de brandweer aan de voorkant
van de veiligheidsketen;
3.
in verbinding met de (lokale) samenleving: versterken van brandweerposten met een
multifunctionele functie dichtbij de lokale gemeenschappen;
4.
modernisering repressie: bijvoorbeeld variabele voertuigbezetting, specialismen op maat,
vernieuwing van het optreden;
5.
landelijke samenwerking: op een aantal gerichte onderwerpen te versterken zoals Landelijke
Meldkamer Organisatie, Versterking brandweeronderwijs;
6.
crisisbeheersing; heldere verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen de crisisorganisatie, met
speciale aandacht voor de informatievoorziening.
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3. Programma Brandweer
3.1

Algemeen

De Wet op de Veiligheidsregio’s trad in werking met ingang van 1 oktober 2010. Het bleek wenselijk om de
brandweerzorg, de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverlening, met behoud
van lokale verankering, bestuurlijk en operationeel op regionaal niveau te integreren. Dit teneinde een
doelmatige en slagvaardige hulpverlening te verzekeren, mede op basis van een gecoördineerde
voorbereiding, en daartoe veiligheidsregio’s in te stellen.
Het bestuur van de veiligheidsregio heeft de taak en bevoegdheid voor het instellen en in stand houden van
een brandweer. De brandweer voert in ieder geval de volgende taken uit:
a.
het voorkomen, beperken en bestrijden van brand;
b.
het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand;
c.
het waarschuwen van de bevolking;
d.
het verkennen van gevaarlijke stoffen en het verrichten van ontsmetting;
e.
het adviseren van andere overheden en organisaties op het gebied van de brandpreventie,
brandbestrijding en het voorkomen, beperken en bestrijden van ongevallen met gevaarlijke stoffen.
De brandweer voert tevens taken uit bij rampen en crises in het kader van de rampenbestrijding en de
crisisbeheersing. De brandweer staat onder leiding van de regionaal commandant.
Per 1 januari 2013 is de Wijziging van de Wet Veiligheidsregio’s van kracht, in verband met de oprichting van
het Instituut Fysieke Veiligheid en de volledige regionalisering van de brandweer. Deze wetswijziging voegt
het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid (Nifv) en het Nederlands Bureau Brandweerexamen (Nbbe) samen
tot het nieuwe Instituut Fysieke Veiligheid (IFV). Deze ondersteuningsorganisatie ten dienste van de
veiligheidsregio’s heeft taken op het gebied van brandweeronderwijs, examinering, kennis- en
expertiseontwikkeling en het beheer van landelijk rampenbestrijdingsmaterieel. Ook kan het instituut in
opdracht van de veiligheidsregio’s taken verrichten.
De volledige regionalisering van de Brandweer is per 1 januari 2014 van kracht geworden. Gemeenteraden
stellen ten minste eenmaal in de vier jaar de doelen vast die de gemeente betreffende de brandveiligheid en
de werkwijze en kwaliteit van de brandweerzorg nastreeft.
3.2

Organisatie Brandweer Hollands Midden

Brandweer Hollands Midden is op 1 januari 2011 formeel gestart als nieuwe brandweerorganisatie. Zij is
gevormd uit de (toen nog) 25 gemeentelijke brandweerkorpsen en het regiobureau van de toenmalige
regionale brandweer. Met ingang van 2014 valt ook de brandweer van de gemeente Katwijk onder de VRHM.
Missie
Brandweer Hollands Midden maakt leven in de 23 gemeenten van de Veiligheidsregio Hollands Midden
(brand)veiliger.
Visie
Inzicht in veiligheidsrisico’s vormt de belangrijkste basis onder de aanpak van ons werk. Voorkomen vinden
we beter dan blussen. Maar als onze hulp nodig is, dan gaan we als de brandweer. Daarom staan we altijd
paraat met vakbekwame mensen en bedrijfszeker materieel. Dat kunnen we niet alleen, maar zoeken
daarvoor de samenwerking met partners en inwoners
Brandweer Hollands Midden is een procesgestuurde organisatie. De primaire processen zijn de
brandweerspecifieke processen risicobeheersing, operationele voorbereiding en incidentenbestrijding, waarbij
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operationele voorbereiding als een ondersteunend primair proces wordt gezien voor risicobeheersing en
incidentenbestrijding. Deze primaire processen vormen samen de brandweerveiligheidsketen: proactie,
preventie, preparatie, repressie en nazorg. Alle overige processen (bedrijfsvoeringstaken) in de
brandweerorganisatie zijn ondersteunend. Een en ander kan geïllustreerd worden aan de hand van het
volgende bedrijfsmodel:

Bedrijfsmodel Brandweer
Besturing
Beleid, Planning en Control
Primaire processen

Ondersteunende processen

Maatschappij

Operationele
voorbereiding
Burgers
Bedrijven
Overheden

Risico
beheersing

Service desk

Acute hulpverlening
Incidentbestrijding
Crisisbeheersing
Dienstverlening

Financieel
Communicatie
HRM

Incidenten
bestrijding

Facilitair
Dienstverlening

Leveranciers

Beheer middelen
Logistiek
Inkoop
DIV

Advies
Vergunningen
Voorlichting
Onderzoek

ICT

Werkprocessen, Protocollen en Informatie

Het directieteam van Brandweer Hollands Midden bestaat uit de regionaal commandant, de plaatsvervangend
regionaal commandant (tevens directeur Concernstaf), de directeur Risicobeheersing, de directeur
Operationele Voorbereiding, de directeur Incidentenbestrijding en de directeur Middelen. De controller is
adviseur van het directieteam.
De plaatsvervangend regionaal commandant, de directeur Risicobeheersing, de directeur Operationele
Voorbereiding en de directeur Incidentenbestrijding (in hun rol als lid van het directieteam) zijn
brandweeraccountmanager (‘districtscommandant’) voor de lokale besturen en/of de burgemeesters. Dit
betekent dat zij voor de lokale besturen en/of burgemeesters integraal aanspreekbaar zijn op
brandweerzaken. Hiermee heeft het gemeentebestuur een duidelijk aanspreekpunt binnen Brandweer
Hollands Midden.
3.3

Doelstellingen 2015 en vooruitblik naar 2016

In 2015 worden de resultaten van het programma Meer-Anders-Minder (MAM) benut als kader voor het op te
stellen Beleidsplan 2016-2019. Daarom wordt 2015 een tussenjaar genoemd. De MAM-voornemens en
besluiten worden vertaald in actiepunten voor 2016, 2017 en 2018 en gaan als geheel invulling geven aan het
restant van de Cebeon-besparingsopgave.
De tweede fase van de route naar Cebeon betreft de periode 2013-2015. In deze periode dient 5%
taakstelling door interne structurele efficiencywinst gerealiseerd te worden. De derde fase is 2016-2017/2018.
In deze periode is de ambitie de kosten voor brandweerzorg op Cebeonniveau (aanvullend 4,5%
effectiviteitswinst) te brengen. Deze effectiviteitswinst moet behaald worden door introductie van nieuwe
brandweerzorgconcepten. Nog in 2014 bieden wij voorstellen aan het AB aan.
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In 2015 worden de interne structurele efficiencymaatregelen afgerond, terwijl, op basis van bestuurlijke
besluitvorming, wordt gestart met de invoering van de nieuwe brandweerzorgconcepten.
Werkvolgorde in meerjarenperspectief
In onderstaande figuur worden de kerndoelstellingen voor de periode 2014 – 2018 gevisualiseerd. De
doelstellingen voor de periode 2016-2018 worden te zijner tijd nader geconcretiseerd.
(Bron: Korpswerkplan 2014)
2014

2015

Op het spoor naar de

Tussenjaar

2016

2017

2018

toekomst
ZICHT OP
MOGELIJKHEDEN
VOOR
EFFICIENCYWINST
EN KWALITEITS
VERBETERINGEN
(PROGRAMMA
MAM)
Planperiode beleidsplan VRHM + BHM 2016-2019
Uitvoeren jaarschijf

Uitvoeren jaarschijf

Realiseren beleidvoor-

Realiseren beleidvoor-

Realiseren

2014 beleidsplan

2015 beleidsplan

nemens 2016

nemens 2017

beleidsvoornemens 2016

VRHM

VRHM

Laatste jaar realisatie

Mogelijkheden voor

Opstellen beleidsplan

Cebeon-

introductie nieuwe

VRHM + BHM 2016-

besparingsopgave

brandweerzorgconcep

2019

ten, inclusief

Start introductie

besparings-kansen,

nieuwe

gereed voor

brandweerzorg-

bestuurlijke

concepten op basis

besluitvorming

van bestuurlijke
besluitvorming

3.4

Ontwikkelingen binnen het programma Brandweer

3.4.1

Sectoroverstijgende ontwikkelingen

Programma Meer-Anders-Minder (MAM)
MAM is een programma dat bestaat uit samenhangende projecten en activiteiten die
gecoördineerd worden uitgevoerd, teneinde de vastgestelde doelstelling tijdig te realiseren.
Het programma beoogt op een zo open mogelijke wijze voorstellen en initiatieven uit de gehele
organisatie te initiëren, uit te werken en te betrekken bij de uiteindelijke keuze om te komen tot de
Cebeontaakstelling. Op voorhand worden geen onderwerpen, ontwikkelingen, etc. uitgesloten.
Het programma heeft een doorlooptijd van 1 september 2013 tot en met 1 januari 2019. De focus
van het programma ligt allereerst op de periode tot de bestuurlijke besluitvorming eind 2014.
Vanaf 2015 ligt de focus van het programma op de implementatie van het bestuurlijke
vastgestelde voorstel (kadernota), het daadwerkelijk realiseren van de vastgestelde taakstelling
en het opstellen van het nieuwe meerjarig korpsbeleidsplan 2016-2019 (in combinatie met het nieuwe
Regionaal Beleidsplan 2016-2019).
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Een belangrijk uitgangspunt is dat de taakstelling niet op zichzelf staat, maar bezien en afgewogen dient te
worden in het kader van de noodzakelijke doorontwikkeling van de jonge brandweerorganisatie en
brandweergerelateerde maatschappelijke ontwikkelingen. Dit verklaart ook de titel van de dit programma en
de daarin verwoorde volgorde: meer-anders-minder. In deze titel is de werkvolgorde weergegeven:
•
Meer: eerst gaan we onderzoeken en uitwerken welke organisatie-doorontwikkeling (intern) en
brandweergerelateerde maatschappelijke ontwikkelingen (extern) nu en in de toekomst leiden tot
noodzakelijke aanpassingen van de organisatie en wat de financiële consequenties hiervan zijn;
•
Anders: vervolgens gaan we onderzoeken en uitwerken hoe we de huidige organisatie,
taakopvatting en werkwijzen anders (= effectiever en/of efficiënter) kunnen vormgeven en wat de
financiële consequenties hiervan zijn;
•
Minder: op basis van de resultaten uit Meer en Anders kan vastgesteld worden hoe we vinden dat
Brandweer Hollands Midden gereed is voor de toekomst en voor welke financiële opgave we staan
om te komen tot het Cebeonkostenniveau voor de brandweerzorg in Hollands Midden.
De doelen van het programma MAM zijn voor 2015 en later:
1.
Te komen tot een integraal, gefundeerd voorstel (kadernota), op basis waarvan aan het bestuur
in 2014 (planning november) een keuze kan worden voorgelegd om te komen tot het
Cebeonkostenniveau voor de uitvoering van de brandweerzorg in Hollands Midden per 2017,
uiterlijk in 2018;
2.
Op basis van bovenstaande keuze, in 2015 het meerjarig korpsbeleidsplan 2016-2019 opstellen;
3.
De implementatie monitoren van bovenstaande keuzen en het daadwerkelijk realiseren van de
gekozen besparingen per 2017, uiterlijk in 2018.
3.4.2

Sector Risicobeheersing (RB)

Het jaar 2015 wordt het jaar waarin de effecten van het programma MAM zichtbaar worden. Vanuit
Risicobeheersing wordt ingestoken op een sector die staat, die klaar is voor de toekomst en inspeelt op trends
en ontwikkelingen. Dit willen we doen met de professionals van Risicobeheersing. Zij moeten zo nodig
voorbereid worden op deze rol. (Bij)scholing van de medewerkers is dus iets wat zeker ook in 2015 een grote
rol gaat spelen. Dit om er voor te zorgen dat we samen met onze partners zorg kunnen blijven dragen voor het
bevorderen van brandveilig wonen, werken en recreëren in Hollands Midden. Hierdoor is het noodzakelijk dat
projecten die in 2013 en 2014 zijn gedaan, zoals Geen Nood bij Brand, in 2015 worden geborgd in de
werkzaamheden. Het project Geen Nood bij Brand heeft alles te maken met de brandveiligheid in de
zorgsector. Ook de bijdrage aan het goed en veilig bestrijden van incidenten blijft in 2015 een actiepunt van de
sector Risicobeheersing en wordt daar waar mogelijk geïntensiveerd. Hiervoor is het noodzakelijk dat de
ingezette trend om het aantal nodeloze automatische brandmeldingen terug te dringen (project STOOM) ook
in 2015 de nodige aandacht krijgt. Dit alles vanuit een benadering waarbij het risico centraal staat: welk risico
vraagt welke vorm van advisering, toezicht of objectpreparatie?
Prestatiegegevens
Per kwartaal wordt aan de gemeenten opgaaf gedaan van het resultaat van de geleverde operationele
prestaties.
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3.4.3

Sector Operationele Voorbereiding (OV)

Algemeen
De sector Operationele voorbereiding verbindt, verrijkt en versterkt en is een belangrijke schakel tussen met
name de sectoren RB en IB. Daarnaast vervult de sector een taak in het multidisciplinaire domein van de
crisisbeheersing. Plannen en procedures vormen de ‘gestolde werkelijkheid’ voor het operationeel optreden
en fungeren als startpunt voor verdere activiteiten bij het opleiden en oefenen. Dit vraagt een nauwe
verwevenheid met de afdeling Vakbekwaamheid. Omgekeerd leiden ervaringen uit oefeningen en incidenten
weer tot mogelijke aanpassingen in plannen en procedures, die vervolgens weer leiden tot een
oefeninspanning.
Afdeling Planvorming
De afdeling Planvorming bestaat uit twee teams: het Team Planvorming Monodisciplinair en het Team
Planvorming Multidisciplinair. De monodisciplinaire planvorming is georiënteerd op de ‘eigen’
brandweerdiscipline. Het team verzorgt alle vormen en soorten van monodisciplinaire plannen, procedures,
werkinstructies voor het brandweeroptreden. Daarbij wordt nauw samengewerkt met de sector IB om op basis
van behoeften en prioriteiten te komen tot een werkpakket. Ook wordt namens de brandweer deelgenomen
aan multidisciplinaire planvormingstrajecten en de voorbereiding op evenementen. Andere belangrijke
ontwikkelingen zijn te verwachten op de onderwerpen dekking en grootschalig optreden. Met de ontwikkeling
van de landelijke meldkamerorganisatie is de verbinding naar de GMK-De Yp ook in 2015 een aandachtspunt.
Het Team Planvorming Multidisciplinair is belast met de totstandbrenging van alle operationele planfiguren
met de partners, met kwaliteitsontwikkeling van de hoofdstructuur van de crisisbeheersing en met de daarmee
samenhangende multidisciplinaire coördinatie en opschaling. Dit vraagt bijzondere aandacht voor het netwerk
van partners dat binnen de veiligheidsregio actief is. Planvorming ondersteunt de directeur Veiligheidsregio bij
het vastleggen, monitoren en borgen van de afspraken met verschillende partners, de afstemming met de
omliggende veiligheidsregio’s en het organiseren van periodiek overleg. Deze taak is geborgd in het
Regionaal Beleidsplan 2012 – 2015.
Afdeling Vakbekwaamheid
De afdeling Vakbekwaamheid richt zich op het opleiden, bijscholen en oefenen van repressief en niet
repressief personeel van Brandweer Hollands Midden. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van landelijke les- en
leerstof en onze regionale oefenplannen. Op basis van landelijke ontwikkelingen en behoefte uit het werkveld
worden bestaande opleidingen en oefeningen continu verbeterd. Vakbekwaamheid is onderverdeeld in twee
teams, te weten Team Vakbekwaam Worden en Team Vakbekwaam Blijven. Vanuit diverse werklocaties
wordt actief samengewerkt met de andere sectoren van Brandweer Hollands Midden om opleidingen en
oefeningen te plannen, te organiseren en uit te voeren. Het aandachtsgebied richt zich op kantoorpersoneel,
uitrukpersoneel en sleutelfunctionarissen in de multidisciplinaire en bestuurlijke crisisbeheersing.
De toekomst van de afdeling Vakbekwaamheid wordt de komende jaren verder uitgewerkt op basis van het
Landelijke Versterkingsplan Brandweeronderwijs, dat zich richt op vergaande samenwerking op het gebied
van opleiden en oefenen bij de brandweer in Nederland. Uitgangspunt is de activiteiten meer te gaan
centraliseren en structureren met als doel het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs en de kwaliteit van
het vakmanschap. Brandweer Hollands Midden is namens het samenwerkingsgebied West 4
vertegenwoordigd in de landelijke kerngroep Vakbekwaamheid.
Afdeling Kenniscentrum
De Brandweer Hollands Midden heeft de ambitie een lerende en vernieuwende organisatie te zijn. In een
resultaatgerichte organisatie is het van belang ruimte te creëren om te leren. De aandacht in de organisatie
moet gericht zijn op kennis zodat zij in staat is in te spelen op de veranderingen die de maatschappij en
ketenpartners vragen. De aandacht in de organisatie moet steeds gericht zijn op het feit dat we de goede
dingen doen en de dingen goed doen. Kortom, leren in de praktijk en openstaan voor feedback. De focus
moet komen te liggen bij leren en niet bij verantwoorden en oordelen.
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Het Kenniscentrum richt zich op het verbeteren van de vakinhoudelijke kant van de brandweer door:
•
Leren van eigen handelen door evalueren van incidenten, brandonderzoek, leren van werkervaringen;
•
Leren van andere organisaties door leren van incidenten, landelijke ontwikkelingen en innovaties;
•
Het inventariseren van kennis over de kennis:
o
Inzichtelijk maken wat we weten
o
Inzichtelijk maken wat we moeten weten
o
Inzichtelijk maken wat we niet weten
o
Inzichtelijk maken wat we niet hoeven te weten.
In 2015 versterkt het Kenniscentrum als afdeling haar zichtbaarheid. Er komt meer ruimte voor het evalueren
van incidenten conform de ontwikkelde methodieken. Door het daadwerkelijk uitvoeren van evaluaties en de
borging van de leerpunten verbetert de vakinhoudelijke kant. Het team Brandonderzoek start met een pilot
brandonderzoek en evalueert de resultaten na een jaar. In 2015 wordt duidelijk op welke thema’s het
Kenniscentrum zich gaat richten. Hiervoor wordt in 2014 afstemming gezocht met de sectoren RB, IB en OV.
Het Kenniscentrum richt zich hierbij vooral op landelijke ontwikkelingen die van belang zijn voor Brandweer
Hollands Midden. Het motto blijft dat leren een begrip is binnen de VRHM en dat er een klimaat is waarin
mensen bereid zijn successen, leerpunten en ervaringen met elkaar te delen en te bespreken, zodat de
successen onderdeel worden van de hele organisatie en de leerpunten niet beperkt blijven tot diegenen die
die leerpunten hebben opgedaan.
3.4.4

Sector Incidentbestrijding (IB)

Algemeen
Binnen het inrichtingsproces van de Brandweer Hollands Midden richt de sector Incidentbestrijding (IB) zich
op de volgende doelstellingen:
•
Eenduidig optreden binnen de regio;
•
Kwaliteitsverbetering van de aangeboden diensten.
Het bereiken van deze doelstellingen is een langlopend proces dat de komende jaren meer vorm krijgt. De
belangrijkste lijnen in dit proces zijn:
•
Versterken van de paraatheid door onderzoek te doen naar de huidige sterkte en voorstellen te doen
om deze te monitoren en te optimaliseren;
•
Productverfijning. Producten van IB definiëren en daaraan benodigde mensen en middelen
koppelen. Daarna kunnen per kazerne de te leveren producten bepaald worden en kunnen zo nodig
op basis van herverdeling van specialismen de kazernevolgordetabel, de uitrukconfiguraties en de
uitrukvoorstellen per risico verfijnd worden. Hierdoor wordt optimaal voldaan aan de gestelde
hulpvraag;
•
Optimaliseren van interne processen. Hierbij spelen grote projecten als de Digitale
Bereikbaarheidskaart (DBK), het Regionaal Dekkingsplan, de kazernevolgordetabel en het
Brandweer Risicoprofiel een belangrijke rol. Daarnaast wordt gewerkt aan het afstemmen en
optimaliseren van de interne processen die nodig zijn om het personeel vakbekwaam en het
benodigde materieel in goede conditie te houden.
Incidentbestrijding is de bestrijding van onveiligheid en de verlening van hulp in acute noodsituaties door de
daadwerkelijke inzet van brandweer in combinatie met politie en andere hulpverleningsdiensten.
De sector IB heeft als taak direct te reageren op spoedeisende meldingen van onveiligheid en het wegnemen
van deze onveiligheid. Om deze taak waar te kunnen maken kan IB continu (7 dagen per week, 24 uur per
dag) gekwalificeerd personeel oproepen en inzetten.
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Paraatheid
De paraatheid van de Brandweer Hollands Midden is op diverse manieren vormgegeven. Zo zijn er kazernes
met een beroepsbezetting, kazernes waar gebruik wordt gemaakt van gepiketteerde vrijwilligers en kazernes
die werken met vrije instroom van vrijwillige brandweermedewerkers. Deze kazerneconfiguratie is ongewijzigd
ten opzicht van de situatie bij de start van de Brandweer Hollands Midden op 1 januari 2011.
De kazerneconfiguratie kent vier beroepskazernes (Alphen aan den Rijn, Gouda, Leiden Noord en Leiden
Zuid). Deze kazernes worden voor de eerste uitruk bemenst door repressief beroepspersoneel. Van de
overige 43 kazernes wordt uitgerukt door repressief vrijwillig personeel.
Tijdens kantoortijden is op een groot aantal kazernes dagdienstpersoneel (bijv. van Risicobeheersing of
Operationele Voorbereiding) aanwezig om de uitruk door vrijwillig personeel te ondersteunen en te kunnen
garanderen. Zonder inzet van het dagdienstpersoneel kan de uitruk van de brandweer tijdens kantoortijden
niet overal worden gegarandeerd. De inzet van deze medewerkers wordt verder ingeregeld door invoer van
een beschikbaarheidsrooster, zodat optimaal gebruik gemaakt kan worden van de capaciteit.
De schaalgrootte van de Brandweer Hollands Midden maakt het mogelijk om ook op andere kazernes waar
momenteel geen dagdienstpersoneel aanwezig is en waar de opkomsttijden van de brandweer onder druk
staan, de uitruk van de brandweer door repressief vrijwillig personeel te ondersteunen en te garanderen door
het inzetten van dagdienstpersoneel. Een aanvullende voorwaarde hierbij is wel dat er voldoende
kantoorruimte is op de betreffende kazerne, of dat er huisvestingsmogelijkheden zijn waarvandaan deze
kazerne met dagdienstpersoneel kan worden ondersteund.
Voor het garanderen van paraatheid was de brandweer altijd sterk afhankelijk van de ‘levering’ van vrijwillig
personeel vanuit de ambtelijke organisatie. Voor het op peil houden van de paraatheid in de veiligheidsregio
doet de Brandweer Hollands Midden ook in de komende jaren een beroep op de gemeenten.
In samenspraak met diverse gemeenten zijn onderzoeken gestart naar nieuwe kazernelocaties om de
paraatheidspositie te verbeteren dan wel omdat de huidige locatie onbruikbaar wordt in verband met
ruimtelijke ontwikkelingen binnen de gemeente.
In het kader van de te realiseren besparingsopgave vindt in 2015 een heroverweging van de volledige
kazerneconfiguratie plaats in combinatie met een nieuw materieelplan.
Incidentafhandeling
Incidentbestrijding heeft de volgende taken:
•
redden van mens en dier
•
brandbestrijding
•
hulpverlening
•
schadebeperking
•
stabiliseren
•
multidisciplinaire coördinatie.
Daarnaast levert de sector IB ook diensten aan burgers, bedrijven en instellingen. Wanneer deze diensten op
afspraak mogelijk zijn, spreken we van dienstverlening. Hierbij moet worden bekeken of de paraatheid niet in
gevaar komt. In een later stadium wordt bepaald of er voor de geleverde diensten brandweerrechten of
belasting kunnen worden geheven.
Vrijwilligersmanagement
Het AB heeft in zijn besluit van 29 januari 2009 bepaald dat de Brandweer Hollands Midden werk moet maken
van het verkrijgen, borgen en zo veel mogelijk behouden van repressief vrijwillig personeel. Het in stand
houden van de vrijwillige brandweer vraagt om een structurele en creatieve aanpak en organisatie. De
vrijwillige brandweer draagt, in de rol van ambassadeur, in belangrijke mate bij aan het zichtbaar en tastbaar
aanwezig zijn van de brandweer in de maatschappij. Het vinden en binden van voldoende repressief vrijwillig
personeel is de afgelopen jaren steeds moeizamer geworden door maatschappelijke ontwikkelingen en de
eisen die worden gesteld aan het uitoefenen van het repressief brandweervak. Voor de komende jaren wordt
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een visie op vrijwilligheid ontwikkeld die, in combinatie met de formatieberekening voor vrijwillige kazernes,
het aantal benodigde vrijwilligers bepaalt.
Veel korpsen hebben met wisselend succes initiatieven genomen om voldoende repressief vrijwillig personeel
te krijgen en te behouden. Ook voor de Brandweer Hollands Midden is dit een belangrijke uitdaging, met als
inzet het kunnen garanderen van de brandweerzorg voor haar burgers. Een wervingssysteem voor vrijwilligers
wordt ontwikkeld en waar nodig per kazerne toegepast.
De vrijwilliger krijgt een steeds belangrijker plek binnen het beleid van de brandweerorganisatie, o.a. op het
gebied van de relatie met de hoofdwerkgever en de inzet van specifieke kennis en kwaliteit ten behoeve van
het facilitair proces.
3.5

Lasten en baten

Programma Brandweer

Begroting

Begroting

2014

2015

Meerjarenraming
2016

2017

2018

Risicobeheersing
Operationele Voorbereiding
Incidentbestrijding
Management en bedrijfsvoering
Materieel en huisvesting
Projectkosten

4.901.000
5.708.000
15.235.000
9.401.000
14.066.000
800.000

5.172.938
6.024.716
16.105.532
9.922.627
14.853.720
763.713

5.107.981
5.949.063
15.883.244
9.798.027
14.664.874
2.082.500

5.042.382
5.872.662
15.676.908
9.672.195
14.474.185
205.511

4.976.366
5.795.776
15.469.278
9.545.565
14.282.302
0

Totaal Lasten

50.111.000

52.843.246

53.485.689

50.943.842

50.069.287

Rijksbijdragen
Gemeentelijke bijdragen
Bijdragen van derden

5.176.000
41.896.000
2.000.000

5.435.512
44.626.072
2.000.000

5.435.512
43.967.677
2.000.000

5.435.512
43.302.819
2.000.000

5.435.512
42.633.775
2.000.000

Totaal Baten

49.072.000

52.061.584

51.403.189

50.738.331

50.069.287

1.039.000

781.662

2.082.500

205.511

0

100.000
610.000

100.000

100.000

100.000

100.000

-100.000
-125.000
-724.000
-250.000
-200.000
-350.000
-

-100.000
-17.949
-125.000
-250.000
-224.580
-164.133
-

-100.000
-125.000
-250.000
-107.500
-1.600.000

-100.000
-106.326
-99.185
-

-100.000
-

0

0

0

0

0

Saldo voor resultaatbestemming
Stortingen in reserves
- Maatwerkregeling FLO
- Bedrijfskleding Brandweer
Onttrekkingen aan reserves
- Maatwerkregeling FLO
- Sociaal Plan
- Bedrijfskleding Brandweer
- Nieuwe brandweerconcepten
- Kwaliteitsprojecten Brandweer
- Versnelde organisatieopbouw
- Samenwerken loont
- Specifieke risico's
Saldo na resultaatbestemming
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Incidentele lasten
- Sociaal Plan
- Nieuwe brandweerconcepten
- Kwaliteitsprojecten Brandweer
- Versnelde organisatieopbouw
- Samenwerken loont
- Specifieke risico's
Onttrekkingen aan reserves
- Sociaal Plan
- Nieuwe brandweerconcepten
- Kwaliteitsprojecten Brandweer
- Versnelde organisatieopbouw
- Samenwerken loont
- Specifieke risico's
Saldo projecten

3.6

125.000
250.000
200.000
350.000
-

17.949
125.000
250.000
224.580
164.133
-

125.000
250.000
107.500
1.600.000

106.326
99.185
-

-

-125.000
-250.000
-200.000
-350.000
-

-17.949
-125.000
-250.000
-224.580
-164.133
-

-125.000
-250.000
-107.500
-1.600.000

-106.326
-99.185
-

-

0

0

0

0

0

Toelichting van verschillen ten opzichte van de begroting 2014

In bovenstaande tabellen zijn de structurele verhoging van de BDUR en de invlechting van de Brandweer
Katwijk, beide met ingang van 2014, structureel verwerkt met ingang van 2015. De kolom 2014 betreft de
primitieve begroting voor 2014. Door middel van een begrotingswijziging 2014 zullen de verhoging van de
BDUR en de invlechting van de Brandweer Katwijk voor 2014 worden verwerkt.
Op de uitkering van de BDUR wordt door het Rijk een korting toegepast voor de doelmatigheidsdoelstelling
van 4,5%, oplopend tot 6% in 2015. Tegelijk is de BDUR met ingang van 2015 structureel verhoogd met €
319.000 in verband met de gestegen BTW en het niet meer compensabel zijn van de BTW met ingang van
2014.
In 2015 zijn de efficiencykortingen i.v.m. de Cebeon-norm (opnieuw taakstelling als onderdeel van de tweede
tranche 5% efficiencyverbetering gedurende 2013-2015) verdisconteerd in de gemeentelijke bijdragen.
De afgesproken methodiek van indexering met 1,41% op de gemeentelijke bijdragen wordt in 2015 toegepast.
In de tweede tabel is een overzicht opgenomen van de incidentele lasten en de dekking daarvan via
onttrekkingen aan reserves.
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4. Programma Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK)
4.1

Algemeen

In de Wet veiligheidsregio’s zijn de taken en bevoegdheden voor het voorzien van de meldkamerfunctie
opgedragen aan de besturen van de veiligheidsregio’s.
Het bestuur van de VRHM heeft de beschikking over een gemeenschappelijke meldkamer die is ingesteld en
in stand wordt gehouden ten behoeve van de brandweertaak, de geneeskundige hulpverlening, het
ambulancevervoer en de politietaak, met dien verstande, dat:

de Regionale Ambulancevoorziening zorg draagt voor het in stand houden van een meldkamer voor
ambulancezorg, als onderdeel van de gemeenschappelijke meldkamer,

de korpschef van de Nationale Politie zorg draagt voor het in stand houden van de meldkamer
politie, als onderdeel van de gemeenschappelijke meldkamer.
De meldkamer is belast met het ontvangen, registreren en beoordelen van alle acute hulpvragen ten behoeve
van de brandweer, de geneeskundige hulpverlening, het ambulancevervoer en de politie, het bieden van een
adequaat hulpaanbod, en het begeleiden en coördineren van de hulpdiensten. Daarnaast faciliteert de GMK
de niet-spoedeisende ambulancezorg, het zogenaamde ‘besteld vervoer’. De GMK heeft tenslotte een
faciliterende en informerende taak aan het bestuur, respectievelijk de besturen in de veiligheidsregio. De GMK
kent hiertoe een viertal kernfuncties, te weten intake, regie, informatievoorziening en opschaling.
Het bestuur van de veiligheidsregio moet een convenant afsluiten met de politie over de samenwerking bij
branden, rampen en crises. Het convenant heeft betrekking op de meldkamerfunctie, de informatievoorziening
en informatie-uitwisseling, het multidisciplinair oefenen en de operationele prestaties van de politie bij rampen
en crises. Het convenant bevat afspraken over de locatie, het beleid en beheer, de financiën, de prestaties, de
ondersteunende systemen en de samenwerking van politie met brandweer, geneeskundige hulpverlening en
ambulancevervoer in de meldkamer. Het convenant tussen het bestuur van de VRHM en de Politie HM
dateert uit 2006 (nog voor inwerkingtreding van de Wet veiligheidsregio’s) en dient derhalve vernieuwd te
worden.
In Hollands Midden is een gecolokeerde (de monodisciplinaire werkprocessen worden op dezelfde werkvloer
uitgevoerd) gemeenschappelijke meldkamer gerealiseerd. De GMK is gehuisvest aan de Rooseveltstraat 4a in
Leiden. De integrale beheerovereenkomst en de bijbehorende service level agreements (SLA) vormen de
basis voor het beheer en toezicht van de GMK. Daarin is het beheer opgedragen aan de Politieorganisatie en
vervult de regionaal commandant brandweer de toezichthoudende rol.
4.2

Conclusies uit de verdere visievorming over het meldkamerdomein

Met betrekking tot het programma GMK moet rekening gehouden met de volgende aspecten, waarbij de
financiële consequenties nog niet (volledig) bekend zijn. Een Transitieakkoord over de Meldkamer van de
Toekomst, waarin afspraken zijn vastgelegd over financiën, aansturing, locatiekeuze en implementatie van de
nieuwe meldkamerorganisatie, is op 16 oktober 2013 ondertekend door vertegenwoordigers van de
verschillende organisaties die betrokken zijn bij de meldkamers, te weten de ministers van Veiligheid &Justitie,
Volksgezondheid, Welzijn, Sport en Defensie, de korpschef van de Nationale Politie, de voorzitters van de
veiligheidsregio's en de voorzitters van de besturen van de Regionale Ambulance Voorzieningen.
In het Transitieakkoord zijn specifieke afspraken gemaakt over de overdracht van middelen. Zo dragen de
veiligheidsregio’s voor de taken van de brandweer landelijk € 42 miljoen structureel bij. Voor de overdracht
van middelen volgt nog een uitwerking waarbij rekening wordt gehouden met de daadwerkelijke overdracht
van personeel, de eventuele verrekening van achterstallig onderhoud en het tijdpad van de taakstelling.
Ingevolge de Tijdelijke Wet Ambulancezorg, van kracht per 1 januari 2013, is de zorg voor het in stand houden
van een meldkamer voor ambulancezorg, als onderdeel van de (gemeenschappelijke) meldkamer, de
Agendapunt B.4 bijlage AB VRHM 26-06-2014

Programmabegroting 2015
Veiligheidsregio Hollands Midden

- 36 -

___________________________________________________________________________
verantwoordelijkheid van de Regionale Ambulancevoorziening (RAV). Hiermee is ook besloten de begrotingen jaarrekening van de meldkamer voor ambulancezorg in Hollands Midden niet meer te verantwoorden
binnen de programmabegroting- en jaarstukken van de VRHM.
4.3

Ontwikkelingen binnen het programma GMK

In 2010 heeft het bestuur op basis van de Businesscase MultiDisciplinaire Intake (MDI) besloten de invoering
van multidisciplinaire intake voor te bereiden. Invoering van ‘geprotocolleerde en geautomatiseerde
multidisciplinaire intake’ zal zowel kwaliteit- als efficiëntiewinst (op termijn € 300.000) opleveren, aldus de
uitkomst van de Businesscase MDI.
9
Door de Meldkamer Ambulancezorg (MKA) wordt sinds mei 2011 gewerkt met het uitvraagprotocol AMPDS /
ProQA. Begin 2012 werd gestart met de voorbereiding van de invoering van gestandaardiseerde
uitvraagprotocollen voor de meldkamers van Politie en Brandweer om medio 2012 een start te kunnen maken
met multidisciplinaire intake. Medio 2012 is het bestuur ingelicht over de noodzaak om tijdelijke maatregelen
te treffen voor het oplossen van personele capaciteitsproblemen op de GMK ‘zolang MDI nog niet volledig is
geïmplementeerd’. Voor de brandweer is begroot dat dit voor 2012 € 155.500, voor 2013 € 277.200 en voor
2014 € 138.600 aan onvoorziene kosten oplevert. Door een verrekening van de hogere personeelslasten met
een meevaller in de materiële kosten zijn de begrote lasten voor 2012 per saldo lager uitgevallen (€ 36.741).
Voor de begrote lasten voor 2013 en 2014 is incidentele dekking gevonden.
De verwachting was evenwel dat MDI medio 2013 volledig zou zijn geïmplementeerd.
Het perspectief op de ontwikkelingen binnen de GMK HM is in 2012 echter ingrijpend gewijzigd door de
ontwikkelingen op het gebied van de vorming van de Nationale Politie (en daarbinnen de regionale eenheid
Den Haag), een landelijke meldkamerorganisatie en de oplevering begin 2013 van het nieuwbouwcomplex ‘De
Yp’ ten behoeve van Politie Haaglanden in de Haagse wijk Ypenburg, waar de gemeenschappelijke
meldkamer Haaglanden inmiddels is ondergebracht.
In het verlengde van het kabinetsbesluit om het aantal meldkamers landelijk terug te brengen tot tien (welk
uitgangspunt tevens is vastgelegd in de Politiewet 2012), wordt besloten om de meldkamer in ‘De Yp’ te
bestemmen tot gemeenschappelijke meldkamer ten behoeve van de regionale eenheid Den Haag (brief 1210770 d.d. 25 september 2012, J.J. van Aartsen en drs. H.J.J. Lenferink aan drs. H.B. Eenhoorn). Deze
nieuwe meldkamer zal voor alle kolommen en voor het gehele verzorgingsgebied van de (politie)eenheid Den
Haag operationeel zijn. Inzet is dat na samenvoeging op termijn wordt gekomen tot een multidisciplinaire
intake op basis van een geprotocolleerd uitvraagsysteem. Hierbij kan eventueel gestart worden met
geprotocolleerde monodisciplinaire intake. Aangegeven is, de regionale eenheid Den Haag in aanmerking te
laten komen om te starten met een pilot multidisciplinaire intake door middel van geprotocolleerd uitvragen,
waarbij het een reële optie is gebruik te maken van het systeem dat in Hollands Midden wordt gebruikt,
ProQA.
Dit betekent dat een volledige implementatie van MDI voor de meldkamer van Hollands Midden medio 2013
niet plaats vindt.
Landelijk is er de actualiteit van de inrichting van een landelijke meldkamerorganisatie. De veiligheidsregio’s
Haaglanden en Hollands Midden zoeken parallel hieraan proactief de samenwerking en zetten zo zelf de
eerste stappen naar een gezamenlijke meldkamer. Deze stappen zijn bedoeld om zo snel mogelijk de
verbetering van de samenwerking, efficiency en kwaliteit, en verlaging van kosten binnen het
meldkamerdomein te realiseren. Er is sprake van een gedeelde ambitie om te komen tot een gezamenlijke
meldkamer, maar benadrukt wordt dat het tot stand brengen een ingewikkeld traject is. Het gaat om het
operationeel samenbrengen van twee maal drie disciplines tot één nieuwe meldkamer, waarvan de huidige
organisatie, inrichting en werkwijzen niet zonder meer op elkaar aansluiten. Het vinden van de aansluiting
vraagt om goed overleg, afstemming en bereidheid om concessies te doen. Alleen dan is efficiënte
samenwerking mogelijk. Om deze samenwerking te onderstrepen en te ondersteunen hebben de
9

Advanced Medical Priority Dispatch System

Agendapunt B.4 bijlage AB VRHM 26-06-2014

Programmabegroting 2015
Veiligheidsregio Hollands Midden

- 37 -

___________________________________________________________________________
veiligheidsdirecties van de veiligheidsregio’s Haaglanden en Hollands Midden gezamenlijk een stuurgroep
gevormd, de stuurgroep Gezamenlijke meldkamers in de Yp, waarin de leden van de veiligheidsdirecties
zitting hebben.
Het Dagelijks Bestuur VRHM heeft ingestemd met het verhuizen van de GMK VRHM naar ‘De Yp’. De
stuurgroep “samenvoeging meldkamers HGL en HM” stuurt aan op een verhuizing van de GMK HM naar ‘De
Yp’ op 1 mei 2014. De eenmalige frictiekosten, op basis van de huidige stand van zaken, zoals verhuizing van
ICT/systemen, bedragen ruim € 545.000. De voorfinanciering van deze kosten komt voor rekening van de
politie en de twee veiligheidsregio’s. Dit betekent dat de politie garant staat voor de helft van het bedrag,
€ 275.000. De resterende € 270.000 komt voor rekening van de beide veiligheidsregio’s, zijnde € 135.000 per
regio. Financieel uitgangspunt is dat bij samenvoeging de structurele kosten van beide meldkamers gelijk
blijven en zo mogelijk dalen. Inmiddels heeft de stuurgroep opdracht gegeven aan financiële experts van alle
betrokken partijen om onderzoek te doen naar de financiële gevolgen van de samenvoeging.
Wij hebben ook ingestemd met het uitvoeren van een pilot gericht op de implementatie van geprotocolleerde
multidisciplinaire intake onder de volgende voorwaarden:
•
Incidentele kosten worden gefinancierd door de LMO (en/of het ministerie van Veiligheid &
Justitie),nadat landelijke instemming voor het uitvoeren van de pilot is verkregen;
•
Structurele kosten vallen binnen de huidige begroting(en) van de meldkamer(s).
In lijn met de begrotingswijziging 2013 worden de ‘Blauwe’ en de ‘Witte’ meldkamer niet meer in de begroting
van de VRHM geraamd. Ingevolge het Aanpassingsbesluit Politiewet 2012 (besluit van 30 november 2012 tot
aanpassing van diverse besluiten aan de Politiewet 2012), waarbij op grond van het gewijzigd artikel 35,
eerste lid van de Wet veiligheidsregio’s de korpschef van het landelijk politiekorps zorg draagt voor het in
stand houden van de meldkamer politie, als onderdeel van de (gemeenschappelijke) meldkamer, is namelijk al
besloten om de begroting- en jaarrekening van de meldkamer Politie HM in het vervolg niet meer te
verantwoorden binnen de programmabegroting- en jaarstukken van de VRHM.
4.4

Taakstelling en bezuinigingen programma Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK)

Op landelijk niveau is besloten om de regionale meldkamers samen te brengen in een Landelijke
Meldkamerorganisatie onder aansturing van de minister voor Veiligheid en Justitie. Vooruitlopend daarop zal
de meldkamer Hollands Midden waarschijnlijk in 2014 worden samengevoegd met de meldkamer Haaglanden
in het gebouw ‘De Yp’. Bij de nationalisering van de meldkamer komen de lasten van de regionale meldkamer
voor onze veiligheidsregio te vervallen. Om de kosten op nationaal niveau te kunnen betalen worden de
budgetten van de onderscheiden kolommen op nationaal niveau afgeroomd. Waarschijnlijk gebeurt dit voor de
brandweerzorg door een korting op het gemeentefonds van, zoals het er nu naar uitziet, circa € 42 miljoen.
Hoe dit voor onze regio uitpakt en wat de effecten per gemeente precies zijn, valt nu nog niet met zekerheid
vast te stellen. In ieder geval heeft een korting op de budgetten, gezien deze ontwikkeling, geen zin.
In de programmabegroting van de GMK is voor 2012, 2013 en 2014 wel dekking voorzien voor facturering op
basis van de ‘gekorte herijkte beheersbegroting’ en de aangekondigde extra benodigde gelden voor de extra
bezetting op de GMK, namelijk door gebruik te maken van een onttrekking aan de daarvoor gevormde
bestemmingsreserve.
De beoogde ontwikkelingen van de GMK moeten dusdanige efficiencyvoordelen opleveren dat het beheer
tenminste tot op het niveau van de kosten binnen de vastgestelde ontwerp-programmabegroting kan worden
uitgevoerd. Invoering van geprotocolleerde en geautomatiseerde multidisciplinaire intake was een
randvoorwaarde voor het behalen van efficiency- en kwaliteitswinst. De samenvoeging van de meldkamers
van Haaglanden en Hollands Midden leidt tot synergievoordelen, afhankelijk van de mate waarin het mogelijk
zal zijn elkaars werkprocessen over te nemen.
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4.5

Lasten en baten

Programma GMK

Begroting
2014

Begroting
2015

2016

Meerjarenraming
2017

2018

DVO

1.413.300

1.433.754

1.433.754

1.433.754

1.433.754

Totaal Lasten

1.413.300

1.433.754

1.433.754

1.433.754

1.433.754

Inwonerbijdrage rode meldkamer
Inwonerbijdrage GHOR in GMK/RCC
Rijksbijdrage (BTW-compensatie)

1.215.000
168.300
30.000

1.234.454
168.300
31.000

1.234.454
168.300
31.000

1.234.454
168.300
31.000

1.234.454
168.300
31.000

Totaal Baten

1.413.300

1.433.754

1.433.754

1.433.754

1.433.754

Saldo voor resultaatbestemming

0

0

0

0

0

Stortingen in reserves
Onttrekkingen aan reserves

-

-

-

-

-

Saldo na resultaatbestemming

0

0

0

0

0

4.6

Toelichting van verschillen ten opzichte van de begroting 2014

De afgesproken methodiek van indexering op de gemeentelijke bijdragen (inwonerbijdrage) wordt in 2015
toegepast. De rijksbijdrage betreft de compensatie voor de niet meer compensabele BTW op de GMK-taken
(als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet Veiligheidsregio’s per 1 oktober 2010).
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5. Programma GHOR
5.1

Algemeen

5.1.1

Plaats en missie van de GHOR

De missie van de GHOR Hollands Midden is ’de onmisbare spil tussen zorg, veiligheid en openbaar bestuur in
(de voorbereiding op) rampenbestrijding en crisesbeheersing’. Deze spilfunctie komt tot uiting in haar taak de
verschillende samenwerkende organisaties goed op elkaar te laten aansluiten tot een soepele keten. De
GHOR bereidt schriftelijke afspraken voor en onderhoudt deze tussen het bestuur VRHM en de in de regio
Hollands Midden werkzame zorginstellingen, zorgaanbieders, RAV en GGD over hun inzet bij de uitvoering
van hun taak bij rampen en crises en de voorbereiding daarop.
Met de komst van de Wet Publieke Gezondheid 2e tranche is de relatie tussen GGD en GHOR verstevigd.
Voor de GHOR HM is een intensievere relatie met de RDOG HM voorbereid. In onze vergadering van
5 september 2013 hebben wij besloten de uitvoering van de geneeskundige hulpverlening te integreren
binnen RDOG HM en deze rechtstreeks en geheel te financieren door een inwonerbijdrage van gemeenten en
niet meer via de begroting van de veiligheidsregio. Het bestuur van de VRHM blijft verantwoordelijk voor het
instellen en in stand houden van de GHOR HM.
Zowel de VRHM als de RDOG HM streven ernaar dat de GHOR haar netwerkfunctie als spil tussen zorg,
veiligheid en openbaar bestuur in (de voorbereiding op) rampenbestrijding en crisesbeheersing blijft vervullen
en als zodanig herkenbaar blijft.
5.1.2

Doelen van de GHOR

Beleidskeuzen van de GHOR zijn gebaseerd op het beleidsplan 2012 - 2015 GHOR HM. Dit beleidsplan sluit
aan bij het Regionaal Beleidsplan 2012 – 2015 van de VRHM. In 2014 wordt gestart met een actualisatie van
het Regionaal Beleidsplan alsook van het Beleidsplan GHOR en ter vaststelling aangeboden aan het bestuur
in 2015. In deze begroting is uitgegaan van de doelen en de strategie uit het Regionaal Beleidsplan 2012 2015. Deze doelen zijn:
•
De kans op gezondheidsrisico’s bij risicovolle gebeurtenissen of risico-objecten is beperkt of zoveel
mogelijk vermeden en het effect van deze risico’s is zoveel mogelijk verminderd;
•
Zorgpartners zijn voorbereid op rampen en crises en leveren goede, toegankelijke en
samenhangende zorg;
•
Geneeskundige hulpverlening bij rampenbestrijding en crisesbeheersing maakt onderdeel uit van de
regionale plannen van de veiligheidsregio;
•
De voorbereiding van de zorgketen sluit aan bij de voorbereiding van de hulpdiensten.
De GHOR realiseert deze doelen door de volgende activiteiten per bedrijfsfunctie:
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1 Adviezen risicobeheersing

2 Afspraken met partners

3 Planvorming
4 Paraatheid

5 Incidentbestrijding
6 Bedrijfsvoering

5.2

Adviseren over geneeskundige maatregelen om risico’s te voorkomen
en / of te verminderen en zelfredzaamheid te vergroten voor:
• Vergunningverlening risicovolle evenementen.
• Risico’s bij grootschalige bouw- en infrastructurele projecten.
• Risicocommunicatie (projectleider voor de VRHM).
Actuele schriftelijke afspraken met zorgpartners en afstemming
hierover met veiligheidspartners over:
• Geneeskundige hulpverlening en de mate van hun voorbereiding op
rampen en crises.
• De (voorbereiding op) continuïteit van zorg bij rampen en crises.
Bijdragen aan multidisciplinaire planvorming en afstemmen met
zorgpartners.
Vakbekwaam maken en houden van operationele GHORfunctionarissen door:
• Afspraken met functionarissen en zorgpartners over de
beschikbaarheid van operationele GHOR-functionarissen.
• Beschikbaar hebben van middelen en informatie.
• Opleiden, Trainen, Oefenen.
Bijdragen aan de bestrijding en de beheersing van multidisciplinaire
incidenten.
• Voldoen aan de kwaliteitseisen van HKZ/ISO.
• Doorontwikkelen van multi-informatievoorziening binnen de VRHM
en aansluiting met de GHOR(-kolom), zowel in warme als in
koude fase.
• Inzet doelgroepgerichte communicatiemix.
• Bijdragen aan Regionaal Beleidsplan (VRHM) 2015-2018.

Landelijke ontwikkelingen

Ontwikkelingen op het beleidsterrein van de GHOR zijn met name:
•

•

•

Vanaf 1 januari 2013 is de TWaz in werking, waardoor de Wvr, Wpg en TWaz nu op elkaar
aansluiten. Belangrijk uitgangspunt is dat de wetgever zorginstellingen en individuele
beroepsbeoefenaren (zoals huisartsen) verantwoordelijk stelt voor de kwaliteit van zorg die zij
leveren onder alle omstandigheden. De gewijzigde wetgevingen leiden tot een goede toegang van
de directeur Publieke Gezondheid (DPG) tot de ‘witte kolom’; de relatie tussen GHOR, RAV en GGD
is hierdoor verstevigd.
De notie van risicobeheersing zal steeds meer plaatsmaken voor het besef 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.
Steeds meer informatie is snel beschikbaar, waardoor filteren en valideren van informatie
belangrijker wordt, ook bij leiding en coördinatie bij het beheersen van crises. Informatiemanagers
voor de GHOR (in de warme fase) worden belangrijker voor het actuele beeld en het gedeeld
geneeskundige beeld. Zij zijn de spil in organisatie van crisisbeheersing: zij hebben kennis over de

Agendapunt B.4 bijlage AB VRHM 26-06-2014

Programmabegroting 2015
Veiligheidsregio Hollands Midden

- 41 -

___________________________________________________________________________

•

•

•

5.3

eigen kolom en processen van de crisispartners. Zij weten waar de informatie te halen, wat relevant
is, hoe te valideren en eenduidig en bondig te delen. Zowel multidisciplinair – met de partners bij
gemeente, politie en brandweer – als monodisciplinair – met de partners in de 'witte keten'.
Op landelijk niveau is de Landelijke Slachtoffer Informatie Systematiek (SIS) ontwikkeld, waarin de
verwanteninformatie is geregeld. Voor dit gemeentelijk proces is uitgegaan van zelfredzaamheid van
het grootste deel van de bevolking. Er wordt ingezet op registratie van gewonden en dodelijke
slachtoffers of anderszins niet-zelfredzame. De GHOR is verantwoordelijk voor het aanleveren van
deze slachtoffergegevens.
De landelijke visie op het leveren van bijstand in de acute fase door de GHOR wordt herzien. Deze
visie heeft gevolgen voor de Geneeskundige Combinatie in Hollands Midden en de samenwerking
en de rol met het Nederlandse Rode Kruis betreffende de SIGMA.
Behoefte aan een meer output gerichte sturing door de maatschappelijke context waarin
overheidsuitgaven kritisch worden bekeken, de verantwoordelijkheid van burgers en bedrijven niet
langer door de overheid wordt opgepakt en het besef dat sommige risico’s onvermijdelijk zijn. Aan de
orde is meer: wat zijn de risico’s, hoe groot is de kans dat het risico zicht voordoet en wat zijn dan de
gevolgen?
Ontwikkelingen in het programma GHOR

De GHOR heeft haar taken georganiseerd in de volgende bedrijfsfuncties: Adviezen risicobeheersing
(risicobeheersing gebouwde omgeving en vergunningverlening evenementen), Adviezen en afspraken
zorgpartners, Planvorming, Parate GHOR-organisatie en Operationele inzet. Belangrijke ondersteunende
bedrijfsfuncties zijn Informatiemanagement, Communicatie, Financiën en Kwaliteit.
5.3.1

Adviezen risicobeheersing

Positie GHOR
De GHOR vervult een netwerkfunctie. Om een goed advies te formuleren treedt de GHOR op als
kennismakelaar en vormt het loket van en voor de witte kolom. De GHOR is verantwoordelijk om tijdig in de
witte keten kennis en kunde over de gezondheidskundige en geneeskundige aspecten te halen en te brengen
(signaalfunctie) die nodig zijn voor zowel het geneeskundig proces en de zorgcontinuïteit, als de veiligheid van
de hulpverleners en de zelfredzaamheid van kwetsbare groepen. De verantwoordelijkheid voor de juistheid
van deze kennis en kunde ligt bij de ketenpartners.
Regionaal Risico Profiel (RRP)
In 2014 wordt gestart met de actualisatie van het Regionaal Risico Profiel, waaraan de GHOR bijdraagt. Het
RRP is de basis voor het Regionaal Crisisplan en het Regionaal Beleidsplan. Het RRP wordt in 2015 opnieuw
vastgesteld.
Adviezen risicobeheersing gebouwde omgeving
Als partner van de VRHM heeft de GHOR een taak in het adviseren en het leveren van een bijdrage aan
risicobeheersing bij grootschalige bouw- en infrastructurele projecten. Voor de VRHM en daarmee ook de
GHOR, is dit een belangrijk werkgebied. Het is belangrijk dat de VRHM en dus ook de GHOR, zo vroeg
mogelijk betrokken wordt bij de advisering.
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Adviezen vergunningverlening bij publieksevenementen
De GHOR adviseert gemeenten bij het verlenen van vergunningen voor evenementen. Vooral bij de risicovolle
evenementen is de GHOR actief betrokken bij de voorbereidingen hierop en draagt zij bij aan de uitvoering
van het bestuurlijk vastgestelde Kader Evenementenveiligheid. Samen met politie, brandweer en gemeenten
wordt gekeken op basis van welke veiligheidsvoorschriften vergunningen voor risicovolle evenementen
kunnen worden verleend. De GHOR stemt de adviesaanvraag af met de GGD en de RAV HM. Ook heeft de
GHOR hierover contact met Meldkamer Ambulancezorg, ziekenhuizen en huisartsenposten in Hollands
Midden. Het zorgadvies van deze partners wordt door de GHOR geïntegreerd en ingebracht in het advies van
de VRHM aan gemeenten. Wanneer bij een risicovol evenement de GHOR uit veiligheidsoverwegingen de
inzet van een Officier van Dienst – Geneeskundig (OvDG) adviseert, belast de GHOR de kosten van deze
OvDG-inzet door aan de gemeente die het advies heeft aangevraagd.
Voor de reguliere evenementen biedt de GHOR een standaardadvies, dat gemeenten zonder verdere
tussenkomst van de GHOR in hun vergunningverlening kunnen overnemen. In 2013 is de GHOR bij 142
adviesaanvragen betrokken ten opzichte van 168 in 2012 en 95 in 2011. Voor 2015 gaat de GHOR ervan uit
dat het aantal adviesaanvragen zich stabiliseert.
Risicocommunicatie
Het bestuur van de veiligheidsregio is verantwoordelijk voor informatieverschaffing aan burgers over risico’s in
hun leefomgeving. Voor de VRHM is de GHOR projectleider risicocommunicatie.
5.3.2

Adviezen en afspraken zorgpartners

Taken in de geneeskundige hulpverlening
De GHOR bereidt en onderhoudt schriftelijke afspraken tussen het bestuur VRHM en zorgpartners die een
taak hebben in de geneeskundige hulpverlening. Deze afspraken zijn onderdeel van het Regionaal Crisisplan.
Ook in 2015 draagt de GHOR zorg voor actualiteit in deze afspraken en streeft zij naar de aansluiting van de
rampenopvangplannen van de zorgpartners op de plannen van andere zorginstellingen en op de plannen van
de veiligheidsregio. De landelijke visie van het Veiligheidsberaad over slachtofferinformatie systematiek bij
rampen en crises wordt door de GHOR meegenomen bij de afspraken die met veiligheidspartners in de regio
worden gemaakt. De slachtofferinformatiesystematiek tijdens rampen en crises is er alleen op gericht
verwanten snel te kunnen informeren over de verblijfplaats van niet zelfredzame slachtoffers en gaat uit van
de zelfredzaamheid van slachtoffers. De fysieke samenvoeging van meldkamers Hollands Midden en
Haaglanden in de toekomst leidt tot gewijzigde werkwijzen, waarover afspraken met de GHOR worden
vastgelegd.
Zorgcontinuïteit
Naast afspraken over taken in de geneeskundige hulpverlening, worden tevens afspraken gemaakt en
beheerd met zorgpartners over continuïteit van zorg: zorgpartners dienen maatregelen te nemen om de
kwaliteit van hun zorgverlening onder alle omstandigheden te garanderen. Dus ook ten tijde van een ramp of
crisis. Juist bij de zorginstellingen, waar in het algemeen de meeste minder- of niet zelfredzamen zitten, zijn
vaak de eerste slachtoffers te verwachten. Een adequate voorbereiding door de zorginstellingen kan bij een
ramp of crisis veel (persoonlijke) schade beperken. In 2015 worden, naast de al bestaande afspraken met
verpleeg- en verzorgingshuizen, gehandicaptenzorg en een deel van de thuiszorg, ook afspraken gemaakt en
beheerd met GGZ-instellingen in de regio Hollands Midden. De GHOR stimuleert deze partners te beschikken
over een zorgcontinuïteitsplan. Dit doet de GHOR door ze de tools en de kennis in handen te geven die nodig
zijn voor het opstellen van een gedegen zorgcontinuïteitsplan. Deze tools en kennis reikt de GHOR aan door
individuele gesprekken met zorginstellingen en met collectieve kennisbijeenkomsten. In deze
kennisbijeenkomsten brengt de GHOR alle nodige partijen bij elkaar uit de veiligheidssector en de zorgsector
(voor meer informatie zie de paragraaf Kennis delen)
De GHOR informeert en stimuleert zorginstellingen hun gegevens te registreren in GHOR4all. GHOR4all is de
internetapplicatie met gegevens over de zorgcontinuïteit. Dit heeft als doel om bij een ramp of crisis snel
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inzicht te krijgen in de ligging van de zorginstellingen, hun cliëntpopulatie en de mate waarin zij zijn
voorbereid. Afspraken worden periodiek met de partners geëvalueerd en indien nodig herzien.
Kennis delen
De GHOR wil haar kennis actief delen met haar partners, zodat zij zich optimaal kunnen voorbereiden op
rampen en crises. In 2015 zet de GHOR haar initiatief voort, waarbij zij bijeenkomsten gericht op kennisdeling
organiseert op lokaal en regionaal niveau tussen brandweer, politie, zorginstellingen, (lokaal) bestuur, GGD en
GHOR. Dit initiatief sluit ook aan bij de behoefte van gemeenten die de integrale verantwoordelijkheid hebben
voor lokaal gezondheidsbeleid en lokaal veiligheidsbeleid. Veiligheid en gezondheid hebben vele raakvlakken
met elkaar. Op deze raakvlakken is nauwe samenwerking nodig, met behoud van een transparante
bestuurlijke verantwoordelijkheidsverdeling. Het realiseren van deze samenwerking is de kernopgave van de
DPG. Ook adviseert de GHOR het opleiden, trainen en oefenen van rampenopvangplannen door de
zorgpartners en zoekt actief naar synergie met haar eigen OTO-programma voor operationele GHORfunctionarissen.
Monitoren van het voorbereid zijn van zorgpartners
Om te beoordelen of de regio voldoende ‘crisisproof’ is, inventariseert en analyseert de GHOR de mate waarin
zorginstellingen zich hebben voorbereid op crisisomstandigheden. De GHOR informeert het bestuur VRHM
hierover. De GHOR gebruikt hiervoor gegevens uit de applicatie GHOR4all, de verantwoording van de
zorginstelling in hun jaarverslagen en informatie uit relatiegesprekken en overleggen.
Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ)
Een bijzondere positie neemt het ROAZ in. Ziekenhuizen, die ook als traumacentrum zijn aangewezen,
moeten een Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) organiseren. Basisziekenhuizen, topklinische
ziekenhuizen, academische ziekenhuizen, GGZ-instellingen, RAV en huisartsenposten nemen deel aan dit
overleg. De opdracht van het ROAZ is ervoor te zorgen dat de patiënt met een acute zorgvraag zo snel
mogelijk op de juiste plaats adequate zorg geboden krijgt.
Afspraken met omliggende GHOR-regio’s
In de Strategische agenda voor de veiligheidsregio’s van het Veiligheidsberaad (2013) is uitgewerkt hoe de
veiligheidsregio’s samen kunnen zorgen voor versterking en verbetering van de veiligheidsregio. Aangegeven
zijn thema’s waar 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.
In de samenwerking met andere GHOR-regio’s kan de GHOR Hollands Midden kennis en kunde delen en
tevens ook leren. Op deze manier vergroot de GHOR haar lerend vermogen en gaat zij efficiënter om met het
beschikbare budget en mensen. Daarnaast is het gewenst met omliggende GHOR-regio’s afspraken te maken
over samenwerking op het gebied van voorbereiding en inzet van mensen, middelen en informatie bij de
incidentbestrijding.
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5.3.3

Multidisciplinaire planvorming

De GHOR is betrokken bij de ontwikkeling van regionale plannen, zoals het Regionaal Crisisplan (RCP). In
2014/2015 wordt gestart met een actualisatie hiervan en het wordt in 2015 ter vaststelling aan het bestuur
aangeboden.
De GHOR draagt bij aan operationele plannen door het leveren van advies: GHOR-deel of GHOR-paragraaf.
Daarnaast levert de GHOR een bijdrage aan convenanten die de VRHM met partners sluit. De doelstellingen
en activiteiten van de VRHM liggen vast in werkplannen. De GHOR verbindt zich hieraan. De GHOR betrekt
bij de planvorming van de VRHM de deskundigheid van haar zorgpartners en stemt vervolgens de
multidisciplinair gemaakte afspraken af met deze zorgpartners. De GHOR neemt deel aan multidisciplinaire
overleggen over (operationele) plannen en VRHM-convenanten.
5.3.4

Parate GHOR-organisatie

Opleiden, Trainen, Oefenen (OTO)
De GHOR bewaakt de aansluiting tussen de doelen en de OTO-activiteiten van de operationele GHORfunctionarissen enerzijds en het Opleiden, Trainen, Oefenen binnen de zorginstellingen anderzijds.
Opleidingen, Trainingen en Oefeningen door de GHOR worden standaard geëvalueerd. Verbetermaatregelen
worden geregistreerd en uitgevoerd.
De basis voor het OTO-programma in 2015 is het Beleidsplan OTO van de VRHM en het Beleidsplan OTO
van de GHOR. Voor 2015 stelt de GHOR een werkplan op dat door het Dagelijks Bestuur wordt vastgesteld.
Geneeskundige Combinatie (GNK-c)
De GNK-c is het operationeel samenwerkingsverband van een ambulanceteam en een SIGMA-team. Het
landelijk beleid voor grootschalige geneeskundige bijstand wordt herzien. De GHOR Hollands Midden neemt
deel aan de landelijke klankbordgroep Bijstandsverlening, waarin de rol van de GNK-c’s en meer specifiek de
rol van de SIGMA wordt uitgewerkt. De GHOR maakt in 2015 op basis van de landelijke visie afspraken met
omliggende regio’s voor het leveren van bijstand. Op dit moment is het onduidelijk wat de financiële gevolgen
zijn van het nieuwe beleid over bijstandsverlening en wanneer dit nieuwe beleid wordt geïmplementeerd. De
GHOR gaat ervan uit dat de structurele kosten van het nieuwe beleid niet hoger zijn dan de huidige kosten
van de GNK-c. Landelijke vaststelling en implementatie van het nieuwe beleid is vertraagd. Hierdoor moet de
GHOR aanvullende afspraken maken over de stalling van de GNK-c, met het risico dat de GHOR te maken
krijgt met hogere kosten.
5.3.5

Operationele inzet

Operationele inzet is de adequate en de efficiënte beheersing en bestrijding van incidenten. De GHOR heeft
een coördinerende rol bij de opschaling van de zorgketen. Tevens heeft zij een regisserende taak bij
grootschalige incidenten over de geneeskundige en gezondheidskundige aspecten ervan.
De kwaliteit van het voorbereidende werk van de GHOR en haar zorgpartners wordt tijdens een inzet
zichtbaar. Op basis van evaluaties worden ‘lessons learned’ geformuleerd. Verbeteracties komen aan de orde
in overleg met de partners en/of operationele functionarissen, worden vervolgens toegepast en gemonitord.
De GHOR-kosten van een inzet van GRIP 1 en GRIP 2 zijn voor rekening van de GHOR; de kosten van een
GRIP 3 en GRIP 4 belast de GHOR door aan de gemeente(n) waar het incident heeft plaatsgevonden.
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5.3.6

Bedrijfsvoering

Het doel van het GHOR-kwaliteitsmanagementsysteem is bij te dragen aan sturing en verbetering van de
uitvoering van GHOR-taken. De GHOR werkt vanaf 2006 met een gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem, gebaseerd op de Plan-Do-Check-Act cyclus. Het kwaliteitsmanagementsysteem gaat uit van drie
pijlers: proces-, prestatie- en verbetermanagement. Bij het prestatiemanagement gaat het om op het sturen
van output. Waar mogelijk richt de GHOR zich op het beperken van risico’s en effecten van deze risico’s. De
GHOR streeft ernaar de haalbare (maatschappelijke) effecten zichtbaar te maken die zij wil bereiken met haar
inspanningen. In de Strategische agenda veiligheidsregio’s van het Veiligheidsberaad (2013) wordt gestreefd
naar een uniform kwaliteitssysteem. De GHOR wil hierbij zoveel mogelijk aansluiten om de vergelijkbaarheid
en leerervaringen met risicogerichtheid te vergroten.
Vanuit de GHOR wordt voor informatievoorziening in 2015 ingezet op:
•
het doorontwikkelen van de netcentrische werkwijze en het beter laten aansluiten van de GHORmonokolom op de hoofdstructuur;
•
het doorontwikkelen van de multi-informatiemanagement binnen VRHM, onder andere door het
opstellen van een architectuur om inhoudelijke sturing te geven aan de ontwikkeling van de multiinformatiemanagement en een vooronderzoek naar de mogelijkheden tot het verbeteren van het
gedeeld geografisch beeld in de koude en warme fase ten behoeve van de risicobeheersing en de
incidentbeheersing.
De GHOR heeft met betrekking tot communicatie contacten met veel verschillende zorgpartners en
veiligheidspartners. Bij deze partners is een verschil in de mate waarin zij de GHOR kennen en/of het niveau
van samenwerken met de GHOR. Dit heeft invloed op de manier van communiceren met deze verschillende
partners. De GHOR streeft naar (h)erkenning van de toegevoegde waarde van de GHOR bij de partners en
het verhogen van de waardering van de GHOR. De communicatiemiddelenmix wordt hiervoor doelgroepgericht ingezet.
In 2014/2015 wordt gestart met het opstellen van het Regionaal Beleidsplan VRHM 2016-2019, dat het plan
voor de periode van 2012-2015 vervangt. De GHOR wil hier actief aan bijdragen. Tevens vormt dit Regionale
Beleidsplan input voor de actualisatie van het Beleidsplan GHOR 2015-2018.
5.4

Taakstelling en bezuinigingen programma GHOR

Na vaststelling van de gewijzigde gemeenschappelijke regelingen VRHM en RDOG HM zullen de besturen
van beide organisaties een begrotingswijziging voor het programma GHOR voor 2014 vaststellen, die
doorwerkt in 2015. Met deze begrotingswijziging worden de bezuinigingsdoelstellingen voor de GHOR voor
2014 gerealiseerd. De GHOR wordt dan rechtstreeks en geheel gefinancierd door een inwonerbijdrage van
gemeenten en niet meer via de begroting van de veiligheidsregio (met inwoner- en rijksbijdragen). Na
vaststelling van de begroting 2015 zal ook, als gevolg van de gewijzigde gemeenschappelijke regelingen, een
administratieve begrotingswijziging voor 2015 aan de besturen worden voorgelegd.
Voorliggende begroting 2015 is gebaseerd op het vigerend beleid. De bezuinigingsopdracht van 5,31%
bedraagt € 35.300, of € 0,046 cent per inwoner. Deze bezuinigingsopdracht neemt de GHOR op als
taakstelling in haar begroting 2015.
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5.5

Lasten en baten

Programma GHOR

Begroting
2014

Begroting
2015

Meerjarenraming
2017

2016

2018

DVO
Huisvesting, ICT
Overige (buitenlandreis)
Projectkosten

2.023.000
41.000
24.000
134.000

1.981.102
41.000
24.000
48.000

1.981.102
41.000
24.000
48.000

1.981.102
41.000
24.000
48.000

1.981.102
41.000
24.000
-

Totaal Lasten

2.222.000

2.094.102

2.094.102

2.094.102

2.046.102

Rijksbijdragen
Gemeentelijke bijdragen

1.423.000
665.000

1.407.257
638.845

1.407.257
638.845

1.407.257
638.845

1.407.257
638.845

Totaal Baten

2.088.000

2.046.102

2.046.102

2.046.102

2.046.102

134.000

48.000

48.000

48.000

0

-

-

-

-

-

Onttrekkingen aan reserves
- Project Informatiemanagement
- Project OvDG
- Project Witte kaart/Sharepoint

-20.000
-48.000
-66.000

-48.000
-

-48.000
-

-48.000
-

-

Saldo na resultaatbestemming

0

0

0

0

0

Incidentele lasten
Project Informatiemanagement
Project OvDG
Project Witte kaart/Sharepoint

20.000
48.000
66.000

48.000
-

48.000
-

48.000
-

-

Onttrekkingen aan reserves
- Project Informatiemanagement
- Project OvDG
- Project Witte kaart/Sharepoint

-20.000
-48.000
-66.000

-48.000
-

-48.000
-

-48.000
-

-

0

0

0

0

0

Saldo voor resultaatbestemming
Stortingen in reserves

Saldo projecten

5.6

Toelichting van verschillen ten opzichte van de begroting 2014

De taakstelling is in mindering gebracht op de post DVO. De kosten van enerzijds huisvesting/ICT en
anderzijds de buitenlandse reis zijn buiten het bedrag van de DVO gehouden.
Risico’s
Op dit moment is het onduidelijk wat de financiële gevolgen zijn van het nieuwe beleid over bijstandsverlening
en wanneer dit nieuwe beleid wordt geïmplementeerd. Landelijke vaststelling en implementatie van het
nieuwe beleid is vertraagd. Hierdoor moet de GHOR aanvullende afspraken maken over de stalling van de
GNK-c in Gouda. Een tijdelijke huurovereenkomst in 2015-2017 voor de stalling van de GNK in Gouda bij een
commerciële partij (in plaats van de brandweer Gouda) kan leiden tot hogere kosten voor de GHOR. Het risico
van met name hogere stallingskosten wordt geschat op € 20.000.
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6. Programma Veiligheidsbureau
6.1

Algemeen

Het Veiligheidsbureau heeft een coördinerende rol in het initiëren, faciliteren en monitoren van de
multidisciplinaire samenwerking en besluitvorming binnen de VRHM, zodat de VRHM haar rol als (strategisch)
adviesorgaan op het terrein van de rampenbestrijding en crisisbeheersing en integrale veiligheid optimaal kan
vervullen. Afgeleid van missie en visie van de veiligheidsregio en de doelstellingen van de veiligheidsdirectie
zijn de doelstellingen voor het Veiligheidsbureau de volgende:
•
de voorbereiding en bewaking van het ambtelijke en bestuurlijke besluitvormingsproces en de
regievoering betreffende de implementatie, monitoring en borging van genomen besluiten;
•
het stimuleren en toezien op de multidisciplinaire en integrale voorbereiding van de adviezen aan
hoofdenoverleg, veiligheidsdirectie en bestuur;
•
het Veiligheidsbureau is de front-office van de veiligheidsregio waar bestuur, medewerkers uit de
kolommen en netwerkpartners terecht kunnen met vragen en informatie over de bestuurlijke
besluitvorming, onderliggende documenten en (beleids)activiteiten binnen de veiligheidsregio;
•
de voorzitter en de directeur van de VRHM worden ondersteund bij de landelijke en provinciale
overleggen op Veiligheidsregio gebied.
Het Veiligheidsbureau heeft twee formatieplaatsen en is voor wat betreft de personele bezetting geïntegreerd
met het bureau Beleid & Strategie van de concernstaf van de brandweer (ook twee formatieplaatsen).
Hiervoor is in 2011 gekozen om redenen van een verminderde kwetsbaarheid, eenduidigere ondersteuning
van de regionaal commandant-directeur veiligheidsregio en de ontwikkeling van ontkleuring van de
concernstaf van de brandweer naar een concernstaf voor de veiligheidsregio. Uiteraard is er wel een
duidelijke scheiding van taken en verantwoordelijkheden en blijft het Veiligheidsbureau als
organisatieonderdeel van de veiligheidsregio bestaan en ook als zodanig herkenbaar.
De veiligheidsregio vervult een regionale kassiersfunctie voor de gemeentelijke bijdragen aan Slachtofferhulp
Nederland en het Rode Kruis. Hierover heeft de VRHM convenanten met de betrokken partijen afgesloten.
Met ingang van het begrotingsjaar 2015 is de kassiersfunctie voor het convenant Rode Kruis, gelet op de
inhoudelijke, beleidsmatige aansluiting van deze taak, ondergebracht bij het programma Oranje Kolom en niet
meer bij het programma Veiligheidsbureau.
6.2

Ontwikkelingen binnen het programma Veiligheidsbureau

Naast de reguliere werkzaamheden en financiële ontwikkelingen zoals hierboven beschreven zal er in 2015
extra aandacht zijn voor onder andere:
•
het opstellen van het wettelijke planfiguren (regionaal risicoprofiel, beleidsplan en crisisplan). Op
basis van het Wet veiligheidsregio’s dienen deze planfiguren per vier jaar te worden vastgesteld;
•
het invulling geven aan de verbeterpunten uit de landelijke evaluatie van de Wet veiligheidsregio’s
(o.a. versterken rol gemeentebesturen);
•
het versterken van een effectieve en efficiënte multidisciplinaire samenwerking, mede naar
aanleiding van veranderende relaties en nieuwe ontwikkelingen (o.a. nationalisering politie, LMO,
GHOR).
6.3

Taakstelling en bezuinigingen programma Veiligheidsbureau

De kosten van het programma Veiligheidsbureau worden gedragen door een inwonerbijdrage (tweederde
deel; oorspronkelijk via de bijdragen van brandweer en GHOR) en de politie (eenderde deel).
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Na het realiseren van de structurele bezuinigingstaakstelling van 10% in 2014, dient in 2015 een aanvullende
bezuinigingstaakstelling van 5,31% te worden gerealiseerd. Om dit te bereiken zullen de uitgaven voor
bestuursvergaderingen nog verder worden versoberd.
6.4

Lasten en baten

Programma Veiligheidsbureau

Begroting
2014

Begroting
2015

2016

Meerjarenraming
2017

2018

Kassiersfunctie (SH)
Veiligheidsbureau

201.000
211.000

148.082
205.496

148.082
205.496

148.082
205.496

148.082
205.496

Totaal Lasten

412.000

353.578

353.578

353.578

353.578

Rijksbijdragen
Gemeentelijke bijdragen
Bijdrage van Politie Hollands Midden

10.000
336.000
66.000

10.000
277.578
66.000

10.000
277.578
66.000

10.000
277.578
66.000

10.000
277.578
66.000

Totaal Baten

412.000

353.578

353.578

353.578

353.578

Saldo voor resultaatbestemming

0

0

0

0

0

Stortingen in reserves
Onttrekkingen aan reserves

-

-

-

-

-

Saldo na resultaatbestemming

0

0

0

0

0

6.5

Toelichting van verschillen ten opzichte van de begroting 2014

De kosten en opbrengsten zijn geïndexeerd zoals vermeld in de begrotingsuitgangspunten uit hoofdstuk 1.
De ‘kassiersfunctie’ voor het convenant Rode Kruis wordt met ingang van 2015 overgeheveld naar de
Oranjekolom (Bureau BGC). De taakstelling is verwerkt op de post Veiligheidsbureau.
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7. Programma Oranjekolom
7.1

Algemeen

De aan de gemeenschappelijke regeling VRHM deelnemende gemeenten bundelen hun krachten op het
gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing. Dit gebeurt in operationele zin en in hun advisering aan het
AB en/of DB. De gemeenten werken steeds meer samen op het gebied van de rampenbestrijding en
crisisbeheersing. Als Oranje Kolom hebben frequent overleg met elkaar, zowel in plenair verband als op
districtsniveau. Diverse specialistische functies in de gemeentelijke en/of regionale crisisbeheersingsorganisaties worden ingevuld op basis van regionale ‘pools’, met een piketverplichting en -vergoeding. In de
VRHM is de wettelijk voorgeschreven functie van coördinerend functionaris uitgewerkt. Hij is belast met de
coördinatie van de maatregelen en voorzieningen die de gemeenten treffen met het oog op een ramp of crisis.
In de bestuurlijke rapportages en in het jaarbericht legt hij rekening en verantwoording af aan het AB over het
gevoerde beleid en beheer in zijn rol als coördinerend functionaris en over de werkzaamheden die uitgevoerd
worden door het Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing (BGC), dat hem ondersteunt bij zijn taken.
7.2

Ontwikkelingen binnen het programma Oranjekolom

In het Regionaal Beleidsplan 2012 – 2015 van de VRHM is de versterking gemeentelijke kolom één van de
vier beleidsprioriteiten. De daarin beschreven resultaten en actiepunten zijn ook in 2015 leidend voor de
Oranjekolom. Dit wordt uitgewerkt in het Werkplan 2015 als vierde jaarschijf.
Samengevat gaat het in het Regionaal Beleidsplan om de volgende thema’s:
•
De gemeentelijke (crisisbeheersings)processen dienen op orde te zijn met het oog op de vereisten in
de Wet veiligheidsregio’s en de daaruit voortvloeiende kwaliteitsbesluiten. Het in 2012 vastgestelde
Regionaal Crisisplan is daarbij leidend;
•
Versterking van de Oranje Kolom vindt plaats doordat alle gemeenten voldoen aan het vastgestelde
gemeentelijk normenkader;
•
De coördinerend functionaris zorgt in samenwerking met de gemeenten en het BGC voor de
doorontwikkeling van de volgende zaken:
normenkader;
crisiscommunicatie;
opleiden, trainen en oefenen;
samenwerking en poolvorming.
7.2.1

Normenkader gemeentelijke kolom

Op 31 maart 2011 is het normenkader Oranjekolom vastgesteld door het AB. Per 1 januari 2014 voldoen alle
gemeenten aan dit normenkader. Na de nulmeting in 2010 en de 1-meting in 2012 is in 2014 een uitgebreide
e
2 meting uitgevoerd. Op basis daarvan is de stand van zaken opgemaakt.
In opdracht van het Veiligheidsberaad is door de commissie-Bruinooge in het boekje Bevolkingszorg op Orde
een eigentijdse visie op de bevolkingszorg beschreven. Deze visie is ook voor de gemeenten in Hollands
Midden leidend bij de verdere ontwikkeling van de bevolkingszorgprocessen. Centrale thema’s zijn
zelfredzaamheid en burgerparticipatie.
In 2015 wordt besluitvorming over de toekomst van de bevolkingszorgprocessen voorbereid. Gekoppeld
hieraan is het logisch om het in 2011 vastgestelde regionale normenkader aan te passen aan de nieuwe
inzichten en organisatiestructuren. In het Werkplan 2015 van de Oranje Kolom wordt hier dan ook veel
aandacht aan besteed.
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7.2.2

Professionaliseren crisiscommunicatie

In 2013 is door het AB het plan van aanpak Doorontwikkeling professionalisering tweede fase vastgesteld. De
uitvoering hiervan vraagt ook in 2015 de nodige aandacht van zowel gemeenten als het BGC. Steeds vaker
wordt door de individuele gemeenten een beroep gedaan op de specifieke deskundigheid van de regionale
pools van crisiscommunicatieadviseurs. Het actueel houden van hun kennis en geoefendheid is een
randvoorwaarde voor succesvol opereren en vormt daarom ook in 2015 een basistaak van het BGC.
7.2.3

Opleiden, trainen en oefenen (OTO)

De productcatalogus OTO is ontwikkeld en wordt jaarlijks aangepast. Ook het monobeleidsplan voor opleiden,
trainen en oefenen is uitgewerkt en fungeert als basis voor het handelen. Gezien de voortgaande
ontwikkelingen op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing wordt OTO voortdurend aangepast.
7.2.4

Organisatiebureau, gemeentelijk crisisbeheersing en invulling CGS

Het BGC kent in 2015 3,55 formatieplaatsen. De bezetting is gelijk aan de formatie. De (deeltijd) functie van
coördinerend functionaris wordt ingevuld door een externe functionaris. De taken van het hoofd BGC worden,
in samenspraak met de coördinerend functionaris, uitgevoerd door het hoofd van de afdeling Planvorming. De
capaciteit hiervoor drukt niet op de formatie van het BGC.
7.3

Taakstelling en bezuinigingen programma Oranjekolom (BGC)

Ten aanzien van de kosten en dekking voor de Oranjekolom wordt de gedragslijn van 2014 gecontinueerd. De
reguliere kosten van de door de gemeente te bekostigen activiteiten als bureaukosten, gemeentelijke piketten,
het opleiden-trainen-oefenen van de teams bevolkingszorg en het alarmsysteem worden gedekt uit de
inwonerbijdragen. In 2014 is de personeelsformatie van het BGC uitgebreid met een piketcoördinator voor 8
uren per week.
De kosten van de (deeltijd) functie van coördinerend functionaris worden gedekt uit de uitkering van de BDUR.
Ruim 90% van de lasten van het BGC betreffen vaste kosten van salarissen, gemeentelijke piketten en
kapitaallasten.
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7.4

Lasten en baten

Programma Oranje Kolom

Begroting
2014

Begroting
2015

2016

Meerjarenraming
2017

2018

Kassiersfunctie (RK)
BGC
Coördinerend functionaris
Gemeentelijke piketten
Bevolkingszorg
Opleiden/training piketten Bev. zorg
Overige kosten
Belsysteem
E-learning en bijeenkomsten
Scan gemeentelijke processen
Projectkosten

195.000
62.000

29.797
195.000
67.000

29.797
195.000
67.000

29.797
195.000
67.000

29.797
195.000
67.000

118.000
30.000
12.000
21.000
15.000
37.500
147.500

118.000
30.000
6.000
21.000
15.000
147.375

118.000
30.000
6.000
21.000
15.000
-

118.000
30.000
6.000
21.000
15.000
-

118.000
30.000
6.000
21.000
15.000
-

Totaal Lasten

638.000

629.172

481.797

481.797

481.797

Rijksbijdragen
Gemeentelijke bijdragen
Bijdragen van derden (e-learning)
Belsysteem OOVAlert
Onttrekking Voorz.
Kwaliteitsverbetering

68.000
370.000
15.000
-

67.000
399.797
15.000
-

67.000
399.797
15.000
-

67.000
399.797
15.000
-

67.000
399.797
15.000
-

37.500

-

-

-

-

Totaal Baten

490.500

481.797

481.797

481.797

481.797

Saldo voor resultaatbestemming

147.500

147.375

0

0

0

-

-

-

-

-

-147.500

-147.375

-

-

-

0

0

0

0

0

Incidentele lasten
- Versterking Gemeentelijke kolom

147.500

147.375

-

-

-

Onttrekkingen aan reserves
- Versterking Gemeentelijke kolom

-147.500

-147.375

-

-

-

0

0

0

0

0

Stortingen in reserves
Onttrekkingen aan reserves
- Versterking Gemeentelijke kolom
Saldo na resultaatbestemming

Saldo projecten

7.5

Toelichting van verschillen ten opzichte van de begroting 2014

De kosten en opbrengsten zijn geïndexeerd zoals vermeld in de begrotingsuitgangspunten uit hoofdstuk 1. De
‘kassiersfunctie’ voor het convenant Rode Kruis wordt met ingang van 2015 overgeheveld van het programma
Veiligheidsbureau naar het programma Oranjekolom. Hierop is de taakstelling in mindering gebracht.
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Paragrafen
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Algemeen
Het Besluit BBV vereist dat in de begroting en in de jaarrekening diverse paragrafen worden opgenomen die
een dwarsdoorsnede bieden van de jaarstukken. De bedoeling is daardoor snel inzicht te verkrijgen en de
financiële positie op de korte en lange termijn te kunnen beoordelen.
Voor de VRHM zijn de volgende paragrafen van toepassing: weerstandsvermogen en risicobeheersing,
onderhoud kapitaalgoederen, financiering, bedrijfsvoering en verbonden partijen. De paragrafen lokale
heffingen en grondbeleid zijn voor de VRHM niet van toepassing.

1 Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing (artikel 11 BBV)
1.1

Algemeen

Volgens artikel 16 van de financiële verordening worden in de paragraaf weerstandsvermogen aangegeven:
1.
de risico’s van materieel belang en een inschatting van de kans dat deze risico’s zich voordoen;
2.
het weerstandsvermogen en in hoeverre schade en verliezen als gevolg van risico’s van materieel
belang met het weerstandsvermogen kunnen worden opgevangen.
In de afgelopen jaren heeft de VRHM (inclusief GR Regionale Brandweer en GHOR Hollands Midden) de
gedragslijn gehanteerd om de laatst vastgestelde risicoparagraaf te actualiseren en een gelijkluidende
paragraaf op te nemen in het jaarbericht en in de begroting omdat deze in dezelfde vergadering worden
vastgesteld. In de derde bestuursrapportage van het dienstjaar worden de risico’s tussentijds beoordeeld. In
de afgelopen jaren werd een groot aantal risico’s benoemd waarbij de omvang en de kans niet altijd konden
worden geduid. De provincie Zuid-Holland heeft gevraagd de risico’s te kwantificeren. Medio 2015 zal een
nota inzake risico’s en risicomanagement aan het AB ter vaststelling worden voorgelegd.
Met de vorming van de VRHM per 1 januari 2011 zijn twee aspecten op dit thema gewijzigd. Enerzijds is de
omvang in de exploitatie aanzienlijk toegenomen en zou mogen worden verwacht dat dezelfde risico’s bij een
grotere omzet beter te managen zouden moeten zijn. Anderzijds is in de financiële verordening een opdracht
opgenomen dat binnen twee jaar na regionalisering een nota reserves moet worden vastgesteld waarin
risico’s, weerstandsvermogen, weerstandscapaciteit en reservepositie voor de resterende planperiode in
samenhang met elkaar worden bezien. Deze nota is vastgesteld in de vergadering van het AB van 28 juni
2012 en gewijzigd door het AB van 28 maart 2013.
1.2

Risico’s
De ‘nasleep’ van grote crises of rampen

Een veiligheidsregio is een door het rijk ingesteld publiekrechtelijk samenwerkingsorgaan dat er specifiek op
wordt ingericht om rampen en crisis te voorkomen of te bestrijden. Zestig jaar rampenbestrijding leert dat
rampen en crisis zich in allerlei vormen voordoen. In de vastgestelde regionale plannen zijn de risico’s in
Hollands Midden geduid inclusief de voorgenomen beleids- en beheersmaatregelen. Met de gemeenten in
Hollands Midden zijn afspraken gemaakt over de inzet en kosten ingeval van GRIP-situaties. Ervaringen
elders leren dat de (financiële) nasleep van ‘nationale rampen’ extreem kan zijn.
Voldoen aan wet- en regelgeving/wettelijke gestelde normen
Van iedere veiligheidsregio wordt verondersteld dat deze voldoet aan wet- en regelgeving of voorgeschreven
normeringen. Dit geldt ook voor de VRHM die uitvoering dient te geven aan de Wet veiligheidsregio’s, de
uitvoeringsbesluiten, maar ook aan andere regelgeving. Hierbij kan worden gedacht aan fiscale regelgeving,
aan ARBO etc.
Het is denkbaar dat bij aanscherping van regelgeving aanvullende maatregelen moeten worden getroffen,
waarbij het de vraag blijft of dit nu in de categorie risico moet worden gekwantificeerd.
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In het kader van het dekkingsplan brandweer heeft het AB een besluit genomen.
Ook in de geneeskundige hulpverlening zal de operationele inzet, de zorgcontinuïteit en de advisering van
vergunningverlening bij evenementen op de kans, omvang en effect van risico’s beoordeeld moeten worden.
Gewijzigde regelgeving kan ook leiden tot daling van de opbrengsten OMS (brandmeldingen), een daling die
financieel opgevangen moet worden.
Bestuurlijke samenwerking
Vraagstukken rond schaalvergrotingen met het oog op het vergroten van de bestuurskracht kunnen in de
komende jaren aan de orde zijn. Dat kan in de sfeer van gemeentelijke herindelingen binnen het werkgebied
van de VRHM. Dit kan effect hebben op de bijdragen van partijen of leiden tot desintegratie- of frictiekosten.
Bezuinigingen of doelmatigheidstaakstellingen
De macro-economische omstandigheden nopen overheidsorganen tot het treffen van maatregelen leidend tot
bezuinigingen of doelmatigheidstaakstellingen. Het uit zich ondermeer in het afbouwen van overheidsdiensten
(bijvoorbeeld LFR) of het geldelijk opleggen van taakstellingen in uitkeringen.
Het risico is niet zozeer gelegen in de opdracht als wel in de mate waarin bezuinigingen gerealiseerd kunnen
worden. Helder dient te worden gemaakt welke keuzes leiden tot welke soms pijnlijke maatregelen.
Continuering van het beleid kan op onderdelen onder druk komen te staan, waardoor niet meer kan worden
voldaan aan eerder gestelde normen.
Gevolgen besluitvorming onder tijdsdruk
Ondanks voldoende opleidingen en trainingen is het denkbaar dat in de advisering of in het repressief of
geneeskundig optreden besluiten worden genomen die later en bij nader inzien anders of beter hadden
gemoeten. Dergelijke besluiten kunnen leiden tot ongewenste situaties met als gevolg letsel of schade aan
derden of eigen personeel.
Werkgeversverantwoordelijkheid
De VRHM is niet alleen een publiekrechtelijk orgaan met een taak in het veiligheidsdomein. Zij kent ook
werkgeversverantwoordelijkheid. De VRHM kan in die zin worden geconfronteerd met lasten die voortvloeien
uit langdurige ziekte, niet zijnde ongevallen, tweede loopbaanbeleid, van re-integratie-vraagstukken of
arbeidsrecht en mogelijke bezwaar- of beroepsprocedures alsmede lasten die voortvloeien uit een nieuwe
CAO gemeenteambtenaren. Dit geldt ook voor financiële effecten op dienstverleningsovereenkomsten. Zo is
er landelijk discussie ontstaan over de overtreding van de arbeidstijdenwet door de Politie, waarbij moet
worden afgevraagd of dit ook van toepassing is op het personeel van de GMK in Hollands Midden (zie
hiervoor ‘Benodigde uitvoerende bezetting GMK’ onder Programma GMK). In dit licht moet tevens worden
beoordeeld of de uitvoering van essentiële taken in het gedrang komt. Immers de inzetgarantie van personeel
en materieel is hier aan de orde.
Afloop Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO)
De werkingsduur van de huidige CAO is tot en met 31 december 2012. In de begroting 2015 zijn de
loonkosten op basis van deze CAO doorgerekend; eventuele effecten uit een nieuwe CAO zijn daarin niet
begrepen.
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Werkkostenregeling
Met ingang van 2015 vervangt de werkkostenregeling de bestaande fiscale regels voor het onbelast
vergoeden en verstrekken aan de medewerkers van VRHM. Dit leidt tot extra structurele lasten voor VRHM.
Dit wordt vooral veroorzaakt doordat de huidige afspraken over de fiscale vrije kostenvergoeding voor de
brandweervrijwilligers voordeliger zijn dan de werkkostenregeling en door de verhouding tussen de omvang
van de beroepsbrandweer en het aantal vrijwilligers. Over de nadelige financiële gevolgen van de invoering
van de werkkostenregeling wordt door Brandweer Nederland overleg gevoerd met het ministerie van
Financiën.
Frictie- en desintegratiekosten samenvoeging meldkamers
Bij (her)huisvesting van de gezamenlijke meldkamer (Haaglanden en Hollands Midden) in ‘De Yp’ is niet
alleen sprake van frictiekosten, maar ook van – mogelijk substantiële – desintegratiekosten. In de huidige
meldkamer van de regio Hollands Midden in Leiden is recent nog geïnvesteerd teneinde deze up to date te
houden. Geconcentreerde huisvesting van de gemeenschappelijke meldkamer in ‘De Yp’ kan derhalve tot
gevolg hebben dat noodgedwongen desinvesteringen dan wel versnelde afschrijvingen moeten worden
geaccepteerd. De exacte financiële consequenties worden momenteel in kaart gebracht.
De voorzitters van de veiligheidsregio’s Haaglanden en Hollands Midden hebben aangegeven er aan te
hechten, dat een reële vergoeding van bovengenoemde kosten randvoorwaardelijk is voor de samenvoeging
van de beide meldkamers. Zij dringen erop aan hiervoor (op landelijk niveau) een adequate regeling te treffen.
De minister van Veiligheid & Justitie heeft aangegeven daarvoor geen aparte financiering beschikbaar te
willen stellen, de financiering moet via lopende budgetten gedekt worden.
Structurele financiering landelijke meldkamerorganisatie
Op dit moment is het bestuur van de veiligheidsregio verantwoordelijk voor de instelling en de instandhouding
van het brandweerdeel van de meldkamer en de korpschef van de nationale politie voor de instelling en de
instandhouding van het politiedeel. In de Tijdelijke wet ambulancezorg (Twaz) zijn de Regionale
Ambulancevoorzieningen (RAV) verantwoordelijk geworden voor het in stand houden van de meldkamer voor
de ambulancezorg als onderdeel van de gemeenschappelijke meldkamer. Na de wetswijziging die nodig is om
tot een landelijke meldkamerorganisatie te komen wordt het beheer gecentraliseerd in één
meldkamerorganisatie onder de verantwoordelijkheid (voor instelling en instandhouding, de
verantwoordelijkheid voor het operationele monodisciplinaire ambulanceproces blijft bij de RAV’en) van de
minister van Veiligheid & Justitie. Hiervoor zal een voorstel komen voor de noodzakelijke aanpassing van in
ieder geval de Wet veiligheidsregio’s en indien nodig ook van de Twaz. Het voornemen om te komen tot één
meldkamerorganisatie brengt geen wijziging met zich mee in het gezag van de voorzitter van de
veiligheidsregio en de burgemeester ten aanzien van rampenbestrijding en crisisbeheersing.
De nieuwe landelijke meldkamerorganisatie krijgt straks een eigenstandig budget. Momenteel wordt de
meldkamer gefinancierd uit meerdere bronnen. Het gaat hierbij primair om financiering van de meldkamer
vanuit de politiebegroting en het Gemeentefonds (voor het brandweerdeel van de meldkamer). Aangezien de
ambulancezorg premiegefinancierd is, zal voor het deel dat overgaat naar de meldkamerorganisatie een
andere financieringsconstructie worden gehanteerd. Vanuit de ambulancezorg zal, net zoals door politie en
brandweer, worden bijgedragen aan de landelijke meldkamerorganisatie. Uit deze bronnen wordt een
eigenstandig budget gecreëerd voor de landelijke meldkamerorganisatie. Hoe dit er uit gaat zien is op dit
moment niet bekend.
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Herverdeling gemeentefonds en BDUR (2015)
Door de onderzoekscombinatie Cebeon-Regioplan zijn in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties diverse onderzoeken gedaan naar de verdeling van het gemeentefonds. Het gaat om
onderzoek naar de indeling, verdeling, het volume en de toekomstbestendigheid van alle clusters in het
gemeentefonds. Daarnaast is door de fondsbeheerders (de minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties en de Staatssecretaris van Financiën) in samenspraak met het ministerie van Veiligheid &
Justitie besloten de tweede fase van het nadere onderzoek en de eventuele herverdeling van het cluster
Openbare Orde en Veiligheid uit te stellen. Dit betekent dat het onderzoek naar en de eventuele herverdeling
van de BDUR ook wordt uitgesteld. Beide financieringsstromen op het terrein van brandweer, GHOR,
rampenbestrijding en crisisbeheersing zijn zodanig aan elkaar gerelateerd dat besloten is het onderzoek en de
eventuele herverdeling gelijktijdig plaats te laten vinden.
De planning is thans dat de resultaten van het herijkingsonderzoek niet eerder dan per 2016 worden
ingevoerd. De resultaten kunnen in de herziene planning op zijn vroegst worden verwerkt in de meicirculaire
2015 voor het gemeentefonds, waarmee de gemeenten worden geïnformeerd over de algemene uitkering
2016, en in de junicirculaire BDUR 2015, waarmee de veiligheidsregio’s worden geïnformeerd over de te
verwachten uitkering voor het jaar 2016.
Zowel voor gemeenten als voor veiligheidsregio’s kunnen herverdelingseffecten optreden. Voor de
veiligheidsregio’s zijn eventuele herverdeeleffecten direct zichtbaar en merkbaar. Er moet van worden
uitgegaan dat voor het opvangen van herverdeeleffecten geen extra geld beschikbaar is.
1.4

Risicomanagement

Risicomanagement is erop gericht, de schadelijke gevolgen van in kaart gebrachte risico’s zo veel mogelijk te
voorkomen of te beperken. Dit kan worden gedaan door het vermijden van het risico (opheffen van de
oorzaak), het verminderen van de impact van het risico (terugbrengen netto verwachte omvang en/of
terugbrengen waarschijnlijkheid) en het overdragen van het risico (bijvoorbeeld door te verzekeren).
De VRHM heeft vanaf 1 januari 2011 diverse verzekeringspolissen afgesloten voor aansprakelijkheid,
ongevallen personeel, schade aan gebouwen en materieel. De VRHM voldoet hiervoor premie en kent per
schade een beperkt eigen risico. Tevens kent de VRHM diverse reserves met een bufferfunctie voor het
opvangen van financiële risico’s.
Als geen van eerdergenoemde opties mogelijk is, of als de verwachte impact van het risico naar verhouding
erg klein is, kan er ook voor gekozen worden om het risico te accepteren. Als het risico zich voordoet, draagt
de VRHM de gevolgen zelf.
1.5

Weerstandsvermogen en weerstandscapaciteit

Het weerstandsvermogen is de mate waarin onvoorziene tegenvallers kunnen worden opvangen zonder dat
de continuïteit van het bedrijf in gevaar komt. Het weerstandsvermogen kan dus worden uitgedrukt als de
verhouding tussen de reëel aanwezige weerstandscapaciteit en de geïnventariseerde (en gekwantificeerde)
risico's.
De weerstandscapaciteit is de optelsom van in de organisatie aanwezige middelen om dit soort tegenvallers
op te vangen. Deze bestaan uit:
•
de algemene reserve en de bestemmingsreserves;
•
de stille reserves (het verschil tussen de marktwaarde van bezittingen en de waarde waarvoor deze
op de balans staan, voor zover binnen een jaar verkoopbaar en voor zover verkoop de continuïteit
van de taakuitvoering niet aantast);
•
nog niet ingevulde begrotingsruimte;
•
een post onvoorzien. De VRHM kent geen post onvoorzien.
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De aan de gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten staan er garant voor dat de VRHM te allen
tijde over voldoende middelen beschikt om aan zijn verplichtingen te kunnen voldoen (bepaling in de
gemeenschappelijke regeling en verbonden partijen). Daarmee is het weerstandsvermogen in principe altijd
100%. Maar de VRHM heeft hierin ook een eigen verantwoordelijkheid en acht het vanuit normale
bedrijfsvoering onwenselijk om telkens als zich een onverwachte tegenvaller voordoet, de deelnemende
gemeenten aan te moeten spreken om financieel bij te springen.
Daarom kiest zij ervoor, zelf een zekere weerstandscapaciteit op te bouwen die afdoende dient te zijn om (de
belangrijkste) onvoorziene tegenvallers op te kunnen vangen. Naar de gewenste, c.q. noodzakelijke
bandbreedte van de weerstandscapaciteit van de VRHM heeft in 2012 onderzoek plaatsgevonden, dat
resulteerde in de Nota reserves 2012-2015. In 2014-2015 zal nader onderzoek plaatsvinden naar de risico’s
die de VRHM loopt en een kwantificering hiervan in termen van een schatting van de financiële schade en de
kans dat elk van de risico ’s zich voordoet. Medio 2015 zal een Nota risicomanagement aan het AB ter
vaststelling worden voorgelegd.
De belangrijkste component van de weerstandscapaciteit is het (vrije) eigen vermogen, dat wil zeggen de vrije
componenten van de algemene reserve en van de bestemmingsreserves. De algemene reserve van de
VRHM kent geen geoormerkte bestanddelen en is daarmee in haar geheel inzetbaar voor het afdekken van
de financiële consequenties van risico’s. Per ultimo 2013 bedroeg het saldo van de algemene reserve (voor
resultaatbestemming 2013) € 1,5 miljoen. Bij het vaststellen van de Nota reserves 2012-2015 is voor de
Algemene reserve een ondergrens bepaald van € 0,6 miljoen en een bovengrens van € 1,5 miljoen.
Daarnaast beschikt de VRHM over bestemmingsreserves, waarvan de aard, de bestemming en het verloop in
de Nota reserves 2012-2015 zijn aangegeven. Het beleid van de VRHM is er op gericht te werken met een
structureel sluitende exploitatiebegroting en de bestemmingsreserves in te zetten waarvoor zij zijn ingesteld.
In de bestemmingsreserves is derhalve geen ‘vrij besteedbare ruimte’ opgenomen die benut kan worden
indien een risico manifest zou worden.
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2 Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen (artikel 12 BBV)
De financiële verordening schrijft ten aanzien van het onderhoud van de kapitaalgoederen het volgende voor:
•
tenminste eens in de vier jaar wordt het meerjarenonderhoudsplan voor het (de) bedrijfsgebouw(en)
in eigendom geactualiseerd om de noodzaak tot aanpassing van de jaarlijkse storting in de
voorziening groot onderhoud gebouwen vast te stellen;
•
bij de begroting en de jaarstukken doet het DB verslag over de voortgang van het geplande
onderhoud aan bedrijfsgebouwen en, indien de actualisering van het meerjarenonderhoudsplan
daartoe aanleiding geeft, van de (financiële) gevolgen daarvan.
De VRHM beschikt niet over de kapitaalgoederen wegen, riolering, water en groen. Bij gebouwen, inventaris,
voertuigen en redgereedschappen is wel sprake van onderhoud van kapitaalgoederen.
2.1

Onroerend en roerend goed kazernes en posten

De VRHM is economisch eigenaar van de GMK door verwerving van het pand/terrein Rooseveltstraat en is
daarmee risicohouder van de exploitatie van het gebouw. De exploitatiekosten betreffen onderhoud aan het
gebouw, kapitaallasten voortvloeiend uit de gedane investeringen alsmede servicekosten. De kosten worden
op basis van in het verleden overeengekomen verdeelsleutels verdeeld over de betrokken partners.
Met de vorming van een Nationale Politie en de ingebruikname van de meldkamer in Haaglanden ontstaat een
exploitatierisico zodra onderdelen van Politie HM en de meldkamer van VRHM naar Den Haag vertrekken.
In 2013 is het meerjarenonderhouds- en vervangingsplan geactualiseerd. Daardoor is inzicht verkregen in de
omvang van de benodigde financiële voorzieningen en een overzicht van installaties en de bouwkundige
inrichting ten behoeve van het dagelijks en planmatig beheer en onderhoud. Op basis hiervan is in 2014 het
huisvestingsbeheer verder ingeregeld en de aanbesteding voor het bouwkundig en technisch onderhoud
voorbereid. Het beheer en onderhoud van de huisvesting zijn daarmee planmatig.
In 2015 wordt de kazerne in Warmond verkocht aan de gemeente Teylingen op grond van de
overeengekomen terugkoopbepaling.
2.2

Materieel en materiaal

Het planmatig uitvoeren van keuringen en periodiek onderhoud aan de voertuigen is ingericht. Op basis van
het materieelplan is tevens inzicht verkregen in de aard en omvang van de repressieve vervoersbehoefte, het
beschikbare aanbod van voertuigen en de kostenefficiency van het voertuigenpark.
Op basis hiervan worden de mogelijke efficiencyvoordelen zichtbaar. De ontwikkeling van nieuwe
brandweerconcepten in 2015 stelt mogelijk nieuwe eisen aan het voertuigenpark.
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3 Paragraaf financiering (artikel 13 BBV)
In de paragraaf financiering wordt ingegaan op de wijze waarop de VRHM inhoud geeft aan het
10
Treasurystatuut . De doelstelling van de treasuryfunctie is als volgt geformuleerd:
•
Het beheersen van de financiële risico’s zoals renterisico’s, liquiditeitenrisico’s en kredietrisico’s;
•
Het continu verzorgen van voldoende liquiditeit voor de organisatie;
•
Het minimaliseren van de rentekosten en het maximaliseren van de renteopbrengsten.
Het treasurystatuut vormt het kader voor het uitvoeren van de treasuryfunctie onder de voorwaarden:
•
Gelden worden alleen uitgezet bij het Ministerie van Financiën in verband met de heersende
Regelgeving Schatkistbankieren voor decentrale overheden;
•
Het aantrekken van leningen geschiedt door een offerte aan te vragen bij tenminste het Ministerie
van Financën en één of meerdere financiële instellingen;
•
Er wordt geen gebruik gemaakt van derivaten.
Ten aanzien van de uitvoering van de treasuryfunctie worden de volgende aspecten in acht genomen:
•
De dagelijkse treasuryfunctie wordt uitgeoefend door de administrateur van de VRHM.
•
De bevoegdheid voor het aantrekken van geldleningen berust bij hem en de directeur tezamen
•
Door middel van de jaarstukken wordt rekening en verantwoording afgelegd over het gevoerde
beleid. In de jaarstukken wordt verslag gedaan van de kasgeldlimiet, het renterisico en de
renterisiconorm alsmede van de rentevisie.
•
Het risicobeheer op het gebied van renten is transparant voor de VRHM. De op grond van de
aangegane geldleningen verschuldigde renten worden voldaan conform de destijds
overeengekomen voorwaarden. In alle gevallen is sprake van een vast rentepercentage met een
beperkt aantal leningen. De liquiditeit wisselt in de loop van het jaar. De oorzaak hiervan ligt in het
feit dat de gemeentelijke bijdragen door twee halfjaarvoorschotten worden verkregen. De
rijksbijdrage wordt in vier termijnen ontvangen. De uitgaven zijn meer verspreid over de maanden,
maar drukken ook op de liquiditeit in die maanden waarin de inkomende geldstromen minder zijn. De
investeringen voor vervanging van duurzame goederen en maandelijkse betalingen voor salarissen
zijn met name van invloed op de liquiditeit. Renterisico’s in de sfeer van sterk wijzigende
percentages zijn bij de huidige economische situatie niet aan de orde. In de uitwerking van de
liquiditeitsplanning worden uitgaven en inkomsten zoveel mogelijk op elkaar afgestemd.
•
De VRHM verstrekt zelf geen geldleningen. Met het oog op de voorgenomen nieuwe investeringen
zal op basis van de liquiditeitsplanning worden beoordeeld tot welk bedrag aanvullende geldleningen
benodigd zijn. Bij aanschaf van duurzame goederen worden de aangegane geldleningen qua looptijd
zoveel mogelijk afgestemd op de economische levensduur van die activa.
•
Bij het kasbeheer wordt gebruik gemaakt van electronic banking en worden kasmutaties zoveel
mogelijk beperkt. De Bank Nederlandse Gemeenten treedt op als huisbankier.
•
Tijdelijk overtollige liquide middelen worden automatisch afgeroomd tot het drempelbedrag van
0,75% van de begrote inkomsten in het betreffende begrotingsjaar.
•
Het kopen van aandelen, enkel voor beleggingsdoeleinden is in de verordening uitgesloten, behalve
voor zover deze gekocht worden in het kader van de uitoefening van de publieke taak. Aandelen
zullen nooit worden gekocht zonder voorafgaand advies van het DB. De VRHM is te typeren als een
geldvragende instelling en treedt niet als partij op om eventueel tijdelijk overtollige middelen om te
zetten in beleggingsproducten.
•
De administrateur volgt uit hoofde van zijn functie de rente- en kapitaalmarktontwikkelingen. In het
treasurystatuut is niet voorzien met welke frequentie de rentevisie wordt bijgesteld.
•
De VRHM houdt zich aan de in de Uitvoeringsregeling financiering decentrale overheden vermelde
normen ten aanzien van de renterisiconorm en de kasgeldlimiet.
10

Het Treasurystatuut is vastgesteld in de openbare vergadering van het AB van 10 februari 2011
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4 Paragraaf bedrijfsvoering (artikel 14 BBV)
Algemeen
De VRHM richt zich op Samen Sterk voor Meer Veiligheid ten behoeve van de burgers in onze regio en levert
daartoe uiteenlopende producten. Om deze producten te kunnen voortbrengen is inzet van productiemiddelen
nodig zoals personeel, financiën, informatievoorziening, organisatie, automatisering, huisvesting,
communicatie, materieel, materiaal, etc. Bedrijfsvoering is het organiseren van de inzet van deze middelen ten
behoeve van de levering van deze producten.
Hieronder komen per afdeling van de sector Middelen en de sector Concernstaf de belangrijkste
beleidsvoornemens voor 2015 aan de orde.
Personeel
De VRHM gaat evenals in 2014 onverminderd voor betrokken, gemotiveerde en gezonde medewerkers die
steeds bekwamer worden in het werk dat van hun wordt gevraagd, en meegroeien met een organisatie in
ontwikkeling, zodat zij toegerust zijn voor de toekomst. Het eerlijk, respectvol, betrokken, hulpvaardig en open
met elkaar omgaan staat hierbij centaal.
De ambitie is dat binnen de VRHM iedereen weet wat van hem of haar wordt verwacht. Taken,
samenwerkingsrelaties en spelregels moeten hierbij als vanzelfsprekend worden ervaren.
In 2015 zal de VRHM onverminderd verder werken aan het inrichten van het vrijwilligersmanagement, waarbij
de gemeenschappelijke (maatschappelijke) meerwaarde voor zowel de VRHM, de vrijwilliger als hun
achterban (hun hoofdwerkgevers) centraal staat.
Periodiek Preventief Medisch Onderzoek (PPMO)
Sinds 1 januari 2011 is de PPMO als verplichte keuring opgenomen in het CAR-UWO artikel 19a. In 2013 is
Brandweer Hollands Midden het project gestart om te komen tot invoering van de landelijke
aanstellingskeuring, PPMO en de jaarlijkse fysieke test. Daarbij conformeert Brandweer Hollands Midden zich
aan de landelijke richtlijn.
Dit project heeft een tweeledig doel:
•
Waarborgen van de duurzame inzetbaarheid van de operationele medewerkers;
•
Tijdige identificatie en beheersing van veiligheidsrisico’s als gevolg van manco’s op het vlak van
inzetbaarheid.
Sociaal statuut
Het Sociaal Statuut is een overeenkomst tussen enerzijds de werkgever Veiligheidsregio Hollands Midden en
anderzijds de vakbonden. Het Sociaal statuut is ontstaan vanuit de wens om uniform te regelen hoe binnen de
organisatie van de VRHM met organisatieveranderingen omgegaan moet worden. Het Sociaal statuut VRHM
maakt dat de spelregels op voorhand duidelijk zijn en voorkomt dat steeds opnieuw onderhandeld moet
worden over de voorwaarden waaronder deze verandering plaats dient te vinden. In gevallen waarin sprake is
van een afweging van belangen van de werkgever en de ambtenaar zullen de sociale, financiële- en
organisatorische aspecten van de organisatiewijziging worden meegewogen.
In 2013 is een werkgroep geïnstalleerd waarin zowel de vertegenwoordigers van de werkgever als
vertegenwoordigers van de vakbonden zitting hebben. Naar verwachting kan medio 2014 het convenant
worden afgesloten.
Evaluatie functiehuis
Brandweer Hollands Midden is gestart met het project Evaluatie van het functiehuis. Bij de vorming van de
VRHM in 2011 is een voorlopig (plaatsings-)functieboek vastgesteld. Toentertijd is besloten om het
functieboek indicatief te laten waarderen en nog niet over te gaan tot definitieve functiewaardering, om te
kunnen waarborgen dat het plaatsingsproces tijdig van start kon gaan. Wel werd, met instemming van de
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Bijzondere Ondernemingsraad, overeengekomen om de definitieve waardering later te laten plaatsvinden.
Tevens is ter ondersteuning van diverse personeelsinstrumenten behoefte aan goede functieprofielen. Het
functieprofiel geeft inzicht in de resultaten die gehaald moeten worden. Ook vormt het de basis voor
strategische personeelsplanning, het ontwikkelen van (tweede) loopbaanpaden en het ontwerpen van een
passend beloningsbeleid. Kortom het functiehuis, in combinatie met de cyclus functioneren en beoordelen, is
de basis om functies, medewerkers, beloning en prestatie tot een samenhangend geheel te vormen.
Parallel aan het project “evaluatie functiehuis” loopt het programma Meer Anders Minder (MAM). Binnen MAM
worden voorstellen gedaan om de Cebeon-besparingsopgave te kunnen realiseren. Daarnaast loopt het
programma Facilitair 2.0. Deze twee programma’s geven inzicht in de eventuele herijking in aantallen, soort
functies en samenhang. De uitkomsten worden binnen het project evaluatie functiehuis verwerkt tot
aangepaste functieprofielen.
Binnen de Raad van Brandweercommandanten is afgesproken dat, wanneer een veiligheidsregio besluit tot
de keuze van een functiewaarderingssysteem, dit HR 21 zal zijn. Hiermee wordt bereikt dat alle
Veiligheidsregio’s eenduidig omgaan met de waardering van functies en er mogelijkheid bestaat tot onderlinge
vergelijking.
Functionerings- en beoordelingscyclus
Het doel van dit project is een cyclus te ontwikkelen en implementeren die ondersteuning biedt bij het
koppelen van het organisatieresultaat aan de resultaten van de medewerker. De cyclus is inclusief:
•
Handleiding/werkwijze;
•
Ingericht systeem dat de cyclus ondersteunt: werkinstructie, formulieren en in kaart brengen van de
automatiseringsbehoefte;
•
Implementatie om goed gebruik van de cyclus te bevorderen.
Niet alleen verplicht de CAR-UWO om nadere invulling te geven aan de wijze waarop VRHM haar
medewerkers beoordeelt. Belangrijker is dat goed functionerende medewerkers, die weten wat er van ze
verwacht wordt, van cruciaal belang zijn voor het toekomstig succes van VRHM. De juiste resultaten van de
medewerkers bepalen het resultaat van VRHM. Door de medewerker objectief te beoordelen kan een
leidinggevende samen met de medewerker, de individuele ontwikkeling optimaal aan laten sluiten op de
organisatiedoelen. Een cyclus functioneren & beoordelen biedt daarbij een goede ondersteuning.
Arbeidsvoorwaarden
De datum waarop de werkkostenregeling (WKR) voor alle werkgevers gaat gelden is een jaar opgeschoven
en is gesteld op 1 januari 2015. De VRHM heeft het project tot invoering van de WKR voorlopig stopgezet in
afwachting van de resultaten van het onderzoek van het Ministerie van Financiën naar vereenvoudiging van
de WKR. Grote vraag is nog steeds wat de vervanging van het werkplekcriterium door het
noodzakelijkheidscriterium betekent voor het loonbegrip (en daarbij de vrije ruimte, gerichte vrijstellingen en
nihilwaarderingen). Gezien het feit dat bij de regionale korpsen veel vrijwilligers in dienst zijn, zal met mogelijk
nadelige effecten in de uitwerking van de werkkostenregeling rekening worden gehouden.
Financiën
In 2013 is de financiële administratie in Exact opnieuw ingericht om kosten beter te kunnen toerekenen aan
producten. Deze nieuwe indeling van het grootboek (balans, kosten en opbrengsten) en de nieuwe indeling en
gebruik van kostenplaatsen wordt met ingang van 2014 gebruikt.
In 2015 wil VRHM de verwerking van facturen zoveel als mogelijk is automatiseren en digitaliseren om de
verwerkingtijd te verlagen en efficiencywinst te behalen in de formatie van de afdeling Financiën.
In 2015 wil de VRHM bevorderen dat de gemeentelijke bijdragen op basis van kwartaalincasso worden geïnd,
waarmee zowel voor de VRHM als voor de gemeenten het proces van facturering, incasso en betaling wordt
vereenvoudigd.
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Facilitair
De regionalisering van gemeentelijke brandweerkorpsen naar Brandweer Hollands Midden heeft geleid tot de
noodzaak om op facilitair gebied te komen tot o.a. stroomlijning van processen, uniformering van producten,
inrichting van systemen en professionalisering van de facilitaire organisatie. Hieraan is door het management
en de medewerkers van de facilitaire afdeling sinds de oprichting gewerkt, naast het leveren van de facilitaire
dienstverlening aan de rest van de organisatie. Rondom de facilitaire hoofdprocessen is een aantal
observaties ontstaan, waaruit is geconcludeerd dat extra inspanningen noodzakelijk zijn om de facilitaire
organisatie naar een hoger niveau te brengen. Om de benodigde verbeteringen op tijd te realiseren is
gekozen voor een projectorganisatie die de lijnorganisatie ondersteunt bij het ontwerpen en implementeren.
Dit wordt het project Facilitair 2.0 genoemd.
Dienstverlening
Met beter op de organisatie afgestemde processen vindt de uitvoering van het beheer en onderhoud meer
planmatig en minder ad hoc plaats. Vanaf 2015 wordt de dienstverlening ingericht op basis van de in 2014
binnen het verbetertraject Facilitair 2.0 vastgestelde onderhouds- en logistieke concepten.
Huisvesting
Vooralsnog blijven de uitgangspunten van het AB van 29 januari 2009 ongewijzigd. Dit betekent dat de
bestaande kazerneconfiguratie en lokale brandweerposten worden gehandhaafd en dat de paraatheid van die
posten waar nu dagdienstpersoneel aanwezig is wordt gegarandeerd.
De komende jaren komen verschillende kazernes aan het einde van de BTW-herzieningsperiode waardoor
gemeenten deze terugkopen, zoals bij de regionalisering is overeengekomen. Dit betekent ook dat
beheerstaken verschuiven richting gemeenten.
In 2015 vindt naar verwachting voorbereiding dan wel uitvoering plaats van de nieuwbouw van de kazernes in
Stolwijk en Leiden Noord.
Informatie- en Procesmanagement (IPM) en Informatie- en Communicatietechnologie (ICT)
De bedrijfsvoering binnen de VRHM wordt ondersteund door zes belangrijke informatiesystemen (big six). Dit
zijn systemen ter ondersteuning van het personeels-, financieel-, facilitair en vakbekwaamheids-management
en ten behoeve van contentbeheer en documentie- en infomatieverzorging. Vanaf 2015 wordt een start
gemaakt met de hernieuwde aanbesteding van deze systemen.
In 2014 is de basis op orde gebracht van de ICT-infrastructuur, zodat deze vanaf 2014 effectiever in staat is
om mee te bewegen met nieuwe ontwikkelingen en behoeften.
De in 2014 te maken keuze over het borgen van ICT beheer, hetzij door middel van uitbesteding, hetzij door
het opbouwen van een volledig eigen ICT afdeling, leidt in de loop van 2014 tot realisatie.
Documentaire Informatievoorziening (DIV)
Er wordt een analyse gemaakt van wat de behoefte aan dagelijks gebruik van informatie betekent voor de
wijze van inrichting van onze administraties en het onderling ontsluiten hiervan. Uitgangspunt is dat zowel het
brondocument dat ten grondslag ligt aan een mutatie van de gegevens (de foto) alsmede de actuele
informatie (de hele film) digitaal wordt bewaard en toegankelijk gemaakt. Op grond hiervan wordt ook de
inrichting en het beheer van het archief en de documentaire informatievoorziening verder vormgegeven.
Met ingang van 2014 vindt overdracht van die archiefbescheiden plaats die behoren te berusten bij de
gemeenten. In 2013 is hiertoe gestart met de inventarisatie.
Voorts wordt in 2014 gestart met het voeren van audits om vast te stellen of wordt voldaan aan vastgestelde
wet- en regelgeving met betrekking tot het beheer van de archiefbescheiden.
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Inkoop / contractbeheer
Het team Inkoop stelt jaarlijks een overzicht op van de inkoopprojecten voor het volgende kalenderjaar. Dit
geeft inzicht aan de organisatie welk onderwerp op welk moment wordt opgepakt en hoeveel capaciteit
hiervoor bij team Inkoop nodig is. Om de kalender samen te stellen, is aan alle sectoren gevraagd welke
inkoopprojecten zij voorzien in 2015.
Communicatie
Tijdige en duidelijke interne en externe communicatie is een belangrijke randvoorwaarde bij het realiseren van
de doelstellingen van de VRHM. Hiertoe vindt ondersteuning plaats door communicatiemedewerkers die
voortdurend monitoren wat er bij interne en externe doelgroepen speelt en die de interactie tussen
doelgroepen en de VRHM stimuleren.
In de achterliggende jaren is hiervoor een gevarieerde set producten en diensten ontwikkeld (nieuwsbrieven,
huisorgaan ROOD, intranetsite Plein 16, internetsites voor zowel de VRHM als de brandweer Hollands
Midden, woordvoerderspiket etc.). In 2015 zal de levering van dit producten- en dienstenpakket worden
gecontinueerd.
Beleid en Strategie
De medewerkers van het team Beleid en Strategie denken mee over de betekenis van ontwikkelingen binnen
de samenleving en veranderingen op het terrein wet- en regelgeving voor de koers van de VRHM. Zij
vervullen daarbij de rol van directieadviseur. In 2015 leveren zij belangrijke bijdragen aan het vervolg van de in
het kader van MAM gemaakte afspraken en de vertaling hiervan in het op te stellen Beleidsplan 2016 – 2019.
Planning, Control en Kwaliteit (PCK)
‘Transparant worden, transparant zijn’
Vanaf 2011 zijn op gemeentelijk niveau de operationele prestaties van Brandweer Hollands Midden
verantwoord. Deze worden verder ontwikkeld.
Gewerkt wordt aan het verbeteren van de transparantie naar bestuur, colleges van burgemeester en
wethouders en gemeenteraden door inzicht in, en prioriteren op, middelen, prestaties en kwaliteit. Het inzicht
in de prestaties en kwaliteit (als output), gekoppeld aan de daarvoor benodigde middelen (als input), wordt
zodanig verbeterd dat gestuurd kan worden op basis van bestuurlijke prioriteiten.
Activiteiten:
•
Definiëren bestuurlijke verantwoordingsinformatie (DB en AB);
•
Definiëren sturingsinformatie (Directieteam en sectorale Managementteams);
•
Definiëren procesinformatie (Proceseigenaren);
•
Kostentransparantie; definiëren producten en geaccordeerde toerekening van kosten aan producten
op basis van activity based costing;
•
Ontsluiten c.q. registreren van verantwoordings- en sturingsinformatie;
•
Implementeren van prestatiemeting (o.a. bepalen kritische succesfactoren en verdere ontwikkeling
prestatie-indicatoren;
•
Verder implementeren van Aristoteles.
Beoordeling van rechtmatigheid, doelmatigheid en ‘good governance’
Overeenkomstig de circulaire van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland wordt in deze paragraaf
bedrijfsvoering aandacht besteed aan het aspect rechtmatigheid. Het AB heeft de financiële verordeningen en
regels vastgesteld. Een van deze verordeningen betrof de controleverordening. Jaarlijks stelt het AB het
controleprotocol vast. De accountant voert jaarlijks een zogenoemde interimcontrole en een balanscontrole
uit. De accountant biedt de managementletter aan de directie en aan het DB aan. In het jaarbericht wordt de
controleverklaring opgenomen. Tevens wordt gewerkt aan het completeren en verfijnen van de
mandateringsregels en procedures. Uitgaande van een risicoanalyse dienen passende beheersmaatregelen
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te worden getroffen. Deze dienen zoveel mogelijk in het proces zelf plaats te vinden om controle en reparatie
achteraf tot een minimum te kunnen beperken.
Cebeon-traject, efficiency, nieuwe brandweerconcepten
Inmiddels zijn na de vorming van Brandweer Hollands Midden drie volledige begrotingsjaren verstreken. De
startnorm voor de begrotingen vanaf 2011 van het programma Brandweer was de som van 25 gemeentelijke
begrotingen, waarbij de waarde van de begroting nog onduidelijk was. De jaren 2011, 2012 en 2013 zijn
afgesloten met een positief jaarrekeningresultaat. Echter, een grondige analyse van dit resultaat blijft
noodzakelijk om vast te kunnen stellen in welke mate dit door incidentele dan wel structurele componenten
wordt verklaard.
De bestuurlijke opdracht: “in het eerste jaar van de nieuwe brandweerorganisatie wordt een beleid ontwikkeld
waarmee de kosten voor brandweerzorg in Hollands Midden op termijn kan worden gerealiseerd voor het
referentiebudget dat gemeenten via het Gemeentefonds ontvangen als fictief budget voor de brandweertaak;”
wordt vanaf 2011 gerealiseerd door het incorporeren van een 16,6% efficiencytaakstelling gedurende de
periode 2011 - 2018. De zoektocht naar verdere efficiency richt zich op:
kostentransparantie bestaande producten/diensten;
inzicht in de gemeentelijke startbijdragen en overige opbrengsten binnen de begroting;
inzicht in de noodzakelijke kosten voor brandweerzorg (o.a. op basis van het dekkingsplan);
ontwikkelen nieuwe concepten (kwalitatief en budgettaire);
ontwikkelingen binnen Cebeon-norm (hoe werkt het, relatie ontwikkelingen gemeentefonds).
Trajecten zijn gestart om inzicht en overzicht te krijgen op diverse terreinen, zoals huisvestingskosten,
materieelbezit en –kosten, personeelskosten waaronder effecten sociaal plan. Tegelijk vinden de komende
jaren Europese aanbestedingen plaats die bijdragen aan de benodigde efficiency- en kwaliteitsslagen en
kostentransparantie.
In 2015 ligt de nadruk op het realiseren van structurele efficiencywinst door het herstructureren van de interne
processen, harmonisatie en standaardisatie taakuitoefening (inclusief eventuele bijbehorende investeringen),
alsmede op het ontwikkelen van nieuwe brandweerzorgconcepten met het oog op mogelijke structurele
effectiviteitwinst. In 2015 bereiden wij bestuurlijke besluitvorming voor over mogelijke, gewijzigde
brandweerzorgconcepten inclusief eventuele bijbehorende investeringsvoorstellen.
Kwaliteit: Visie op kwaliteit
De VRHM wil betrouwbaar zijn naar haar partners en stakeholders en de met hen gemaakte afspraken
nakomen. Omdat zij werkt met beperkt beschikbare publieke middelen voelt zij de verantwoordelijkheid deze
zo doelmatig mogelijk in te zetten waarbij zij het afgesproken niveau aan kwaliteit kan leveren. Vanuit deze
verantwoordelijkheid wil zij nadrukkelijker zichtbaar maken op welke manier invulling wordt gegeven aan de
kwaliteitsverbetering van de dienstverlening en de bedrijfsvoering.
Overeenkomstig artikel 23 Wet veiligheidsregio’s dient het bestuur van de veiligheidsregio een
kwaliteitszorgsysteem te hanteren. Een goed functionerend kwaliteitszorgsysteem is een cruciale voorwaarde
voor continue kwaliteitsverbetering. Hiermee worden op systematische wijze de kwaliteit van de
taakuitvoering, de resultaten en het beheer bewaakt, beheerst en verbeterd. Het kwaliteitszorgsysteem werkt
als een borging voor het continue verbeteren van de kwaliteit van de organisatie. Daarmee versterkt het de
organisatie en haar dienstverlening. Samen met het management en het Kenniscentrum houdt het
kwaliteitszorgsysteem de kwaliteitsverbetering binnen de organisatie permanent op gang.
Na het behalen van de resultaatafspraak leidt het continue proces van verbeteren niet tot het verbeteren van
het product voorbij het afgesproken resultaat maar tot kostenbesparingen. Doordat gewerkt wordt met
publieke middelen, heeft de veiligheidregio de plicht deze doelmatig te besteden: vrijgekomen middelen
kunnen dan elders in de organisatie efficiënter ingezet kunnen worden. Het kwaliteitszorgsysteem zorgt voor
borging van deze werkwijze.
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Productdefiniëring brandweer
De brandweer van de VRHM is ingericht volgens vier hoofdprocessen. Deze vier hoofdprocessen vallen
samen met de vier gelijknamige sectoren van de lijnorganisatie. De basis van deze hoofdprocessen wordt
gevormd door de producten die elk hoofdproces levert. Ten aanzien van deze producten dienen
resultaatafspraken gemaakt te worden met de stakeholders. Deze afspraken omtrent resultaten van de
producten vormen de input voor het uniform beschrijven van de processen per product alsmede voor het
formuleren van prestatie-indicatoren. Aan de hand van de prestatie-indicatoren kan bepaald worden of de
resultaten zijn gehaald. Na de opstartfase van de nieuwe organisatie in 2011 is in 2012 en 2013 de definiëring
van de producten van de brandweer ter hand genomen. Dit bleek een moeizaam proces, maar wel essentieel
in het kader van het programma Meer-Anders-Minder.
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5 Paragraaf verbonden partijen (artikel 15 BBV)
De VRHM is een samenwerkingsverband krachtens de Wet gemeenschappelijke regelingen 1992. Het orgaan
is in deze hoedanigheid en vanuit het publiekrecht verbonden met de vermelde deelnemende gemeenten. In
de gemeenschappelijke regeling is tevens vastgelegd dat de deelnemende gemeenten ervoor zorg dragen dat
het openbaar lichaam te allen tijde over voldoende middelen beschikt om aan haar verplichtingen te kunnen
voldoen. Hiermee is de exploitatie en het afdekken van financiële risico’s gewaarborgd. Op het moment dat
risico’s zich manifesteren in financiële verplichtingen die niet uit de exploitatie of de reserves kunnen worden
opgevangen, wordt een beroep op de gemeenten gedaan. Derden kunnen daarop geen rechtstreeks beroep
doen. De waarborg heeft een interne werking.
De VRHM gaat er vanuit dat de deelnemende gemeenten in hun begroting de vastgestelde inwonerbijdragen
opnemen, zich realiseren dat de ontwikkelingen, zoals geschetst in de programmabegroting en vermeld in de
risicoparagraaf zich kunnen manifesteren en dat niet kan worden uitgesloten dat een beroep op de
waarborgfunctie wordt gedaan.
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Financiële begroting 2015
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1 (Meerjarig) overzicht van baten en lasten en de toelichting
1.1

Waarderingsgrondslagen en gronden waarop de (meerjaren)ramingen zijn gebaseerd

Waarderingsgrondslagen
Onderstaande samenvatting van de grondslagen, waarop de financiële verslaggeving is gebaseerd, is
bedoeld als leidraad voor een juiste interpretatie van financiële overzichten. In de programmabegroting en de
verslaggeving worden de voorschriften in het Besluit BBV in acht genomen.
•
De waardering van de materiële vaste activa is gebaseerd op de historische kostprijs c.q.
aanschafprijs verminderd met afschrijvingen en specifiek ervoor ontvangen subsidies of bijdragen.
De afschrijvingspercentages zijn vastgesteld. Dit gebeurt aan de hand van de economische
levensduur en met inachtneming van de waarderingsgrondslagen voor afschrijvingen als vermeld in
de vigerende financiële verordening;
•
De waardering van vorderingen en liquide middelen vindt plaats op basis van nominale waarde;
•
De langlopende- en kortlopende schulden zijn op nominale waarde gewaardeerd;
•
De baten en lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Met het
afschrijven wordt gestart na het in gebruik nemen van het duurzaam goed.
Gronden waarop de (meerjaren)ramingen zijn gebaseerd
•
Het aantal inwoners wordt ontleend aan de laatst door het CBS per 1 januari vastgestelde en
gepubliceerde gegevens. De begroting 2015, de meerjarenramingen alsmede de indicatie van de
rijksbijdrage gaan uit van de inwoneraantallen per 1 januari 2013. Deze worden jaarlijks
geactualiseerd. Het ministerie van Veiligheid en Justitie ontleent de aantallen woonruimten op
dezelfde wijze;
•
De begroting en de meerjarenramingen zijn gebaseerd op bestaand beleid;
•
De lonen en de prijzen worden geïndexeerd aan de hand van de richtlijnen van de commissie-Strijk;
•
De rijksbijdragen worden ontvangen ter dekking van de taken. De indicaties voor de begroting en de
meerjarenramingen zijn conform de beschikking opgenomen.
•
Aan de algemene reserves en de bestemmingsreserves wordt geen (bespaarde) rente toegevoegd;
•
De VRHM beschikt niet over een post onvoorzien;
•
Baten of lasten wegens dividend zijn niet van toepassing.
1.2

Bestaand en nieuw beleid

De VRHM is volop in ontwikkeling. Er ontstaat steeds meer inzicht in wat de exploitatieramingen voor de
komende jaren waard zijn. Door middel van de Nota reserves 2012-2015 wordt inzicht gegeven in de
structureel noodzakelijke reservepositie. Met name in het programma Brandweer worden met ingang van
2014 voorbereidingen getroffen om nieuwe concepten te ontwikkelen.
Vooralsnog wordt in de beleidsplanperiode 2012-2015 gewerkt vanuit het bestaand beleid, al zullen
doelmatigheidstaakstellingen van het rijk en de route naar Cebeon in financiële zin een onmiskenbaar effect
hebben op de exploitatie. De lasten en baten zijn in dit kader aangepast voor 2015 en volgende jaren.
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1.3

Totale begroting VRHM 2015 inclusief meerjarenbeeld

De totale begroting van de VRHM ziet er als volgt uit:
Totaal Veiligheidsregio

Begroting
2014

Begroting
2015

Lasten
Brandweer
GMK
GHOR
Veiligheidsbureau
Oranje Kolom
Totaal Lasten

50.111.000
1.413.300
2.222.000
412.000
638.000
54.796.300

52.843.246
1.433.754
2.094.102
353.578
629.172
57.353.852

53.485.689
1.433.754
2.094.102
205.497
629.878
57.848.920

50.943.842
1.433.754
2.094.102
205.497
629.878
55.307.073

50.069.287
1.433.754
2.046.102
205.497
629.878
54.384.518

Baten
Brandweer
GMK
GHOR
Veiligheidsbureau
Oranje Kolom
Totaal Baten

49.072.000
1.413.300
2.088.000
412.000
490.500
53.475.800

52.061.584
1.433.754
2.046.102
353.578
481.797
56.376.815

51.403.189
1.433.754
2.046.102
205.497
629.878
55.718.420

50.738.331
1.433.754
2.046.102
205.497
629.878
55.053.562

50.069.287
1.433.754
2.046.102
205.497
629.878
54.384.518

Saldo voor resultaatbestemming
Mutatie reserves

1.320.500
-1.320.500

977.037
-977.037

2.130.500
-2.130.500

253.511
-253.511

0
0

0

0

0

0

0

Saldo na resultaatbestemming

1.4

2016

Meerjarenraming
2017

2018

Gemeentelijke bijdrage per programma

Inwonerbijdrage

Begroting
2014

Begroting
2015

Brandweer
GMK
GHOR
Veiligheidsbureau
Oranje Kolom

41.896.000
1.383.300
665.000
336.000
370.000

44.626.072
1.402.754
638.845
277.578
399.797

43.967.677
1.402.754
638.845
277.578
399.797

43.302.819
1.402.754
638.845
277.578
399.797

42.633.775
1.402.754
638.845
277.578
399.797

Totaal

44.650.300

47.345.046

46.686.651

46.021.793

45.352.749

2016

Meerjarenraming
2017

2018

Voor een nadere specificatie van de gemeentelijke bijdragen verwijzen wij naar de Bijlagen bij deze begroting.
1.5

Ontwikkeling van de rijksbijdrage (BDUR)

De Minister van Veiligheid en Justitie stelt jaarlijks vóór 1 juli voor het eerstvolgende jaar de bijdrage voor de
doeluitkering aan de veiligheidsregio’s conform het Besluit veiligheidsregio’s vast. Het bestuur van de
Veiligheidsregio besteedt de bijdrage van de doeluitkering aan de uitvoering van taken die aan het bestuur op
grond van artikel 10 van de Wet veiligheidsregio’s zijn toegekend.
Het beschikbare budget
De mutaties in het budgettaire kader zijn verwerkt in de onderstaande tabel, die aansluit op het kader dat in de
circulaires - tot en met de decembercirculaire BDUR 2013 - is opgenomen.
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De BDUR per programma. Verwachte meerjarenontwikkeling van het BDUR-budget 2015-2018
BDUR
2014

Doelmatigheidstaakst.

Indicatoren

BDUR
2015

BDUR
2016

BDUR
2017

BDUR
2018

Brandweer (mono)
Brandweer (toename multi)
Brandweer BTW component 2014
Brandweer BTW component 2011

1.416.806
1.249.378
2.563.838
254.005

-23.537
-20.756

-4.221

1.389.047
1.228.622
2.563.838
254.005

1.389.048
1.228.622
2.563.838
254.005

1.389.048
1.228.622
2.563.838
254.005

1.389.048
1.228.622
2.563.838
254.005

totaal programma brandweer

5.484.027

-44.293

-4.221

5.435.512

5.435.513

5.435.513

5.435.513

Programma

GMK
GMK BTW component 2011

31.000

31.000

31.000

31.000

31.000

totaal programma GMK

31.000

0

0

31.000

31.000

31.000

31.000

GHOR
GHOR (toename multi)
GHOR BTW component 2011

1.025.958
14.290
387.347

-17.044
-237

-3.057

1.005.857
14.053
387.347

1.005.857
14.053
387.347

1.005.857
14.053
387.347

1.005.857
14.053
387.347

totaal programma GHOR

1.427.595

-17.282

-3.057

1.407.257

1.407.257

1.407.257

1.407.257

10.000

10.000

10.000

10.000

Veiligheidsbureau
Veiligheidsbureau BTW comp. 2011

10.000

totaal programma VB

10.000

0

0

10.000

10.000

10.000

10.000

Oranje Kolom
Oranje Kolom BTW comp. 2011

57.180
10.000

-950

0

56.230
10.000

56.230
10.000

56.230
10.000

56.230
10.000

totaal programma OK

67.180

-950

0

66.230

66.230

66.230

66.230

7.019.803

-62.525

-7.278

6.950.000

6.950.000

6.950.000

6.950.000

totaal-generaal

Indexering
De Minister kan de jaarlijkse bijdrage bijstellen in verband met loon- en prijsmutaties die tot wijziging van het
voor de doeluitkering beschikbare bedrag leiden. Op grond van de budgettaire situatie kan echter besloten
worden tot het gedeeltelijk of niet uitkeren van de prijsbijstelling.
Verdeelmaatstaven
Naast veranderingen in het totaalbudget wijzigt het bedrag ook als gevolg van de actualisatie van de
basisgegevens voor de verdeelmaatstaven (de ‘indicatoren’).
Doelmatigheidstaakstelling (2012 – 2015)
De slechte economische omstandigheden hebben gevolgen voor de begroting op alle niveaus van de
overheid, ook de rijksbegroting, waarvan de begroting van het ministerie van Veiligheid en Justitie deel
uitmaakt. Het kabinet heeft een structurele korting toegepast en die doorgevoerd op alle onderdelen van de
rijksbegroting.
De taakstelling die daarmee samenhangt, heeft ook betrekking op het totale BDUR-budget met uitzondering
van de BTW-component daarin. De taakstelling loopt lineair op met 1,5% per jaar vanaf 2012 tot 6%
structureel in 2015.
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1.6

Overzicht van geraamde incidentele baten en lasten

Item

Programma

Begroting
2014

Begroting
2015

2016

Meerjarenraming
2017

2018

Incidentele lasten en projectkosten
- Sociaal Plan
- Nieuwe brandweerconcepten
- Kwaliteitsprojecten Brandweer
- Versnelde organisatieopbouw
- Samenwerken loont
- Specifieke risico's
- Project Informatiemanagement
- Project OvDG
- Project Witte kaart/Sharepoint
- Versterking Gemeentelijke kolom

Brandweer
Brandweer
Brandweer
Brandweer
Brandweer
Brandweer
GHOR
GHOR
GHOR
OK

125.000
250.000
200.000
350.000
20.000
48.000
66.000
147.500

17.949
125.000
250.000
224.580
164.133
48.000
147.375

125.000
250.000
107.500
1.600.000
48.000
-

106.326
99.185
48.000
-

-

Dekking uit reserves
- Sociaal Plan
- Nieuwe brandweerconcepten
- Kwaliteitsprojecten Brandweer
- Versnelde organisatieopbouw
- Samenwerken loont
- Specifieke risico's
- Project Informatiemanagement
- Project OvDG
- Project Witte kaart/Sharepoint
- Versterking Gemeentelijke kolom

Brandweer
Brandweer
Brandweer
Brandweer
Brandweer
Brandweer
GHOR
GHOR
GHOR
OK

-125.000
-250.000
-200.000
-350.000
-20.000
-48.000
-66.000
-147.500

-17.949
-125.000
-250.000
-224.580
-164.133
-48.000
-147.375

-125.000
-250.000
-107.500
-1.600.000
-48.000
-

-106.326
-99.185
-48.000
-

-

0

0

0

0

0

Saldo incidentele lasten en baten
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2 Uiteenzetting van de financiële positie en de toelichting
2.1

Algemeen

De algemene financiële positie van de VRHM mag als goed worden bestempeld. De exploitatie staat
weliswaar onder druk van doelmatigheidstaakstellingen van het rijk en de route naar Cebeon voor de
brandweertaken. Nieuwe concepten en nieuw beleid worden ontwikkeld om toekomstige uitdagingen het
hoofd te kunnen bieden. Risico’s ook in financiële zin zijn er, maar lijken voor de planperiode te kunnen
worden afgedekt. De reservepositie is mede met het oog op alle ontwikkelingen opnieuw beoordeeld. De
toekomst van de meldkamer is afhankelijk van nationale ontwikkelingen. Op de aspecten van de
veranderende regionale taak, de beheersorganisatie van de meldkamer in Leiden en de financiering van de
GMK zullen in 2014 en wellicht nog in 2015 de nodige wijzigingen te verwachten zijn. De financiële
consequenties van de invlechting van de brandweer Katwijk per 1 januari 2014 zijn in deze begroting verwerkt.
In dit hoofdstuk wordt een uiteenzetting gegeven van de financiële positie.
2.2

De taakstellingen, bezuinigingen en de verdeling daarvan

Voor de invulling van de structurele bezuinigingstaakstelling in 2015 verwijzen wij naar de betreffende
programmaonderdelen in het Beleidsdeel van deze begroting.
Impliciete bezuinigingen
Brandweer Hollands Midden heeft, in tegenstelling tot het bestuurlijk besluit dat voor overheadtaken bij de
start van de organisatie een percentage van 30% mocht worden gehanteerd (een percentage dat voor deze
overheidstaken effectief en efficiënt is gebleken), in de startbijdrage slechts gemiddeld 22% voor
overheadtaken ‘meegekregen’. Dit was oorspronkelijk 24% zoals geïnventariseerd in de gemeentelijke startbijdragen.
Echter, door het bestuursbesluit van 12 november 2009 zijn bij gemeenten met een hoger percentage dan
30% van de loonkosten aan overhead in hun brandweerbegroting, de overheadkosten verlaagd tot het niveau
van 30%. Dit betekende een correctie van -/- € 0,9 miljoen op de startbijdragen. Ten opzichte van de 30%
betekent dit totaal € 2,6 miljoen minder.
Met het besluit tot een gewijzigde dekking van de brandweerbegroting (Cebeon) is een bedrag van
(afgerond) € 2,1 miljoen gemoeid voor de drie tranches aan effiencyuitkering. Anderzijds wordt van de
gemeenten onder de Cebeonnorm nog (afgerond) € 500.000 geïnd. In de ontwerp-programmabegroting 2015
en de meerjarenraming is in de lasten en baten rekening gehouden met het besluit en de financiële
verwerking daarvan.
2.3

De gehanteerde indexering voor loon- en prijsbijstelling

In de notitie ‘Financieel kader gemeenschappelijke regelingen’ (d.d. 21 oktober 2013), hebben gemeenten
binnen de regio Hollands Midden gezamenlijk afspraken gemaakt over de financiële kaderstelling van
gemeenschappelijke regelingen. Deze afspraken zijn door nagenoeg alle colleges van burgemeester en
wethouders van de gemeenten in Hollands Midden overgenomen. De afspraken hebben betrekking op:
1.
De indexering van de gemeentelijke bijdrage (indexering begroting, nacalculatie van de indexering
en indexering in de meerjarenraming);
2.
Het bepalen van de bezuinigingstaakstellingen voor gemeenschappelijke regelingen;
3.
De gemeenschappelijke regelingen waarop de kaderstelling van toepassing is.
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Index begroting 2015 Gemeenschappelijke Regelingen
In de begroting 2014 is de indexering (1,54%) als aanvullende taakstellende bezuiniging opgenomen. Deze
had echter, gebaseerd op de nacalculatie in de Septembercirculaire 2013, ‘maar’ 1,40% ‘mogen’ zijn. Het
verschil van 0,14% komt ten goede aan de indexering voor 2015.
Aanvullende taakstellende bezuiniging 2014 (Septembercirculaire 2013)
Index 2014 (prijsmutatie BBP 2014, nacalculatie)
-/Verschil

1,54%
1,40%
0,14%

In de brief van het Bestuurlijk Overleg Samenwerkingsgebied Hollands Midden van 21 oktober 2013 wordt de
indexering voor 2015 gebaseerd op de publicatie van de nominale ontwikkeling (prijsontwikkeling van het
Bruto Binnenlands Product) in de Septembercirculaire Gemeentefonds 2013 (t-2). De index voor 2015 wordt
bepaald door het bedrag voor loon- en prijsmutatie (constante prijzen 2014) van € 212,6 miljoen te delen door
de omvang van het gemeentefonds (2014) van € 16.740,3 miljoen. Dit levert een indexpercentage op van
1,27% voor 2015.
Index 2015 o.b.v. BBP
Verschil index 2014
+/+
Index begroting 2015 Gemeenschappelijke Regelingen in Hollands Midden
2.4

1,27%
0,14%
1,41%

Uitwerking van de route naar Cebeon (programma Brandweer)

De bijdragen van de gemeenten zijn doorgerekend voor de ontwerp-Programmaprogramma 2015 op basis
van de begrotingsuitgangspunten 2015. De hoofdlijnen zijn:
Gemeentelijke bijdragen aan het programma brandweer conform de programmabegroting 2014 met
fixeren van de efficiencykortingen en bijdragen Cebeon-mingemeenten voor 2014 en 2015;
Toepassing van de index met 1,41%;
De financiële consequenties van de invlechting van de Brandweer Katwijk met ingang van 1 januari
2014 zijn in deze ontwerp-programmabegroting 2015 verwerkt.
De Cebeon-norm wordt overeenkomstig de bestuurlijk afgesproken uitgangspunten voor 2015 geïndexeerd
met 1,41%, waarmee een nieuwe vergelijkingsnorm voor 2015 ontstaat.
In de volgende tabel worden de bijdragen, rekening houdend met de begrotingsuitgangspunten, per gemeente
gespecificeerd.
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Tabel 1.

Vergelijkende startbijdragen programma Brandweer 2015 en procentuele afwijking van de
Cebeonnorm, alle gemeenten (invlechting Katwijk op Cebeonniveau).

Gemeente

Bijdrage 2014
(basis + index
+ tranche +
extra te innen,
excl. BTW

Alphen aan den Rijn

Index 2015
2e tranche Extra te innen,
(1,41% over Cebeon-korting verdeeld over
de basis)
2015
drie tranches
(procentueel
per jaar
aandeel maal
bedrag)

Bijdrage 2015
(basis + index
+ tranche +
extra te innen,
excl. BTW)

procentuele
afwijking van
structureel
budget t.o.v.
Cebeon 2015

6.404.010

90.297

-163.062

0

6.331.245

6,8%

596.849

8.416

-18.531

0

586.734

10,8%

Bodegraven-Reeuwijk

1.892.115

26.679

-60.331

0

1.858.463

13,3%

Gouda

4.403.277

62.086

-50.990

0

4.414.374

1,0%

Hillegom

1.159.652

16.351

-33.954

0

1.142.050

10,0%

Kaag en Braassem

1.367.794

19.286

-26.397

0

1.360.682

5,7%

Katwijk

3.070.389

43.292

0

0

3.113.681

0,0%

Leiden

9.358.671

131.957

-52.999

0

9.437.630

0,5%

Leiderdorp

1.340.381

18.899

0

66.807

1.426.087

-1,9%

Lisse

1.282.064

18.077

-45.559

0

1.254.582

13,0%

838.941

11.829

-34.363

0

816.406

15,7%

Nieuwkoop

1.409.046

19.868

-22.095

0

1.406.819

4,3%

Noordwijk

1.507.851

21.261

-14.882

0

1.514.229

2,0%

897.244

12.651

-18.086

0

891.809

6,1%

1.078.327

15.204

0

47.758

1.141.290

-1,8%

Ouderkerk

586.626

8.271

-29.778

0

565.120

21,0%

Schoonhoven

671.855

9.473

-21.783

0

659.545

11,5%

1.915.596

27.010

-54.254

0

1.888.353

9,6%

601.755

8.485

-17.373

0

592.867

9,9%

Voorschoten

1.146.672

16.168

0

21.288

1.184.128

-1,6%

Waddinxveen

1.235.117

17.415

0

13.912

1.266.444

-1,6%

Zoeterwoude

640.255

9.028

0

14.078

663.361

-1,7%

2.159.108

30.443

-50.101

0

2.139.450

7,4%

45.563.596

642.447

-714.537

163.843

45.655.348

4,04%

Bergambacht

Nederlek

Noordwijkerhout
Oegstgeest

Teylingen
Vlist

Zuidplas
Sub-totaal

2.5

Lasten en baten volgens de productramingen en vaststelling van jaarplannen

Bij iedere begroting en jaarstukken wordt een overzicht gegeven van de productenraming. De onderverdeling
van de programma’s in producten staat voor de begrotingsperiode vast, tenzij er dringende redenen zijn tot
wijzigen. Wijzigingen worden bij de ontwerp-programmabegroting expliciet vermeld.
In de ontwerp-programmabegroting 2015 zijn vijf programma’s opgenomen, te weten Brandweer, GMK,
GHOR, Veiligheidsbureau en Oranje Kolom. Elk van de programma’s is opgebouwd uit productenramingen.
Autorisatie vindt door het AB plaats op het niveau van de programma’s. De uitvoering van de begroting
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geschiedt door het DB volgens de productenramingen. Het DB legt over het gevoerde financiële beleid en
beheer tussentijds en achteraf rekening en verantwoording af.
De opstelling en indeling van de productenraming van het programma Brandweer is overeenkomstig de
organisatie- en verantwoordingsstructuur binnen de Brandweer Hollands Midden.
De productenraming van de GMK is ontleend aan informatie van de Politie Hollands Midden. De verdeling is
gemaakt in één product waarop alle lasten van de meldkamer worden verantwoord.
De ramingen van de GHOR worden aangeleverd door de directeur Publieke Gezondheid. Het budget voor de
GHOR wordt jaarlijks vastgesteld door het AB van de VRHM. De RDOG voert op grond van het DVO 2011 de
activiteiten uit in het programma Veiligheid en Zorg.
In het programma Veiligheidsbureau worden de loonkosten en de kosten van voorbereiding en organisatie van
de bestuursvergaderingen geraamd. Met ingang van 2011 zijn de structurele kosten geraamd met een
bestaande verdeelsleutel over de Brandweer, GHOR en Politie Hollands Midden. Vanaf 2012 is het aandeel
dat Brandweer en GHOR er in bijdragen rechtstreeks als baat inwonerbijdragen geraamd.
De Oranje Kolom kent een beperkt aantal producten voor de kosten van het Bureau Gemeentelijke
Crisisbeheersing, de coördinerend functionaris en de kosten van activiteiten die gemeenten met elkaar
organiseren (team bevolkingszorg, alarmering etc.).
De door het bestuur gewenste kassiersfunctie voor het convenant Rode Kruis Nederland is met ingang van
2015 overgeheveld van het programma Veiligheidsbureau naar het programma Oranje Kolom. De
kassiersfunctie voor het convenant Slachtofferhulp blijft bij het Veiligheidsbureau.
Elk organisatieonderdeel stelt een jaarplan op dat bestuurlijk wordt vastgesteld.
2.6

Investeringen

De VRHM kent alleen investeringen met een economisch nut. In het kader van taakuitoefening,
organisatieontwikkeling en efficiencyverbetering zijn omvangrijke investeringen in duurzame goederen
noodzakelijk. In grote lijnen kan hierbij worden gedacht aan:
•
onroerend goed (de meldkamer, de loods en diverse overgenomen kazernes);
•
roerend goed (voertuigen en redgereedschappen);
•
installaties, apparatuur en software.
Naast kleinere aanschaffingen die onder de activeringsgrens van de Financiële verordening vallen, zijn de
volgende investeringen voorzien:
Investeringen

Begroting
2014

Begroting
2015

2016

Meerjarenraming
2017

2018

Voertuigen en bepakking
Materieel
Huisvesting
ICT
IPM

2.045.000
1.320.000
300.000
75.000
390.000

1.800.000
1.100.000
350.000
250.000
270.000

1.200.000
550.000
350.000
545.000
240.000

5.500.000
400.000
380.000
n.b.
190.000

2.800.000
400.000
380.000
n.b.
48.000

Totaal

4.130.000

3.770.000

2.885.000

6.470.000

3.628.000

De investeringen voor voertuigen en bepakkingen in 2015 hebben vooral betrekking op nieuwe aanschaf en
vervangingen. De jaren erna hebben de investeringen vooral betrekking op de vervanging van grotere
voertuigen (autoladders). De investeringen in materieel betreffen vooral ademlucht. Het project ademlucht
deel 2 start in 2014. Door harmonisatie van typen kan het logistieke proces optimaal verlopen. Vanaf 2016
vinden weer vervangingen van bluspakken plaats op basis van einde levensduur.
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De investeringen in huisvesting zijn redelijk constant. Het betreft vervanging van meubilair en kleine
aanpassingen.
De investeringen voor ICT betreffen vooral het op peil brengen van beveiliging, back-up/restore-faciliteiten en
het bouwen van een testomgeving. Hiervoor is in 2013 een programmaplan opgesteld met de titel ICT Basis
op Orde. De werkzaamheden waren aanvankelijk gepland voor 2013, maar vonden voornamelijk in 2014
plaats. Het in bovenstaande tabel opgenomen investeringsbedrag voor 2014 zal dan ook naar verwachting te
laag zijn. Met ingang van 2015 zullen vervangingsinvesteringen worden gedaan. Het betreft zowel hardware
en software als de implementatie. De hiermee gemoeide externe projectinhuur zal, evenals het geval was in
2013 en 2014, in 2015 gedekt worden uit de bestemmingsreserves Kwaliteitsverbetering en Versnelde
organisatieopbouw.
De problematiek van vervangende investeringen voor IPM (met name de Big Six-softwarepakketten) gaat
spelen vanaf 2015. In het Informatieplan 2014 en verder zijn de omvang en de jaarplanning hiervoor nader
uitgewerkt. De met de investeringen voor IPM (Informatieplan 2014 en verder) gemoeide externe projectinhuur
zal eveneens uit genoemde reserves worden gedekt.
2.7
De stand en het verloop van reserves, voorzieningen en van overheidswege ontvangen
voorschotbedragen
Stortingen in en onttrekkingen aan reserves geschieden niet in de loop van het boekjaar, tenzij ze zijn
opgenomen in de door het AB vastgestelde ontwerp-programmabegroting dan wel in door het AB
goedgekeurde begrotingswijzigingen. Vaststelling van niet door het AB per begroting of begrotingswijziging
geaccordeerde mutaties in de reserves vindt plaats bij resultaatbestemming, na vaststelling van het
jaarbericht.
Per reserve wordt de beginstand, het verloop en de eindstand per jaar gepresenteerd tot 31 december 2018.
In de Nota Reserves, door het AB vastgesteld op 29 juni 2012, wordt aangegeven voor welk doel de reserves
zijn ingesteld en op welke wijze ze zijn en/of worden gevoed. In de Nota zijn ook eventuele plafonds, limieten
e.d. voor de reserves opgenomen.
2.8.1

Algemene reserve

Algemene reserve

Realisatie
2013

Begroting
2014

Begroting
2015

2016

Meerjarenraming
2017

2018

Saldo per 01-01
Stortingen

1.395.573
104.000

1.499.573
-

1.499.573
-

1.499.573
-

1.499.573
-

1.499.573
-

Onttrekkingen
Saldo per 31-12

1.499.573

1.499.573

1.499.573

1.499.573

1.499.573

1.499.573

2.8.2

Bestemmingsreserves

De VRHM kent meerdere bestemmingsreserves. Zij kunnen uitsluitend worden ingesteld door het AB.
Mutaties in de reserves dienen altijd te worden geaccordeerd door het AB. Het AB is bevoegd desgewenst
een andere aanwendingsrichting aan te gegeven.
N.B. In de kolom ‘Begroting 2014’ is nog geen rekening gehouden met beoogde begrotingswijzigingen voor
2014, behalve bij de reserve Samenwerken Loont. De voorgenomen onttrekking 2014 is om die reden cursief
opgenomen, teneinde het thans verwachte meerjarig verloop correct weer te geven.
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Bestemmingsreserves
Kwaliteitsprojecten Brandweer
Saldo per 01-01
Stortingen
Onttrekkingen
Saldo per 31-12

Realisatie
2013

Begroting
2014

Begroting
2015

2016

Meerjarenraming
2017

2018

1.029.322
-222.996
806.326

806.326
-200.000
606.326

606.326
-250.000
356.326

356.326
-250.000
106.326

106.326
-106.326
0

0
0

16.938
16.938

16.938
100.000
-100.000
16.938

16.938
100.000
-100.000
16.938

16.938
100.000
-100.000
16.938

16.938
100.000
-100.000
16.938

16.938
100.000
-100.000
16.938

Flankerend beleid Brandweer
Saldo per 01-01
Stortingen
Onttrekkingen
Saldo per 31-12

396.770
100.000
496.770

496.770
496.770

496.770
496.770

496.770
496.770

496.770
496.770

496.770
496.770

Multiteam/Netcentrisch werken
Saldo per 01-01
Stortingen
Onttrekkingen
Saldo per 31-12

166.006
166.006

166.006
166.006

166.006
166.006

166.006
-166.006
0

0
0

0
0

Samenwerken loont
Saldo per 01-01
Stortingen
Onttrekkingen
Saldo per 31-12

896.750
85.464
-205.000
777.214

777.214
-406.396
370.818

370.818
-164.133
206.685

206.685
-107.500
99.185

99.185
-99.185
0

0
0

Sociaal Plan
Saldo per 01-01
Stortingen
Onttrekkingen
Saldo per 31-12

258.846
9.103
-125.000
142.949

142.949
-125.000
17.949

17.949
-17.949
0

0
0

0
0

0
0

715.000
715.000

715.000
715.000

715.000
715.000

715.000
715.000

715.000
715.000

715.000
715.000

Specifieke risico's
Saldo per 01-01
Stortingen
Onttrekkingen
Saldo per 31-12

1.600.000
1.600.000

1.600.000
1.600.000

1.600.000
1.600.000

1.600.000
-1.600.000
0

0
0

0
0

Versnelde organisatieopbouw
Saldo per 01-01
Stortingen
Onttrekkingen
Saldo per 31-12

1.250.000
110.260
-785.680
574.580

574.580
-350.000
224.580

224.580
-224.580
0

0
0

0
0

0
0

Maatwerkregeling FLO
Saldo per 01-01
Stortingen
Onttrekkingen
Saldo per 31-12

Garantie 1e tranche efficiency
Saldo per 01-01
Stortingen
Onttrekkingen
Saldo per 31-12
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Bestemmingsreserves
- VERVOLG Nieuwe brandweerconcepten
Saldo per 01-01
Stortingen
Onttrekkingen
Saldo per 31-12

Realisatie
2013

Begroting
2015

Begroting
2014

2016

Meerjarenraming
2017

2018

500.000
500.000

500.000
-250.000
250.000

250.000
-125.000
125.000

125.000
-125.000
0

0
0

0
0

Bedrijfskleding brandweer
Saldo per 01-01
Stortingen
Onttrekkingen
Saldo per 31-12

0
207.689
-207.689
0

0
0

0
0

0
0

0
0

-

Reserve GMK
Saldo per 01-01
Stortingen
Onttrekkingen
Saldo per 31-12

200.000
-113.209
86.791

86.791
86.791

86.791
86.791

86.791
86.791

86.791
86.791

86.791
86.791

0
400.000
400.000

400.000
400.000

400.000
400.000

400.000
400.000

400.000
400.000

400.000
400.000

0
518.271
-277.200
241.071

241.071
241.071

241.071
241.071

241.071
241.071

241.071
241.071

241.071
241.071

GHOR Geneeskundige deelprocessen
Saldo per 01-01
Stortingen
Onttrekkingen
Saldo per 31-12

32.097
-32.097
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

GHOR Informatiemanagement
Saldo per 01-01
Stortingen
Onttrekkingen
Saldo per 31-12

40.685
1.068
-20.000
21.753

21.753
-20.000
1.753

1.753
1.753

1.753
1.753

1.753
1.753

1.753
1.753

GHOR Opleidingen OvDG
Saldo per 01-01
Stortingen
Onttrekkingen
Saldo per 31-12

192.000
192.000

192.000
-48.000
144.000

144.000
-48.000
96.000

96.000
-48.000
48.000

48.000
-48.000
0

0
0

0
66.000
66.000

66.000
-66.000
0

0
0

0
0

0
0

0
0

GMK Transitieakkoord Meldkamer
Saldo per 01-01
Stortingen
Onttrekkingen
Saldo per 31-12
Tijdelijke capaciteit GMK
Saldo per 01-01
Stortingen
Onttrekkingen
Saldo per 31-12

GHOR Witte kaart/Sharepoint
Saldo per 01-01
Stortingen
Onttrekkingen
Saldo per 31-12
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Bestemmingsreserves
- VERVOLG -

Realisatie
2013

Begroting
2014

Begroting
2015

2016

Meerjarenraming
2017

2018

OK Coörd. gemeentesecretaris / BGC
Saldo per 01-01
Stortingen
Onttrekkingen
Saldo per 31-12

109.454
109.454

109.454
109.454

109.454
109.454

109.454
109.454

109.454
109.454

109.454
109.454

OK Versterking gemeentelijke kolom
Saldo per 01-01
Stortingen
Onttrekkingen
Saldo per 31-12

0
377.375
-82.500
294.875

294.875
-147.500
147.375

147.375
-147.375
0

0
0

0
0

0
0

Kwaliteitsprojecten brandweer
De reserve wordt ingezet om projectmatige kosten te dekken die verband houden met de verbetering van de
kwaliteit van de nieuwe brandweerorganisatie. De projecten lopen naar verwachting door tot in 2017.
Maatwerkregeling FLO
Jaarlijks worden uit deze reserve de kosten gedekt die voortvloeien uit het Functioneel Leeftijds Ontslag
(FLO). Het betreft een egalisatiereserve; derhalve wordt de reserve jaarlijks gevoed met een (min of meer)
gelijk bedrag als de onttrekking. In 2013 bedroeg de onttrekking ca. € 115.000. Verwacht wordt, dat dit bedrag
ook in de komende jaren nodig zal zijn en mogelijk nog iets zal stijgen.
Flankerend beleid brandweer
Aanwending: Het bestaande beleid wordt gecontinueerd.
Multiteam/Netcentrisch werken
In 2005 is besloten tot deelname aan het Informatiesysteem Multidisciplinaire Incidentbestrijding (MultiTeam).
Met de introductie van netcentrisch werken zou het restant van de reserve Multiteam worden aangewend ter
dekking van de transitie van MultiTeam naar LCMS. Vanuit de multidisciplinaire Werkgroep Netcentrische
Werkwijze is in 2013 een werkplan opgesteld voor de doorontwikkeling van het netcentrisch werken. Voor
opleiding van de informatiemanagers van de VRHM en wellicht ook de gemeenten, voor
certificering/examinering en de aanschaf van hardware/software wordt voor de tweede helft van 2014 een
bedrag geraamd van ca. € 120.000. De verwachting is, dat de reserve daarna kan worden afgesloten.
Samenwerken loont
In 2010 en 2011 is het niet bestede deel van de (structureel) verhoogde rijksbijdrage gestort in een reserve
‘Samenwerken loont’ ter dekking van kosten van projecten ten behoeve van de kwaliteitsverbetering van de
VRHM. Jaarlijks stelt het AB de projecten vast die ten laste van deze reserve worden gebracht.
Sociaal plan
Bij de resultaatbestemming 2010 is besloten ter dekking van de effecten van de regionalisering een
bestemmingsreserve te vormen en deze jaarlijks voor een bedrag van € 125.000 aan te wenden ten behoeve
van de extra reiskostenvergoedingen. Zonder nieuwe voeding is 2014 het laatste jaar van onttrekking.
e

Garantie 1 tranche efficiency
De reserve was bedoeld voor het kunnen garanderen van de eerste tranche efficiencyverbetering (Cebeon).
Gezien de (financiële) onzekerheid over daadwerkelijke mogelijkheden tot realisatie van de routekaart Cebeon
zal deze reserve tot en met 2018 worden aangehouden, teneinde gemeenten de ‘garantie’ te kunnen geven
dat de routekaart Cebeon daadwerkelijk wordt gerealiseerd.
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Specifieke risico’s
Bedoeld om enerzijds de doelmatigheidstaakstelling van het Rijk op te kunnen vangen terwijl toch tegelijkertijd
de afspraken uit het Beleidsplan 2012-2015 worden gerealiseerd, en anderzijds ter dekking van eventuele
financiële risico’s die voortvloeien uit de samenvoeging van de meldkamers van Haaglanden en Hollands
Midden. Naar verwachting zullen de financiële consequenties in 2016 duidelijk worden.
Versnelde organisatieopbouw
De reserve Versnelde Organisatieopbouw is bestemd voor het inhuren van externe capaciteit en
competenties, die in de huidige organisatie nog in onvoldoende mate aanwezig en ontwikkeld zijn, zodat
versneld bestaande organisatorische zwaktes kunnen worden opgelost.
Nieuwe brandweerconcepten
Voor de ontwikkeling van nieuwe brandweerconcepten met het oog op het structureel verbeteren van de
effectiviteit van de brandweer, te realiseren in de jaren 2014-2016.
Bedrijfskleding Brandweer
De aanschaf van bedrijfskleding vormt een grote post binnen het programma Brandweer, maar fluctueert sterk
per jaar. Op basis van een vervangingsplanning zijn de uitgaven geraamd. Bij de resultaatbestemming 2012 is
hiervoor een egalisatiereserve in het leven geroepen. Bij het opstellen van de jaarrekening 2013 is echter
besloten om de jaarlijkse aanschaf te activeren. De reserve zal daarom worden opgeheven bij de
resultaatbestemming 2013. De geraamde stortingen en onttrekkingen voor 2014 en latere jaren komen
daarmee te vervallen.
Reserve GMK
Bedoeld voor egalisatie van eventuele tekorten in de exploitatie van de GMK, maar niet voor dekking van
eventuele frictiekosten die voortvloeien uit organisatiewijziging of samenvoeging met een andere
veiligheidsregio.
Transitieakkoord Meldkamer
Ter dekking van dat deel van de kosten, dat achterblijft na samenvoeging van de meldkamers. De reserve is
gevoed uit de eenmalige BDUR-uitkering 2012 (decembercirculaire 2012). De verhuizing van de meldkamer is
nu voorzien voor 2014.
Tijdelijke capaciteit GMK
Ter dekking van de extra personele lasten in 2013 en 2014 als gevolg van het nog niet samenvoegen van de
meldkamers in de regio’s Hollands Midden en Haaglanden.
GHOR Informatiemanagement
Deze reserve wordt in 2013 en 2014 ingezet. Daarna kan ze worden afgesloten.
GHOR Opleidingen OvDG
De reserve is ingesteld om de opleidingen van Officieren van Dienst Geneeskundig (OvDG) te kunnen
waarborgen. Het uitstellen van de AOW-gerechtigde leeftijd heeft ook gevolgen voor de uitstroom van de
OvDG. Hierdoor wordt pas in 2014 gestart met de opleiding en training van nieuwe officieren van dienst. De
onttrekkingen aan de bestemmingsreserve (vier jaar € 48.000, totaal € 192.000) lopen door tot en met 2017.
GHOR Witte kaart / Sharepoint
Het project ‘Witte kaart’ koppelt de gegevens van zorginstellingen aan gegevens die de GHOR verzamelt ten
behoeve van haar processen in de crisis- en rampenbestrijding. Dit is gerelateerd aan de doorontwikkeling
van Sharepoint als samenwerkingsplatform.
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Inzet coördinerend gemeentesecretaris / BGC
Ter dekking van de kosten van de coördinerend gemeentesecretaris van het BGC. Deze kosten zijn in 2011,
2012 en 2013 echter gedekt uit de exploitatie. Voor 2014 en 2015 wordt eveneens geen onttrekking verwacht,
zolang de hogere lasten dan voorzien (2015: € 67.000) uit de exploitatie kunnen worden gedekt.
Versterking Oranje Kolom
Ter dekking van diverse projecten ter versterking van de Oranje Kolom, zoals opleidingen en trainingen,
professionalisering van de crisiscommunicatie, en het uitvoeren van landelijke afspraken over bovenregionale
crisisbeheersing en het Slachtoffer Informatie Systeem (SIS).
2.8.3

Stand en verloop van voorzieningen en van overheidswege ontvangen voorschotbedragen

Voorzieningen maken onderdeel uit van het vreemd vermogen en worden gevormd wegens:
•
Verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker, doch redelijkerwijs
geschat kan worden;
•
Op de balansdatum bestaande risico’s ter aanzien van bepaalde te verwachten verplichtingen of
verliezen waarvan de omvang redelijk is te schatten;
•
Kosten die in een begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn
oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening
strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren.
Voorzieningen, overige beklemde
middelen
Voorziening Groot onderhoud
Saldo per 01-01
Stortingen
Onttrekkingen
Saldo per 31-12

Realisatie
2013
593.018
47.573
640.591

Van overheidswege ontvangen voorschotbedragen
Verbetering Kwaliteit Veiligheidsregio
Saldo per 01-01
119.514
Stortingen
Onttrekkingen
-6.085
Saldo per 31-12
113.429

Begroting
2014

Begroting
2015

2016

Meerjarenraming
2017

2018

640.591
500.000
-500.000
640.591

640.591
500.000
-500.000
640.591

640.591
500.000
-500.000
640.591

640.591
500.000
-500.000
640.591

640.591
500.000
-500.000
640.591

113.429
-37.500
75.929

75.929
75.929

75.929
75.929

75.929
75.929

75.929
75.929

Voorziening Groot onderhoud
Begin 2011 is de VRHM eigenaar geworden van diverse brandweerkazernes. Deze kazernes variëren in
ouderdom van nul tot tien jaar. Voor de eerstkomende jaren wordt geen grootschalig onderhoud verwacht.
Voor deze kapitaalgoederen is een meerjaren-onderhoudsplanning opgesteld. Het niveau van het groot
onderhoud wordt opgesteld in samenspraak met de voormalige eigenaren, de betrokken gemeenten.
Financiële dekking voor de storting in de voorziening moet in overeenstemming zijn met de gemeentelijke
bijdrage. Met ingang van 2013 is jaarlijks € 500.000 opgenomen als dotatie voor alle panden.
Verbetering Kwaliteit Veiligheidsregio
Eind 2009 is van het Ministerie van BZK een incidentele rijksbijdrage ontvangen van € 250.000 als impuls tot
vorming van de Veiligheidsregio. Per 1 januari 2013 resteerde een saldo van € 119.514. De onttrekkingen in
2013-2014 betreffen de Scan Gemeentelijke Processen.
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Bijlagen
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Bijlage 1. Route naar Cebeon, 2009-2018

Overzicht routekaart Cebeon Veiligheidsregio Hollands Midden, afbouw procentueel 2009-2018
(programmabegroting 2015, programma brandweer)
naam (heringedeelde) gemeente

afwijking ten opzichte van de (geindexeerde) Cebeon-norm, allen uitgedrukt in procenten
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Alphen aan den Rijn
Boskoop
Rijnwoude
Alphen aan den Rijn + Boskoop + Rijnwoude vanaf 2014

21,5
31,9
55,5

Bergambacht
Nederlek
Ouderkerk
Schoonhoven
Vl ist

42,5
46,9
64,2
36,7
39,0

36,6
43,9
56,4
32,5
35,7

29,1
37,3
48,4
27,7
27,5

23,3
32,4
42,5
24,5
21,4

Bodegraven-Reeuwijk
Gouda
Hillegom
Kaag en Braassem
Katwijk
Leiden
Leiderdorp
Lisse
Nieuwkoop
Noordwijk
Noordwijkerhout
Oegstgeest
Teylingen
Voorschoten
Waddinxveen
Zoeterwoude
Zuidplas

17,5
12,0
36,9
25,5
0,0
5,7
-13,9
39,5
14,5
7,4
27,4
-12,5
37,3
-4,8
2,0
0,4
26,4

16,1
11,4
33,5
22,5
0,0
5,9
-13,2
36,0
14,1
8,1
24,6
-11,6
34,4
-4,2
0,6
-0,4
24,1

23,8
9,0
25,8
17,4
0,0
4,4
-14,3
31,5
11,8
6,8
17,7
-12,7
24,8
-5,4
-2,4
-3,5
19,7

24,5
7,8
21,8
13,7
0,0
3,8
-14,5
27,3
10,9
6,7
14,3
-12,9
21,0
-5,6
-3,4
-6,6
16,7

gemiddeld voor alle gemeenten in Hollands Midden

20,0
29,3
49,8

16,4
24,4
41,7

14,2
20,9
35,5

12, 0
17, 7
30, 0
11,0

6,8

4,6

2,3

0,0

19, 7
27, 4
35, 9
20, 7
18, 1

14,3
20,5
27,4
15,2
13,1

10,8
15,7
21,0
11,5
9,9

7,2
10,5
14,0
7,7
6,6

3,6
5,2
7,0
3,8
3,8

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

22, 6
6, 6
18, 4
11, 5
0, 0
3, 2
-9, 7
23, 1
9, 2
5, 6
12, 1
-8, 7
17, 7
-3, 7
-2, 3
-4, 4
14, 2

17,0
2,2
13,3
7,8
0,0
1,0
-6,5
17,1
5,9
3,0
8,2
-5,9
12,8
-3,4
-2,7
-3,8
9,9

13,3
1,0
10,0
5,7
0,0
0,5
-1,9
13,0
4,3
2,0
6,1
-1,8
9,6
-1,6
-1,6
-1,7
7,4

8,9
0,7
6,7
3,8
0,0
0,3
-1,2
8,6
2,8
1,3
4,1
-1,2
6,4
-1,1
-1,1
-1,1
4,9

4,4
0,3
3,3
1,9
0,0
0,2
-0,6
4,3
1,4
0,7
2,0
-0,6
3,2
-0,5
-0,5
-0,6
2,5

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

afwijking ten opzichte van de (geindexeerde) Cebeon-norm, allen uitgedrukt in procenten
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
16,6
15,3
12,3
10,4
9, 1
5,5
4,0
2,7
1,3

2018
0,0

Bij de begroting 2013 zijn de bijdragen voor de Cebeon-mingemeenten (Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten,
Waddinxveen en Zoeterwoude) bepaald. De afstand tot Cebeon bedroeg voor de vijf gemeenten in totaal
€ 491.000, gemiddeld € 163.848 per jaar. Deze bedragen zijn voor de jaren 2014 en 2015 gefixeerd en
absoluut gemaakt. De gemeenten komen in 2015 nog niet helemaal op de Cebeonnorm omdat deze voor
2014 en 2015 is geïndexeerd.
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BIJLAGE 2. TE FACTUREREN GEMEENTELIJKE BIJDRAGEN PER PROGRAMMA, 2015
gemeente

inw oners
1-1-2013

program ma's
Brandweer

begr oting 2014 (pagina 97)

GMK

GHOR

VB

OK

totaal

1.383.250

665.289

335.857

369.557

2.753.953

(46.789)

46.789

-

overheveling convenanten
toepassing index 1,41%

19.504

9.381

4.076

5.870

38.831

1.402.754

674.670

293.144

422.216

2.792.784

-

(35.825)

(15.566)

(22.420)

(73.811)

44.626.072

1.402.754

638.845

277.578

399.797

47.345.045

106.685

6.294.188

194.697

88.669

38.527

55.490

6.671.571

9.938

571.011

18.137

8.260

3.589

5.169

606.166

Bodegraven/Reeuw ijk

32.817

1.805.626

59.890

27.275

11.851

17.069

1.921.711

Gouda
Hillegom

70.904
20.868

4.298.982
1.108.671

129.398
38.083

58.931
17.344

25.605
7.536

36.879
10.854

4.549.795
1.182.489

1.319.277
3.000.692

46.929
114.404

21.373
52.102

9.286
22.638

13.375
32.606

1.410.241
3.222.442

2014 verhoogd met index
taakstelling 5,31%
niveau begroting 2015
verdeling over gemeenten
Alphen aan den Rijn
Bergambacht

Kaag en Br aassem
Katwijk
Leiden

25.715
62.688
119.800

9.247.348

218.631

99.569

43.263

62.312

9.671.124

Leiderdorp

26.743

1.382.961

48.805

22.227

9.658

13.910

1.477.561

Lisse

22.393

1.218.243

40.867

18.612

8.087

11.647

1.297.455

Nederlek

14.131

850.445

25.789

11.745

5.103

7.350

900.431

Nieuwkoop

27.082

1.363.224

49.424

22.509

9.780

14.086

1.459.022

Noordwijk

25.671

1.472.954

46.849

21.336

9.270

13.352

1.563.762

Noordwijkerhout

15.740

866.789

28.725

13.082

5.684

8.187

922.467

Oegstgeest

23.153

1.104.527

42.254

19.243

8.361

12.043

1.186.427

Ouderkerk
Schoonhoven
Teylingen
Vlist
Voor schoten

8.147

551.852

14.868

6.771

2.942

4.238

580.671

11.864

639.995
1.830.460

21.651
65.334

9.861
29.754

4.284
12.928

6.171
18.621

681.963
1.957.098

603.188

17.757

8.087

3.514

5.061

637.607

1.146.647

45.000

20.494

8.905

12.825

1.233.872
1.314.209

35.800
9.730

Waddinxveen

24.658
25.217

1.225.007

46.020

20.959

9.107

13.116

Zoeterwoude

8.122

650.015

14.822

6.750

2.933

4.225

678.745

40.779

2.073.968

74.420

33.893

14.726

21.210

2.218.218

768.645

44.626.072

1.402.754

638.845

277.578

399.797

47.345.045

Zuidplas
Generaal-totaal
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BIJLAGE 3. TE FACTUREREN GEMEENTELIJKE BIJDRAGEN PER PROGRAMMA, 2016
Gemeente

Inw oners
1-1-2013

niveau begroting 2015
overheveling convenanten

Brandweer

GMK

GHOR

VB

OK

totaal

44.626.072

1.402.754

638.845

277.578

399.797

47.345.045

-

-

-

-

-

-

toepassing index 0%
2015 verhoogd met index
taakstelling 0%

-

-

-

-

-

1.402.754

638.845

277.578

399.797

2.718.973

-

-

-

-

-

43.967.677

1.402.754

638.845

277.578

399.797

46.686.650

106.685

6.114.016

194.697

88.669

38.527

55.490

6.491.399

9.938
32.817

551.875
1.732.762

18.137
59.890

8.260
27.275

3.589
11.851

5.169
17.069

587.030
1.848.847

niveau begroting 2016
verdeling over gemeenten
Alphen aan den Rijn
Bergambacht
Bodegraven/Reeuw ijk
Gouda

70.904

4.284.035

129.398

58.931

25.605

36.879

4.534.848

Hillegom

20.868

1.073.953

38.083

17.344

7.536

10.854

1.147.770

Kaag en Br aassem

25.715

1.294.713

46.929

21.373

9.286

13.375

1.385.676

Katwijk

62.688

3.000.692

114.404

52.102

22.638

32.606

3.222.442

119.800

9.232.452

218.631

99.569

43.263

62.312

9.656.227

Leiderdorp

26.743

1.391.949

48.805

22.227

9.658

13.910

1.486.549

Lisse

22.393

1.170.231

40.867

18.612

8.087

11.647

1.249.443

Nederlek

14.131

800.251

25.789

11.745

5.103

7.350

850.238

Nieuwkoop

27.082

1.344.038

49.424

22.509

9.780

14.086

1.439.837

Noordwijk

25.671

1.462.940

46.849

21.336

9.270

13.352

1.553.748

Noordwijkerhout

15.740

849.750

28.725

13.082

5.684

8.187

905.428

Oegstgeest

23.153

1.111.577

42.254

19.243

8.361

12.043

1.193.477
547.982

Leiden

Ouderkerk

8.147

519.163

14.868

6.771

2.942

4.238

Schoonhoven

11.864

617.347

21.651

9.861

4.284

6.171

659.314

Teylingen

35.800

1.775.310

65.334

29.754

12.928

18.621

1.901.948

Vlist

9.730

576.668

17.757

8.087

3.514

5.061

611.086

Voor schoten

24.658

1.153.257

45.000

20.494

8.905

12.825

1.240.481

Waddinxveen

25.217

1.231.855

46.020

20.959

9.107

13.116

1.321.057

Zoeterwoude

8.122

653.771

14.822

6.750

2.933

4.225

682.502

40.779

2.025.070

74.420

33.893

14.726

21.210

2.169.320

768.645

43.967.677

1.402.754

638.845

277.578

399.797

46.686.650

Zuidplas
Generaal-totaal
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BIJLAGE 4. TE FACTUREREN GEMEENTELIJKE BIJDRAGEN PER PROGRAMMA, 2017
Gemeente

Inw oners
1-1-2013

niveau begroting 2016
overheveling convenanten

Brandweer

GMK

GHOR

VB

OK

totaal

43.967.677

1.402.754

638.845

277.578

399.797

46.686.650

-

-

-

-

-

-

toepassing index 0%
2015 verhoogd met index
taakstelling 0%

-

-

-

-

-

1.402.754

638.845

277.578

399.797

2.718.973

-

-

-

-

-

43.302.819

1.402.754

638.845

277.578

399.797

46.021.793

106.685

5.933.844

194.697

88.669

38.527

55.490

6.311.227

9.938
32.817

532.739
1.659.898

18.137
59.890

8.260
27.275

3.589
11.851

5.169
17.069

567.894
1.775.984

niveau begroting 2017
verdeling over gemeenten
Alphen aan den Rijn
Bergambacht
Bodegraven/Reeuw ijk
Gouda

70.904

4.269.089

129.398

58.931

25.605

36.879

4.519.901

Hillegom

20.868

1.039.234

38.083

17.344

7.536

10.854

1.113.052

Kaag en Br aassem

25.715

1.270.148

46.929

21.373

9.286

13.375

1.361.111

Katwijk

62.688

3.000.692

114.404

52.102

22.638

32.606

3.222.442

Leiden

119.800

9.217.555

218.631

99.569

43.263

62.312

9.641.330

Leiderdorp

26.743

1.400.938

48.805

22.227

9.658

13.910

1.495.537

Lisse

22.393

1.122.219

40.867

18.612

8.087

11.647

1.201.431

Nederlek

14.131

743.495

25.789

11.745

5.103

7.350

793.481

Nieuwkoop

27.082

1.324.853

49.424

22.509

9.780

14.086

1.420.651

Noordwijk

25.671

1.452.927

46.849

21.336

9.270

13.352

1.543.734

Noordwijkerhout

15.740

832.712

28.725

13.082

5.684

8.187

888.390

Oegstgeest

23.153

1.118.627

42.254

19.243

8.361

12.043

1.200.528
515.293

Ouderkerk

8.147

486.474

14.868

6.771

2.942

4.238

Schoonhoven

11.864

594.698

21.651

9.861

4.284

6.171

636.665

Teylingen

35.800

1.720.161

65.334

29.754

12.928

18.621

1.846.798

Vlist

9.730

550.247

17.757

8.087

3.514

5.061

584.665

Voor schoten

24.658

1.159.867

45.000

20.494

8.905

12.825

1.247.091

Waddinxveen

25.217

1.238.704

46.020

20.959

9.107

13.116

1.327.905

Zoeterwoude

8.122

657.528

14.822

6.750

2.933

4.225

686.258

40.779

1.976.172

74.420

33.893

14.726

21.210

2.120.422

768.645

43.302.819

1.402.754

638.845

277.578

399.797

46.021.793

Zuidplas
Generaal-totaal
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BIJLAGE 5. TE FACTUREREN GEMEENTELIJKE BIJDRAGEN PER PROGRAMMA, 2018
Gemeente

Inw oners
1-1-2013

niveau begroting 2017
overheveling convenanten

Brandweer

GMK

GHOR

VB

OK

totaal

43.302.819

1.402.754

638.845

277.578

399.797

46.021.793

-

-

-

-

-

-

toepassing index 0%
2015 verhoogd met index
taakstelling 0%

-

-

-

-

-

1.402.754

638.845

277.578

399.797

2.718.973

-

-

-

-

-

42.633.775

1.402.754

638.845

277.578

399.797

45.352.749

106.685

5.753.672

194.697

88.669

38.527

55.490

6.131.055

9.938
32.817

513.603
1.587.035

18.137
59.890

8.260
27.275

3.589
11.851

5.169
17.069

548.758
1.703.120

niveau begroting 2018
verdeling over gemeenten
Alphen aan den Rijn
Bergambacht
Bodegraven/Reeuw ijk
Gouda

70.904

4.254.142

129.398

58.931

25.605

36.879

4.504.955

Hillegom

20.868

1.004.515

38.083

17.344

7.536

10.854

1.078.333

Kaag en Br aassem

25.715

1.245.583

46.929

21.373

9.286

13.375

1.336.546

Katwijk

62.688

3.000.692

114.404

52.102

22.638

32.606

3.222.442

Leiden

119.800

9.202.658

218.631

99.569

43.263

62.312

9.626.433

Leiderdorp

26.743

1.409.926

48.805

22.227

9.658

13.910

1.504.525

Lisse

22.393

1.074.208

40.867

18.612

8.087

11.647

1.153.420

Nederlek

14.131

682.652

25.789

11.745

5.103

7.350

732.639

Nieuwkoop

27.082

1.305.667

49.424

22.509

9.780

14.086

1.401.466

Noordwijk

25.671

1.442.913

46.849

21.336

9.270

13.352

1.533.720

Noordwijkerhout

15.740

815.674

28.725

13.082

5.684

8.187

871.352

Oegstgeest

23.153

1.125.678

42.254

19.243

8.361

12.043

1.207.578

Ouderkerk

8.147

453.785

14.868

6.771

2.942

4.238

482.603

Schoonhoven

11.864

572.050

21.651

9.861

4.284

6.171

614.017

Teylingen

35.800

1.665.011

65.334

29.754

12.928

18.621

1.791.649

9.730

523.726

17.757

8.087

3.514

5.061

558.145

Voor schoten

24.658

1.166.477

45.000

20.494

8.905

12.825

1.253.701

Waddinxveen

25.217

1.245.552

46.020

20.959

9.107

13.116

1.334.754

Zoeterwoude

8.122

661.285

14.822

6.750

2.933

4.225

690.015

40.779

1.927.273

74.420

33.893

14.726

21.210

2.071.523

768.645

42.633.775

1.402.754

638.845

277.578

399.797

45.352.749

Vlist

Zuidplas
Generaal-totaal
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BIJLAGE 6. TE FACTUREREN GEMEENTELIJKE BIJDRAGEN 2015-201 8

verdeling over gemeenten
Alphen aan den Rijn
Bergambacht
Bodegraven/Reeuwijk

meerjarenram ingen

inwoners

begroting

1-1-2013

2015

2016

2017

2018

106.685

6.671.571

6.491.399

6.311.227

6.131.055

9.938

606.166

587.030

567.894

548.758

32.817

1.921.711

1.848.847

1.775.984

1.703.120

Gouda

70.904

4.549.795

4.534.848

4.519.901

4.504.955

Hillegom

20.868

1.182.489

1.147.770

1.113.052

1.078.333

Kaag en Br aassem

25.715

1.410.241

1.385.676

1.361.111

1.336.546

Katwijk

62.688

3.222.442

3.222.442

3.222.442

3.222.442

119.800
26.743

9.671.124
1.477.561

9.656.227
1.486.549

9.641.330
1.495.537

9.626.433
1.504.525

Lisse

22.393

1.297.455

1.249.443

1.201.431

1.153.420

Nederlek

14.131

900.431

850.238

793.481

732.639

Nieuwkoop

27.082

1.459.022

1.439.837

1.420.651

1.401.466

Noordwijk

25.671

1.563.762

1.553.748

1.543.734

1.533.720

Noordwijkerhout

15.740

922.467

905.428

888.390

871.352

Oegstgeest

23.153

1.186.427

1.193.477

1.200.528

1.207.578

Leiden
Leiderdorp

Ouderkerk

8.147

580.671

547.982

515.293

482.603

Schoonhoven

11.864

681.963

659.314

636.665

614.017

Teylingen

35.800

1.957.098

1.901.948

1.846.798

1.791.649

9.730

637.607

611.086

584.665

558.145

Voor schoten

24.658

1.233.872

1.240.481

1.247.091

1.253.701

Waddinxveen

25.217

1.314.209

1.321.057

1.327.905

1.334.754

Zoeterwoude

8.122

678.745

682.502

686.258

690.015

40.779

2.218.218

2.169.320

2.120.422

2.071.523

768.645

47.345.045

Vlist

Zuidplas
Generaal-totaal

46.686.650 46.021.793 45.352.749
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Vaststellingsbesluit ontwerp-programmabegroting 2015

Het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden;
gelezen de begrotingscirculaire 2015-2018 van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, d.d. 10 april 2014,
kenmerk PZH-2014-469065139;
gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 12 juni 2014;
overwegende dat het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands
Midden de ontwerp-programmabegroting 2015 tijdig aan de gemeenteraden van de aan de
gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten heeft aangeboden;
dat is voldaan aan het bepaalde in artikel 48 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands
Midden;

Besluit :
I.

Vast te stellen de lasten en baten voor het jaar 2015 voor de programma’s voor
resultaatbestemming:

Programma

Begroting
2015

Brandweer lasten
Brandweer baten

52.843.246
52.061.584

GMK lasten
GMK baten

1.433.754
1.433.754

GHOR lasten
GHOR baten

2.094.102
2.046.102

Veiligheidsbureau lasten
Veiligheidsbureau baten

353.578
353.578

Oranje Kolom lasten
Oranje Kolom baten

629.172
481.797
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II.

Vast te stellen de volgende mutaties voor 2015 in bestemmingsreserves:

Bestemmingsreserve

Stortingen in reserves
- Maatwerkregeling FLO
Onttrekkingen aan reserves
- Maatwerkregeling FLO
- Sociaal plan
- Kwaliteitsprojecten Brandweer
- Nieuwe brandweerconcepten
- Versnelde organisatieopbouw
- Samenwerken Loont
- GHOR Opleidingen OvDG
- OK Versterking Gemeentelijke
Kolom

Begroting
2015
100.000

-100.000
-17.949
-250.000
-125.000
-224.580
-164.133
-48.000
-147.375

III.

Vast te stellen de in de ontwerp-programmabegroting 2015 opgenomen paragrafen;

IV.

Kennis te nemen van de meerjarenramingen 2016-2018;

V.

Beschikbaar te stellen de voorgenomen kredieten voor de investeringen en ingevolge het bepaalde
in het Treasurystatuut, vastgesteld door het Algemeen Bestuur, d.d. 10 februari 2011, machtiging te
verlenen tot het aantrekken van de benodigde financiering voor gedekte vervangingsinvesteringen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van 26 juni 2014.
de secretaris,

H.E.N.A. Meijer

de voorzitter,

drs. H.J.J. Lenferink

Ingezonden op 27 juni 2014 aan het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Postbus 90602,
2509 LP Den Haag, t.a.v. de heer E.A. Fonteijn
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B.5
Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden
1. Algemeen
Onderwerp:

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

Gewijzigde
gemeenschappelijke
regeling Veiligheidsregio
Hollands Midden
Algemeen Bestuur

Opgesteld door:

S. de Gouw (RDOG) /
P. Kessels (VRHM)

Datum:

26 juni 2014

B.5

Bijlage(n):

1

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

Status:

Besluitvormend

Datum:

-

2. Besluit
Het Algemeen Bestuur besluit:
1.
vast te stellen dat tenminste tweederde van de gemeenteraden heeft ingestemd met de
gewijzigde gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden (artikel 55
tweede lid Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden) en daarmee
de inwerkingtreding van de gewijzigde regeling, na publicatie, per 1 januari 2014
(conform het voorstel van het Algemeen Bestuur d.d. 14 februari 2014);
2.
in te stemmen met de reactie op de zienswijzen van drie gemeenten over de wijziging van
de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden;
3.
de gemeenten te verzoeken de gewijzigde gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio
Hollands Midden bekend te maken (artikel 26 tweede lid Wet gemeenschappelijke
regelingen);
4.
het College van Burgemeester en Wethouders van Leiden te verzoeken de gewijzigde
gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden te zenden aan
gedeputeerde staten van Zuid-Holland (artikel 26 eerste lid Wet gemeenschappelijke
regelingen).

3. Toelichting op het besluit
Op 14 februari 2014 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met de gewijzigde
gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden en de gemeentebesturen
verzocht om voor 15 april 2014 een besluit te nemen over de voorgestelde wijzigingen. Het gaat
hierbij om een samenhangend voorstel tot wijziging van de gemeenschappelijke regelingen
Veiligheidsregio Hollands Midden en RDOG Hollands Midden. Deze beide wijzigingen zijn in
samenhang en in de vorm van één besluit voorgelegd, omdat de verhouding tussen beide
regelingen inhoudelijk is gewijzigd en de wijzigingen in de ene regeling niet los kunnen worden
gezien van de wijzigingen in de andere regeling (zie voorstel Algemeen Bestuur d.d. 14 februari
2014).
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Geconstateerd wordt dat op 11 juni 2014, 20 van de 23 gemeenteraden hebben ingestemd met
de wijzigingen van de gemeenschappelijke regelingen Veiligheidsregio Hollands Midden en
RDOG Hollands Midden (zie onderstaande tabel). Op dit moment (16 juni 2014) dienen de
gemeenteraden van Alphen aan den Rijn (19 juni 2014), Nederlek (24 juni 2014) en Leiden (8 juli
2014) nog een besluit te nemen. Naar verwachting zullen ook deze gemeenteraden instemmen
met het voorstel. In de vergadering van het Algemeen Bestuur op 26 juni a.s. zal de laatste stand
van zaken worden gemeld.
Gemeente

Stand van zaken d.d. 16 juni 2014

Alphen aan den
Rijn

•

19 juni op agenda Raad

Bergambacht

•

De gemeenteraad heeft op 22 april 2014 de gewijzigde gemeenschappelijke regelingen
RDOG HM en VR HM vastgesteld

Bodegraven Reeuwijk

•

De gemeenteraad heeft op 28 april 2014 de gewijzigde gemeenschappelijke regelingen
RDOG HM en VR HM vastgesteld

Gouda

•

De gemeenteraad heeft op 23 april 2014 de gewijzigde gemeenschappelijke regelingen
RDOG HM en VR HM vastgesteld.

Hillegom

•
•

De gemeenteraad heeft op 22 mei 2014 de gewijzigde gemeenschappelijke regelingen
RDOG HM en VR HM vastgesteld
Er wordt als zienswijze ingediend dat de gemeenteraden een apart besluit moeten
kunnen nemen over de bestemming van de vrijgekomen gelden en de borging van de
transparantie van de GHOR taken.

Kaag en
Braassem

•

De gemeenteraad heeft op 22 april 2014 de gewijzigde gemeenschappelijke regelingen
RDOG HM en VR HM vastgesteld

Katwijk

•

De gemeenteraad heeft op 24 april 2014 de gewijzigde gemeenschappelijke regelingen
RDOG HM en VR HM vastgesteld

Leiden

•

Het college van Leiden heeft op 20 mei 2014 ingestemd met de wijziging
gemeenschappelijke regeling RDOG en VR HM. De Raad behandelt het voorstel op 8
juli 2014.

Leiderdorp

•

De gemeenteraad heeft op 12 mei 2014 de gewijzigde gemeenschappelijke regelingen
RDOG HM en VR HM vastgesteld

Lisse

•

De gemeenteraad heeft op 23 april 2014 de gewijzigde gemeenschappelijke regelingen
RDOG HM en VR HM vastgesteld.

Nederlek

•

Bespreking in Raad 24 juni 2014

Nieuwkoop

•

De gemeenteraad heeft op 24 april 2014 de gewijzigde gemeenschappelijke regelingen
RDOG HM en VR HM vastgesteld
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Noordwijk

•

De gemeenteraad heeft op 23 april 2014 de gewijzigde gemeenschappelijke regelingen
RDOG HM en VR HM vastgesteld met de volgende kanttekening:
In de voorstellen tot wijziging van de GR is als uitgangspunt opgenomen dat door
herverdeling van werkzaamheden financieel voordeel zal worden behaald. Over deze
wijziging van financieringsstromen is financieel advies gevraagd bij Deloitte. Er is echter
geen advies gevraagd aan de Belastingdienst. De gemeenteraad verzoek de VR HM:
- De omlegging van de financieringsstromen alsnog te toetsen bij de
belastingenrechter;
- De mogelijke financiële voordelen te reserveren tot hierover zekerheid is verkregen
en
- De gemeenteraden van de VR vervolgens schriftelijk nader te informeren op welke
wijze dit is te vertalen naar een lagere gemeentelijke bijdrage.

Noordwijkerhout

•

De gemeenteraad heeft op 15 mei 2014 de gewijzigde gemeenschappelijke regelingen
RDOG HM en VR HM vastgesteld.

Oegstgeest

•

De gemeenteraad heeft op 24 april 2014 de gewijzigde gemeenschappelijke regelingen
RDOG HM en VR HM vastgesteld.

Ouderkerk

•

De gemeenteraad heeft op 24 april 2014 de gewijzigde gemeenschappelijke regelingen
RDOG HM en VR HM vastgesteld

Schoonhoven

•

De gemeenteraad heeft op 24 april 2014 de gewijzigde gemeenschappelijke regelingen
RDOG HM en VR HM vastgesteld

Teylingen

•

De gemeenteraad heeft op 15 mei 2014 de gewijzigde gemeenschappelijke regelingen
RDOG HM en VR HM vastgesteld met de volgende zienswijzen:
- Door de wijziging en koppeling van beide GR-en kan mogelijk een BTW voordeel
behaald worden. Over deze omlegging van financieringsstromen is financieel advies
gevraagd bij Deloitte, maar geen advies bij de belastingdienst. Alle gemeenteraden
moeten een apart besluit kunnen nemen over de bestemming van de vrijgekomen
gelden.
- De GHOR-taken (bestuurlijke verantwoordelijkheid, beleidsverantwoordelijkheid,
financiële verantwoordelijkheid) dienen transparant en zichtbaar te blijven. Het is
dan ook van bestuurlijk belang dat er optimale transparantie blijft bestaan met
- betrekking tot begrotingen en kosten van publieke gezondheid (GGD) en GHOR.
Vermenging kan leiden tot ongewenste ondoorzichtige situaties.

Vlist

•

De gemeenteraad heeft op 22 april 2014 de gewijzigde gemeenschappelijke regelingen
RDOG HM en VR HM vastgesteld

Waddinxveen

•

De gemeenteraad heeft op 9 april 2014 de gewijzigde gemeenschappelijke regelingen
RDOG HM en VR HM vastgesteld.

Zoeterwoude

•

De gemeenteraad heeft op 24 april 2014 de gewijzigde gemeenschappelijke regelingen
RDOG HM en VR HM vastgesteld

Zuidplas

•

De gemeenteraad heeft op 13 mei 2014 de gewijzigde gemeenschappelijke regelingen
RDOG HM en VR HM vastgesteld
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Drie gemeenten (zie bovenstaande tabel) hebben een aanvullend besluit genomen of een
zienswijze vastgesteld. Deze kunnen als volgt worden samengevat en beantwoord.
Opmerking 1 (vanuit gemeenten: Hillegom, Noordwijk, Teylingen): De gemeenten moeten een
apart besluit kunnen nemen over de bestemming van de vrijgekomen gelden.
Reactie 1: Voor wat betreft de overgedragen taken zal een begrotingswijziging 2014 van beide
gemeenschappelijke regelingen voor zienswijze aan de gemeenten worden voorgelegd. Over de
besteding van de vrijgekomen middelen aan niet overgedragen taken moet door iedere gemeente
apart worden besloten. Het Algemeen Bestuur van de veiligheidsregio heeft hiervoor wel een
voorstel gedaan (regionalisering Veiligheidshuis ad € 180.000).
Opmerking 2 (vanuit gemeenten: Hillegom, Noordwijk, Teylingen): De transparantie van de
uitvoering van de GHOR-taken moet zijn geborgd.
Reactie 2. Binnen de programmabegroting van de RDOG HM is sprake van een apart programma
Geneeskundige Hulpverlening. Hierin worden o.a. de taken van het GHOR-bureau beschreven.
Tevens zijn in de gemeenschappelijke regelingen bepalingen opgenomen, waardoor de
Veiligheidsregio kan toezien op de wijze waarop deze taken worden uitgevoerd. Ook in de nieuwe
instructie van de directeur Publieke Gezondheid, welke vastgesteld wordt door het bestuur van de
VRHM zal hieraan aandacht besteed worden. Aan de daadwerkelijke uitvoering van taken zal
weinig veranderen; het GHOR-bureau is nu ook al onderdeel van de RDOG-organisatie en
gehuisvest in combinatie met andere onderdelen van de Veiligheidsregio.
Opmerking 3 (vanuit gemeenten: Noordwijk, Teylingen): Het is onwenselijk dat de Belastingdienst
geen advies of standpunt is gevraagd.
Reactie 3. Het onderwerp is wel besproken met de belastingdienst, maar de belastingdienst gaat
nooit in op verzoeken tot toetsing vooraf. Wel is door de belastingdienst aangegeven dat de
publiekrechtelijke wetswijzigingen ook voor de belastingdienst uitgangspunt zijn bij toetsing. Dit
sterkt de beide besturen in het vertrouwen dat rechtmatig wordt gehandeld. In de nieuwe situatie
is geen sprake meer van dienstverlening van de ene organisatie voor de andere en derhalve ook
niet meer van BTW-heffing.
Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd in te stemmen met bovenstaande beantwoording van de
reacties van gemeenten. Deze reacties zullen vervolgens worden teruggekoppeld aan de
gemeenten.
Op basis van artikel 55 tweede lid Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands
Midden kan de regeling worden gewijzigd bij een daartoe strekkend besluit van de besturen van
tenminste tweederde van de deelnemende gemeenten. Geconstateerd wordt dat, ondanks het feit
dat drie van de 23 gemeenten nog geen besluit hebben genomen, tenminste tweederde van de
gemeenten (20 van de 23 gemeenten) ingestemd hebben met de wijziging.
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De gewijzigde gemeenschappelijke regeling treedt, na publicaties, in werking met terugwerkende
kracht tot 1 januari 2014 (conform voorstel Algemeen Bestuur d.d. 14 februari 2014).

4. Kader
In artikel 55 tweede lid Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden is
geregeld dat de gemeenschappelijke regeling kan worden gewijzigd bij een daartoe strekkend
besluit van de besturen van tenminste tweederde van de deelnemende gemeenten.
De publicatie van de gemeenschappelijke regeling is geregeld in artikel 26 eerste lid Wet
gemeenschappelijke regelingen.

5. Consequenties
De belangrijkste wijziging in de gemeenschappelijke regeling VRHM betreft de verschuiving van
de verantwoordelijkheid voor de voorbereiding op en de organisatie van de geneeskundige
hulpverlening bij ongevallen en rampen van de Veiligheidsregio naar zorginstellingen, GGD’en en
Regionale Ambulancevoorzieningen. Hiermee hangt samen de (budgetneutrale) overheveling van
de betreffende inwonerbijdrage van de gemeenten van de Veiligheidsregio naar de RDOG.
Op grond van artikel 10 Wet veiligheidsregio’s blijft het bestuur van de veiligheidsregio
verantwoordelijk voor het instellen en in stand houden van de GHOR.

6. Aandachtspunten / risico’s
Geen.

7. Implementatie en communicatie
De gemeenten worden verzocht de gewijzigde regeling te publiceren (artikel 26 tweede lid Wet
gemeenschappelijke regelingen). In deze aanbiedingsbrief worden ook de reacties op de
zienswijzen van gemeenteraden opgenomen.
Het College van Burgemeester en Wethouders van Leiden wordt verzocht de gewijzigde
gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden te zenden aan gedeputeerde
staten van Zuid-Holland (artikel 26 eerste lid Wet gemeenschappelijke regelingen).

8. Bijlagen
1.

Definitieve versie gewijzigde Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands
Midden.

9. Historie besluitvorming
Algemeen Bestuur d.d. 14 februari 2014
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B.5.a
De Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden
Hoofdstuk 1
Artikel 1

Algemene bepalingen
Begripsomschrijvingen

1.

In deze regeling wordt verstaan onder:
a. de Veiligheidsregio: het openbaar lichaam als bedoeld in artikel 2 van deze regeling;
b. de regeling: de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden;
c. een deelnemende gemeente: een aan deze gemeenschappelijke regeling deelnemende
gemeente;
d. de politiechef: de politiechef van de eenheid Den Haag van de landelijke politieorganisatie,
of het lid van de eenheidsleiding daartoe aangewezen namens de politiechef;
e. GHOR: de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio, belast met de coördinatie,
aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening en met de advisering van andere
overheden en organisaties op dat gebied.
f.
de minister: de minister van Veiligheid en Justitie
g. de commissaris van de koning: de commissaris van de koning in de provincie Zuid-Holland
h. gedeputeerde staten: gedeputeerde staten van de provincie Zuid-Holland;
i.
district: regionale gebiedsindeling politie Eenheid Den Haag
j.
korpschef: de korpschef, bedoeld in artikel 27 van de Politiewet 2012.

2.

Waar in deze regeling artikelen van de Gemeentewet of van enige andere wet of wettelijke
regeling van overeenkomstige toepassing worden verklaard, komen in die artikelen in de plaats
van de gemeente, de raad, het college en de burgemeester onderscheidenlijk respectievelijk de
Veiligheidsregio, het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter.

Artikel 2
1.
2.
3.

Openbaar lichaam

Er is een openbaar lichaam, genaamd: Veiligheidsregio Hollands Midden.
Het openbaar lichaam, hierna te noemen ‘de Veiligheidsregio’, is gevestigd te Leiden.
Het gebied waarvoor deze regeling geldt betreft de regio Hollands Midden zoals bedoeld in artikel
8 van de Wet Veiligheidsregio’s.

Artikel 3

Bestuursorganen

De Veiligheidsregio kent de volgende bestuursorganen:
a. het algemeen bestuur;
b. het dagelijks bestuur;
c. de voorzitter.
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Hoofdstuk 2
Artikel 4

Belangen, taken en bevoegdheden
Belangen

De Veiligheidsregio behartigt de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten op
de volgende terreinen:
a.
de brandweerzorg;
b.
de GHOR;
c.
de samenwerking bij de gemeentelijke crisisbeheersing en rampenbestrijding;
d.
de multidisciplinaire rampenbestrijding en crisisbeheersing;
e.
het inrichten en in stand houden van de gemeenschappelijke meldkamer.
Artikel 5
1.

2.

Taken en bevoegdheden

Ter behartiging van de in artikel 4 genoemde gemeenschappelijke belangen is de
Veiligheidsregio belast van de uitvoering van de volgende taken en bevoegdheden:
a. het inventariseren van risico’s van branden, rampen en crises;
b. het adviseren van het bevoegd gezag over risico’s van branden, rampen en crises;
c. het adviseren van het college van burgemeester en wethouders over de brandweerzorg;
d. het voorbereiden op de bestrijding van branden en het organiseren van de rampenbestrijding
en de crisisbeheersing;
e. het instellen en in stand houden van een brandweer;
f. het instellen en in stand houden van een GHOR;
g. het voorzien in de meldkamerfunctie;
h. het aanschaffen en beheren van gemeenschappelijk materieel;
i. het inrichten en in stand houden van de informatievoorziening binnen de diensten van de
veiligheidsregio en tussen deze diensten en andere diensten en organisaties die betrokken
zijn bij de onder d, e, f, en g genoemde taken.
Indien ten gevolge van wijziging van wettelijke regelingen, de uitvoering van werkzaamheden
als bedoeld in lid 1 gaan strekken ter uitvoering van een andere regeling dan ter uitvoering
waarvan zij ten tijde van het van kracht worden van deze regeling strekten, dan wel indien in
deze werkzaamheden ten gevolge van een dergelijke wijziging veranderingen optreden, blijven
zij, voor zover hun strekking en omvang door hun wijziging niet wezenlijk veranderen, behoren
tot de taken die in het genoemde lid aan het Openbaar Lichaam zijn opgedragen

Artikel 6

Overige bevoegdheden en plichten

Waar in wettelijke regelingen, op grond waarvan de taken aan de Veiligheidsregio zijn overgedragen,
bevoegdheden van regeling en bestuur zijn toegekend aan de gemeente, de gemeenteraad, het
college van burgemeester en wethouders of de burgemeester, of plichten zijn opgelegd, komen die
bevoegdheden toe en rusten die plichten op onderscheidenlijk de Veiligheidsregio, het algemeen
bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter, tenzij de wettelijke regelingen anders bepalen een en
ander behoudens hetgeen bepaald is in artikel 30, eerste lid, van de Wet gemeenschappelijke
regelingen.
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Hoofdstuk 3
Artikel 7
1.
2.
3.

2.
3.

4.
5.

6.
7.

2.
3.

4.

Inlichtingen en verantwoording

Het algemeen bestuur geeft aan de raden van de deelnemende gemeenten in verband met hun
controlerende taak ongevraagd alle informatie die voor een juiste beoordeling van het door het
bestuur gevoerde en te voeren beleid nodig is.
Het algemeen bestuur verstrekt aan de raden van de deelnemende gemeenten alle inlichtingen
die door een of meer leden van die raden worden verlangd.
Een lid van het algemeen bestuur verschaft de raad van de eigen gemeente met inachtneming
van artikel 16 van de Wet gemeenschappelijke regelingen alle inlichtingen, die door die raad of
door één of meer leden van die raad worden verlangd.
Een lid van het algemeen bestuur is de raad van eigen gemeente met inachtneming van artikel
16 van de Wet gemeenschappelijke regelingen verantwoording verschuldigd voor het door hem
in dat bestuur gevoerde beleid.

Artikel 10
1.
2.

De werkwijze

Het algemeen bestuur vergadert ten minste twee maal per jaar en voorts zo dikwijls als de
voorzitter of het dagelijks bestuur dit nodig oordelen, dan wel indien ten minste één vijfde van
het aantal leden, onder opgaaf van redenen, schriftelijk daarom verzoekt.
Op het houden van de vergaderingen van het algemeen bestuur is artikel 22 van de Wet
Gemeenschappelijke regelingen van toepassing.
De vergaderingen van het algemeen bestuur zijn openbaar. Ten aanzien van het houden van
een vergadering achter gesloten deuren zijn de artikelen 23 tot en met 25 van de Gemeentewet
van overeenkomstige toepassing.
De commandant van de regionale brandweer, de directeur publieke gezondheid en de
coördinerend functionaris wonen als adviseurs de vergaderingen van het algemeen bestuur bij.
De hoofdofficier van justitie, de politiechef en de voorzitter van het waterschap binnen welks
grondgebied de Veiligheidsregio is gelegen, worden uitgenodigd deel te nemen aan de
vergadering van het algemeen bestuur. De voorzitters van de betrokken waterschappen
bepalen onderling wie er deelneemt aan de vergadering.
De voorzitter nodigt andere functionarissen wier aanwezigheid in verband met de te behandelen
onderwerpen van belang is, uit deel te nemen aan de vergaderingen van het algemeen bestuur.
De commissaris van de koning wordt uitgenodigd om bij de vergadering van het algemeen
bestuur aanwezig te zijn.

Artikel 9
1.

Samenstelling

Het algemeen bestuur wordt gevormd door de burgemeesters van de deelnemende
gemeenten.
Het lidmaatschap van het algemeen bestuur eindigt zodra een lid ophoudt burgemeester te zijn
van de gemeente die hij vertegenwoordigt;
Een burgemeester kan zich bij verhindering of ontstentenis laten vervangen door de locoburgemeester.

Artikel 8
1.

Het algemeen bestuur

Reglement van orde

Het algemeen bestuur stelt voor zijn vergaderingen een reglement van orde op.
Het reglement van orde wordt aan de deelnemende gemeenten gezonden.

Artikel 11

De besluitvorming
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1.

2.
3.
4.

Er is sprake van een gewogen stemverhouding. Het nemen van besluiten door het algemeen
bestuur vindt plaats volgende de volgende stemverdeling:
a.
gemeenten beneden 20.000 inwoners:
1 stem;
b.
gemeenten van 20.000 tot 40.000 inwoners:
2 stemmen;
c.
gemeenten van 40.000 tot 60.000 inwoners:
3 stemmen;
d.
gemeenten van 60.000 tot 80.000 inwoners:
4 stemmen;
e.
gemeenten van 80.000 tot 100.000 inwoners:
5 stemmen;
f.
gemeenten van 100.000 en meer inwoners:
6 stemmen.
Voor de vaststelling van het aantal inwoners van de deelnemende gemeenten wordt uitgegaan
van de per 1 januari van het voorafgaande jaar door het Centraal Bureau voor de Statistiek
openbaar gemaakte bevolkingscijfers.
Het algemeen bestuur besluit bij meerderheid van stemmen.
Bij het staken van de stemmen heeft de voorzitter een doorslaggevende stem.

Artikel 12
1.

2.

Het algemeen bestuur heeft met betrekking tot de aan de Veiligheidsregio opgedragen taken
alle bevoegdheden en verricht alle taken voor zover deze niet bij of krachtens wettelijke regeling
aan het dagelijks bestuur of aan de voorzitter zijn opgedragen.
Het algemeen bestuur kan taken en bevoegdheden overdragen aan het dagelijks bestuur. Niet
kunnen worden overgedragen:
a.
het vaststellen en wijzigingen van de begroting;
b.
het vaststellen van het jaarbericht;
c.
het vaststellen en wijzigen van jaarplannen;
d.
het vaststellen en wijzigen van verordeningen;
e.
het doen van voorstellen tot het wijzigen van de regeling;
f.
het treffen, wijzigen, verlengen of opheffen van een gemeenschappelijke regeling tussen
de Veiligheidsregio en een ander openbaar lichaam, alsmede het toetreden tot en het
uittreden uit een dergelijke regeling;
g.
het oprichten en deelnemen in stichtingen, maatschappijen, vennootschappen en
coöperatieve en andere verenigingen dan wel het ontbinden daarvan of het beëindigen
van deelname daaraan;
h.
het vaststellen en wijzigen van het beleidsplan;
i.
het vaststellen en wijzigen van het risicoprofiel;
j.
het vaststellen en wijzigen van het crisisplan.

Artikel 13
1.
2.

3.

Taken en bevoegdheden

Het beleidsplan

Het algemeen bestuur stelt ten minste eenmaal in de vier jaren een beleidsplan vast, waarin het
beleid is vastgesteld ten aanzien van de taken van de Veiligheidsregio.
Het beleidsplan omvat in ieder geval:
a. een beschrijving van de beoogde operationele prestaties van de diensten en organisaties
van de veiligheidsregio, en van de politie, alsmede van de gemeenten in het kader van de
rampenbestrijding en de crisisbeheersing;
b. een uitwerking, met inachtneming van de omstandigheden in de Veiligheidsregio, van de
door de minister vastgestelde landelijke doelstellingen ten aanzien rampenbestrijding en
crisisbeheersing;
c. een informatieparagraaf waarin een beschrijving wordt gegeven van de
informatievoorziening binnen en tussen de onder a. bedoelde diensten en organisaties;
d. een oefenbeleidsplan;
e. een beschrijving van de niet-wettelijke adviesfunctie, bedoeld in artikel 5 onder b.;
f.
de voor de brandweer geldende opkomsttijden en een beschrijving van de voorzieningen
en maatregelen, noodzakelijk voor de brandweer om daaraan te voldoen;
Het beleidsplan wordt afgestemd met de beleidsplannen van de aangrenzende
veiligheidsregio’s en van de betrokken waterschappen en het beleidsplan van de regionale
eenheid van politie.
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Artikel 14
1.
2.

3.

4.

5.

Het beleidsplan in artikel 13 is mede gebaseerd op een door het algemeen bestuur vastgesteld
risicoprofiel.
Het risicoprofiel bestaat uit:
a. een overzicht van de risicovolle situaties binnen de veiligheidsregio die tot een brand, ramp
of crisis kunnen leiden;
b. een overzicht van de soorten branden, rampen en crises die zich in de Veiligheidsregio
kunnen voordoen, en
c. een analyse waarin de weging en inschatting van de gevolgen van de soorten branden,
rampen en crises zijn opgenomen.
Het algemeen bestuur stelt het risicoprofiel vast na overleg met de raden van de deelnemende
gemeenten, waarbij het algemeen bestuur de raden tevens verzoekt hun wensen kenbaar te
maken omtrent het in het beleidsplan op te nemen beleid.
Het algemeen bestuur nodigt voor de vaststelling van het risicoprofiel in ieder geval de door de
korpschef daartoe aangewezen ambtenaren van politie, de besturen van de betrokken
waterschappen en door de minister daartoe aangewezen functionarissen uit hun zienswijze ter
zake kenbaar te maken.
Het algemeen bestuur nodigt ten minste eenmaal per jaar de bij mogelijke rampen en crises in
de regio betrokken partijen uit voor een gezamenlijk overleg over de risico’s in de regio.

Artikel 15
1.

2.

3.
4.

Het risicoprofiel

Het crisisplan

Het algemeen bestuur stelt ten minste eenmaal in de vier jaar een crisisplan vast, waarin ieder
geval de organisatie, de verantwoordelijkheden, de taken en bevoegdheden in het kader van de
rampenbestrijding en de crisisbeheersing worden beschreven.
Het crisisplan omvat een beschrijving van de organisatie, verantwoordelijkheden, de taken en
bevoegdheden met betrekking tot de maatregelen en voorzieningen die de gemeenten treffen
inzake de rampenbestrijding en de crisisbeheersing, alsmede van de afspraken die zijn
gemaakt met andere bij mogelijke rampen en crises betrokken partijen.
Het crisisplan is in ieder geval afgestemd met crisisplannen, vastgesteld voor het gebied van
aangrenzende veiligheidsregio’s.
Het algemeen bestuur zendt het vastgestelde crisisplan aan de commissaris van de koning.
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Hoofdstuk 4
Artikel 16
1.

2.
3.
4.
5.

2.
3.
4.

5.

2.
3.

4.

Inlichtingen, verantwoording en ontslag

De leden van het dagelijks bestuur zijn, tezamen en ieder afzonderlijk, aan het algemeen
bestuur verantwoording schuldig voor het door hen gevoerde beleid.
De leden van het dagelijks bestuur geven ongevraagd aan het algemeen bestuur alle informatie
die voor een juiste beoordeling van het door het dagelijks bestuur te voeren en gevoerde
bestuur nodig is.
De leden van het dagelijks bestuur geven tezamen dan wel afzonderlijk aan het algemeen
bestuur, wanneer dit bestuur of een of meer leden daarvan hierom verzoekt, alle gevraagde
inlichtingen.
Een lid van het dagelijks bestuur – behalve de voorzitter – kan door het algemeen bestuur
worden ontslagen, indien dit lid het vertrouwen van het algemeen bestuur niet meer bezit. In dit
geval zijn de artikelen 49 en 50 van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing.

Artikel 19
1.
2.

Werkwijze

Het dagelijks bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter dat nodig acht of wanneer twee
leden daarom schriftelijk, onder opgaaf van redenen, verzoeken.
Op het houden van de vergaderingen van het dagelijks bestuur zijn de artikelen 52 tot en met
60 van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing.
De commandant van de regionale brandweer, de directeur publieke gezondheid en de
coördinerend functionaris wonen als adviseurs de vergaderingen van het dagelijks bestuur bij.
De hoofdofficier van justitie, de politiechef en de voorzitter van het waterschap binnen welks
grondgebied de Veiligheidsregio is gelegen worden uitgenodigd deel te nemen van de
vergadering van het dagelijks bestuur. De voorzitters van de betrokken waterschappen bepalen
onderling wie er deelneemt aan de vergadering.
De voorzitter nodigt andere functionarissen wier aanwezigheid in verband met de te behandelen
onderwerpen van belang is, uit deel te nemen aan de vergaderingen van het dagelijks bestuur.

Artikel 18
1.

Samenstelling

Het dagelijks bestuur bestaat uit:
a. de voorzitter van het algemeen bestuur;
b. minimaal vier en maximaal zeven leden, aan te wijzen door en uit het algemeen bestuur.
Bij de aanwijzing wordt rekening gehouden met de geografische spreiding van de
gemeenten waaruit de leden afkomstig zijn, zodat er uit elk district ten minste één
vertegenwoordiger is.
De voorzitter van het algemeen bestuur is ook voorzitter van het dagelijks bestuur.
De leden van het dagelijks bestuur worden aangewezen in de eerste vergadering van het
algemeen bestuur.
Indien tussentijds een plaats van een lid openvalt, wijst het algemeen bestuur in de
eerstvolgende vergadering een nieuw lid aan.
Het algemeen bestuur hoeft van de bevoegdheid bedoeld in het vierde lid, geen gebruik te
maken wanneer er nog minimaal vijf leden (inclusief voorzitter) zijn van het dagelijks bestuur.

Artikel 17
1.

Het dagelijks bestuur

Reglement van orde

Het dagelijks bestuur stelt voor zijn vergaderingen een reglement van orde op.
Het reglement van orde wordt aan de deelnemende gemeenten en het algemeen bestuur
gezonden.
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Artikel 20
1.
2.
3.

Elk lid van het dagelijks bestuur heeft in de vergadering één stem.
De artikelen 28, eerste tot en met derde lid, 29 en 30 van de Gemeentewet zijn van
overeenkomstige toepassing.
De vergaderingen van het dagelijks bestuur zijn niet openbaar.

Artikel 21
1.
2.
3.
4.
5.

De werkwijze

Taken en bevoegdheden

Het dagelijks bestuur draagt zorg voor de voorbereiding en uitvoering van de besluiten van het
algemeen bestuur.
Het dagelijks bestuur oefent toezicht uit op al hetgeen de Veiligheidsregio aangaat.
Het dagelijks bestuur beheert de inkomsten en uitgaven van de Veiligheidsregio.
Het dagelijks bestuur oefent de bevoegdheden uit die door het algemeen bestuur en krachtens
de regeling aan hem zijn opgedragen.
Het dagelijks bestuur besluit over:
a. het voeren van rechtsgedingen door de Veiligheidsregio daaronder begrepen het al dan
niet instellen van hoger beroep;
b. het berusten in een tegen de Veiligheidsregio ingestelde rechtsvordering.
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Artikel 22
1.
2.

3.

2.
3.
4.

2.
3.

4.

2.

3.

4.

Taken en bevoegdheden

De voorzitter is belast met de leiding van de vergaderingen van het algemeen en dagelijks
bestuur en draagt er zorg voor, dat de besluiten van het algemeen bestuur en het dagelijks
bestuur naar behoren worden uitgevoerd.
De voorzitter tekent de stukken die van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur uitgaan.
De voorzitter vertegenwoordigt de Veiligheidsregio in en buiten rechte. Hij kan het
vertegenwoordigen van de Veiligheidsregio opdragen aan een door hem aan te wijzen
gemachtigde.
Indien de voorzitter behoort tot het bestuur van een gemeente die partij is in een geding waarbij
de Veiligheidsregio is betrokken, oefent een door het dagelijks bestuur aan te wijzen lid uit haar
midden die in het derde lid genoemde bevoegdheid uit.

Artikel 25
1.

Inlichtingen en verantwoording

De voorzitter is aan het algemeen bestuur verantwoording schuldig voor het door hem gevoerde
beleid.
De voorzitter geeft ongevraagd aan het algemeen bestuur alle informatie die voor een juiste
beoordeling van het door hem te voeren en gevoerde bestuur nodig is.
De voorzitter geeft aan het algemeen bestuur, wanneer dit bestuur of een of meer leden
daarvan hierom verzoekt, alle gevraagde inlichtingen.
De voorzitter verstrekt de minister op diens verzoek informatie over de wijze waarop de
Veiligheidsregio haar taken uitvoert.

Artikel 24
1.

Aanwijzing en vervanging

De voorzitter als bedoeld in artikel 12, eerste lid van de Wet gemeenschappelijke regelingen is
de burgemeester die als zodanig is aangewezen in artikel 11 Wet veiligheidsregio’s.
Het algemeen bestuur benoemt een vervanger op grond van artikel 11 Wet veiligheidsregio’s.
Hetgeen in de regeling ten aanzien van de voorzitter is bepaald, vindt mede toepassing ten
aanzien van de vervanger
De voorzitter van het algemeen bestuur is tevens voorzitter van het dagelijks bestuur.

Artikel 23
1.

De voorzitter

Rol voorzitter bij bovenlokale rampen en crises

Ingeval van een ramp of crisis van meer dan plaatselijke betekenis, of van ernstige vrees voor
het ontstaan daarvan, is de voorzitter ten behoeve van de rampenbestrijding en
crisisbeheersing in de betrokken gemeenten bij uitsluiting bevoegd toepassing te geven aan de
artikelen 4, 5, 6 en 7 van de Wet Veiligheidsregio’s, aan artikel 11, 14 eerste lid, 56 eerste en
vierde lid, en 62 van de Politiewet 2012, aan de artikelen 172 tot en met 177 van de
Gemeentewet, met uitzondering van artikel 176, derde tot en met zesde lid, en artikelen 5, 6, 7,
8 en 9 van de Wet openbare manifestaties.
De voorzitter roept een regionaal beleidsteam bijeen, dat bestaat uit de burgemeesters van de
gemeenten die betrokken zijn of dreigen te worden bij de ramp of crisis, alsmede uit de
hoofdofficier van justitie. De voorzitter van elk direct betrokken waterschap wordt uitgenodigd
deel uit te maken van het beleidsteam.
De voorzitter wijst een regionaal operationeel leider aan, die is belast met de leiding van een
regionaal operationeel team. De regionaal operationeel leider neemt deel aan de vergaderingen
van het regionaal beleidsteam. De voorzitter nodigt voorts de overige functionarissen wier
aanwezigheid in verband met de omstandigheden van belang is, uit deel te nemen aan de
vergaderingen.
Tenzij de vereiste spoed zich daartegen verzet, neemt de voorzitter geen besluiten met
toepassing van de in het eerste lid genoemde artikelen dan nadat hij het regionaal beleidsteam
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5.
6.

daarover heeft geraadpleegd. Een burgemeester kan in het regionaal beleidsteam schriftelijk
bezwaar doen aantekenen, indien hij van mening is dat een voorgenomen besluit van het
regionaal beleidsteam het belang van zijn gemeente onevenredig schaadt .
De voorzitter geeft de regionaal operationeel leider de bevelen die hij nodig acht in verband met
de uitvoering van de door het regionaal beleidsteam genomen besluiten.
Zodra de omstandigheden het toelaten, ontbindt de voorzitter het regionaal beleidsteam.

Artikel 26
1.

2.
3.

4.

Verantwoording aan de gemeenteraad

De voorzitter brengt na afloop van een ramp of crisis van meer dan plaatselijke betekenis, in
overeenstemming met de burgemeesters die deel uitmaakten van het regionaal beleidsteam,
schriftelijk verslag uit aan de gemeenteraden van de getroffen gemeenten over het verloop van
de gebeurtenissen en de besluiten die het regionaal beleidsteam heeft genomen. Hij vermeldt
daarbij of een burgemeester gebruik heeft gemaakt van de bevoegdheid schriftelijk bezwaar
aan te tekenen.
De voorzitter beantwoordt, in overeenstemming met de burgemeesters die deel uitmaakten van
het regionaal beleidsteam, schriftelijk de vragen die de gemeenteraden na ontvangst van het
verslag stellen.
De voorzitter verstrekt in een gemeenteraad mondelinge inlichtingen over de besluiten, bedoeld
in het eerste lid, indien de desbetreffende gemeenteraad daarom verzoekt. De gemeenteraad
zendt een afschrift van het verzoek en van de in het eerste en tweede lid bedoelde stukken aan
de commissaris van de koning.
Indien de gemeenteraad, gehoord de inlichtingen van de voorzitter van de Veiligheidsregio,
besluit zijn standpunt over de besluiten, bedoeld in het eerste lid, ter kennis te brengen van de
minister, geschiedt dit door tussenkomst van de commissaris van de koning.
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Hoofdstuk 6
Artikel 27

Commissies
Commissies van advies

Het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter kunnen commissies van advies instellen,
met inachtneming van artikel 24 en 25 van de Wet gemeenschappelijke regelingen.
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Hoofdstuk 7
Artikel 28
1.
2.

De ambtelijke organisatie
De inrichting van de ambtelijke organisatie

Het algemeen bestuur regelt de inrichting van de ambtelijke organisatie van de
Veiligheidsregio en stelt hiervoor een organisatieverordening op.
De veiligheidsregio kent in ieder geval de volgende organisatieonderdelen en functionarissen:
a.
de regionale brandweer;
b.
de commandant van de regionale brandweer, tevens directeur Veiligheidsregio
c.
de directeur publieke gezondheid;
d.
de gemeenschappelijke meldkamer;
e.
de directeur gemeenschappelijke meldkamer;
f.
de coördinerend functionaris;
g.
het bureau gemeentelijke crisisbeheersing;
h.
de veiligheidsdirectie;
i.
de secretaris;
j.
het veiligheidsbureau;

Artikel 29

De rechtspositie

Het algemeen bestuur regelt overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 125 en 134 van de
Ambtenarenwet 1929 de rechtspositie van de medewerkers van het openbaar lichaam die ambtenaar
zijn, alsmede van de medewerkers van het openbaar lichaam die werkzaam zijn op grond van een
arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht.
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Hoofdstuk 8
Artikel 30
1.

2.
3.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Taak brandweer

De regionale brandweer voert in ieder geval de volgende taken uit:
a. het voorkomen, beperken en bestrijden van brand;
b. het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan
bij brand;
c. het waarschuwen van de bevolking;
d. het verkennen van gevaarlijke stoffen en het verrichten van ontsmetting;
e. het adviseren van andere overheden en organisaties op het gebied van brandpreventie,
brandbestrijding en het voorkomen, beperken en bestrijden van ongevallen met
gevaarlijke stoffen.
De regionale brandweer voert tevens taken uit bij rampen en crises in het kader van de
rampenbestrijding en de crisisbeheersing.
De regionale brandweer voert tevens werkzaamheden uit in het verlengde van de in het eerste
en tweede lid genoemde wettelijke taken, voor zover die niet ten koste gaat van de uitoefening
van deze taken. Voor deze dienstverlening zijn rechten verschuldigd, conform de
legesverordening, tenzij het algemeen bestuur besluit een privaatrechtelijke overeenkomst
aan te gaan.

Artikel 31
1.
2.

De regionale brandweer

De commandant van de regionale brandweer / directeur Veiligheidsregio

De regionale brandweer staat onder leiding van een commandant.
De commandant is verantwoordelijk voor de operationele leiding over de brandweer bij
optreden in groter verband.
De commandant is verantwoording verschuldigd aan het algemeen bestuur.
Het algemeen bestuur benoemt, schorst en ontslaat de commandant.
De commandant is tevens directeur van de Veiligheidsregio.
De directeur heeft de algemene leiding over de organisatie van de Veiligheidsregio.
De directeur is verantwoording verschuldigd aan het algemeen bestuur.
Het algemeen bestuur stelt voor de commandant en de directeur een instructie vast.

Artikel 32

Behoud gemeentelijke brandweer

Vervallen
Artikel 33
1.
2.

Bedrijfsbrandweer

Het algemeen bestuur kan een inrichting die in geval van een brand of ongeval bijzonder
gevaar kan opleveren voor de openbare veiligheid, aanwijzen als bedrijfsbrandweerplichtig.
In afwijking van het eerste lid geldt deze aanwijzingsbevoegdheid niet voor een inrichting die
gelegen is op of deel uitmaakt van een terrein dat bij de krijgsmacht in gebruik is, voor zover
er gegevens in het geding zijn waarvan de geheimhouding door het belang van de veiligheid
van de Staat is geboden.
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Hoofdstuk 9
Artikel 34
1.
2.

3.

4.
5.

2.
3.
4.
5.
6.

Taak GHOR

De GHOR is belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige
hulpverlening, en met de advisering van andere overheden en organisaties op het gebied van
de geneeskundige hulpverlening.
Met de in de regio Hollands Midden werkzame instellingen, zorgaanbieders,
ambulancevervoerders en diensten als bedoeld in de Wet toelating zorginstellingen en de Wet
op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, worden door het algemeen bestuur
schriftelijke afspraken gemaakt over de inzet van deze instellingen, zorgaanbieders,
ambulancevervoerders en diensten bij de uitvoering van hun taak en de voorbereiding daarop.
Indien de uitvoering van de geneeskundige hulpverlening of de voorbereiding daarop naar het
oordeel van het algemeen bestuur tekort schiet, treedt het algemeen bestuur in overleg met een
instelling of zorgaanbieder als bedoeld in het tweede lid.
De voorzitter kan, indien hij geen verbetering constateert, de desbetreffende instelling en
zorgaanbieder een schriftelijke aanwijzing geven.
Blijft de instelling of zorgaanbieder in gebreke, dan verzoekt de voorzitter de minister van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport tegen de desbetreffende instelling of zorgaanbieder de
nodige maatregelen te treffen.

Artikel 35
1.

De GHOR

Directeur Publieke Gezondheid

De GHOR staat onder leiding van de directeur publieke gezondheid van de gemeentelijke
gezondheidsdienst, bedoeld in artikel 14 van de Wet publieke gezondheid.
vervallen
De directeur publieke gezondheid is belast met de operationele leiding van de geneeskundige
hulpverlening.
De directeur publieke gezondheid is verantwoording verschuldigd aan het algemeen bestuur
voor de taken genoemd onder lid 1 en 3.
De benoeming, schorsing en ontslag van de directeur publieke gezondheid vindt plaats door het
algemeen bestuur van de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden in
overeenstemming met het algemeen bestuur van de veiligheidsregio.
Het algemeen bestuur stelt voor de directeur publieke gezondheid een instructie vast.

Artikel 36

Organisatie GHOR

Het algemeen bestuur voorziet in de instelling en instandhouding van een GHOR middels een verzoek
aan de deelnemende gemeenten dit te regelen middels de gemeenschappelijke regeling Regionale
Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden.
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Artikel 37
1.

2.

3.
4.
5.

2.

Directeur gemeenschappelijke meldkamer

De gemeenschappelijke meldkamer staat onder leiding van een directeur.
Het algemeen bestuur benoemt, schorst en ontslaat de directeur gemeenschappelijke
meldkamer na overleg met het met bestuur van de regionale Ambulancevoorziening en de door
de korpschef daartoe aangewezen ambtenaar van politie.
De directeur gemeenschappelijke meldkamer is verantwoording schuldig aan het algemeen
bestuur en rapporteert periodiek over de wijze waarop de gemeenschappelijke meldkamer
functioneert.
De directeur gemeenschappelijke meldkamer heeft instemmingsrecht bij het aanstellen en
aangesteld houden van personeel van de gemeenschappelijke meldkamer.
Het algemeen bestuur stelt voor de directeur gemeenschappelijke meldkamer een instructie
vast.

Artikel 39
1.

Taak gemeenschappelijke meldkamer

De gemeenschappelijke meldkamer is ingesteld en wordt in stand gehouden ten behoeve van
de brandweertaak, de geneeskundige hulpverlening, de ambulancezorg en de politietaak, met
dien verstande dat de Regionale Ambulancevoorziening zorg draagt voor het in stand houden
van de meldkamer voor de ambulancezorg, als onderdeel van de meldkamer, en dat de
korpschef van politie zorg draagt voor het in stand houden van de meldkamer politie, als
onderdeel van de gemeenschappelijke meldkamer.
De gemeenschappelijke meldkamer is belast met het ontvangen, registreren en beoordelen van
alle acute hulpaanvragen ten behoeve van de brandweer, de geneeskundige hulpverlening, de
ambulancezorg en de politie, het bieden van een adequaat hulpaanbod, en het begeleiden en
coördineren van de hulpdiensten.

Artikel 38
1.
2.

De gemeenschappelijke meldkamer

Afspraken met politie en Regionale Ambulancevoorziening

Het algemeen bestuur, de korpschef en de hoofdofficier van Justitie sluiten een convenant met
betrekking tot de meldkamerfunctie waarin in ieder geval afspraken zijn gemaakt over de
locatie, het beleid en beheer, de financiën, de prestaties, de ondersteunende systemen en de
samenwerking van politie met brandweer, geneeskundige hulpverlening en ambulancezorg in
de meldkamer.
Het algemeen bestuur kan eisen vaststellen waaraan de Regionale Ambulancevoorziening met
betrekking tot de meldkamer voor de daadwerkelijke ambulancezorg met voldoen. De eisen
kunnen betrekking hebben op de locatie, het beleid en beheer, de financiën, de prestaties, de
ondersteunende systemen, de voorbereiding op en het daadwerkelijk optreden bij ongevallen,
rampen en crises en de samenwerking van ambulancezorg met brandweer, geneeskundige
hulpverlening en politie in de meldkamer.
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Hoofdstuk 11

Artikel 40
1.
2.
3.
4.
5.

De coördinerend functionaris en het Bureau Gemeentelijke
Crisisbeheersing

De coördinerend functionaris

De coördinerend functionaris is belast met de coördinatie van de maatregelen en voorzieningen
die de gemeenten treffen met het oog op een ramp of crisis.
Het algemeen bestuur benoemt, schorst en ontslaat de coördinerend functionaris.
De coördinerend functionaris is verantwoording schuldig aan het algemeen bestuur.
De coördinerend functionaris geeft leiding aan het Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing.
Het algemeen bestuur stelt voor de coördinerend functionaris een instructie vast.

Artikel 41

Het Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing

Het Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing ondersteunt de coördinerend functionaris.

Gewijzigde Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden per 1 januari 2014
15
DEFINITIEVE VERSIE AB 26 juni 2014
Agendapunt B.5.a AB VRHM 26-06-2014

Hoofdstuk 12
Artikel 42
1.
2.

3.
4.
5.

De veiligheidsdirectie

Samenstelling van de veiligheidsdirectie

Er is een veiligheidsdirectie.
De leden van de veiligheidsdirectie zijn:
a.
de commandant van de regionale brandweer, tevens directeur Veiligheidsregio;
b.
de directeur publieke gezondheid;
c.
de coördinerend functionaris;
d.
de politiechef.
De directeur Veiligheidsregio is voorzitter van de veiligheidsdirectie.
De leden van de veiligheidsdirectie kunnen zich ter vergadering laten vervangen door hun
plaatsvervanger.
Het algemeen bestuur stelt voor de veiligheidsdirectie een instructie vast.

Artikel 43

Taken van de veiligheidsdirectie

De veiligheidsdirectie is belast met de multidisciplinaire afstemming en coördinatie van de
voorbereiding op de rampenbestrijding en crisisbeheersing, bereidt de vergaderingen van het
dagelijks bestuur op deze onderwerpen voor en fungeert als primair adviesorgaan van het algemeen
bestuur dienaangaande.
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Hoofdstuk 13
Artikel 44
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

De secretaris en het Veiligheidsbureau

De secretaris

De directeur Veiligheidsregio is tevens secretaris.
De secretaris staat het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur, de commissies en de voorzitter
bij de uitoefening van hun taak terzijde.
Alle stukken die van het algemeen bestuur en van het dagelijks bestuur uitgaan, worden door
de secretaris mede ondertekend.
De secretaris is secretaris van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur.
De secretaris woont de vergaderingen bij van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur. In
deze vergaderingen heeft hij een adviserende stem.
Het algemeen bestuur benoemt, schorst en ontslaat de secretaris.
De secretaris is verantwoording schuldig aan het algemeen bestuur.
Het algemeen bestuur stelt voor de secretaris een instructie vast.

Artikel 45

Het Veiligheidsbureau

Het Veiligheidsbureau ondersteunt de secretaris en de directeur Veiligheidsregio.
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Hoofdstuk 14
Artikel 46
1.
2.

Samenwerking met politie

Samenhangende taakuitvoering met de politie

Het algemeen bestuur, de korpschef en de hoofdofficier van Justitie sluiten een convenant met
het oog op de multidisciplinaire samenwerking bij en de voorbereiding op branden, rampen en
crises.
Het convenant heeft in ieder geval betrekking op de samenwerking in de Veiligheidsdirectie, de
meldkamerfunctie, de informatievoorziening en informatie-uitwisseling, het multidisciplinair
oefenen en de operationele prestaties van de politie bij rampen en crises.
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Hoofdstuk 15
Artikel 47
1.

2.
3.

4.

5.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

Verordeningen

Het algemeen bestuur stelt bij verordening de uitgangspunten voor het financiële beleid,
alsmede de regels voor het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële
organisatie vast, hierna te noemen de financiële verordening. In deze verordening wordt
benoemd welke programma’s worden gevoerd. Op deze regels is artikel 212 van de
Gemeentewet van overeenkomstige toepassing.
Het algemeen bestuur legt in de financiële verordening vast welke verdeelsteutel(s) per
programma wordt gehanteerd bij het opstellen van de ontwerp-programmabegroting.
Het algemeen bestuur regelt in de financiële verordening de wijze van vorming en besteding
alsmede de minimale omvang en de hoogte van de plafonds van de reserves van het
openbaar lichaam.
Het algemeen bestuur stelt bij verordening regels vast voor de controle op het financiële
beheer en op de inrichting van de financiële organisatie, hierna te noemen de
controleverordening. Op deze regels is artikel 213 van de Gemeentewet van overeenkomstige
toepassing.
Het algemeen bestuur stelt bij verordening richtlijnen en regels voor de organisatie vast ten
aanzien van de treasury op het gebied van uitzettingen, financieringen en garanties. Op deze
regels is hetgeen bepaald is in de Wet FIDO van overeenkomstige toepassing.

Artikel 48
1.

Financiële bepalingen

Begrotingsprocedure

Het dagelijks bestuur zendt uiterlijk zes weken voorafgaand aan het tijdstip waarop de
ontwerpbegroting aan het algemeen bestuur wordt aangeboden, de ontwerpbegroting voor het
komende kalenderjaar, vergezeld van toelichting, toe aan de raden van de deelnemende
gemeenten.
De ontwerpbegroting wordt door de zorg van de besturen van de deelnemende gemeenten
voor eenieder ter inzage gelegd en tegen betaling van de kosten algemeen verkrijgbaar
gesteld. Artikel 190, tweede en derde lid, van de Gemeentewet is van overeenkomstige
toepassing.
De raden van de deelnemende gemeenten kunnen binnen zes weken na toezending bij het
dagelijks bestuur hun zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren brengen. Het dagelijks
bestuur voegt de commentaren, waarin deze zienswijzen zijn vervat, bij de ontwerpbegroting,
zoals deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden.
Het algemeen bestuur stelt de begroting vast voor 1 juli van het jaar, voorafgaande aan dat,
waarvoor de begroting moet dienen.
Het dagelijks bestuur zendt de begroting binnen twee weken na de vaststelling doch in ieder
geval voor 15 juli aan gedeputeerde staten.
Het dagelijks bestuur zendt het besluit tot vaststelling van de begroting binnen twee weken na
de vaststelling aan de raden van de deelnemende gemeenten en geeft daarin aan of en zo ja
op welke onderdelen is afgeweken van de eerder aangeboden ontwerp-programmabegroting.
Een begrotingswijziging wordt afgehandeld volgens de leden één tot en met zes van dit artikel,
tenzij de wijziging van baten en/of lasten het gevolg is van:
a.
het uitvoeren van projecten voor derden en de uitvoering daarvan resultaatneutraal
(saldo van baten en lasten is nul) voor het openbaar lichaam geschiedt;
b.
het uitvoeren van markttaken en de uitvoering daarvan minimaal resultaatneutraal
voor het openbaar lichaam geschiedt;
c.
het uitvoeren van aanvullende diensten en de uitvoering daarvan minimaal
resultaatneutraal voor het openbaar lichaam geschiedt;
d.
wijziging van de bekostiging van het rijk en de verdere uitvoering van het betreffende
product minimaal resultaatneutraal voor het openbaar lichaam geschiedt;
e.
wijziging van de bekostiging door zorgverzekeraars en de verdere uitvoering van het
betreffende product minimaal resultaatneutraal voor het openbaar lichaam geschiedt;
f.
besluiten ter zake van begrotingsoverschrijdingen van niet meer dan 1% van het
begrotingstotaal per programma, waarbij gehandeld is conform het controleprotocol;
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g.

8.

niet in de begroting opgenomen verplichtingen, zoals vermeld in de financiële
verordening, voor zover deze voor het openbaar lichaam resultaatneutraal verlopen;
h.
van uitgaven die ten laste worden gebracht van een reserve of voorziening.
De begrotingswijzigingen met een resultaatneutraal karakter als bedoeld in lid zeven worden
vastgesteld door het algemeen bestuur

Artikel 49
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.

In de programmabegroting wordt tenminste aangegeven welke bijdrage van het Rijk wordt
ontvangen en welke bijdrage elke deelnemende gemeente verschuldigd is voor het jaar
waarop de begroting betrekking heeft.
Het dagelijks bestuur stemt voor zover als mogelijk de methodiek voor het jaarlijks aanpassen
van de loon- en prijsindexen af met de besturen van de andere gemeenschappelijke
regelingen in Hollands Midden.
Bij de berekening van de gemeentelijke bijdrage wordt rekening gehouden met bijdragen van
het rijk en van andere organisaties.
Vervallen.
Vervallen.
De gemeenten die de gemeentelijke brandweerkorpsen hebben geregionaliseerd blijven
verantwoordelijk voor de door hen ten tijde van de instelling van de geregionaliseerde
brandweer verstrekte feitelijke gegevens, financiële opstellingen, personeelsgegevens of
anderszins. Ingeval blijkt dat sprake is van onverwachte gebreken of andere tekortkomingen in
het kader van huisvesting, materiaal, materieel, personeel of anderszins, zullen de hieraan
verbonden kosten voor rekening komen van de betreffende gemeente waar dit betrekking op
heeft.
De deelnemende gemeenten betalen bij wijze van voorschot jaarlijks voor 15 januari en 1 juli
telkens de helft van de verschuldigde bijdrage.
Indien zich een substantiële verandering in de doeluitkering rampenbestrijding voordoet
waardoor de financiering van óf de veiligheidsregio óf de uitvoering van taken van de
geneeskundige hulpverlening bij de Regionale Dienst Openbare Gezondheid Hollands Midden
in het geding komen treedt het bestuur in overleg met het bestuur van de Regionale Dienst
Openbare Gezondheid Hollands Midden om tot een afgestemd voorstel voor een oplossing te
komen aan de deelnemende gemeenten.

Artikel 50
1.

2.
3.
4.
5.

2.

Jaarbericht

Het dagelijks bestuur biedt het jaarbericht over het afgelopen jaar, onder toevoeging van een
verslag van het onderzoek naar de deugdelijkheid van het jaarbericht en van hetgeen het
dagelijks bestuur te zijner verantwoording dienstig acht, met alle bijbehorende bescheiden
jaarlijks voor 1 juni ter vaststelling aan het algemeen bestuur aan.
Het algemeen bestuur stelt het jaarbericht vast voor 1 juli, volgende op het jaar waarop deze
betrekking heeft.
Het jaarbericht wordt binnen twee weken, doch in ieder geval voor 15 juli, met alle
bijbehorende stukken aan gedeputeerde staten aangeboden.
Vaststelling van het jaarbericht strekt het dagelijks bestuur tot décharge, behoudens later in
rechte gebleken valsheid in geschrifte of andere onregelmatigheden.
Het dagelijks bestuur zendt het jaarbericht binnen twee weken na vaststelling aan de raden
van de deelnemende gemeenten.

Artikel 51
1.

Bijdragen van het Rijk en de gemeenten

Waarborg / Garantstelling

De deelnemende gemeenten dragen er zorg voor dat de Veiligheidsregio te allen tijde over
voldoende middelen beschikt om aan zijn verplichtingen te kunnen voldoen.
Indien aan het algemeen bestuur blijkt dat een deelnemer weigert deze uitgaven in de
begroting op te nemen, doet het algemeen bestuur onverwijld aan gedeputeerde staten het
verzoek over te gaan tot toepassing van artikel 194 en 195 Gemeentewet.
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3.

De aan deze regeling deelnemende gemeenten waarborgen dan wel stellen zich garant tegen
de Veiligheidsregio voor betaling van rente en aflossing van door de Veiligheidsregio
aangegane leningen en voor dekking van eventuele exploitatie- of begrotingstekorten van de
Veiligheidsregio. Een en ander vindt plaats binnen de door het algemeen bestuur vastgestelde
kaders en procedures.

Artikel 52
1.
2.

Kostenevaluatie / Visitatie

Het algemeen bestuur stelt eenmaal in de drie jaar een kostenevaluatie vast. Bij de
kostenevaluatie wordt in ieder geval een vergelijking gemaakt met de gegevens betreffende
de kosten van andere veiligheidsregio’s.
Het algemeen bestuur laat eenmaal in de vijf jaar een visitatie door een visitatiecommissie
verrichten.
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Hoofdstuk 16
Artikel 53
1.
2.
3.
4.

Het Archief

Het archief

Het algemeen bestuur draagt zorg voor de archiefbescheiden van de Veiligheidsregio, in
overeenstemming met een door dit bestuur vast te stellen regeling.
De secretaris is belast met feitelijke beheer van de archiefbescheiden, bedoeld in het eerste
lid, overeenkomstig de door het algemeen bestuur vast te stellen regeling.
Voor de bewaring van de op grond van de Archiefwet 1995 over te brengen archiefbescheiden
is de archiefbewaarplaats van de gemeente Leiden aangewezen.
De beheerder van de archiefbewaarplaats van de gemeente Leiden oefent toezicht uit op het
beheer van de archiefbescheiden van de Veiligheidsregio.
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Hoofdstuk 17
Artikel 54
1.
2.

2.

2.
3.
4.
5.
6.

Wijzigingen

Zowel het algemeen bestuur als de besturen van tenminste eenderde van de deelnemende
gemeenten kunnen voorstellen doen tot wijziging van de regeling.
De regeling kan worden gewijzigd bij een daartoe strekkend besluit van de besturen van
tenminste tweederde van de deelnemende gemeenten.

Artikel 56
1.

Toetreding en uittreding

Toetreding van gemeenten tot deze regeling of uittreding uit deze regeling is slechts mogelijk na
wijziging van de indeling van gemeenten in regio’s zoals bedoeld in de Wet Veiligheidsregio’s.
Het algemeen bestuurt regelt de gevolgen van de toetreding of de uittreding en kan
voorwaarden verbinden aan de toetreding of uittreding.

Artikel 55
1.

Toetreding, uittreding, wijzigingen en opheffing

Opheffing

Ingeval van opheffing van de regeling besluit het algemeen bestuur tot liquidatie en stelt
daarvoor de nodige regelen. Hierbij kan van de bepalingen van de regeling worden afgeweken.
Het liquidatieplan wordt door het algemeen bestuur, de raden van de deelnemende gemeenten
gehoord, vastgesteld.
Het liquidatieplan voorziet ook in de gevolgen die de beëindiging heeft voor het personeel, de
overgebleven middelen en op geld waardeerbare rechten en plichten.
Het liquidatieplan geeft regels voor de wijze waarop de deelnemende gemeenten, voor zover
het saldo ontoereikend is, zorgdragen voor de nakoming van de verplichtingen van de
Veiligheidsregio.
Het dagelijks bestuur is belast met de uitvoering van de liquidatie.
Zonodig blijven de organen van de Veiligheidsregio ook na het tijdstip van opheffing in functie,
totdat de liquidatie is voltooid.
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Hoofdstuk 18
Artikel 57
1.
2.

3.
4.

Geschillen

Geschillen

Voordat over een geschil als bedoeld in artikel 28 van de Wet gemeenschappelijke regelingen
de beslissing van gedeputeerde staten wordt ingeroepen, legt het algemeen bestuur het geschil
voor aan een daartoe door partijen in te stellen geschillencommissie.
De geschillencommissie bestaat uit vertegenwoordigers, één aangewezen door elk van de bij
het geschil betrokken partijen, alsmede een door deze vertegenwoordigers aangewezen
onafhankelijke voorzitter.
De geschillencommissie hoort de bij het geschil betrokken besturen.
De geschillencommissie brengt aan het algemeen bestuur advies uit over de mogelijkheden
partijen tot overeenstemming te brengen.
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Hoofdstuk 19
Artikel 58

Slotbepalingen

Duur van de regeling

De regeling wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
Artikel 59
1.
2.

Vervanging en inwerkingtreding

De regeling wijzigt de per 8 oktober 2010 in werking getreden gewijzigde Gemeenschappelijke
Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden.
De gewijzigde regeling treedt in werking op 1 januari 2014.

Artikel 60

Overgangsbepaling

Vervallen
Artikel 61

Titel

De regeling wordt aangehaald als ‘Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden’.”
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B.6

Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden
1. Algemeen
Onderwerp:

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

Voorstel proces
begrotingswijzigingen 2014
en 2015 a.g.v. wijziging
gemeenschappelijke
regeling VRHM
Algemeen Bestuur

Opgesteld door:

E.H. Breider
Concerncontroller

Datum:

26 juni 2014

B.6

Bijlage(n):

-1-

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

Status:

Besluitvormend

Datum:

-

2. Besluit
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. indien tweederde van de gemeentebesturen heeft ingestemd met de wijziging van de
gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden, en deze daarmee formeel is
vastgesteld, de VRHM de gemeenten (alvast) te zullen crediteren voor de geïnde
inwonerbijdragen van 2014 en hun relatief (op basis van aantal inwoners) aandeel in de
BDUR van het Programma GHOR, onder aftrek van de gemeentelijke bijdrage aan
regionalisering van het Veiligheidshuis Hollands Midden (de RDOG zal een voorschotnota bij
gemeenten indienen);
2. de zienswijzeprocedure voor de formele goedkeuring van de begrotingswijzigingen 2014 en
2015 gelijktijdig op te starten;
3. formele bekrachtiging van de begrotingswijzigingen 2014 en 2015 te laten plaats vinden in de
vergadering van het Algemeen Bestuur op 13 november 2014.
Het Veiligheidshuis Hollands Midden
Het Algemeen Bestuur heeft in de vergadering van 27 maart 2014 besloten de gemeenteraden
voor te stellen:
1. Met ingang van 1 januari 2015, of zoveel eerder als mogelijk, het Veiligheidshuis Hollands
Midden een regionale functie te geven, zodat alle gemeenten desgewenst kunnen
participeren in deze netwerkorganisatie;
2. De hieruit voortvloeiende meerkosten van € 180.000 naar rato van het aantal inwoners om te
slaan over alle deelnemende gemeenten, waarbij door de Veiligheidsregio de kassiersfunctie
wordt vervuld;
3. In te stemmen met een wijziging van de begroting van de VRHM, waarbij het beschikbare
surplus, afkomstig uit het omleggen van de financieringsstromen GHOR, wordt aangewend
ter dekking van de meerkosten van regionalisering van het Veiligheidshuis Hollands Midden
ad € 180.000 zodat deze operatie voor de gemeenten budgettair neutraal kan geschieden;
4. Het functioneren van het Veiligheidshuis Hollands Midden na twee jaar te evalueren op
effectiviteit en toegevoegde waarde en daarover te rapporteren aan de gemeentebesturen;
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5. Kennis te nemen van de voorwaarde dat bovenstaand besluit alleen uitvoerbaar is als alle
betrokken gemeenteraden instemmen met dit voorstel.

3. Toelichting op het besluit
In het Algemeen Bestuur van 13 februari 2014 is besloten in te stemmen met de wijziging van de
gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden met ingang van 1 januari 2014,
onder voorbehoud van instemmen van de gemeentebesturen met deze wijziging. Aanleiding van
deze wijziging is het besluit van 5 september 2013 in het Dagelijks Bestuur om de uitvoering van
de geneeskundige hulpverlening te integreren binnen de Regionale Dienst Openbare Gezondheid
Hollands Midden (RDOG) en deze rechtstreeks en geheel te financieren door middel van een
inwonerbijdrage van de gemeenten en niet meer via de begroting van de veiligheidsregio.
Op basis van het besluit tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling dienen er
begrotingswijzigingen plaats te vinden om de inwonerbijdragen en reservepositie van het
Programma GHOR binnen de Veiligheidsregio Hollands Midden te wijzigen. In de financiële
uitwerking betreffende de inwonerbijdrage betekent dit dat het BDUR-deel van de GHOR ten
gunste komt van het programma Brandweer, de inwonerbijdrage van het programma Brandweer
hiermee evenredig wordt verlaagd en deze, tezamen met de huidige inwonerbijdrage GHOR, voor
de uitvoering van de GHOR-taken wordt geïnd door de RDOG.
In afwachting van de besluitvorming over het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling en het
opzeggen van de dienstverleningsovereenkomst is met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014
facturering van de DVO door de RDOG aan de VRHM uitgesteld. Hierdoor hoeft geen Btw te
worden teruggevorderd, nadat de wijzigingen van kracht zijn geworden.
Dit is echter van invloed op de liquiditeitspositie van de RDOG. Voorgesteld wordt dat indien
tweederde van de gemeentebesturen heeft ingestemd met de wijziging van de
gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden, en deze daarmee formeel is
vastgesteld, de VRHM de gemeenten (alvast) zal crediteren voor de geïnde inwonerbijdragen van
2014 en hun relatief (op basis van aantal inwoners) aandeel in de BDUR van het Programma
GHOR, onder aftrek van de gemeentelijke bijdrage aan regionalisering van het Veiligheidshuis
Hollands Midden. De RDOG zal (alvast) voorschotnota’s bij gemeenten indienen. De
zienswijzeprocedure voor de formele goedkeuring van de begrotingswijziging zal gelijktijdig
worden opgestart.

4. Kader
De huidige gemeenschappelijke regeling VRHM is in werking getreden op 8 oktober 2010. De
regeling is o.a. gebaseerd op de Wet gemeenschappelijke regeling en de Wet veiligheidsregio’s.
Door wijziging van de Wet veiligheidsregio’s per 1 januari 2012 en 1 januari 2013 is aanpassing
van de gemeenschappelijke regeling noodzakelijk.
Voor het wijzigen van beide gemeenschappelijke regelingen is instemming van tenminste
tweederde van de gemeentebesturen vereist.

5. Consequenties
-

Op basis van het besluit tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling dienen er
begrotingswijzigingen plaats te vinden om de inwonerbijdrage en reservepositie van de
GHOR te wijzigen.
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-

Op basis van het besluit tot regionalisering van het Veiligheidshuis Hollands Midden dienen er
begrotingswijzigingen plaats te vinden om de inwonerbijdrage voor het Veiligheidshuis te
incasseren.

6. Aandachtspunten / risico’s:
-

7. Implementatie en communicatie
Na besluitvorming in het Algemeen Bestuur (26 juni 2014) zullen de hoofden Financiën van de
deelnemende gemeenten van de te volgen procedure op de hoogte worden gesteld.

8. Bijlagen
- Creditering 2014 bijdrage Programma GHOR Veiligheidsregio Hollands Midden.

9. Historie besluitvorming
Dagelijks Bestuur 5 september 2013 en 30 januari 2014.
Algemeen Bestuur 13 februari 2014.
Veiligheidshuis
Dagelijks Bestuur 30 januari 2014 en 27 februari 2014.
Algemeen Bestuur 27 maart 2014.
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B.6 Bijlage

BIJLAGE 1. TE CREDITEREN BIJDRAGEN PROGRAMMA GHOR, 2014
Programma GHOR
Crediteren
Gemeentelijke
BDUR
Bijdrage
Gemeente
Alphen aan den Rijn
Bergambacht
Bodegraven-Reeuwijk
Gouda
Hillegom
Kaag en Braassem
Katwijk
Leiden
Leiderdorp
Lisse
Nederlek
Nieuwkoop
Noordwijk
Noordwijkerhout
Oegstgeest
Ouderkerk
Schoonhoven
Teylingen
Vlist
Voorschoten
Waddinxveen
Zoeterwoude
Zuidplas
Generaal-totaal

T.b.v.
Veiligheidshuis

Totaal
te
crediteren

Inwoners
1-1-2012
106.558
9.908
32.834
71.235
20.831
25.737
62.476
118.748
26.706
22.511
13.992
26.974
25.517
15.648
22.788
8.049
11.814
35.686
9.773
24.310
25.280
8.171
40.673

665.289

1.423.000

-180.000

1.908.289

92.521,00
8.603,00
28.509,00
61.852,00
18.087,00
22.347,00
54.246,00
103.105,00
23.188,00
19.546,00
12.149,00
23.421,00
22.156,00
13.587,00
19.786,00
6.989,00
10.258,00
30.985,00
8.486,00
21.108,00
21.950,00
7.095,00
35.315,00

197.896
18.401
60.978
132.296
38.687
47.798
116.029
220.535
49.598
41.807
25.986
50.095
47.389
29.061
42.321
14.948
21.941
66.275
18.150
45.148
46.949
15.175
75.537

-25.033
-2.328
-7.713
-16.735
-4.894
-6.046
-14.677
-27.895
-6.274
-5.288
-3.287
-6.337
-5.994
-3.676
-5.353
-1.891
-2.775
-8.383
-2.296
-5.711
-5.939
-1.920
-9.555

265.384
24.676
81.774
177.413
51.880
64.099
155.598
295.745
66.512
56.065
34.848
67.179
63.551
38.972
56.754
20.046
29.424
88.877
24.340
60.545
62.960
20.350
101.297

766.219

665.289

1.423.000

-180.000

1.908.289
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B.7
Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden
1. Algemeen
Onderwerp:

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

Verordening Archiefzorg VRHM 2014
en
Besluit informatiebeheer VRHM 2014
Algemeen bestuur

Opgesteld
door:

M. Matla (BHM)

Datum:

26 juni 2014

B.7

Bijlage(n):

2

H. Lenferink (DB)
H. Meijer (VD)
N.v.t.

Status:

Besluitvormend

Datum:

N.v.t.

2. Besluit
Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) besluit:
De Verordening Archiefzorg Veiligheidsregio Hollands Midden 2014 en het Besluit
Informatiebeheer Veiligheidsregio Hollands Midden 2014 vast te stellen.

3. Toelichting op het besluit
De VRHM werkt aan het beleid rond Document Management. Het doel is alle documenten
inzichtelijk te hebben, te beheren, te controleren, te archiveren en eindverantwoordelijken te
benoemen in het proces. Om dit beleid gestalte te geven, zal het Bestuur van de Veiligheidsregio
Hollands Midden eerst over wettelijke basisdocumenten een besluit moeten nemen: de
Verordening Archiefzorg en het Besluit Informatiebeheer.
De noodzaak tot het opstellen van de Verordening Archiefzorg en het Besluit Informatiebeheer
vloeit voort uit artikel 40 van de Archiefwet 1995. Daarin wordt gesteld dat organisaties, die zijn
opgericht op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen, een voorziening treffen over de
zorg voor de archiefbescheiden van bij die regeling ingestelde openbare lichamen of
gemeenschappelijke organen. Deze voorziening wordt zoveel mogelijk in overeenstemming met
de bepalingen van de Archiefwet 1995 getroffen. Artikel 53 van de Gewijzigde
Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden vermeldt dat het Algemeen
Bestuur zorg draagt voor de archiefbescheiden en de secretaris belast is met het feitelijke beheer
van de archiefbescheiden, in overeenstemming met een door dit bestuur vast te stellen
Verordening.

4. Kader
Relevante kaders zijn: De Gemeenschappelijke Regeling VRHM, de Archiefwet 1995, het
Archiefbesluit 1995, Archiefregeling 2010, Algemene wet op het gebied van rijksbelastingen en de
Algemene wet bestuursrecht en overige regelingen overheidsinstanties.
Door deze besluitvorming voldoet de organisatie aan de wetgeving zoals gesteld in de
Gemeenschappelijke Regeling VRHM.

5. Consequenties
Dit besluit heeft geen directe formatieve en financiële consequenties.
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6. Aandachtspunten / risico’s
Er zijn geen risico’s verbonden aan de uitwerking van de documenten.

7. Implementatie en communicatie
Implementatie:
Na goedkeuring door het Algemeen Bestuur, zal voor de VRHM, met uitzondering van de GHOR,
nadere regels en voorwaarden worden uitgewerkt. Hiervoor zal een projectgroep een projectplan
opstellen om de archiefzorg en het archiefbeheer te organiseren en te implementeren volgens
deze VRHM specifieke regels en voorwaarden.
Na besluitvorming in het Algemeen Bestuur worden onderstaande documenten opgesteld:
- Besluit archiefbeheer
o Selectielijst
o Regels uitvoering audit archiefzorg en archiefbeheer
o Horizontale verantwoording archiefzorg
- Besluit informatiebeheer
o Documentair structuurplan (DSP)
o E-mail protocol
De organisatie legt jaarlijks verantwoording af aan het DB over het archiefbeheer en aan het AB
over de archiefzorg.
Het Erfgoed Leiden e.o. zal via audits het beheer en zorg toetsen en dit mededelen aan de
beheerder en, indien hiertoe aanleiding is, aan het DB.
Communicatie:
De Verordening en het Besluit zullen na vaststelling door het Algemeen Bestuur worden
gepubliceerd op de website “Plein 16” en op de internetsite van de Veiligheidsregio Hollands
Midden.

8. Bijlagen
•
•
•

Verordening Archiefzorg VRHM 2014
Besluit informatiebeheer VRHM 2014
Brief Erfgoed Leiden e.o. d.d. 14 mei 2014

9. Historie besluitvorming
•
•

•

DB 12 juni 2014: instemming met de Verordening Archiefzorg Veiligheidsregio Hollands
Midden 2014 en het Besluit Informatiebeheer Veiligheidsregio Hollands Midden 2014.
Het Directie Team van de BHM, de Archivaris getoetst, heeft ingestemd met de
Verordening Archiefzorg Veiligheidsregio Hollands Midden 2014 en het Besluit
Informatiebeheer Veiligheidsregio Hollands Midden 2014.
Er heeft geen besluitvorming over de archiefzorg en -beheer plaatsgevonden sinds de
Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden 2003. In de
Gemeenschappelijke Regeling van 24 juni 2010 is een hoofdstuk 16 opgenomen over de
archiefzorg en het archiefbeheer.
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B.7.a
Archiefverordening VRHM 2014

Auteur
M.Matla

Functie
TL DIV

M.Matla
M.Matla
W. Knol

TL DIV
TL DIV
Medewerker
IPM
Adviseur Directie

P. Kessels
M.Matla
M.
Louwerse,
M. Matla
DT
A. Netiv
M.Matla

Datum
2013-0621

2013-1021
2013-1031
TL DIV
2013-1115
archiefinspecteur 2013-11Erfgoed Leiden
26
e.o.
TL DIV
2013-1223
Directie
2014-0408
Archivaris
2014-0418
TL DIV
2014-0528

Bewerkt

Versie
0.1

Status
Concept

2013-07-02
2013-10-09

0.2
0.3
0.3

Concept
Concept
Besproken

0.3

Besproken

2013-11-20

0.4

Concept

Toetsing

0.4

2013-12-23

0.5

Adv.
Archiefregeling
2010 integreren
Def. Concept

1.0

Definitief

2014-05-09

1.1

2014-05-28

2.0

Doorsturen
Bestuur
Besluitvorming
Bestuur
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Archiefverordening VRHM 2014
Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden;
Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van ..-..-2014;
Gelet op artikel 40, eerste en tweede lid van de Archiefwet 1995, de Archiefregeling 2010 en
artikel 53 van de aangepaste Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands
Midden,
Besluit vast te stellen de navolgende:
Verordening betreffende de zorg van het Dagelijks Bestuur voor de archiefbescheiden van
de organen van het openbaar lichaam, het aanwijzen en het beheer van de
archiefbewaarplaats en het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden, voor zover
deze niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats (Archiefverordening).
Hoofdstuk I

Algemene bepalingen

Artikel 1
In deze Verordening en de daarop berustende voorschriften wordt verstaan onder:
a. de wet:
b. de archiefregeling 2010

c.

het openbaar lichaam

d. de archiefbewaarplaats:
e. de archivaris:
f.

de beheerder:

g. de beheereenheid:

h. informatiesysteem:

de archiefwet 1995;
de Regeling met betrekking tot de duurzaamheid en de
geordende en toegankelijke staat van archiefbescheiden en
de bouw en inrichting van archiefruimten en
archiefbewaarplaatsen;
de rechtspersoon, zijn bestuursorganen en commissies
van VRHM genoemd in artikel 3 tot en met artikel 6 van de
gemeenschappelijke regeling;
de door het Algemeen Bestuur overeenkomstig artikel 40,
tweede lid van de wet aangewezen archiefbewaarplaats;
de door het Algemeen Bestuur overeenkomstig artikel 40,
tweede lid van de wet aangewezen archivaris;
degene die ingevolge artikel 4 is belast met het beheer van
de archiefbescheiden van de organen van het openbaar
lichaam die niet zijn overgebracht naar de
archiefbewaarplaats;
een door het Dagelijks Bestuur als zodanig aan te wijzen
organisatieonderdeel, zelfstandig belast met de
documentaire informatievoorziening;
een systeem van documentatie, procedures, apparatuur en
programmatuur, met behulp waarvan archiefbescheiden
kunnen worden vervaardigd, bewerkt, verzonden,
ontvangen, bewaard, geordend en geraadpleegd.

Archief Verordening Veiligheidsregio Hollands Midden 2014
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Hoofdstuk II

Het aanwijzen van de archiefbewaarplaats

Artikel 2
Als archiefbewaarplaats van de Gemeenschappelijke Regeling wordt aangewezen de
archiefbewaarplaats van Leiden, uitgezonderd archiefbescheiden betreffende in mandaat
uitgevoerde taken en/of bevoegdheden van de deelnemers.
Hoofdstuk III

De zorg van het Dagelijks Bestuur voor de archiefbescheiden

Artikel 3
Het Dagelijks Bestuur draagt zorg voor voldoende en doelmatige archiefruimten.
Artikel 4
Het Dagelijks Bestuur draagt zorg voor het aanwijzen van de beheerder(s).
Artikel 5
Het Dagelijks Bestuur draagt zorg voor de aanstelling van voldoende, deskundig personeel
voor de werkzaamheden verbonden aan het beheer van de archiefbescheiden en
documentaire verzamelingen, ongeacht hun vorm.
Artikel 6
1. Het Dagelijks Bestuur draagt er zorg voor, dat de vervaardiging en de bewaring van de
archiefbescheiden geschieden op zodanige wijze, dat het behoud van deze bescheiden
voldoende is gewaarborgd.
2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de vervaardiging van
bescheiden bestemd voor een overheidsorgaan of andere belanghebbende, van welke
bescheiden redelijkerwijze kan worden aangenomen dat zij voor dezen als
archiefbescheiden voor blijvende bewaring in aanmerking komen.
Artikel 7
Het Dagelijks Bestuur draagt er zorg voor, dat jaarlijks op de begroting voldoende middelen
worden geraamd ter bestrijding van de kosten die aan de zorg voor de archiefbescheiden
zijn verbonden.
Artikel 8
Het Dagelijks Bestuur stelt voor het beheer van de archiefbescheiden en voor het beheer
van de archiefbewaarplaats voorschriften vast.
Artikel 9
De archivaris rapporteert jaarlijks in verband met het toezicht op het beheer van de
archiefbescheiden die niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats aan het Dagelijks
Bestuur.
Het Dagelijks Bestuur doet jaarlijks aan het Algemeen Bestuur verslag over wat het heeft
verricht ter uitvoering van artikel 40 van de wet.
Hoofdstuk IV
Toezicht van de archivaris op het beheer van de
archiefbescheiden welke niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats
Artikel 10
De archivaris is belast met het toezicht op het bij of krachtens de wet bepaalde ten aanzien
van het beheer van de archiefbescheiden die niet zijn overgebracht naar een
archiefbewaarplaats.

Archief Verordening Veiligheidsregio Hollands Midden 2014
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Artikel 11
De archivaris is bevoegd, ter uitoefening van het hem bij artikel 32, tweede lid, van de wet
opgedragen toezicht, zich onder handhaving van zijn verantwoordelijkheid te doen
vervangen door een of meer ambtenaren die in het bezit zijn van een diploma archivistiek als
bedoeld in artikel 22 van de wet.
Artikel 12
1. De beheerder verstrekt aan de archivaris of aan degene die namens hem met het
toezicht is belast, alle bescheiden en inlichtingen die voor een goede vervulling van zijn
taak noodzakelijk zijn en verleent de nodige medewerking om inzicht te verschaffen in de
ordening en toegankelijkheid van de archiefbescheiden evenals in de opzet en werking
van hulpmiddelen en systemen waarin archiefbescheiden zijn opgenomen.
2. De archivaris en degenen die hem in de uitoefening van het toezicht vervangen of
bijstaan, hebben met inachtneming van de voorschriften ten aanzien van de beveiliging
van geheimen, toegang tot de archiefbescheiden en de ruimten waarin deze zich
bevinden.
Artikel 13
De archivaris doet van zijn bevindingen bij de uitoefening van het toezicht mededeling aan
de beheerder evenals, indien hij hiertoe aanleiding vindt, aan het Dagelijks Bestuur. De
archivaris geeft daarbij aan, welke voorzieningen naar zijn oordeel in het belang van een
goed beheer moeten worden getroffen.
Artikel 14
De beheerder doet aan de archivaris tijdig mededeling van het voornemen om aan het
Dagelijks Bestuur een voorstel te doen tot:
a. opheffing, samenvoeging of splitsing van een beheereenheid of overdracht van één of
meer taken aan een andere beheereenheid, overheidsorgaan of rechtspersoon;
b. bouw, verbouwing, inrichting, of verandering van inrichting en ingebruikneming van
ruimten als archiefbewaarplaats respectievelijk archiefruimte;
c. verandering van de plaats van bewaring van niet naar de archiefbewaarplaats
overgebrachte archiefbescheiden;
d. ontwerp, vervanging, aanschaf of invoering van een informatiesysteem;
e. voorbereiding, invoering en wijziging van ordeningssystemen.
Artikel 15
De archivaris doet eenmaal per jaar verslag aan het Dagelijks Bestuur betreffende de
uitoefening van het toezicht.
Hoofdstuk V Slotbepalingen
Artikel 16
Deze Verordening treedt in werking met ingang van ….
Artikel 17
Deze Verordening wordt aangehaald als Archief Verordening VRHM 2014.
Vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van …
De secretaris

De voorzitter,

Archief Verordening Veiligheidsregio Hollands Midden 2014
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H.E.N.A. Meijer

Drs. H.J.J. Lenferink

Archief Verordening Veiligheidsregio Hollands Midden 2014
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Archief Verordening openbaar lichaam (gemeenschappelijke regeling) met archivaris
Memorie van toelichting
Deze Archiefverordening op basis van een model, sluit aan bij de Archiefwet 1995 en het
Archiefbesluit 1995, en dient door het Algemeen Bestuur te worden vastgesteld op grond van
het in de aanhef genoemde artikel in de Archiefwet 1995.
Zij bestaat in hoofdzaak uit twee gedeelten, namelijk de regeling voor de zorg, die het
Dagelijks Bestuur draagt voor de archieven en het toezicht op het bij of krachtens de wet
bepaalde ten aanzien van het beheer van de archiefbescheiden, die niet zijn overgebracht
naar de archiefbewaarplaats.
Deze Verordening is, evenals wet en besluit, niet alleen van toepassing op klassieke,
papieren archiefbescheiden, maar ook op moderne, digitale informatiedragers.
Hoofdstuk III bevat een uitwerking van het begrip “zorg”, dat in de Archiefwet 1995 niet wordt
gedefinieerd. Wat voldoende en doelmatige archiefruimten zijn (artikel 3 2), is geregeld in het
Archiefbesluit 1995 respectievelijk in de Archiefregeling.
Hoofdstuk IV is een uitwerking van het toezicht bedoeld in artikel 32, tweede lid van de wet
en is aangepast aan de op 1 oktober 2012 in werking getreden Wet Rrevitalisering generiek
toezicht en de per die datum gewijzigde Archiefwet.
Deze Verordening is van toepassing op de Gemeenschappelijke Regeling waaraan
uitsluitend door gemeenten wordt deelgenomen. Archiefverordeningen voor
gemeenschappelijke regelingen waaraan ook andere overheidsorganisaties deelnemen
dienen op maat te worden gemaakt.
Artikelsgewijs toelichting
Artikel 1
Begripsbepalingen zijn alleen uit de wet overgenomen als daaraan in deze Verordening een
meer specifieke betekenis moest worden toegekend.
Artikel 2
Archiefbescheiden betreffende in mandaat uitgevoerde taken en/of bevoegdheden van de
deelnemers aan de regeling zijn en blijven de verantwoordelijkheid van de betrokken
deelnemers en worden te zijner tijd overgebracht naar de archiefbewaarplaats die door elk
van de deelnemers afzonderlijk is aangewezen.
Artikel 3
De Archiefregeling stelt op grond van artikel 13, vierde lid van het Archiefbesluit 1995 vast,
aan welke bouwkundige en inrichtingseisen de archiefbewaarplaats en de archiefruimten
moeten voldoen.
Artikel 4
Het aanwijzen van de beheerder is opgenomen in de op grond van artikel 8 te stellen
voorschriften: het Besluit Informatiebeheer VRHM 2014.
Artikel 6
De Archiefregeling stelt op grond van artikel 11 tweede lid van het Archiefbesluit 1995
nadere regels omtrent de kwaliteit van en de procedures rond het materiële behoud van de
daarvoor in aanmerking komende archiefbescheiden. Artikel 11 van het Archiefbesluit 1995
kent de in dit artikel bedoelde verplichting slechts ten behoeve van de interne stukken. Uit
overwegingen van behoorlijk bestuur en ter besparing van conserveringskosten voor de
overheid als geheel achten wij dit onjuist. Daarom is in het tweede lid bepaald, dat ook de te
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verzenden stukken aan de genoemde Regeling dienen te voldoen. Het openbaar lichaam
heeft als ontvanger van door andere overheden opgemaakte stukken daarvan zelf ook profijt.
Artikel 8
De bedoelde voorschriften zijn opgenomen in het Besluit Informatiebeheer VRHM 2014.
Artikel 9 en artikel 15
Het Algemeen Bestuur verneemt op deze manier jaarlijks wat er op het gebied van de
archiefzorg, het archiefbeheer en het toezicht daarop heeft plaatsgevonden. Een jaarlijkse
verslaglegging past bij het vernieuwde interbestuurlijk toezicht, waarbij een zwaarder accent
wordt gelegd op de horizontale verantwoording.
Artikel 12
De ontwikkelingen op het gebied van de moderne informatietechnologie hebben in de wet
geleid tot een gewijzigde definitie van de term “archiefbescheiden”. De wetgever heeft –
binnen de formele betekenis van het begrip archiefbescheiden – bedoeld onder deze term
alle op enigerlei wijze vastgelegde informatie te begrijpen inclusief die welke slechts via
informatietechnologie opgevraagd kan worden.
Ondanks de ruimere betekenis van “archiefbescheiden” kan de materie veelal met de
traditionele bepalingen worden geregeld, zij het dat sommige begrippen een andere, ruimere
inhoud hebben gekregen. Dat heeft onder andere gevolgen voor een term als “beheer”. Zo
zal het voor het toezicht op het beheer van machine leesbare gegevensbestanden niet meer
voldoende zijn dat toegang tot de ruimte is verzekerd. De formulering betreffende de
noodzakelijke medewerking is ontleend aan de artikelen 52 van de Algemene wet inzake
rijksbelastingen en 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht.
Artikel 14
Slechts die aspecten van de uitoefening van het archiefbeheer zijn hier vermeld, die bij
constatering achteraf tot onevenredig hoge kosten zouden kunnen leiden, of die ernstige
schade voor het behoud dan wel de openbaarheid van de archiefbescheiden en de
rechtszekerheid van de burger tot gevolg zouden hebben.
Artikel 15
De verslaglegging door de archivaris is de basis voor de verantwoording van het Dagelijks
Bestuur aan het Algemeen Bestuur zoals bedoeld in artikel 9.
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B.7.b
Besluit informatiebeheer VRHM 2014
Auteur
M. Matla
M. Matla
M. Matla
W. Knol
P. Kessels
M. Matla
M. Louwerse

2013-10-21
2013-10-31

M. Matla

Functie
TL DIV
TL DIV
TL DIV
Medewerker IPM
Adviseur Directie
TL DIV
archiefinspecteur
Erfgoed Leiden e.o.
TL DIV

Datum
2013-06-26

DT
A. Netiv

Directie
Archivaris

2014-04-08
2014-04-18

2013-11-26

Bewerkt
2013-07-02
2013-10-08

Versie
0.1
0.2
0.3

2013-11-20
Toetsing

0.4
0.4

2013-12-23

0.5

2014-05-09

1.0
1.1

Status
Concept
Concept
Concept
Besproken
Besproken
Concept
Besproken
Def.
Concept
Definitief
Doorsturen
Bestuur
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Besluit informatiebeheer VRHM 2014
Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden, gelet op artikel 53 van de
Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden, en artikel 8 van de
Archiefverordening Veiligheidsregio Hollands Midden 2014;
Besluiten vast te stellen de navolgende:
Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbewaarplaats en het beheer van de
documenten van organen van het openbaar lichaam.
Hoofdstuk I

Algemene bepalingen

Artikel 1
1. In dit besluit en de daarop berustende voorschriften wordt verstaan onder:
a.
b.

de wet
de archiefregeling 2010

c.
d.

de archiefverordening
het openbaar lichaam

e.

de archiefbewaarplaats

f.

de archivaris

g.

het beheer van
documenten

h.

de documenten

i.

de informatievoorziening

j.

de registraties

k.

de verordening
archiefbeheer

de Archiefwet 1995
de Regeling met betrekking tot de duurzaamheid en de
geordende en toegankelijke staat van archiefbescheiden en
de bouw en inrichting van archiefruimten en
archiefbewaarplaatsen;
de in artikel 40 van de wet bedoelde verordening;
de rechtspersoon, zijn bestuursorganen en commissies van
VRHM genoemd in artikel 3 tot en met artikel 6 van de
gemeenschappelijke regeling;
de door het Algemeen Bestuur overeenkomstig artikel 40,
tweede lid van de wet aangewezen archiefbewaarplaats;
de door het Algemeen Bestuur overeenkomstig artikel 40,
tweede lid van de wet aangewezen archivaris;
het treffen van maatregelen en het aanbrengen van
voorzieningen, die nodig zijn om documenten in goede,
geordende en toegankelijke staat te brengen en te
bewaren;
de in de wet in artikel 1, onder c, bedoelde
archiefbescheiden;
het beheren, bewaren, ontsluiten en verstrekken van in de
documenten en documentatie van het openbaar lichaam
vastgelegde gegevens, kennis en informatie;
handelingen die gegevensbestanden uniek maken door een
kenmerk op het moment van opname in het systeem;
de in artikel 4 van de wet bedoelde verordening,
vastgesteld bij besluit van het Algemeen Bestuur.

2. Hoofdstuk 3 van de Archiefverordening is mede van toepassing op documenten die
op grond van de voor het openbaar lichaam geldende selectielijst voor vernietiging in
aanmerking komen, tenzij waar dit in dit besluit anders is bepaald.
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Hoofdstuk II

Archiefbewaarplaats

Artikel 2
1. De in artikel 41 van de wet bedoelde archiefbewaarplaats, die als zodanig door de
gemeente Leiden is aangewezen.
2. In deze archiefbewaarplaats kunnen zich, naast overgebrachte documenten, ook
geplaatste documenten met een afwijkend openbaarheidregime, zoals aangegeven in de
door de archivaris bijgehouden depotstaat bevinden.
Artikel 3
De archivaris is belast met het beheer van de naar de archiefbewaarplaats overgebrachte
documenten en documentaire verzamelingen.
Artikel 4.
1. Voor zover wettelijke voorschriften of voorwaarden bij de opneming in de
archiefbewaarplaats gesteld zich daartegen niet verzetten, verricht de archivaris
desgevraagd onderzoek in de door hem beheerde documenten en documentaire
verzamelingen ten behoeve van organen van het openbaar lichaam. De archivaris
verstrekt daaruit op hun verzoek gegevens evenals afbeeldingen, afschriften, uittreksels
of bewerkingen, die indien nodig door hem worden gecollationeerd en geauthentiseerd.
2. Voor zover wettelijke voorschriften of voorwaarden bij de opneming in de
archiefbewaarplaats gesteld zich daartegen niet verzetten, is de archivaris bevoegd ten
behoeve van derden onderzoek te doen in de in de archiefbewaarplaats berustende
archieven en verzamelingen. De archivaris verstrekt daaruit aan een ieder die dit
verzoekt afbeeldingen, afschriften, uittreksels of bewerkingen, die indien nodig door hem
worden gecollationeerd en geauthentiseerd.
3. De kosten voor het in het voorgaande lid beschrevene worden aan de verzoeker in
rekening gebracht volgens een door het Algemeen Bestuur bij verordening vastgesteld
tarief. Alvorens de hier bedoelde werkzaamheden een aanvang nemen, wordt de
verzoeker van dit tarief op de hoogte gesteld.
Artikel 5.
De archivaris kan nadere regels stellen over de raadpleging van de documenten en het
beheer van de ruimten waarin deze ter beschikking worden gesteld.
Artikel 6
De archivaris brengt eenmaal per jaar verslag uit aan het Dagelijks Bestuur over het
gevoerde beheer van de archiefbewaarplaats.
Hoofdstuk III

Verantwoordelijkheid voor de informatievoorziening

Artikel 7
Het Dagelijks Bestuur wijst de beheerseenheden aan binnen de Veiligheidsregio Hollands
Midden.
Als beheereenheden in de zin van dit besluit worden aangewezen:
• Brandweer Hollands Midden (BHM)
• Veiligheidsbureau (VB)
• Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing (BGC)
Artikel 8
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Het hoofd van een beheereenheid is belast met het geheel van de informatievoorziening
voor de onder hem ressorterende taken evenals met het beheer van de documenten en
informatiebestanden van de beheereenheid, voor zover deze niet zijn overgebracht naar de
archiefbewaarplaats.
Hoofdstuk IV

Archiefvorming en –ordening

Productie van documenten
Artikel 9
Het hoofd van de beheereenheid draagt er zorg voor dat de vervaardiging van documenten
op zodanige wijze en met zodanige materialen geschiedt, dat hun houdbaarheid tenminste in
overeenstemming is met de bij of krachtens de wet gestelde eisen.
Artikel 10
Het hoofd van de beheereenheid draagt er zorg voor dat het wijzigen, verwijderen of
vernietigen van documenten, of onderdelen daarvan, de bij of krachtens de wet gegeven
regels betreffende selectie en vernietiging worden toegepast.
Artikel 11
Van documenten waarvan een exemplaar wordt verzonden, wordt een ander getekend
exemplaar bewaard als kopie.
Artikel 12
Het hoofd van de beheereenheid draagt -voor zover van toepassing- zorg voor de opstelling
van procedures voor documentenverkeer en de behandeling van ingekomen, interne- en
uitgaande documenten, rekening houdend met de bij en krachtens de wet gestelde eisen.
Identificeren van de documenten
Artikel 13
1. Het hoofd van de beheereenheid draagt er zorg voor, dat uit ieder document, dan wel uit
de daarbij behorende informatie, blijkt:
- wanneer het document is ontvangen of opgemaakt
- wie de afzender of vervaardiger is
- op welke taak het document betrekking heeft
- wat de status en het ontwikkelstadium van het document is
- wanneer en aan wie een exemplaar is verzonden
2. Ten aanzien van documenten dienen kenmerken zodanig te worden vastgelegd dat ze
met behulp daarvan op eenvoudige wijze kunnen worden teruggevonden.
3. Het vorige lid is niet van toepassing op documenten, die niet benodigd zijn in het kader
van de uitvoering van taken en de verantwoording daarover, of die niet in verband met
enig wettelijk voorschrift worden opgemaakt, ontvangen of bewaard, dan wel geen
verband houden met de communicatie met de burger of een organisatie.
Artikel 14
Het hoofd van de beheereenheid draagt zorg voor het opstellen van procedures, waarmee
de registratie van documenten en hun afdoeningstermijnen worden bewaakt.
Ordening en toegankelijkheid van de documenten
Artikel 15
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1. Het hoofd van de beheereenheid draagt er zorg voor dat onder zijn beheer staande
documenten in goede, geordende en toegankelijke staat worden gebracht en dat de
ordening van de documenten geschiedt volgens een doelmatige en doeltreffende
systematiek, als bedoeld in artikel 18 van de Archiefregeling.
2. Het hoofd van de beheereenheid draagt er zorg voor dat conversie, migratie of emulatie
als bedoelt in artikel 25 van de Archiefregeling plaatsvindt.
Artikel 16
1. In afwijking van de Archiefregeling worden van op termijn vernietigbare digitale
documenten op zijn minst de volgende gegevens vastgelegd:
a. een beschrijving van het bestand, van het overheidsorgaan dat het heeft opgemaakt
en ontvangen
b. het betreffende werkproces
c. begin- en einddatum
d. indien van toepassing de relatie met voor blijvende bewaring in aanmerking komende
bestanden.
2. Van vernietigbare digitale documenten worden alle in artikel 17 van de Archiefregeling
opgesomde gegevens geregistreerd indien de toepassingsprogrammatuur, het platform
of de besturingsprogrammatuur wordt vervangen voordat de bewaartermijn verstrijkt.
Hoofdstuk V

Beheer van documenten

Bewaring van documenten
Artikel 17
Het hoofd van de beheereenheid draagt er zorg voor, dat de onder zijn beheer staande
documenten in goede, geordende en toegankelijke staat worden bewaard.
Artikel 18
Het hoofd van de beheereenheid draagt er zorg voor dat ten aanzien van het beheer van de
archiefruimten die onder zijn beheer staan, wordt voldaan aan de bij of krachtens de wet
gestelde eisen.
Artikel 19
Plannen betreffende de bouw, verbouwing, inrichting, verandering of in gebruik name van
archiefruimten, behoeve de goedkeuring van het Dagelijks Bestuur, de archivaris gehoord.
Beveiliging en raadpleging van documenten.
Artikel 20
Het hoofd van de beheereenheid draagt er zorg voor de nodige informatiebeveiliging, welke
mede omvat de organisatorische, procedurele en technische voorzieningen voor het
tegengaan van wijziging, verwijdering, kopiëring of vernietiging van documenten die daarvoor
gezien hun aard en status niet in aanmerking komen.
Artikel 21
Het hoofd van de beheereenheid laat bijhouden welke documenten uit de onder zijn beheer
staande archieven worden geleend en laat controle uitoefenen op de tijdige terugbezorging
ervan.
Uitlening van documenten is slechts toegestaan aan functionarissen van de beheereenheid
die ambtelijk zijn belast met de behandeling van de betreffende aangelegenheid en aan
andere functionarissen na verkregen toestemming van het hoofd van de beheereenheid.
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Artikel 22
Het is verboden documenten uit informatiebestanden te verwijderen, tenzij bij of krachtens
de wet gegeven regels.
Artikel 23
1. Het hoofd van de beheereenheid draagt zorg voor de geheimhouding van de daarvoor in
aanmerking komende documenten.
2. Raadpleging en uitlening van documenten, die aan enige bijzondere vorm van
geheimhouding zijn onderworpen, is behoudens de toestemming van het Dagelijks
Bestuur slechts toegestaan aan die functionarissen, die ambtelijk zijn belast met de
behandeling van de betreffende aangelegenheid.
3. Het hoofd van de beheereenheid draagt er zorg voor dat de in het tweede lid genoemde
functionarissen, aan degenen aan wie op grond van artikel 7 van dit besluit de uitvoering
is opgedragen, meedelen welke documenten aan enige bijzondere vorm van
geheimhouding zijn onderworpen.
4. Tenminste eenmaal per jaar bepalen de in het tweede lid genoemde functionarissen
gezamenlijk of verlenging van geheimhouding van betreffende documenten noodzakelijk
is.
5. Aan het verlenen van toestemming als bedoeld in het tweede lid van dit artikel kan het
Dagelijks Bestuur voorwaarden verbinden.
Vervanging van documenten
Artikel 24
Ten aanzien van besluiten tot vervanging van documenten door reproducties als bedoeld in
artikel 6, eerste lid, van het Archiefbesluit 1995, wordt vooraf het advies van de archivaris
ingewonnen.
Vervreemding en overdracht van de documenten
Artikel 25
Ten aanzien van besluiten tot vervreemding van documenten als bedoeld in artikel 7 van het
Archiefbesluit 1995, wordt vooraf het advies van de archivaris ingewonnen.
Artikel 26
De overdracht van documenten aan andere beheerseenheden, waarbij het bepaalde in
artikel 29 van dit besluit niet van toepassing is, behoeft de goedkeuring van het Dagelijks
Bestuur, de archivaris gehoord.
Selectie en vernietiging van de documenten
Artikel 27
1. Het hoofd van de beheereenheid zorgt voor het in een zo vroeg mogelijk stadium
selecteren van documenten en informatiebestanden voor bewaring en vernietiging,
overeenkomstig de daarvoor krachtens de wet gegeven voorschriften
2. Ingeval van selectie voor vernietiging worden de documenten en informatiebestanden
voorzien van een kenmerk, dat de bewaartermijn aangeeft
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3. Van de bewaartermijn wordt tevens aantekening gehouden in de in artikel 16 van dit
besluit bedoelde toegang.
Artikel 28
Het hoofd van de beheereenheid stelt alvorens tot vernietiging van documenten over te gaan
voor zijn beheereenheid een lijst op van vernietigbare documenten, met inachtneming van de
geldende selectielijst. De lijst van vernietigbare documenten vraagt de goedkeuring van de
archivaris, welke goedkeuring geldt als door ons verleende machtiging tot vernietiging.
Overbrenging van de documenten
Artikel 29
Bij de overbrenging van de documenten als bedoeld in artikel 12 van de wet wordt, in het
geval het in een informatiesysteem opgenomen documenten en informatiebestanden betreft,
het informatiesysteem, voor zover onmisbaar voor raadpleging, overgebracht.

Hoofdstuk VI

Slotbepaling

Artikel 30
Dit besluit treedt in werking op het moment dat de Archiefverordening Veiligheidsregio
Hollands Midden 2014 in werking treedt.
Artikel 31
Dit besluit wordt aangehaald als “Besluit informatiebeheer Veiligheidsregio Hollands Midden
2014”.
Aldus vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van de Veiligheids Regio
Hollands Midden van .. - .. - ….

De secretaris

De voorzitter,

H.E.N.A. Meijer

Drs. H.J.J. Lenferink
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Besluit Informatiebeheer Openbare lichamen (gemeenschappelijke regelingen) met
een archivaris
Memorie van toelichting
Dit Besluit Informatiebeheer is gebaseerd op het model besluit informatiebeheer en op artikel
8 van de Archiefverordening Veiligheidsregio Hollands Midden 2014. Met dit besluit wordt
beoogd de ambtelijke verantwoordelijkheid voor het beheer van documenten, het in goede,
geordende en toegankelijke staat brengen en bewaren van documenten te regelen. Het
besluit is daarbij zowel van toepassing op digitale documenten als op papieren documenten.
Het begrip documenten is gerelateerd aan het archiefrechtelijk begrip documenten.
Het besluit bevat bepalingen inzake de verantwoordelijkheid voor het beheer, de
archiefvorming- en ordening en inzake het beheer van documenten met inbegrip van e-mail.
Het houdt nadrukkelijk rekening met het beheer van digitale informatiebronnen. In verband
met de noodzaak de bepalingen van dit besluit te kunnen bespreken met personen, die niet
werkzaam zijn in de documentaire informatievoorziening – bijvoorbeeld automatiseerders en
systeembeheerders – is de terminologie van het besluit daarop aangepast. Het gebruik van
het begrip ‘document’ is daarvan een voorbeeld.
Het is aangepast aan de Archiefregeling.
Organisaties, die nog specifieker zowel papieren als digitale informatiebronnen willen
aanduiden, kunnen in de begripsbepalingen naast het begrip document het begrip
registraties opnemen. In dat geval beperkt het begrip document zich tot tekstbestanden en
registraties zich tot andere gegevensbestanden. Beide begrippen dienen vervolgens
gerelateerd te worden aan het archiefrechtelijk begrip documenten.
Dit model is van toepassing op gemeenschappelijke regelingen waaraan uitsluitend door
gemeenten wordt deelgenomen. Besluiten informatiebeheer voor gemeenschappelijke
regelingen waaraan ook andere overheidsorganisaties deelnemen dienen op maat te worden
gemaakt.
Artikelsgewijs toegelicht
Artikel 1 eerste lid
Onder f, informatievoorziening: definitie van dit begrip is vooral opgenomen om ten aanzien
van specifieke aspecten van digitale documenten regels te kunnen stellen.
Artikel 1 tweede lid
De uitvoering van vele overheidstaken ligt vast in uiteindelijk vernietigbare documenten.
Deze dienen ter verantwoording van het beleid en de democratische controle daarop,
alsmede in het belang van de rechtszekerheid van het openbaar lichaam, de andere
overheidsorganen en de burger gedurende de bewaartermijn in geordende en toegankelijke
staat te worden gehouden. Dit geldt zowel voor de klassieke papieren documenten als voor
de digitale. Het is daarom van het grootste belang dat ook uiteindelijk voor vernietiging in
aanmerking komende documenten en informatiebestanden gedurende hun termijn van
bewaring onder dezelfde regels vallen als de voor blijvende bewaring in aanmerking
komende.
Andere medewerkers dan die van de documentaire informatievoorziening zijn niet op de
hoogte van de wettelijke regels over het beheer van voor vernietiging in aanmerking
komende documenten. Voorts is niet altijd vooraf duidelijk welk gedeelte van de documenten
en informatiebestanden voor blijvende bewaring dan wel voor vernietiging in aanmerking
komt. Ook om deze reden dienen deze bescheiden onder de werking van dit besluit te
vallen.
Aangezien voor vernietiging in aanmerking komende documenten, en vooral digitale
documenten niet werkelijk aan alle eisen van de digitale duurzaamheid zoals omschreven in
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de Archiefregeling behoeven te beantwoorden, zijn daarvoor op de terzake doende plaatsen
in dit besluit uitzonderingen gemaakt, vooral in Artikel 17 van dit besluit.
Artikel 4
De wet verschaft een ieder het recht van of uit documenten, die in een archiefbewaarplaats
berusten, afbeeldingen, afschriften, uittreksels en bewerkingen te maken of op zijn kosten te
doen maken. Deze verordening regelt complementair, dat de archivaris in dit verband de
nodige dienstverlening kan verrichten.
Artikel 5
Dit artikel bedoelt de juridische basis te zijn voor een bezoekersreglement voor het gebruik
van de studiezaal.
Artikel 7
Tenminste die onderdelen, die belast zijn met zelfstandige uitvoering van taken en
zelfstandig documenten registreren, ordenen en beheren worden hier als beheereenheid
aangemerkt.
Artikel 9
Tot die bij of krachtens de wet gestelde eisen behoort de in artikel 11, tweede lid,
Archiefbesluit 1995 bedoelde Archiefregeling.
Artikel 10
De bepaling in dit artikel heeft een algemene strekking, maar is specifiek van belang voor
digitale informatiesystemen, waarin selectie en vernietiging dikwijls in de systemen is
ingebouwd, zonder met de wettelijke voorschriften inzake selectie en vernietiging rekening te
houden.
Artikel 11
Een 1e kopie is de vastgestelde kopieversie van een uitgaand document, die door middel van
kenmerken is geauthentiseerd. Deze bepaling van algemene strekking dient ook in een
digitale omgeving te worden nagevolgd.
Artikel 12
De opstelling van de procedures wordt aan het hoofd van de beheereenheid overgelaten,
omdat deze het best in staat is de relaties met de verschillende werkprocessen te leggen.
Wijziging in die werkprocessen of in de technische ondersteuning daarvan door middel van
informatiesystemen kan op deze wijze leiden tot snelle en eenvoudige aanpassing van de
procedures.
Artikel 13
In tegenstelling tot traditionele registratiebepalingen schrijft dit artikel niet voor hoe registratie
van documenten dient plaats te vinden. Voorgeschreven wordt alleen het resultaat.
Voortschrijdende technische ontwikkelingen leiden daarom niet automatisch tot de noodzaak
dit artikel te wijzigen. Gezien het arbeidsintensieve karakter van registratie worden in het
derde lid belangrijke uitzonderingen gemaakt op de plicht tot registratie.
De regeling vereist niet dat ook de functionarissen betrokken bij de behandeling van een
zaak of werkproces worden geregistreerd. Om de behandelingen en werkprocessen te
reconstrueren en aan andere wettelijke bepalingen te voldoen is dat echter wel noodzakelijk.
Artikel 14
De opstelling van de procedures wordt aan het hoofd van de beheereenheid overgelaten,
omdat deze het best in staat is de relaties met de verschillende werkprocessen te leggen.
Wijziging in die werkprocessen of in de technische ondersteuning daarvan door middel van
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informatiesystemen kan op deze wijze leiden tot snelle en eenvoudige aanpassing van de
procedures.
Artikel 15
In tegenstelling tot traditionele ordeningsvoorschriften schrijft dit artikel geen specifieke
ordeningssystematiek voor. Verandering van opvatting ten aanzien van ordeningsmethoden
en de voortschrijdende technische ontwikkelingen maken dit weinig zinvol. Op grond van
artikel 3 van de Archiefregeling is de vastlegging van de gebruikte ordeningssystemen
vereist. De toetsing van ordeningssystemen als doelmatig en doeltreffend dient te
geschieden door de toezichthouder(s).
Artikel 18
Tot deze bij of krachtens de wet gestelde eisen behoort de Archiefregeling.
Artikel 20
De opstelling van de procedures wordt aan het hoofd van de beheereenheid overgelaten,
omdat deze het best in staat is de relaties met de verschillende werkprocessen te leggen.
Wijziging in die werkprocessen of in de technische ondersteuning daarvan door middel van
informatiesystemen kan op deze wijze leiden tot snelle en eenvoudige aanpassing van de
procedures.
Artikel 22
Archiefrechtelijke regels maken verwijdering mogelijk, bijvoorbeeld ingeval vervanging,
vernietiging, vervreemding of uitlening plaatsvindt. De Wet Bescherming Persoonsgegevens
bepaalt in welke gevallen persoonsgegevens uit registraties verwijderd dienen te worden.
Vervolgens dienen de archiefrechtelijke regels inzake selectie en vernietiging te worden
toegepast.
Artikel 23
Dit artikel beoogt te voorkomen, dat documenten, ten aanzien waarvan
uitzonderingsgronden van de Wet openbaarheid van bestuur worden gehanteerd, in strijd
daarmee openbaar gemaakt worden of door ondeskundig beheer verloren gaan.
Artikel 24 en 25
Bij vervanging en vervreemding dient ingevolge het bepaalde in het Archiefbesluit 1995
rekening te worden gehouden met culturele en historische aspecten. De archivaris heeft ook
bij deze processen een belangrijke rol.
Artikel 27
De bepaling, dat de selectie in een zo vroeg mogelijk stadium dient plaats te hebben, is van
algemene strekking. De bepaling is echter specifiek van belang ten aanzien van digitale
informatiesystemen. Wanneer in de conceptiefase daarvan geen rekening wordt gehouden
met de selectie-eisen, kan dit tot onherstelbaar verlies van informatie leiden.
Artikel 28
Deze lijst is enerzijds noodzakelijk als onderdeel van de in artikel 8 van het Archiefbesluit
1995 bedoelde verklaring, en dient anderzijds om de toezichthouder een toetsingsinstrument
te verschaffen voor het correct toepassen van de selectielijst.
Artikel 29
Voor het op lange termijn toegankelijk houden van vooral digitale informatie, zijn naast de
gegevens ook de programmatuur, documentatie en apparatuur noodzakelijk. Wanneer dit
nodig is, dienen ook deze te worden overgebracht.
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E R F G O E D L E i D E N E N O M ST R E K E N
Veiligheidsregio Hollands Midden
T.a.v. de heer M. Matla
Teamleider DIV
Postbus 1123
2302 BC Leiden
contadpe|oon
M.M. Louwerse-zimmerman
Onderwerp
Actualisatie Archie&erordening en
Besluit Informatiebeheer VRHM
Doorkiesnummer
071-5164919
Datum
14 mei 2014
Ons kenmerk
A&I/2014-108
Geachte heer Matla,
De door u aan nieuwe wet en regelgeving aangepaste concept Archie&erordening en Besluit
Informatiebeheer, ontvangen bij brief van 18 april, kenmerk U11-2014-39306, gaf aanleiding tot
het maken van enkele opmerkingen. Deze zijn u per e-mail van 9 mei j.l. toegestuurd door
archiefinspecteur M.M. Louwerse-zimmerman.
Bij e-mail van 14 mei 2014 ontving ik uw bevestiging van de verwerking van de opmerkingen in
beide documenten. Ik ga akkoord met de inhoud van beide concepten, zodat deze door u
kunnen worden voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur.
Na vaststelling van de stukken verzoek ik u vriendelijk kopieën ervan toe te zenden aan drs.
P.G.M. Diebels, lnterbestuurlijk Toezichthouder van Zuid-Holland, Bureau Bestuurlijke Zaken
en Toezicht, Afdeling Bestuur, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag. Graag ontvang ook ik
kopieën van de Archie|erordening en het Besluit Informatiebeheer.
Met vriendelijke groet,
.. .'
' vrouw . A.H. Netiv
ge entearchivaris van Leiden
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B.8

Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden
1. Algemeen
Onderwerp:

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

Benoeming Dagelijks
Bestuur VRHM /
plaatsvervangend
voorzitterschap
Algemeen Bestuur

Opgesteld door:

P. Kessels (VB)

Datum:

26 juni 2014

B.8

Bijlage(n):

-

H. Lenferink (DB)
H. Meijer (VD)
n.v.t.

Status:

Besluitvormend

Datum:

n.v.t.

2. Besluit
Het Algemeen Bestuur besluit:
1.
als leden van het Dagelijks Bestuur, naast de voorzitter (de burgemeester van Leiden, de
heer H.J.J. Lenferink), te benoemen per 1 juli 2014:
a.
de burgemeester van Alphen aan den Rijn, de heer T.P.J. Bruinsma;
b.
de burgemeester van Gouda, de heer M. Schoenmaker;
c.
de burgemeester van Katwijk, de heer J. Wienen;
d.
de burgemeester van Zuidplas, de heer K.J.G. Kats;
e.
de burgemeester van Leiderdorp, mevrouw L.M. Driessen;
f.
de burgemeester van Kaag en Braassem, mevrouw K.M. van der Velde;
g.
de burgemeester van Noordwijkerhout, de heer G. Goedhart.
2.
als plaatsvervangend voorzitter te benoemen (in volgorde van vervanging per 1 juli 2014:
e
a.
1 plaatsvervanger: de burgemeester van Alphen aan den Rijn,
de heer T.P.J. Bruinsma;
e
b.
2 plaatsvervanger: de burgemeester van Gouda,
de heer M. Schoenmaker;
e
c.
3 plaatsvervanger: de burgemeester van Katwijk,
de heer J. Wienen;
e
d.
4 plaatsvervanger: de burgemeester van Zuidplas,
de heer K.J.G. Kats;
e
e.
5 plaatsvervanger: de burgemeester van Leiderdorp,
mevrouw L.M. Driessen;
e
f.
6 plaatsvervanger: de burgemeester van Kaag en Braassem,
mevrouw K.M. van der Velde;
e
g.
7 plaatsvervanger: de burgemeester van Noordwijkerhout,
de heer G. Goedhart.
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3.

kennis te nemen van de portefeuilleverdeling binnen het Dagelijks Bestuur:
a.
de voorzitter:
strategisch beleid en relatie politie (tevens lid van het Veiligheidsberaad);
b.
de burgemeester van Alphen aan den Rijn:
multidisciplinaire crisisbeheersing (tevens lid van de landelijke Bestuurlijke
Adviescommissie (BAC/Veiligheidsberaad) Crisisbeheersing, incl.
GMK/informatievoorziening (tevens lid van de landelijke Bestuurlijke
Adviescommissie (BAC/Veiligheidsberaad) Informatievoorziening;
c.
de burgemeester van Gouda:
Oranje Kolom;
d.
de burgemeester van Katwijk:
GHOR (tevens lid van de landelijke Bestuurlijke Adviescommissie (BAC/Veiligheidsberaad) GHOR;
e.
de burgemeester van Zuidplas:
brandweer (tevens lid van de landelijke Bestuurlijke Adviescommissie (BAC/Veiligheidsberaad) Brandweer en de Brandweerkamer bij de VNG);
f.
de burgemeester van Leiderdorp:
plv. portefeuillehouder multidisciplinaire crisisbeheersing (incl. GMK /
informatievoorziening) en brandweer;
g.
de burgemeester van Kaag en Braassem:
sociale veiligheid en plv. portefeuillehouder GHOR en Oranje Kolom;
h.
de burgemeester van Noordwijkerhout:
middelen.

3. Toelichting op het besluit
Na de gemeenteraadsverkiezingen worden de besturen van de gemeenschappelijke regelingen in
Hollands Midden opnieuw verkozen. Het bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden is bij
wet bepaald (artikel 11 Wet Veiligheidsregio’s) en bestaat uit de burgemeesters van de
deelnemende gemeenten. Gelet op de samenhang met de nieuwe bestuurssamenstellingen van
de andere gemeenschappelijke regelingen, is ook opnieuw gekeken naar de samenstelling van
het Dagelijks Bestuur van de veiligheidsregio. De voorzitter van de veiligheidsregio is bij Koninklijk
Besluit benoemd. Hij is voorzitter van zowel het Algemeen Bestuur als het Dagelijks Bestuur. Het
Algemeen Bestuur wordt daarom voorgesteld om, naast de voorzitter (de burgemeester van
Leiden, de heer H.J.J. Lenferink), de volgende leden te benoemen tot lid van het Dagelijks
Bestuur:
a.
de burgemeester van Alphen aan den Rijn, de heer T.P.J. Bruinsma;
b.
de burgemeester van Gouda, de heer M. Schoenmaker;
c.
de burgemeester van Katwijk, de heer J. Wienen;
d.
de burgemeester van Zuidplas, de heer K.J.G Kats;
e.
de burgemeester van Leiderdorp, mevrouw L.M. Driessen;
f.
de burgemeester van Kaag en Braassem, mevrouw K.M. van der Velde;
g.
de burgemeester van Noordwijkerhout, de heer G. Goedhart.
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Op basis van artikel 11, derde lid Wet veiligheidsregio’s dient het Algemeen Bestuur een lid aan
te wijzen die de voorzitter bij afwezigheid vervangt. Voorgesteld wordt om de leden van het
Dagelijkse Bestuur (de volgorde van vervanging is op basis van grootte van de gemeente) te
benoemen als plaatsvervangend voorzitter:
e
a.
1 plaatsvervanger: de burgemeester van Alphen aan den Rijn,
de heer T.P.J. Bruinsma;
e
b.
2 plaatsvervanger: de burgemeester van Gouda,
de heer M. Schoenmaker;
e
c.
3 plaatsvervanger: de burgemeester van Katwijk,
de heer J. Wienen;
e
d.
4 plaatsvervanger: de burgemeester van Zuidplas,
de heer K.J.G. Kats;
e
e.
5 plaatsvervanger: de burgemeester van Leiderdorp,
mevrouw L.M. Driessen;
e
f.
6 plaatsvervanger: de burgemeester van Kaag en Braassem,
mevrouw K.M. van der Velde;
e
g.
7 plaatsvervanger: de burgemeester van Noordwijkerhout,
de heer G. Goedhart.
In het Dagelijks Bestuur is een portefeuilleverdeling opgesteld. Tevens is aangegeven het
lidmaatschap van de Bestuurlijke Adviescommissies (BAC) van het Veiligheidsberaad. De
voorzitter is bij wet lid van het Veiligheidsberaad. De portefeuillehouder Brandweer is tevens lid
van de Brandweerkamer van de VNG. Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld kennis te nemen
van de portefeuilleverdeling van het Dagelijks Bestuur:
a.
de voorzitter, de heer H.J.J. Lenferink:
strategisch beleid en relatie politie (tevens lid van het Veiligheidsberaad);
b.
de burgemeester van Alphen aan den Rijn, de heer T.P.J. Bruinsma:
multidisciplinaire crisisbeheersing (tevens lid van de landelijke Bestuurlijke
Adviescommissie (BAC/Veiligheidsberaad) Crisisbeheersing), incl.
GMK/informatievoorziening (tevens lid van de landelijke Bestuurlijke Adviescommissie
(BAC/Veiligheidsberaad) Informatievoorziening);
c.
de burgemeester van Gouda, de heer M. Schoenmaker:
Oranje Kolom;
d.
de burgemeester van Katwijk, de heer J. Wienen:
GHOR (tevens lid van de landelijke Bestuurlijke Adviescommissie (BAC/Veiligheidsberaad) GHOR;
e.
de burgemeester van Zuidplas, de heer K.J.G. Kats:
brandweer (tevens lid van de landelijke Bestuurlijke Adviescommissie (BAC/Veiligheidsberaad) Brandweer en de Brandweerkamer bij de VNG);
f.
de burgemeester van Leiderdorp, mevrouw L.M. Driessen:
plv. portefeuillehouder multidisciplinaire crisisbeheersing (incl.
GMK/informatievoorziening) en brandweer;
g.
de burgemeester van Kaag en Braassem, mevrouw K.M. van der Velde:
sociale veiligheid en plv. portefeuillehouder GHOR en Oranje Kolom;
h.
de burgemeester van Noordwijkerhout, de heer G. Goedhart:
middelen.
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4. Kader
Wet veiligheidsregio’s en de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden.

5. Consequenties
n.v.t.

6. Aandachtspunten / risico’s
n.v.t.

7. Implementatie en communicatie
De gemeentebesturen en het Veiligheidsberaad worden geïnformeerd over de nieuwe
samenstelling en portefeuilleverdeling van het Dagelijks Bestuur.

8. Bijlagen
Geen.

9. Historie besluitvorming
Dagelijks Bestuur d.d. 12 juni 2014
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B.9

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

Voortgang Programmaplan
Meer-Anders-Minder (MAM)
Algemeen Bestuur

Opgesteld door:
Datum:

H. Zuidijk / P. Kessels
(BHM)
26 juni 2014

B.9

Bijlage(n):

-

GJ. Kats (DB)
H. Meijer (VD)
-

Status:

Meningvormend

Datum:

-

1. Stand van zaken programma MAM
Brandweer Hollands Midden staat voor een grote besparingsopgave. Daarbij is het de ambitie per
uiterlijk 2018 de brandweer te financieren met maximaal het binnen het gemeentefonds voorziene
deel voor brandweerzorg (Cebeon-norm). Om uitvoering te geven aan deze opgave is een
programmaplan vastgesteld met als titel Meer-Anders-Minder (in het vervolg kortweg het
programma MAM genoemd; AB-besluit d.d. 14 november 2013). In deze notitie zal ingegaan
worden op de voortgang binnen dit programma.
Binnen het programmaplan MAM was op 1 april 2014 de oplevering van diverse deelrapportages
voorzien. Dit omvat enerzijds het aanleveren van overzichten en toetsingskaders en anderzijds
het opstellen van deelvoorstellen en deelvisies per sector binnen de brandweerorganisatie. Op
basis van deze deelrapportages wordt het bestuur nu geïnformeerd over de stand van zaken met
betrekking tot:
1.
het voorstel over de concrete invulling van de structurele besparingsopgave per 2015
(als onderdeel van de trance 2013-2015);
2.
een overzicht van besparingskansen met een inschatting van de opbrengst voor de
periode 2016 – 2018.
Deze twee punten worden in paragraaf 2 en 3 nader toegelicht.
2. Voorstel concrete invulling besparingsopgave 2015
Conform de afspraken binnen de routekaart Cebeon, zoals ook verwerkt in de conceptprogrammabegroting 2015, dient de brandweer € 700.000 structureel te bezuinigen per 2015. Om
deze bezuiniging per 2015 te realiseren zullen vrijkomende formatieplaatsen via natuurlijk verloop
en eerder bevroren formatieplaatsen niet meer worden ingevuld. Hiermee wordt vooruitgelopen
op de evaluatie van het formatie- en functieplan in het kader van het programma MAM. De
vrijvallende werkzaamheden zullen binnen de organisatie opgenomen worden en niet leiden tot
een wijziging in het niveau van de brandweerzorg. Tevens zal er een aanvullende versobering
plaatsvinden van de interne bedrijfsvoering. Ook deze maatregelen zullen niet leiden tot een
wijziging in het niveau van de brandweerzorg.
Met bovenstaande maatregelen zal de brandweer door middel van verdergaande efficiencymaatregelen de bezuinigingstaakstelling van in totaal € 4,2 miljoen per 2015 realiseren (11% van
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het oorspronkelijk brandweerbudget bij de regionalisering in 2011). Voor de periode 2016-2018
resteert een structurele bezuiniging van € 2,1 miljoen per 2018, bovenop de eerdergenoemde €
4,2 miljoen (totaal 16,5 % van het oorspronkelijk brandweerbudget bij de regionalisering in 2011).
In de volgende paragraaf zullen hiervoor besparingskansen worden aangeboden.
3. Overzicht besparingskansen voor de periode 2016 – 2018
Kader
Alle besparingen tot en met 2015 kunnen aangemerkt worden als interne efficiencymaatregelen.
In die periode van realisatie van de Cebeon-routekaart hebben geen bezuinigingen
plaatsgevonden die van directe invloed zijn op de hulpverlening en dienstverlening aan de
inwoners. Ter realisatie van de bezuinigen in de periode 2016 – 2018 zullen, naast verdergaande
efficiencymaatregelen, ook maatregelen doorgevoerd moeten worden die van invloed zijn op het
brandweerzorgniveau. Om te komen tot onderbouwde keuzes voor de besparingen in die periode
is het volgende beleidskader geformuleerd:
1. Het vastgestelde dekkingsplan 2011 – 2015 wordt gehanteerd als referentiekader. Er wordt in
eerste instantie beoogd zodanige maatregelen te treffen c.q andere werkwijzen te
introduceren dat enerzijds het kostenniveau volgens afspraak kan worden verlaagd, terwijl
anderzijds het dekkingspercentage niet (significant) verminderd.
2. Nut en noodzaak van uitbreiding of krimp van basiseenheden en specialistische eenheden
moet vanuit het brand(weer)risicoprofiel kunnen worden onderbouwd. De verwachte
inzetfrequentie (kans) en het verwachte rendement (reductie aantallen doden en gewonden
en verwachte schadebeperking) zijn daarbij de belangrijkste beoordelingscriteria.
3. Aan snelle geborgde beschikbaarheid van een eerste brandweereenheid (kwaliteitsfactor
opkomsttijd) wordt meer waarde toegekend dan aan de hoeveelheid mensen en middelen die
als eerste ter plaatse komt (kwaliteitsfactor bezetting en bepakking).
4. Het brandweerzorgniveau is een totaalpakket aan maatregelen gericht op het voorkomen en
op het bestrijden van brand en andersoortige incidenten. Het maatregelenpakket moet altijd in
die samenhang worden beoordeeld.
Zoekrichtingen
Naast dit beoordelingskader zijn zoekrichtingen geformuleerd naar maatregelen die een bijdrage
kunnen leveren aan het realiseren van afgesproken bezuinigingen. Het gaat hierbij om de
volgende onderwerpen:
Besturingsprocessen
• Verkleinen aantal leidinggevenden
o
Binnen koude organisatie
o
Binnen warme organisatie
Ondersteunende processen
• Heroverwegen ambitie planvorming
• Heroverwegen aanpak vakbekwaamheid
• Afslanken formatie ondersteunende afdelingen
• Rendementsverhoging inzet personeel 24-uursdienst
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Primair proces risicobeheersing
• Organisatieombouw RB van regelgericht advies en toezicht naar risicogebaseerd en
omgevingsgericht advies en toezicht
Primair proces incidentbestrijding
• Reductie ‘tweede tankautospuiten’
• Invoeren variabele voertuigbezetting
• Invoeren snelle interventie-eenheden
• Heroverweging specialismen
o
redvoertuigen
o
duiken
o
hulpverleningsvoertuigen
o
meetploegen
o
gevaarlijke stoffen-eenheden
• Herpositioneren kazernes
Bovenstaande zoekrichtingen zullen in de komende vergadering van het Algemeen Bestuur (26
juni) verder worden gepresenteerd waarbij ingegaan zal worden op de impact en verwachte
opbrengst. De resultaten van deze besprekingen worden meegenomen in de verdere uitwerking
voor de behandeling in de themabijeenkomst MAM van het Algemeen Bestuur op 25 september
a.s.
4. Vervolg MAM
Het eerste deel van het programma MAM is gericht op besluitvorming in het Algemeen Bestuur
van 13 november 2014. In deze vergadering dient een kadernota vastgesteld te worden welke
gehanteerd kan worden bij het opstellen van een meerjarig korpsbeleidsplan voor de periode
2016 – 2019. Deze beleidsplanperiode komt overeen met de planperiode voor het eveneens op te
stellen nieuwe beleidplan voor de veiligheidsregio.
In de kadernota zullen, naast eventuele verdergaande efficiencymaatregelen, de
effectiviteitmaatregelen/nieuwe brandweerzorgconcepten voor de periode 2016-2018 worden
vastgelegd. De nadere uitwerking en implementatie van deze maatregelen worden opgenomen in
het beleidsplan
Voor de bestuurlijke besluitvorming geldt het volgende tijdschema.
12 juni 2014
Presentatie besparingsvoorstellen in DB
(informerend/meningvormend)
26 juni 2014
Presentatie besparingsvoorstellen in AB
(informerend/meningvormend)
18 september 2014
Voorbereiding AB-themabijeenkomst op 25 september in DB
25 september 2014
Meningvormende bespreking kaders besparingsvoorstellen in
vergadering AB (themabijeenkomst)
30 oktober 2014
Besluitvorming kaders besparingsvoorstellen in vergadering DB
13 november 2014
Besluitvorming kaders besparingsvoorstellen in vergadering AB
Binnen bovenstaande tijdschema zal ook afstemming plaatsvinden met de medezeggenschap.
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B.11

Informatienotitie Veiligheidsregio Hollands Midden
1. Algemeen
Kwartaalrapportage over het
eerste kwartaal 2014
Algemeen Bestuur

Datum:

E.H. Breider
Concerncontroller
26 juni 2014

B.11

Bijlage(n):

-

Portefeuille:

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

Status:

Informatief

Vervolgtraject
besluitvorming:

-

Datum:

-

Onderwerp:
Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:

Opgesteld door:

2. Toelichting
Inleiding
Conform artikel 12 van de Financiële verordening Veiligheidsregio Hollands Midden wordt het
Algemeen Bestuur via een tussentijdse rapportage geïnformeerd over de realisatie van de
begroting over de eerste drie maanden van het lopende boekjaar. Volgens de verordening wordt
in de rapportage ingegaan op de relevante afwijkingen per programma, zowel wat betreft de
lasten, de baten als de geleverde prestaties en indien daar aanleiding voor is de
maatschappelijke effecten. Het belangrijkste punt van aandacht in het kader van de planning &
controlcyclus 2014 is, dat het exploitatieresultaat binnen het afgesproken financieel kader blijft. Dit
is een toenemende uitdaging in het kader van de bezuinigingstaakstellingen en geldt voor alle
programma’s.
Op concernniveau wordt ingezet op verbeteringen van de bedrijfsvoering van de gehele
organisatie:
- het definiëren van producten, werkprocessen, kwaliteitsafspraken, zodat voldaan wordt aan
het gestelde in artikel 23 Wet veiligheidsregio’s voor het hanteren van een kwaliteitszorgsysteem;
- het doorontwikkelen van de P&C cyclus ten behoeve van een beter inzicht in prestaties en
ten behoeve van kostentransparantie;
- het versterken van het facilitaire proces in het project Facilitair 2.0, zodat de afdeling facilitair
eind 2014 volledig ingezet kan voor de ondersteunende diensten van de gehele organisatie;
- voor ICT is het rapport ‘basis op orde’ ingeleverd. In 2014 kunnen de voorgestelde
maatregelen verder uitgewerkt worden;
- het verder uitwerken van het programma Meer-Anders-Minder (MAM), wat moet leiden tot
een bestuurlijk voorstel in november 2014.
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Begrotingsraming 2014 en toelichting per programma
Programma:
Brandweer
Brandweer

Verantwoordelijke:
begroting 2014
regionaal commandant brandweer
Lasten € 49.311.000
regionaal commandant brandweer
Baten € 49.072.000
Saldo (voor resultaatbestemming) €
239.000
Mutatie reserves €
-239.000
Saldo (na resultaatbestemming) €
-

Toelichting op de activiteiten in het eerste kwartaal 2014:
• Het jaar 2014 begon spectaculair met de brand in de kazerne op de Kaag op 6 januari 2014.
Het was een aparte ervaring om een brand te blussen in een eigen pand. Snel was het korps
weer operationeel. De schadevaststelling heeft plaats gevonden. De schadeuitkeringen
worden in het tweede kwartaal 2014 verwacht. Naar aanleiding van de schade zijn
aanbevelingen gedaan en worden opgevolgd om eigendomskazernes getaxeerd in dekking te
nemen, wordt de verzekerde waarde van de voertuigen en de inventarissen opnieuw bezien.
• In het korpswerkplan 2014 van Brandweer Hollands Midden zijn de hoofdlijnen uitgeschreven
voor activiteiten boven de reguliere taken.
• In het eerste kwartaal sprong met name de Nucleair Security Summit (NSS) er uit. Een groot
aantal maatregelen moest worden genomen om te zorgen, dat de organisatie soepel zou
verlopen en de reguliere brandweerzorg gegarandeerd zou worden.
• De CoPi-container is in gebruik genomen. De CoPi-container voldoet aan de eisen die
crisisbeheersing stelt aan commandofaciliteiten. Het tot stand komen van de inrichting van de
container is een voorbeeld van samenwerking tussen veiligheidsregio, brandweer, GHOR en
politie.
• Ook de aanbesteding voor de Digitale Bereikbaarheid Kaarten (DBK) is afgerond. De
leverancier zal het resterende deel van het jaar gebruiken voor de inbouw van de apparatuur.
• Het project Periodiek Preventief Medisch Onderzoek (PPMO) heeft vertraging opgelopen. Met
name de financiële paragraaf moet bezien worden op de financiële haalbaarheid van het
project.
• Per 1 april 2014 zijn twee Gevaarlijke Stoffen Eenheid (GSE)-teams operationeel volgens het
nieuwe GSE-concept vanuit Leiden Zuid en Gouda. Dit concept gaat uit van een reductie van
het aantal eenheden van drie naar twee en een intensivering van de samenwerking met
Haaglanden. De GSE-taak van Alphen aan den Rijn verdwijnt en het overbodige materiaal
wordt afgestoten. Hierdoor wordt het aantal gaspakdragers teruggebracht waardoor de totale
oefeninspanning en oefenkosten aanzienlijk wordt verminderd.
• Voor het project Geen Nood bij Brand is in januari een bezoek gebracht aan GGZ instelling
Stichting Rivierduinen. In januari 2011 heeft daar een brand gewoed, waarbij drie slachtoffers
waren te betreuren. Vanuit het project, dat is opgezet om maatregelingen te treffen om de
brandveiligheid in de zorgsector te verbeteren, worden vier zorginstellingen bezocht. Het doel
van het project is om in plaats van strenger op regels te controleren, te investeren in het
vergroten van het (brand)veiligheidsbewustzijn.
• Na bestuurlijke besluitvorming is in samenwerking met Brandweer Katwijk de implementatie
van de ontvlechting/invlechting in gang gezet. Het project kan als succesvol afgerond worden
beschouwd.
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•
•

•

Onderzoek vindt plaats naar de mogelijkheden voor vervangende nieuwbouw van de kazerne
Leiden-Noord;
Periodiek maakt de treasurer een liquiditeitsprognose. In de loop van 2014 ontstaat een extra
liquiditeitsbehoefte. De kazerne in Warmond wordt terug verkocht aan de gemeente.
Vervangingsinvesteringen (in totaal begroot op € 4,1 miljoen, zie pagina 87 van de
programmabegroting 2014) vragen per saldo om extra liquiditeit. In de exploitatie is rekening
gehouden met de daaruit voortvloeiende kapitaallasten.
Met betrekking tot het programma Meer-Anders-Minder worden stappen gemaakt. Het doel is
te komen tot een integraal, gefundeerd voorstel (kadernota), op basis waarvan het bestuur in
2014 (planning november) een keuze kan worden voorgelegd om te komen tot het Cebeonkostenniveau voor de uitvoering van de brandweerzorg in Hollands Midden per 2017, uiterlijk
in 2018. Op basis van die keuze wordt in 2015 het meerjarig korpsbeleidsplan 2016-2019
opgesteld en wordt een voorstel t.b.v. de Cebeon-taakstelling voor 2015 gedaan. De
implementatie van bovenstaande keuzen worden gemonitord met als einddoel het
daadwerkelijk realiseren van de gekozen besparingen per 2017, uiterlijk in 2018. In het licht
van de stand van zaken wordt op dit moment aandacht besteed aan de bepaling van de
startpositie, het opstellen van overzichten en toetsingskaders en het uitwerken van diverse
concrete voorstellen. In de bestuursvergaderingen van juni wordt een tussenstand gemeld. In
september 2014 is in de themavergadering van het Algemeen Bestuur een meningvormende
gedachtewisseling gepland.

Programma:
GMK
GMK

Verantwoordelijke:
begroting 2014
directeur GMK
Lasten €
7.019.000
directeur GMK
Baten €
7.019.000
Saldo (voor en na resultaatbestemming) €
-

Toelichting op de activiteiten in het eerste kwartaal 2014:
De activiteiten in het eerste kwartaal 2014 zijn erop gericht om de feitelijke overgang van de
meldkamer Hollands Midden naar ‘De Yp’ eind mei 2014 verwezenlijkt te krijgen.
Recent, op 2 mei jongstleden, heeft de Kwartiermaker Landelijke Meldkamerorganisatie (KLMO)
de Nulmeting aangekondigd. Deze is essentieel voor een goed verloop van de transitie naar de
LMO. De Nulmeting heeft als oogmerk de bestuurlijk-juridische, de operationele en de financiële
situatie in beeld te brengen. Hiermee vormt het de basis voor het landelijk financiële kader, de
business cases voor de samenvoeging van de meldkamers en voor het financiële overdrachtsdocument per meldkamer. Ten slotte geven de uitkomsten van de Nulmeting inzicht in de
veranderopgave per meldkamer. De KLMO fungeert als opdrachtgever die wordt uitgevoerd door
een aangewezen accountant. De Due Diligence Commissie is geconsulteerd over de aanpak,
haar adviezen zijn betrokken bij het vaststellen van het onderzoeksraamwerk.
Een belangrijk doel van de Nulmeting is zekerheid te verkrijgen over de gegevens opgenomen in
de Nulmeting rapportage. Omtrent de invulling van de Nulmeting en het bestuurlijk afgeven van
een zogenaamde Letter of Representation is in een afzonderlijke notitie aan het Algemeen
Bestuur voor de vergadering van 26 juni aanstaande informatie aangedragen.
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Programma:
GHOR
GHOR

Verantwoordelijke:
directeur publieke gezondheid
Lasten
directeur publieke gezondheid
Baten
Saldo (voor resultaatbestemming)
Mutatie reserves
Saldo (na resultaatbestemming)

begroting 2014
€
2.156.000
€
2.088.000
€
-68.000
€
68.000
€
-

Toelichting op de activiteiten in het eerste kwartaal 2014:
In 2014 is een voorstel ingediend om de geldstromen te verleggen naar en de operationele
aansturing te beleggen bij de RDOG. De zienswijzenprocedure voor de te wijzigen
gemeenschappelijke regelingen VRHM en RDOG is nog niet afgerond.
In samenspraak met de controller van de RDOG is een aanbieding voor elk bestuur voorbereid
waarin de procesafspraken zijn geschetst met betrekking tot de gevolgen van de wijziging van de
geldstromen in het kader van de liquiditeit, de bijdragen van de gemeenten, de overdracht van
een deel van de algemene reserve en de overdracht van de bestemmingsreserves GHOR.
Het primaire doel is te zorgen dat de continuïteit voor de GHOR-exploitatie wordt gewaarborgd en
dat het beoogde BTW-voordeel kan worden ingeboekt. Verwezen wordt naar het desbetreffende
aanbiedingsformulier.
Nadat 2/3 deel van de gemeenten heeft ingestemd met de gewijzigde gemeenschappelijke
regelingen, wordt in beide besturen een begrotingswijziging voorbereid en voor de zienswijze aan
de deelnemende gemeenten aangeboden. Omdat hier geen sprake is van een zogenoemd
neutraal karakter wordt van de gemeenten gevraagd of zij instemmen met de begrotingswijzigingen van zowel de RDOG als de VRHM.

Programma:
Veiligheidsbureau
Veiligheidsbureau

Verantwoordelijke:
begroting 2014
directeur/secretaris VRHM
Lasten €
412.000
directeur/secretaris VRHM
Baten €
412.000
Saldo (voor en na resultaatbestemming) €
-

Toelichting op de activiteiten in het eerste kwartaal 2014:
Naast de reguliere taken heeft het Veiligheidsbureau in het eerste kwartaal een belangrijke
bijdrage geleverd aan onder meer de implementatie van de nieuwe multidisciplinaire
evaluatiesystematiek, de digitale ondersteuning van de multi-werkgroepen, de analyse van de
resultaten van de systeemtest ‘Sleutelhanger’. Daarnaast is de voortgang gemonitord van de
actiepunten uit o.a. het regionaal beleidsplan, de systeemtest, evaluaties. Vanaf 1 januari 2014
worden de vergaderstukken digitaal verspreid.
Mede hierdoor kan invulling worden gegeven aan de bezuinigingstaakstelling. Tenslotte wordt
opgemerkt dat een vacature is opengesteld voor de functie van evenementencoördinator.
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Programma:
Oranje Kolom
Oranje Kolom

Verantwoordelijke:
begroting 2014
Coördinerend functionaris
Lasten €
490.500
Coördinerend functionaris
Baten €
490.500
Saldo (voor en na resultaatbestemming) €
-

Toelichting op de activiteiten in het eerste kwartaal 2014:
Voor de Oranje Kolom heeft het eerste kwartaal van 2014 voornamelijk in het teken gestaan van
vier thema’s, te weten: de uitvoering van de scan +2-meting, bevolkingszorg op orde 2.0,
implementatie van het Slachtofferinformatiesysteem (SIS) en de NSS.
De scan is uitgevoerd, de gemeentelijke rapportages zijn klaar en de laatste hand wordt gelegd
aan de regionale rapportage. Voor de ontwikkeling bevolkingszorg 2.0 zijn verschillende
bijeenkomsten geweest. In de komende periode wordt het traject projectmatig verder uitgewerkt.
Daarbij wordt ook een koppeling gemaakt met de uitkomsten van de scan.
De implementatie SIS loopt volgens het schema zoals bestuurlijk vastgesteld. Per 1 juni 2014 is
SIS operationeel.
De NSS heeft ook voor het proces bevolkingszorg veel tijd en aandacht gevraagd, zowel lokaal
(m.n. Noordwijk) als ook regionaal (deelname aan SGBO-plus door Algemeen Commandant en
staffunctionaris bevolkingszorg).
Op het terrein van opleiden, trainen, oefenen lag de focus, naast de basiscursus crisisbeheersing,
op training van nieuwe loco-functionarissen en regionale piketpools van verschillende crisiscommunicatierollen.
Voor wat betreft de piketvergoeding wordt de komende periode kritisch gekeken naar het
beschikbare budget. In het basisbedrag per piketfunctie is geen rekening gehouden met de
werkgeverslasten, waardoor het geraamde bedrag van € 12.500 per piket onvoldoende is. Op dit
moment beoordeelt een werkgroep de niet-brandweer piketten. Afhankelijk van de uitslag wordt
voorgesteld om de piketregelingen aan te passen.
Op basis van de beschikbare gegevens over de uitputting van het budget is de conclusie, buiten
de kwestie piketvergoeding, het programma in 2014 binnen de financiële kaders blijft.

e

e

Resumé 1 kwartaal 2014 en aanbieding 1 begrotingswijziging 2014
Een en ander overziende geven de activiteiten over het eerste kwartaal 2014 geen aanleiding te
veronderstellen dat het resultaat over het dienstjaar 2014 buiten het bestuurlijk vastgestelde
financiële kader uitstijgt. In het tweede en derde kwartaal zal het verloop van lasten en baten
kritisch worden gevolgd.
Het bestuurlijk vastgestelde financieel kader bestaande uit de programmabegroting 2014 dient
evenwel nog te worden aangepast aan de hand van enkele besluiten en ontwikkelingen. Hiertoe
e
is een afzonderlijke voorstel aangeboden met betrekking tot de 1 begrotingswijziging 2014 met
het voornemen deze aan te bieden aan het Algemeen Bestuur in de vergadering van 26 juni
aanstaande. Kortheidshalve wordt naar de inhoud van die aanbieding verwezen.
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4.

Bijlagen

-

5.

Historie besluitvorming

Het Dagelijks Bestuur heeft op 12 juni 2014 kennisgenomen van de notitie. Vaststelling van de
Financiële verordening Hollands Midden, d.d. 10 februari 2011.
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B.12

Informatienotitie Veiligheidsregio Hollands Midden
1. Algemeen
Onderwerp:

Veilige Publieke Taak (VPT)

Opgesteld door:

Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:

Algemeen Bestuur

Datum:

B.12

Bijlage(n):

Portefeuille:

M. Schoenmaker (DB)
R. Bitter (VD)
-

Status:

Plan van Aanpak VPT
Veiligheidsregio HM
Informatief

Datum:

-

Vervolgtraject
besluitvorming

R. Hessels (Gemeente
Gouda)
26 juni 2014

2. Toelichting
In 2013 heeft het Ministerie van BZK de Veiligheidsregio Hollands Midden (informeel) verzocht
om VPT regio te worden. Op 27 maart 2014 heeft het AB ingestemd met het verzoek va de
minister van BZK om VPT regio te worden en is de heer Schoenmaker voor dit onderwerp als
bestuurlijk portefeuillehouder aangewezen. Het Algemeen Bestuur wordt verzocht kennis te
nemen van deze notitie en medewerking te verlenen aan de uitvoering van het plan van aanpak
Veilige Publieke Taak die als bijlage hierbij is gevoegd.
De Veiligheidsregio Hollands Midden is de laatste regio die op de VPT aanpak is aangesloten. Er
is nu sprake van een landelijk dekkende aanpak. Voorwaarde vanuit het Ministerie van BZK voor
deelname aan de VPT aanpak was het opstellen van (en goedkeuring verkrijgen op) een Plan van
Aanpak VPT. Het plan van aanpak is inmiddels door het ministerie goedgekeurd.
Het Plan van Aanpak omvat de deelnemers aan de Veiligheidsregio aangevuld met het Openbaar
Ministerie, woningbouwcorporaties, openbaar vervoer en Ziekenhuizen.

3. Implementatie en communicatie
Er zijn grote verschillen in de aanpak van agressie en geweld tegen werknemers met een
publieke taak. De ene organisatie moet nog beginnen, de andere heeft een en ander goed
geregeld. Daarom is de focus van de aanpak, via een viertal grote bijeenkomsten, gericht op het
leren van elkaar. Om zo’n verscheidenheid aan doelgroepen te betrekken bij de aanpak, is
gekozen voor een aanpak met ambassadeurs, sponsoren en medewerkers interne veiligheid.
De ambassadeurs worden binnen hun sector geacht deelnemers te betrekken bij de aanpak (bijv.
de heer Bernsen betrekt de GGD-en binnen de Veiligheidsregio bij de aanpak en mevrouw
Verdier, lid RvB van het Groene Hart Ziekenhuis, betrekt de ziekenhuizen binnen de
Veiligheidsregio bij de aanpak).
De sponsoren, de eindverantwoordelijken ‘interne veiligheid’ worden, in samenwerking met eigen
medewerkers, geacht de VPT aanpak binnen hun organisaties naar een hoger plan te tillen.
Op dit moment worden de ambassadeurs benaderd. Op 4 juli 2014 is een startbijeenkomst voor
de ambassadeurs gepland. Dit is de formele start van de uitrol van de VPT aanpak voor de
Veiligheidsregio Hollands Midden. In het overleg voor de Regiegroep Gemeentesecretarissen
van 15 mei 2014 is een presentatie gegeven over de aanpak. Doel van deze presentatie was
enerzijds uitleg geven over het plan van aanpak en anderzijds de gemeentesecretarissen werven
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als sponsor. Hoewel het plan van aanpak en de werkwijze overwegend positief werd ontvangen,
is er wel een duidelijk signaal afgegeven; de tijdsinvestering moet beperkt blijven. Met een
beperkte inzet van de sponsoren kan goed gewerkt worden mits de sponsor binnen zijn/haar
eigen organisatie aangeeft de VPT aanpak te ondersteunen en zorgt draagt voor interne
capaciteit voor de verdere ontwikkeling van de VPT aanpak.
Met het indienen van het plan van aanpak bij het Ministerie is gesteld dat het een “levend” plan
van aanpak is. Dat wil zeggen, dat op basis van verkregen inzicht, het plan van aanpak
aangepast kan worden. Aanpassingen die niet in strijd zijn met de strekking van het plan van
aanpak kunnen worden doorgevoerd. Grote wijzigingen worden met het Ministerie overlegd.

4. Bijlagen
Plan van aanpak VPT Veiligheidsregio Hollands Midden.
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B.12.a

Veilige publieke Taak
Veiligheidsregio Hollands Midden

Plan van Aanpak Veilige Publieke Taak Veiligheidsregio Hollands
Midden
April 2014
Versie 22 mei
Projectleider: R.A.F. Hessels
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Het Project VPT Veiligheidsregio Hollands Midden
Algemeen
Medewerkers met een publieke taak krijgen geregeld te maken met agressie en geweld tijdens de
uitvoering van hun werkzaamheden. Ze hebben vaak te maken met verbaal of fysiek geweld. Ze
worden uitgescholden, bespuugd of zelfs geslagen. Ook kan het voorkomen dat ze worden bedreigd
met geweld. De gevolgen daarvan raken niet alleen de medewerker, maar brengen ook de adequate
uitvoering van deze taak, zoals hulpverlening, toezicht en dienstverlening in gevaar.
Naast de grote impact op de medewerker wordt daarmee ook het gezag en de integriteit van de
overheid en instellingen met een publieke taak aangetast. Dat we als werkgevers in het publieke
domijn scherp op dit onderwerp moeten blijven is evident.
Het programma Veilige Publieke Taak (VPT) van het ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties (BZK) richt zich vanaf 2007 op het verminderen van het aantal voorvallen van
1
agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak . Doelstelling van het programma is in
2015 in alle sectoren een vermindering van 25% van het aantal voorvallen van agressie en geweld te
realiseren. Onlangs is aangekondigd dat het landelijke programma wellicht wordt verlengd tot 2017.
Sinds enige tijd wordt een regionale aanpak en samenwerking geïnitieerd vanuit BZK.

Het programma Veilige Publieke Taak (VPT) landelijk
Binnen het programma VPT zijn de volgende uitgangspunten benoemd:
•
•
•

•

Agressie en geweld worden nooit getolereerd en mogen nimmer lonen;
Aan het gedrag van derden worden grenzen gesteld en bij overschrijding hiervan volgt altijd
een reactie, er vindt registratie plaats en de schade wordt verhaald op de dader;
Agressie en geweld zijn nimmer ‘onderdeel van het werk’. Wel kan het zo zijn dat bepaalde
beroepsgroepen - gelet op de aard van hun publieke taak – in situaties geraken waar agressie
en geweld aanwezig zijn;
Werkgevers zijn verantwoordelijk voor het beschermen van hun werknemers en voor de
onbelemmerde uitvoering van de publieke taak.

Veiligheidsregio Hollands Midden
Vanuit het programma Veilige Publieke Taak zijn er regio’s aangewezen om de samenwerking tussen
werkgevers met een publieke taak, de politie en het Openbaar Ministerie bij hun aanpak van agressie
en geweld verder te verbeteren, de zogenaamde VPT regio’s. De Veiligheidsregio Hollands Midden is
de laatste regio die hierover afspraken maakt.
De 23 gemeenten van de Veiligheidsregio Hollands Midden hebben op 27 maart ingestemd met het
(informele) verzoek van de minister van BZK om VPT regio te worden. De gemeenten hebben de
burgemeester van de gemeente Gouda, de heer Dr. M. Schoenmaker, als bestuurlijk
portefeuillehouder aangewezen. Inmiddels is de intentie om binnen de Veiligheidsregio te gaan
samenwerken bekrachtigd en zijn de afspraken tussen de minister Plasterk en de Veiligheidsregio
Hollands Midden vastgelegd in het “Convenant voor de aanpak van agressie en geweld tegen
medewerkers met een publieke taak” (april 2014).

1

Onderwijs, Rijk, openbaarbestuur, gemeenten, openbaar vervoer, sociale zekerheid,
veiligheid/justitie, woningcorporaties en zorg.
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Doelstellingen
Wij zullen ons als Veiligheidsregio Hollands Midden richten op de door het ministerie van BZK
vastgestelde doelstellingen. Deze doelstellingen zijn:
 Het realiseren van een regionale en lokale samenwerking tussen werkgevers met een
publieke taak onderling, de politie en het Openbaar Ministerie. Doel hiervan is het bevorderen
van de samenwerking tussen de ketenpartners in de regio;
 De inzet van andere dan strafrechtelijke maatregelen zoals civiel- en bestuursrechtelijke
maatregelen om de aanpak tegen agressie te versterken;
 Het voorkomen van agressie en geweld. In dit verband is het van belang aan te sluiten bij het
veiligheidsbeleid van gemeenten en de (wettelijke) instrumentaria van de burgemeester te
benutten in de preventieve sfeer;
 Het breder uitdragen van de aanpak zoals omschreven in de landelijke norm. Deze norm heeft
‘zero tolerance’ als basis en geeft de professional de ruimte om zijn taak veilig uit te voeren,
maakt duidelijk dat zijn aanwijzingen dienen te worden opgevolgd en dat hij zijn taak moet
kunnen uitvoeren zonder ordeverstoring.
 Het borgen van een duurzame aanpak van agressie en geweld binnen organisaties.

Doelgroepen
De doelgroepen die we willen bereiken zijn:
Werkgevers (inclusief gemeenten) en werknemers in de Veiligheidsregio met een publieke
taak.

Plan van aanpak
De aanpak richt zich op samenwerking tussen werkgevers met een publieke taak. Bij die
samenwerking gaat het om de volgende drie thema’s:
• Bewustwording creëren en inzicht verkrijgen in de VPT-problematiek;
• Ondersteuning van publieke organisaties in de VPT-aanpak
• Bevorderen consistenter beleid en ketenaanpak tegen agressie en geweld tegen werknemers
met een publieke taak in de regio (lokaal en bij organisaties).
In bijeenkomsten (bestaande overleggen en speciaal te organiseren overleggen) zullen de hierboven
vastgestelde doelstellingen worden besproken, ervaringen worden gedeeld en best practices op het
terrein van terugdringen van agressie en geweld aan bod komen.
De grote lijn in de aanpak die aan de partners wordt uitgedragen is samen te vatten in acht VPTmaatregelen. Vanuit de ervaring met betrekking tot de aanpak tegen agressie en geweld van de
gemeente Gouda brengt de heer Schoenmaker een negende maatregel in.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Laat externen weten wat uw organisatienorm van acceptabel gedrag is.
Stimuleer dat uw werknemers elk voorval van agressie en geweld melden.
Registreer alle voorvallen van agressie en geweld tegen werknemers.
Train uw werknemers in het voorkomen van en omgaan met agressie en geweld.
Reageer binnen 48 uur naar de dader die agressie en geweld heeft gebruikt tegen uw
werknemers.
Bevorder het (laten) doen van aangifte van strafbare feiten.
Verhaal de schade op de dader.
Verleen nazorg aan werknemers die slachtoffer zijn van agressie en geweld.
Investeer in de organisatie van de preventie tegen agressie.

Afbakening
Hoewel de veiligheidsregio Hollands Midden qua oppervlakte niet de grootste regio is, is de
“doelgroepdichtheid” binnen de regio groot. Dit maakt het noodzakelijk focus aan te brengen en te
kiezen voor de gemeenten binnen deze Veiligheidsregio, de Politie, Brandweer, Regionale Ambulance
Voorziening, GGD-en, Openbaarvervoer en Woningbouwcorporaties.
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Werkwijze
Zo weinig mogelijk extra bureaucratie.
Gezien de aard van het project, te weten het bevorderen van de samenwerking binnen de
Veiligheidsregio met lokale partners, justitie en openbaar ministerie zal het gesprek worden
aangegaan met de deelnemende partijen. Hierdoor moet het project van de deelnemers zelf worden
als noodzakelijk belang voor de eigen organisatie en medewerkers. Dat houdt in dat er geen uniforme
werkwijze is qua aanpak, maar dat we goed luisteren naar best practices om te weten wat werkt en
wat niet. Er moet naar gestreefd worden dat dit overleg gezien gaat worden als nuttig en behulpzaam
instrument in de eigen aanpak van agressie en geweld.
De insteek is dan ook om aan te sluiten bij bestaande overleggen. Als gaandeweg het enthousiasme,
de betrokkenheid en resultaten groeien, wordt bezien of het project structureel een plek verdiend in de
regio.
Ambassadeurs
Om te zorgen voor draagvlak en commitment binnen de Veiligheidsregio Hollands Midden zal onder
andere een ambassadeursnetwerk worden gevormd. Dit netwerk zal bestaan uit bestuurders c.q.
directeuren van de verschillende doelgroepen (zie afbakening). Deze ambassadeurs vormen het
“VPT-gezicht” voor hun eigen sector. De heer Schoenmaker zal personen benaderen of zij met hem
het gedachtegoed van de Veilige Publieke Taak verder willen ontwikkelen.
Sponsoren
De sponsoren spelen een cruciale rol in de verder uitrol van de VPT maatregelen binnen hun eigen
organisatie. De sponsoren zijn eindverantwoordelijk voor het veilig kunnen werken binnen de
verschillende organisaties. Daarnaast fungeren de sponsoren een doorslaggevende rol waar het gaat
over een eventuele stagnatie met betrekking tot de inzet van de eigen organisatie binnen dit project. In
de verdere uitwerking zal, waar het gaat over de inzet van personeel, zo veel mogelijk worden
aangesloten op bestaande structuren binnen de verschillende organisaties.
Join the club bijeenkomsten
Naast enkele sponsorbijeenkomsten waarin het gesprek wordt aangegaan hoe de verschillende
organisaties hun bijdrage kunnen leveren om in gezamenlijkheid hun aanpak van agressie en geweld
verder te verbeteren, zullen “Join the club bijeenkomsten” worden georganiseerd, waarin naast de
sponsoren overige stakeholders worden uitgenodigd om met elkaar ervaringen en best practices te
delen. Via het “zwaan-kleef-aan-principe” en door interventies van de ambassadeurs willen we steeds
meer organisaties bereiken en inspireren om het onderwerp op de agenda te zetten en te houden.
Landelijk expertise centrum VPT (EVPT)
Het EVPT kan op aanvraag bijeenkomsten faciliteren door bijvoorbeeld zorg te dragen voor de
inhoudelijke input bij bijeenkomsten. Zo kan het EVPT een workshopleider ter beschikking stellen. Ook
heeft het EVPT veel documentatiemateriaal over VPT, zoals een handreiking voor werkgevers met
maatregelen voor een effectief veiligheidsbeleid, of een stappenplan VPT voor politieke ambtsdragers.
Ook best practices kunnen door het EVPT aangedragen worden.

Beoogde resultaten
In april 2015 willen we de volgende resultaten hebben behaald:
1. Het onderwerp Veilige Publieke Taak staat als vast onderdeel op de agenda voor de
vergaderingen van de Veiligheidsregio Hollands Midden;
2. Werkgevers committeren zich aan de aanpak op de negen VPT-maatregelen. Werkgevers
manifesteren zich zowel naar hun medewerkers, als naar het publiek als deelnemers aan VPT
Veiligheidsregio Hollands Midden;
3. Vanuit de verantwoordelijkheid van gemeenten met betrekking tot veiligheid, de bekendheid
van de negen VPT-maatregelen vergroten en het beschikbare instrumentarium voor een
effectief veiligheidbeleid onder de aandacht brengen van organisaties met een publieke taak;
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4. Bevorderen van een eenduidige en consequente aanpak in de keten. Dat wil zeggen,
effectieve samenwerking tussen de verschillende werkgevers, politie en Openbaar Ministerie
binnen de Veiligheidsregio Hollands Midden. Kortom: zorgen voor een meer gestroomlijnde
VPT-keten: van preventie, aangifte en nazorg. Zo mogelijk afspraken hierover vastleggen in
een convenant;
5. Indien mogelijk inzichtelijk maken van de aanpak en de resultaten door middel van een 0meting en slotmeting van de registratie van incidenten (mei/juni 2014 en maart 2015);
6. Zorg dragen voor borging van de aanpak na afloop van de projectperiode (maart 2015);
7. Terugkoppelen van tussenresultaat aan (e)VPT, financiële afhandeling en verslag
eindresultaat.

Organisatie
-Opdrachtgever
Burgemeester Dr. M. Schoenmaker treedt als voorzitter van de VPT Veiligheidsregio Hollands Midden
en is bestuurlijk opdrachtgever. Hij zal als voorzitter zorg dragen voor agendering en stimulering van
de VPT aanpak in diverse te organiseren overleggen. Daarnaast is hij in de Veiligheidsregio
ambassadeur en zal voorzitter zijn van het ambassadeursnetwerk VPT Veiligheidsregio Hollands
Midden.
-Projectleider
Voor de periode tot april 2015 treedt de opdrachtnemer, de heer R.A.F. Hessels, voor gemiddeld 20
uur per week op als projectleider voor VPT in de Veiligheidsregio Hollands Midden. Hij zal vooral een
stimulerende, ondersteunende en organiserende rol hebben in het intensiveren van de VPT-aanpak
binnen de regio. Daarnaast zal hij verbindingen leggen tussen landelijke initiatieven die van nut
kunnen zijn voor de regionale aanpak en omgekeerd. De projectleider neemt onder meer voor
onderlinge kruisbestuiving deel aan landelijke bijeenkomsten voor projectleiders VPT.
-Projectorganisatie VPT Veiligheidsregio Hollands Midden
De organisatie van de Veiligheidsregio Hollands Midden zien we als een netwerkorganisatie, waarbij
we zoveel mogelijk aansluiten op bestaande overleggen en infrastructuur. De coördinatiestructuur ten
behoeve van de projectaanpak zelf wordt opgebouwd uit de volgende onderdelen:
• Ambassadeursnetwerk VPT Veiligheidsregio Hollands Midden;
• Sponsoren aanpak VPT Veiligheidsregio Hollands Midden
• Join the club tafels
-Ambassadeursnetwerk VPT Veiligheidsregio Hollands Midden:
Burgemeester Gouda
Officier van Justitie
Politiechef
Directeur Brandweer
Directeur Regionale Ambulance Voorziening
Directeuren GGD-en binnen de veiligheidsregio
Coördinerend functionaris VRHM
Directeur Openbaar Vervoer
Directeur Woningbouwcorporatie
Directeur Ziekenhuis
-Sponsoren aanpak VPT Veiligheidsregio Hollands Midden
Gemeente secretarissen
Officier van Justitie
Eindverantwoordelijken veilig werken van:
Politie
Brandweer
Regionale Ambulance Voorziening
GGD-en binnen de veiligheidsregio
Openbaar Vervoer
5
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Woningbouwcorporatie
Ziekenhuis

-Join the club tafels
sponsoren
managers/coördinatoren “interne veiligheid van de verschillende doelgroepen

Relatie met het landelijk programma VPT
•
•

Het ministerie van BZK houdt toezicht op de voortgang. Er is een periodiek (ongeveer elk
kwartaal) overleg van projectleiders. Contactpersoon namens BZK is mevrouw I. Zuijderwijk.
Vanuit het landelijk programma Veilige Publieke Taak is een Expertisecentrum VPT
ontwikkeld. Contactpersoon namens EVPT is de heer R. Haan (senior adviseur). Naast een
concentratie van bruikbare informatie VPT zijn er deskundigen aan dit expertisecentrum
verbonden die organisaties ondersteuning kunnen geven in de aanpak van agressie en
geweld. Van deze expertise kunnen de projectleider en de betrokkenen in het project gebruik
maken. Evenzeer geldt dit voor de ervaring en expertise van de medewerkers van het
landelijk programma VPT.

Planning op hoofdlijnen
Wat
Convenant getekend
Convenant en Plan van Aanpak Veilige publieke Taak Veiligheidsregio
Hollands Midden ingebracht in regiegroep gemeentesecretarissen
Benaderen ambassadeurs
Convenant en Plan van Aanpak Veilige publieke Taak Veiligheidsregio
Hollands Midden ingebracht in DB en AB Veiligheidsregio Hollands Midden
Eerste join the club bijeenkomst. Thema: introductie op VPT en belang van
investeren in eigen organisatie van de aanpak tegen agressie en geweld
Tweede join the club bijeenkomst. Thema: registratie van agressie en
geweld
Derde join the club bijeenkomst. Thema: aangifte en verhaal op dader
Vierde join the club bijeenkomst. Thema: evenementen en veilig werken
Slot bijeenkomst. Thema: waar staan we nu en hoe verder

Wanneer
April
15 mei
mei
juni
juni
september
december
februari 2015
maart 2015

Begroting
Voor dit project wordt op grond van het Convenant VPT Veiligheidsregio Hollands Midden, vanuit het
Ministerie van BZK een budget beschikbaar gesteld van € 50.000 (t.b.v. projectleider, -ondersteuning)
Alle betrokken partijen stellen menskracht beschikbaar voor deelname aan de join the club
bijeenkomsten. De regionaal projectleider is 20 uur per week beschikbaar voor het project.
Zoveel mogelijk wordt gezocht naar bestaande faciliteiten die om-niet ter beschikking kunnen worden
gesteld door de betrokken partners. Ook zal zoveel mogelijk worden aangesloten bij bestaande
netwerkbijeenkomsten.
Kosten voor ondersteunende maatregelen in de bestrijding van agressie en geweld vallen niet onder
deze projectkosten, maar zouden en moeten onderdeel uit gaan maken van staand beleid van
organisaties.
De baten van het project zijn niet direct en eenvoudig in geld uit te drukken. Verlaging ziekteverzuim
bij de betrokken organisaties kan één van de meest zichtbare baten van het project worden. Maar
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ook, meer werkplezier, verbetering van arbeidsprestaties, minder werkstress, betere werking van de
publieke zaak, toename van veiligheidsbeleving in de publieke ruimte.

Communicatie
De communicatie rondom dit project heeft als doel de betrokken gemeenten en instellingen te
informeren over de vorming van een VPT Veiligheidsregio Hollands Midden wat dat voor hen betekent
en wat zij daaraan kunnen bijdragen.
Centrale boodschap
Werknemers met een publieke taak hebben recht op een veilige werkomgeving. Het is een
verantwoordelijkheid van alle ketenpartners in de regio om voorvallen van agressie en geweld tegen
eigen werknemers te verminderen. Een gezamenlijke aanpak, met de negen VPT-maatregelen als
basis, draagt daar aan bij. Eventueel genereren van publiciteit door het organiseren van een
werkbezoek met de Minister aan deze regio.
De doelgroepen die we willen bereiken zijn:
Werkgevers (inclusief gemeenten) en werknemers in de Veiligheidsregio met een publieke
taak.
Strategie
Voor een goede ontwikkeling en implementatie van het onderwerp VPT wordt vooral ingezet op
interne communicatie. In de diverse overlegvormen, als ook in het ambassadeursnetwerk, wordt
gesproken over aanpak en voortgang en is er ruimte voor initiatieven en het delen van kennis
(bevordert draagvlak). De vorderingen en/of bevindingen van deze overleggen worden tussentijds
gedeeld met betrokken gemeenten en instellingen. Zo ook het eindresultaat en de verwachtingen voor
de toekomst.
Instellingen in de publieke sector zijn uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor het (regelmatig) inlichten
van eigen medewerkers over de afspraken uit het VPT.
Inzet communicatiemiddelen
Aansluiten bij bestaande overleggen. Het houden van workshops, ambassadeursbijeenkomsten,
directe communicatie hoort en wederhoor.
Informatie via een digitale nieuwsbrief (e-mailbestand betrokkenen en belangstellenden) als
ondersteuning. Uniforme verspreiding van de Vatmaatregelen.
Het maken van een algemene brochure om de nieuwe werkwijze bekend te maken, bedoeld voor alle
medewerkers in het werkveld. Dient als naslagwerk, ook voor nieuwe medewerkers.
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B.13

Informatienotitie Veiligheidsregio Hollands Midden
1. Algemeen
Onderwerp:

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

Dienstverleningsovereenkomst
Brandweerkamer VNGVeiligheidsberaad
Algemeen Bestuur

Opgesteld door:

C. Olivier (BHM)

Datum:

26 juni 2014

B.13

Bijlage(n):

2

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

Status:

informatief

Datum:

-

Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden heeft op 10 april jl.
ingestemd met onderstaand besluit:
2. Besluit
Het Dagelijks Bestuur besluit:
1.
In te stemmen met de dienstverleningsovereenkomst tussen de VNG en het
Veiligheidsberaad, ter oprichting van een Brandweerkamer (arbeidsvoorwaarden
brandweer);
2.
De portefeuillehouder Brandweer, tevens vertegenwoordiger namens de werkgever in het
Georganiseerd Overleg, de heer G-J. Kats, aan te wijzen om namens de
veiligheidsregio zitting te nemen in de Brandweerkamer;
3.
Kennis te nemen van het besluit van de voorzitter van de veiligheidsregio om de voorzitter
en secretaris van het Veiligheidsberaad te machtigen om namens het bestuur van de
veiligheidsregio de dienstverleningsovereenkomst met de VNG te ondertekenen.
4.
Het Algemeen Bestuur en het Veiligheidsberaad schriftelijk te informeren over dit besluit.
De voorzitter besluit:
1.
de voorzitter en secretaris van het Veiligheidsberaad te machtigen de
dienstverleningsovereenkomst Brandweerkamer met de VNG te ondertekenen namens
de Veiligheidsregio Hollands Midden.

3. Toelichting op het besluit
Op 27 juni 2013 heeft het Algemeen Bestuur mandaat verleend aan het Veiligheidsberaad, om
afspraken te maken met andere veiligheidsregio’s over collectief werkgeverschap, resulterende in
de dienstverleningsovereenkomst. Hierbij is afgesproken dat de veiligheidsregio’s de CAOgemeenten (CAR-UWO) blijven volgen en dat de bestaande brandweerspecifieke regelingen
worden ondergebracht in een Brandweerkamer binnen de VNG. Concreet gaat het over het FLOovergangsrecht, de rechtspositie van de brandweervrijwilligers en de afspraken over een
Periodiek Preventief Medisch Onderzoek. (PPMO).
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Op 14 februari jl. heeft het Veiligheidsberaad ingestemd met de conceptdienstverleningsovereenkomst Brandweerkamer (zie bijlage). Deze overeenkomst is tot stand
gekomen in goed overleg met de VNG en wordt nu voorgelegd aan de besturen van de
veiligheidsregio’s.
De besturen van de veiligheidsregio’s behartigen in de Brandweerkamer zelf hun belangen. De
besturen van de veiligheidsregio’s worden daarom gevraagd een vertegenwoordiger als
kandidaat voor te dragen, om zitting te nemen in de brandweerkamer. Voorgesteld wordt, gezien
het onderwerp, de portefeuillehouder Brandweer, tevens vertegenwoordiger namens de
werkgever in het Georganiseerd Overleg, de heer G-J. Kats, aan te wijzen om namens de
veiligheidsregio zitting te nemen in de Brandweerkamer.
De voorzitter van de veiligheidsregio machtigt de voorzitter en secretaris van het
Veiligheidsberaad om namens het bestuur van de VRHM de dienstverleningsovereenkomst met
de VNG te ondertekenen.

4. Kader
Het College van Arbeidszaken (CvA) is op grond van de statuten van de VNG en het Reglement
voor het College van Arbeidszaken gemandateerd om namens de werkgevers van het
gemeentepersoneel te onderhandelen over de arbeidsvoorwaarden. Zolang het
brandweerpersoneel in gemeentelijke dienst was, lag de werkgeversverantwoordelijkheid bij de
portefeuillehouder P&O als vertegenwoordiger van het College van Burgemeester en
Wethouders. Door de verschuiving van het dienstverband naar de veiligheidsregio’s, kan de
portefeuillehouder P&O of College van Burgemeester en Wethouders geen invulling meer geven
aan deze werkgeversrol als het gaat om brandweerpersoneel. De verantwoordelijkheid verschuift
naar het bestuur van de veiligheidsregio dat uit zijn midden een vertegenwoordiger kan aanwijzen
om hier afspraken over te maken in de regio.
Noodzaak voor het treffen van een voorziening
Het CvA heeft het Veiligheidsberaad in 2012 geïnformeerd over de arbeidsrechtelijke gevolgen
van verschuivend werkgeverschap van de brandweer. Het CvA heeft aangegeven zich per 1
januari 2014 niet meer als bevoegd werkgever te zien om te onderhandelen over
arbeidsvoorwaarden voor het brandweerpersoneel. Het CvA adviseerde het Veiligheidsberaad om
een collectieve voorziening te treffen voor de veiligheidsregio’s, zodat ook in de toekomst op
landelijk niveau afspraken gemaakt kunnen worden voor het brandweerpersoneel. Echter, waar
het CvA mandaat heeft van gemeenten, heeft het Veiligheidsberaad dit mandaat niet van de
veiligheidsregio’s.
De gewenste voorziening is slechts noodzakelijk voor de onderdelen die nu landelijk geregeld zijn
en specifiek opgesteld voor de brandweer (ongeveer 10% van het arbeidsvoorwaardenpakket).
Concreet gaat het over het FLO-overgangsrecht, de rechtspositie van de brandweervrijwilligers en
de afspraken over een Periodiek Preventief Medisch Onderzoek. (PPMO).
Als er geen voorziening zou worden getroffen, zouden deze arbeidsvoorwaarden onderwerp van
gesprek zijn tussen GO en Bestuurder van de Veiligheidsregio. Nog afgezien van de belasting,
die dit met zich meeneemt ontstaat het risico van te grote verschillen in arbeidsvoorwaarden,
waar landelijke uniformiteit meer gewenst is.
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Beoogde voorziening
In de loop van 2012 en het begin van 2013 is er overleg gevoerd tussen het CvA, het
Veiligheidsberaad en Brandweer Nederland (voorheen NVBR) over de verschillende scenario’s
om in de toekomst arbeidsvoorwaarden voor de brandweer te regelen. Daarbij zijn verschillende
modellen onderzocht, variërend van geen collectiviteit ( elke regio voor zich) tot een volledige
collectiviteit (één CAO voor alle veiligheidsregio’s).
Alle betrokken partijen konden zich vinden in het volgende model:
Veiligheidsregio’s blijven volger van CAO Gemeenten (CAR-UWO) en de bestaande collectieve
brandweerspecifieke regelingen worden ondergebracht in een “brandweerkamer” binnen de VNG.
Een brandweerkamer binnen de VNG houdt in dat het VNG-bestuur eindverantwoordelijk wordt
voor het onderhandelingsresultaat met de vakbonden, maar dat de veiligheidsregio’s de regie
krijgen op inhoud en proces.
Het Algemeen Bestuur heeft op 27 juni 2013 ingestemd met bovenstaande richting.

5. Consequenties
De oprichting en het functioneren van de Brandweerkamer zal bescheiden kosten met zich
meebrengen voor de veiligheidsregio’s. Zo zal de veiligheidsregio’s worden gevraagd een
aansluitingsovereenkomst aan te gaan met de VNG. De Veiligheidsregio Hollands Midden heeft
reeds een dergelijke overeenkomst.
De brandweerkamer ressorteert onder de VNG. De VNG levert een secretaris (halve
formatieplaats) en verzorgt de diensten die horen bij het functioneren van de brandweerkamer.
De aanvullende, extra kosten die gepaard gaan met de Brandweerkamer zal de VNG factureren
aan de veiligheidsregio’s. De inschatting van de VNG is dat in een normaal jaar de inzet van de
VNG de bestaande, halve formatieplaats niet zal overstijgen. Dan zijn er dus geen extra kosten
voor de veiligheidsregio’s. Als er sprake is van (intensieve) onderhandelingen en de
brandweerkamer vaker dan gemiddeld bijeen moet komen, zal dit wel het geval zijn. Deze kosten
zouden uiteraard ook optreden als de veiligheidsregio’s deze onderhandelingen zelf zouden
moeten organiseren.

6. Aandachtspunten / risico’s
De inrichting van een Brandweerkamer sluit het meeste aan bij de huidige situatie en biedt de
mogelijkheid om zaken in de toekomst landelijk te regelen, als de besturen van de
veiligheidsregio’s hiertoe de wens uitspreken. Het Veiligheidsberaad heeft de wens uitgesproken
om te onderzoeken of de brandweerkamer op termijn kan worden benut voor het beheer van de
arbeidsvoorwaarden van al het personeel van de veiligheidsregio’s. Deze vraag zal worden
onderzocht, los van de procedure voor de brandweerkamer.

7. Implementatie en communicatie
Het Algemeen Bestuur en het Veiligheidsberaad worden schriftelijk geïnformeerd over dit besluit.
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8. Bijlagen
1.
2.

Brief Veiligheidsberaad d.d. 21 maart 2014
Concept-dienstverleningsovereenkomst Brandweerkamer VNG-Veiligheidsberaad

9. Historie besluitvorming
Algemeen Bestuur d.d. 27 juni 2013 (mandaat aan Veiligheidsberaad om te komen tot een
dienstverleningsovereenkomst) en Dagelijks Bestuur d.d. 10 april 2014.
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B.14

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

Convenant ‘VRHM Rijkswaterstaat’
Algemeen Bestuur

Opgesteld door:

Ruud Cové (BHM)

Datum:

26 juni 2014

B.14

Bijlage(n):

1

J. Wienen (DB)
H. Meijer (VD)
-

Status:

Informerend

Datum:

-

2. Toelichting
Om de samenwerking tussen veiligheidsregio's en Rijkswaterstaat te optimaliseren, is een
convenant VRHM - Rijkswaterstaat opgesteld. De VRHM heeft samen met de Senior adviseur
crisismanagement voorbereidingen getroffen voor het ondertekenen en implementeren van het
landelijke convenant ‘Samenwerkingsafspraken tussen de Veiligheidsregio Hollands Midden en
Rijkswaterstaat’.
Doelstelling van het convenant is om op landelijk niveau te komen tot eenduidige en concrete
samenwerkingsafspraken tussen de Veiligheidsregio's en Rijkswaterstaat. Het convenant vormt
een landelijk kader als basis voor regionale samenwerkingsafspraken inzake (de voorbereiding
op) rampenbestrijding en crisisbeheersing.
Met de vaststelling en ondertekening van het convenant wordt de samenwerking tussen de
Veiligheidsregio Hollands Midden en Rijkswaterstaat formeel bekrachtigd.

3. Kader
Rijkswaterstaat is een bijzondere partner van de Veiligheidsregio en onderscheidt zich van de
andere vitale partners waar tot nu toe convenanten mee zijn opgesteld. Rijkswaterstaat kan de
Veiligheidsregio ondersteunen in haar optreden tijdens crises. De organisatie kan aanvullende
ondersteuning leveren bij optreden op waterwegen (nautisch), bij
waterhuishouding/overstromingen en op verkeerswegen. Daarnaast kunnen zij ook specifiek
materiaal leveren waarover de veiligheidsregio niet beschikt.

4. Consequenties
Met het nieuwe convenant en bijbehorende actielijst worden de huidige afspraken formeel
bekrachtigd en wordt de samenwerking waar nodig verder geoptimaliseerd.

5. Aandachtspunten / risico’s
Het door het Veiligheidsberaad opgeleverde convenant is een landelijk convenant dat is
vastgesteld door het Veiligheidsberaad en Rijkswaterstaat. De Politie is in dit modelconvenant
niet als partij genoemd en hoeft dit modelconvenant ook niet te tekenen. Dit komt omdat er in het
convenant geen bijzondere of andere taken genoemd worden voor de Politie waarvoor de
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veiligheidsregio en Rijkswaterstaat al niet een regeling of convenant met de Politie hebben
afgesloten.

6. Implementatie en communicatie
Actielijst
Om de samenwerkingsafspraken in het convenant te implementeren en borgen, wordt een
zogenaamde actielijst opgesteld. Elke samenwerkingsafspraak wordt hierin regiospecifiek
uitgewerkt en omgevormd tot een actie om de afspraak te implementeren/ borgen. De actielijst is
opgenomen als bijlage van het convenant.
Informatiekaart
Om de samenwerkingsafspraken voor de ‘warme fase’ te borgen en praktisch te maken is het
volgende afgesproken:
 ‘warme’ afspraken met betrekking tot waterwegen (nautisch) worden opgenomen in de
informatiekaart ‘Incidentbestrijding op het water’.
 ‘warme’ afspraken met betrekking tot waterhuishouding/overstromingen worden opgenomen in
planvorming m.b.t. dijkring 14 en 15.
 ‘warme’ afspraken met betrekking tot verkeerswegen worden gezien als regulier en niet
opgenomen in planvorming tenzij het een object met een specifiek risico betreft (vb. verdiepte
ligging A4).
Bekendmaking / verspreiding
Alle crisisfunctionarissen van de VRHM worden na ondertekening van het convenant
geïnformeerd over de samenwerkingsafspraken met Rijkswaterstaat. Hiervoor zal o.a. de VRHMnieuwsbrief gebruikt worden. Bij een oplevering of aanpassing van een informatiekaart ontvangen
alle crisisfunctionarissen deze nieuwe versie. De verspreiding van de informatiekaart gebeurt door
en conform de werkwijze van de werkgroep MDOP.
Communicatie
Na ondertekening van het convenant wordt gezamenlijk met Rijkswaterstaat een persbericht
opgesteld om publiciteit te gegeven aan de samenwerking. In samenspraak met de partijen
worden de geschikte media bepaald voor verspreiding van het persbericht.

7. Bijlagen
‘Convenant VRHM – Rijkswaterstaat’ inclusief actielijst

8. Historie besluitvorming
12 juni 2014: Dagelijks Bestuur
24 maart 2014: Veiligheidsdirectie
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B.14.a

Convenant Rijkswaterstaat - VRHM
Samenwerkingsafspraken tussen de Veiligheidsregio Hollands Midden en
Rijkswaterstaat

Partijen
A. het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden, handelend als bestuursorgaan,
rechtsgeldig vertegenwoordigd door de voorzitter van het bestuur van de Veiligheidsregio de heer
drs. H.J.J. Lenferink, hierna te noemen ‘Veiligheidsregio’;
B. de Minister van Infrastructuur en Milieu mevrouw drs. M.H. Schultz van Haegen, handelend als
bestuursorgaan en als vertegenwoordiger van de Staat der Nederlanden, in deze rechtsgeldig
vertegenwoordigd door de Hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat Mevrouw drs. I van der Hee
MBA van de dienst Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid , hierna te noemen: “Rijkswaterstaat”

Hierna partijen A en B gezamenlijk te noemen ‘Partijen’.

Overwegende dat

1

-

Partijen, gezien hun verschillende elkaar rakende wettelijke taken en daarmee samenhangende
belangen in geval van een ramp of crisis binnen hun onderscheiden geheel of gedeeltelijk
samenvallende en/of rakende geografische beheersgebieden op regionaal niveau
samenwerkingsafspraken op een aantal terreinen willen vastleggen.

-

een goed functionerend netwerk, daaronder wordt verstaan het (hoofd)watersysteem,
(hoofd)wegennet, (hoofd)vaarwegennet (hierna genoemd: het netwerk of de netwerken), van vitaal
belang is voor de maatschappelijke continuïteit;

-

Rijkswaterstaat verantwoordelijk is voor een vlotte en veilige doorstroming op de netwerken,
voldoende schoon water en droge voeten en dat de zorg voor adequate crisispreparatie, respons en
nazorg hier een belangrijk deel van uitmaakt;

-

Rijkswaterstaat een eigenstandige wettelijke verantwoordelijkheid hebben ten aanzien van de
volgende crisisbeheersingsprocessen op de netwerken:
• Nautisch verkeersmanagement
• Beheer Waterkwaliteit
• Beheer Waterkwantiteit en Waterkeringen
• Verkeersmanagement (hoofd)wegen

-

Rijkswaterstaat in het wetgevingstraject van de Wet veiligheidsregio’s benoemd zijn tot crisispartner
1
van de Veiligheidsregio’s en zij zich op grond van de Waterwet en Wet aanvullende regels
wegtunnels dienen voor te bereiden op (de inzet bij) calamiteiten op de netwerken;

-

de Veiligheidsregio verantwoordelijk is voor de coördinatie van de voorbereiding op de
rampenbestrijding en de crisisbeheersing als genoemd in de Wet veiligheidsregio’s (Wvr);

Wet veiligheidsregio’s en Memorie van toelichting
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-

afstemming en samenwerking tussen de Partijen van cruciaal belang zijn om te komen tot een
adequate crisispreparatie, respons en nazorg in relatie tot weg, water en scheepvaart gerelateerde
incidenten;

-

Partijen het wenselijk achten om gezamenlijk afspraken te maken met betrekking tot de
netwerkgerelateerde crises (op de netwerken en buiten de netwerken), zonder elkaars
werkzaamheden, dan wel de wettelijke basis daarvoor, te willen beïnvloeden of over te nemen;

-

de Partijen afspraken willen vastleggen met betrekking tot deze samenwerking in een convenant;

-

dit modelconvenant bedoeld is om landelijke uniformiteit in de afspraken op regionaal niveau te
bewerkstelligen in de regio’s en daarom kunnen wijzigingen in het modelconvenant alleen
doorgevoerd worden na goedkeuring door de Directeur-Generaal Rijkswaterstaat en het Dagelijks
Bestuur van het Veiligheidsberaad.

Spreken met elkaar af:
Algemeen
Artikel 1

Uitgangspunt
Wettelijke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden inzake risico- en crisisbeheersing
op het gebied van de netwerken blijven ongewijzigd en worden door het convenant niet
beïnvloed. Bestaande convenanten, afspraken en protocollen blijven bestaan, tenzij expliciet
wordt besloten dat zij vervallen.

Artikel 2

Doelen
-

Partijen spreken met elkaar af dat zij zich zullen inspannen om de samenwerking zoveel
mogelijk te optimaliseren.
Partijen vergroten de kennis van elkaars organisatie en processen en komen tot
daadwerkelijke samenwerking inzake de risicobeheersing en (voorbereiding op de) en
crisisbeheersing.
Partijen streven ernaar om bij deze samenwerking zoveel mogelijk efficiency en
optimalisatie te realiseren o.a. door gebruik te maken van elkaars expertise en door
gezamenlijk te oefenen

Risicobeheersing
Artikel 3

Risicobeheersing
-

-

Partijen werken mee aan het opstellen van het regionaal risicoprofiel van de
Veiligheidsregio waarbij gelet op ieders taak wederzijds de risico’s zullen worden
uitgewisseld.
Partijen informeren elkaar actief over activiteiten en wijzigingen met betrekking tot
risicobeheersing.
Bij nieuw te ontwikkelen netwerkgerelateerde plannen met betrekking tot
risicobeheersing betrekken Partijen elkaar bij de totstandkoming hiervan.
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Communicatie
Artikel 4

Risicocommunicatie (‘koude fase’)
-

-

Artikel 5

Afstemming planvorming
-

Artikel 6

-

Partijen organiseren regelmatig oefeningen met elkaar op operationeel, tactisch en
strategisch niveau en stemmen hun meerjarig opleidings-, trainings- en oefenbeleid,
gericht op multidisciplinaire rampenbestrijding en crisisbeheersing en de planning
hiervan, op elkaar af.
Partijen maken voldoende capaciteit vrij voor het gezamenlijk ontwikkelen van
oefenscenario’s, het voorbereiden en evalueren van oefeningen. Partijen spannen zich
in om de verbeterpunten te implementeren.

Werkwijze en informatievoorziening
-

2

Partijen maken afspraken over de vertegenwoordiging in elkaars reguliere
overlegstructuren, in de preparatiefase (koude fase), op de verschillende
organisatieniveaus.

Opleiden en oefenen
-

Artikel 8

Bij nieuw te ontwikkelen netwerkgerelateerde plannen met betrekking tot
crisisbeheersing, betrekken Partijen elkaar bij de totstandkoming hiervan.
Partijen stimuleren gezamenlijke planvorming met betrekking tot water- en
mobiliteitsgerelateerde scenario’s.
Partijen informeren elkaar actief over (wijzigingen in) al bestaande plannen met
betrekking tot crisisbeheersing.
Partijen borgen de afgeronde actiepunten (zie artikel 18) door deze te operationaliseren
in de bedrijfsprocessen en in de crisisplannen van Partijen. Deze plannen worden
periodiek geactualiseerd.

Vertegenwoordiging regulier overleg
-

Artikel 7

Partijen stemmen onderling de voorlichtings- en communicatiestrategie af.
Partijen zijn verantwoordelijk voor de voorlichting en communicatie richting de
netwerkgebruikers met betrekking tot risico’s, voorbereidende en preventieve
maatregelen aangaande mogelijke netwerkgerelateerde calamiteiten binnen hun
beheersgebied.De Veiligheidsregio draagt er zorg voor dat de bevolking (burgers,
bedrijven, instellingen) informatie wordt verschaft over de risico's, voorbereidende en
preventieve maatregelen aangaande (dreigende) verstoring of uitval van de netwerken
binnen de Veiligheidsregio.
Rijkswaterstaat levert inhoudelijke informatie ten behoeve van de risicocommunicatie
door de Veiligheidsregio.

Partijen wisselen informatie uit en maken afspraken over inzet, capaciteit,
bereikbaarheid en opkomsttijd.
Partijen zijn op de hoogte van de verdeling van taken, (nood)bevoegdheden en
2
verantwoordelijkheden van alle betrokken crisispartners ook ten tijde van een crisis en
handelen hiernaar.

Zoals omschreven in de Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing
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Melding en alarmering
Artikel 9

Communicatielijn via de gemeenschappelijke meldkamer (GMK) van de
Veiligheidsregio
-

-

Artikel 10

Crisiscommunicatie
-

-

Artikel 11

Partijen zorgen voor beschikbaarheid van actuele bereikbaarheidsgegevens en
relevante calamiteitenplannen en controleren deze gegevens minimaal één maal per
jaar op juistheid.
Alarmering van en naar Partijen vindt via de GMK plaats. De Partijen maken afspraken
over de aard van meldingen en incidenten waarover zij elkaar dienen te informeren.
Partijen maken met elkaar afspraken over hoe de alarmering vanuit Rijkswaterstaat naar
de betrokken gemeente(n) verloopt.

Partijen maken in de preparatiefase afspraken over crisiscommunicatie bij de
netwerkgerelateerde incidenten. Uitvoering van crisiscommunicatie in het eerste uur van
de crisis maakt hier onderdeel van uit.
Zolang het openbaar bestuur nog niet betrokken is bij het incident draagt de bij het
incident betrokken Rijkswaterstaat-dienst zorg voor de communicatie.
Bij een verstoring van de netwerken informeert Rijkswaterstaat de betrokken
netwerkgebruikers.
Bij een netwerkgerelateerd incident vindt tussen Partijen afstemming plaats over (het
voorbereiden van) de crisiscommunicatie. De Veiligheidsregio speelt hierbij een
coördinerende rol richting de gemeente.
In geval van (terreur)dreiging wordt voorlichting en communicatie afgestemd met de
verantwoordelijke (landelijke) autoriteiten.

Communicatiemiddelen
-

Partijen maken afspraken over inzet, gebruik en procedures ten aanzien van
noodcommunicatie.
Rijkswaterstaat is aangesloten op het noodcommunicatienet en daarmee bereikbaar op
de vaste locaties.
Partijen hebben daar waar zij gelieerd gebruiker zijn uniforme procedures vastgelegd
3
over de inzet en gebruik van C2000 en oefenen daarmee regelmatig gezamenlijk.

Leiding en coördinatie
Artikel 12

Participatie crisisteams
-

-

Partijen maken afspraken over deelname in crisisteams in geval van een
netwerkgerelateerde crisis waarbij een Gemeentelijk / Regionaal Beleidsteam
(GBT/RBT) wordt bijeengeroepen. Rijkswaterstaat kan, als crisispartner van de
Veiligheidsregio, uitgenodigd worden aan deze teams deel te nemen. Daarbij oefent
Rijkswaterstaat haar eigen bevoegdheden uit om de ramp of crisis en de gevolgen
daarvan te bestrijden. Partijen maken afspraken over deelname aan operationele
overlegstructuren, zoals het ROT en het COPI en Actiecentrum Water en scheepvaart of
Mobiliteit, ten tijde van een (dreigend) netwerkgerelateerd incident of crisis.
De Veiligheidsregio zorgt voor een adequate ondersteuning van de liaisons (inzake
onder andere de werkplekken, connectiviteit, et cetera).

3

Het ministerie van Veiligheid en Justitie (voorheen Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) gaat er
over welke partijen aangesloten worden op C2000
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Artikel 13

Grensoverstijgend netwerkgerelateerd incident
In geval van een netwerkgerelateerd incident, waarbij meerdere Veiligheidsregio’s en/of
Rijkswaterstaat-diensten betrokken zijn, zet de Veiligheidsregio in het brongebied zich in om
voor de Rijkswaterstaat-dienst één aanspreek- en coördinatiepunt te creëren vanuit de
verschillende Veiligheidsregio’s. Omgekeerd zal bij betrokkenheid van meerdere
Rijkswaterstaat-diensten één Rijkswaterstaat-dienst coördinerend optreden, o.a. ten aanzien
van de contacten/adviesvragen richting landelijke Rijkswaterstaat-diensten.

Op- en afschaling
Artikel 14

Opschalingsstrutuur
-

De GRIP-structuur wordt als leidend opschalingsmodel gehanteerd bij multi-disciplinaire
samenwerking in de communicatie.
Partijen zijn op de hoogte van elkaars opschalingsstructuur en de koppeling met de
GRIP-structuur.

Informatiemanagement
Artikel 15

Netcentrisch werken
-

Partijen streven naar werken volgens de netcentrische wijze van informatievoorziening.
Dit houdt in dat alle Partijen op dezelfde tijd over relevante en eenduidige informatie
(kunnen) beschikken.
Partijen maken afspraken over toegang tot de netcentrische applicatie van de
Veiligheidsregio voor Rijkswaterstaat.

Operationele inzet
Artikel 16

Personele en materiële bijstand
Partijen geven zo veel als mogelijk gelet op de eigen kerntaak gevolg aan een verzoek om
personele en/of materiële bijstand, met inachtneming van de daarvoor geldende
bijstandsregelingen zoals de afspraken ten aanzien van Search and Rescue en maritieme
hulpverlening tussen Veiligheidsregio’s, Kustwacht en Koninklijke Nederlandse Redding
Maatschappij. De bijstand kan plaatsvinden binnen de mogelijkheden van de (resterende)
personele en materiële capaciteit.

Uitwerking
Artikel 17

Evaluatie incidenten
Over het gezamenlijk evalueren van netwerkgerelateerde incidenten in opschaligsfase
GRIP 1 en hoger worden door Partijen afspraken gemaakt.

Artikel 18

Uitwerkingsvoorstellen (actielijst)
-

-

Ten behoeve van de meer concrete uitwerking van de afspraken in dit convenant zullen
vertegenwoordigers van Partijen in overleg met elkaar binnen drie maanden na
ondertekening van dit convenant een actielijst opstellen. Deze actielijst is een dynamisch
document en wordt jaarlijks, daar waar nodig, geactualiseerd middels een gezamenlijk
overleg tussen Partijen.
De acties in de actielijst hebben betrekking op de samenwerkingsafspraken in dit
convenant.
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-

-

Artikel 19

Partijen maken afspraken over wie procesverantwoordelijk is voor de uitvoering van de
actielijst.
In het gebied van een Veiligheidsregio waar meerdere Rijkswaterstaat-diensten hun
voorzieningsgebied hebben, coördineert één Rijkswaterstaat-dienst de bijdrage aan het
opstellen van één gezamenlijk convenant met de daaruit voortvloeiende actielijst door de
veiligheidsregio.
De Veiligheidsregio neemt het initiatief tot het uitwerken van de actielijst.
Als bijlage is een format voor de actielijst bijgevoegd. De indeling van de actielijst dient
consistent te zijn met de indeling van het convenant.

Ontwikkelingen
Partijen informeren elkaar over en weer over relevante ontwikkelingen die voor de
samenwerking van belang kunnen zijn daarbij rekening houdend met de mogelijke
vertrouwelijkheid van informatie.

Artikel 20

Beheer
Partijen komen tenminste jaarlijks bijeen om de voortgang van de genoemde onderwerpen
en activiteiten te bespreken. Overleggen in verband met de uitvoering van de concrete
actiepunten worden naar behoefte gepland.

Artikel 21

Kosten
Partijen dragen elk hun eigen kosten met betrekking tot de uitvoering van de afspraken uit dit
samenwerkingsconvenant, tenzij anders wordt overeengekomen.

Artikel 22

Inwerkingtreding en looptijd
Dit samenwerkingsconvenant treedt in werking na ondertekening door alle in dit document
genoemde Partijen en geldt voor onbepaalde tijd. Iedere vier jaar wordt de
actualiteitswaarde van het convenant door de Partijen beoordeeld, of eerder indien
verandering in wetgeving hiertoe aanleiding geeft.

Artikel 23

Wijziging of beëindiging
-

-

Artikel 24

Elke Partij kan deze samenwerkingsovereenkomst (te allen tijde), onverminderd de
andere bepalingen over beëindiging, met inachtneming van een opzegtermijn van 6
maanden schriftelijk opzeggen. Gedurende deze tijd zullen Partijen zich tot het uiterste
inspannen om gezamenlijk tot een afwikkeling te komen die recht doet aan hun
onderscheiden belangen.
Indien één van de Partijen wijziging van deze samenwerkings-overeenkomst wenst,
treden Partijen daarover in overleg binnen twee weken nadat één van de Partijen de
wens tot wijziging schriftelijk aan de andere Partijen kenbaar heeft gemaakt.
Indien dit overleg niet binnen een termijn van acht weken tot overeenstemming tussen
Partijen leidt, kan elke Partij deze samenwerkingsovereenkomst schriftelijk opzeggen
conform het voorgaande lid.

Niet-afdwingbaarheid
Deze samenwerkingsovereenkomst is niet in rechte afdwingbaar.

Artikel 25

Citeertitel
Convenant inzake de samenwerking tussen Veiligheidsregio Hollands Midden en
Rijkswaterstaat regionale dienst Zuid-Holland met betrekking tot risico- en crisisbeheersing
in de regio Hollands Midden

Artikel 26

Publicatie
Partijen publiceren dit convenant conform de daarvoor geldende regelingen.
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Ondertekening
Aldus overeengekomen en in drievoud getekend te ………. op ………..

Veiligheidsregio Hollands Midden

Voorzitter drs. H.J.J. Lenferink

Voor de minister:
Rijkswaterstaat

Mevrouw drs. I van der Hee MBA van de
dienst Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid
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Actielijst ‘Convenant Rijkswaterstaat - VRHM' (versie <DATUM> )
Artikel

Afspraken in artikel

Art 1

Uitgangspunt
Wettelijke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden inzake risicoen crisisbeheersing op het gebied van de netwerken blijven ongewijzigd en
worden door het convenant niet beïnvloed. Bestaande convenanten,
afspraken en protocollen blijven bestaan, tenzij expliciet wordt besloten dat
zij vervallen.

Regiospecifieke vertaling

Actiepunten

Realisatie

Eigenaar

Geen activiteiten noodzakelijk

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

In 2015

VRHM (MDOP)
& Rijkswaterstaat
VRHM (MDOTO)
& Rijkswaterstaat

Alle bestaande afspraken tussen de Veiligheidsregio Hollands Midden en Rijkswaterstaat
blijven bestaan tenzij expliciet besloten wordt dat deze zullen vervallen. Veiligheidsregio
Hollands Midden en Rijkswaterstaat geven elkaar inzicht (digitaal) in de bestaande
overeenkomsten, procedure afspraken en planvormen in het kader van de calamiteiten- en
crisisorganisatie met betrekking tot het Veiligheidsregio Hollands Midden gebied.
De samenwerking tussen Veiligheidsregio Hollands Midden en Rijkswaterstaat zal zoveel
mogelijk worden afgestemd met de 4 veiligheidsregio’s in Zuid-Holland die een
samenwerkingsconvenant hebben afgesloten.
Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid vertegenwoordigt in deze afspraken tevens andere
Rijkswaterstaat diensten die in het verzorgingsgebied van de Veiligheidsregio Hollands
Midden een taak of verantwoordelijkheid hebben.

Art 2

Doelen
-

-

Art 3

Partijen spreken met elkaar af dat zij zich zullen inspannen om de
samenwerking zoveel mogelijk te optimaliseren.
Partijen vergroten de kennis van elkaars organisatie en processen en
komen tot daadwerkelijke samenwerking inzake de risicobeheersing
en (voorbereiding op de) en crisisbeheersing.
Partijen streven ernaar om bij deze samenwerking zoveel mogelijk
efficiency en optimalisatie te realiseren o.a. door gebruik te maken van
elkaars expertise en door gezamenlijk te oefenen

De Veiligheidsregio Hollands Midden en Rijkswaterstaat maken afspraken over het verzorgen
van bezoeken van zowel planvormers als operationele functionarissen aan de organisatie
onderdelen.

Organiseren (netwerk)bijeenkomsten/
workshops voor planvormers.
Organiseren (netwerk)bijeenkomsten/
workshops voor operationele
medewerkers

Oefenweek in 2015
tbv CoPi, ROT en
BT

Rijkswaterstaat levert bijdragen aan (het actualiseren en verbijzonderen van) het Regionaal
Risicoprofiel van Veiligheidsregio Hollands Midden. Indien Rijkswaterstaat ook een
risicoprofiel opstelt, zal Veiligheidsregio Hollands Midden hier ook bijdragen aan leveren.

Rijkswaterstaat t.z.t. benaderen voor
input bij herziening Regionaal
Risicoprofiel.

Periodiek
(vierjaarlijks)

Rijkswaterstaat stemt af met Veiligheidsregio Hollands Midden bij aanleg van nieuwbouw - en
onderhoudsplannen aan het areaal, en bij verkeersmanagement projecten en processen zodat
in een vroeg stadium de veiligheid van de gebruiker van de netwerken van Rijkswaterstaat en
de bereikbaarheid voor de hulpdiensten met de Veiligheidsregio Hollands Midden afgestemd
kunnen worden.

Rijkswaterstaat en VRHM maken
afspraken over de wijze waarop
Rijkswaterstaat bij relevante plannen
contact opneemt.

Risicobeheersing
Ten behoeve van het optimaliseren van de risicobeheersing:
Partijen werken mee aan het opstellen van het regionaal risicoprofiel
van de Veiligheidsregio waarbij gelet op ieders taak wederzijds de
risico’s zullen worden uitgewisseld.
Partijen informeren elkaar actief over activiteiten en wijzigingen met
betrekking tot risicobeheersing.
Bij nieuw te ontwikkelen netwerkgerelateerde plannen met betrekking
tot risicobeheersing betrekken Partijen elkaar bij de totstandkoming
hiervan.
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Art 4

Risicocommunicatie (koude fase)
Partijen stemmen onderling de voorlichtings- en communicatiestrategie af:
Partijen zijn verantwoordelijk voor de voorlichting en communicatie
richting de netwerkgebruikers met betrekking tot risico’s,
voorbereidende en preventieve maatregelen aangaande mogelijke
netwerkgerelateerde calamiteiten binnen hun beheersgebied.De
Veiligheidsregio draagt er zorg voor dat de bevolking (burgers,
bedrijven, instellingen) informatie wordt verschaft over de risico's,
voorbereidende en preventieve maatregelen aangaande (dreigende)
verstoring of uitval van de netwerken binnen de Veiligheidsregio.
Rijkswaterstaat levert inhoudelijke informatie ten behoeve van de
risicocommunicatie door de Veiligheidsregio.

Art 5

De risicocommunicatie adviseur van de Veiligheidsregio Hollands Midden en de
communicatieadviseurs van Rijkswaterstaat maken afspraken over samenwerking.

Borgen bij werkgroep communicatie.
Hiertoe de contactgegevens van
communicatieadviseurs uitwisselen.

Q3 2014

VRHM
(wg communicatie)

Periodiek
(vierjaarlijks)

VRHM

Afstemming planvorming
-

-

Bij nieuw te ontwikkelen netwerkgerelateerde plannen met betrekking
tot crisisbeheersing, betrekken Partijen elkaar bij de totstandkoming
hiervan.
Partijen stimuleren gezamenlijke planvorming met betrekking tot
water- en mobiliteitsgerelateerde scenario’s.
Partijen informeren elkaar actief over (wijzigingen in) al bestaande
plannen met betrekking tot crisisbeheersing.
Partijen borgen de afgeronde actiepunten (zie artikel 18) door deze te
operationaliseren in de bedrijfsprocessen en in de crisisplannen van
Partijen. Deze plannen worden periodiek geactualiseerd.

Planvorming Veiligheidsregio Hollands Midden
Rijkswaterstaat levert input (voor zover van toepassing) bij de herziening van het Regionaal
Crisisplan Hollands Midden

Rijkswaterstaat t.z.t. betrekken bij de
herziening van het regionaal
risicoprofiel, beleidsplan en crisisplan.

Rijkswaterstaat ZH levert input (voor zover van toepassing) bij de herziening van het
Regionaal Beleidsplan Hollands Midden
Rijkswaterstaat levert input bij het opstellen van de planvorming door Veiligheidsregio
Hollands Midden welke gerelateerd is aan het werkterrein van Rijkswaterstaat.
Alle partners van de Veiligheidsregio Hollands Midden worden standaard geïnformeerd bij
wijzigingen van relevante planvorming.
Werkgroep multidisciplinaire operationele planvorming
Rijkswaterstaat wordt betrokken bij de uitvoering relevante planvorming van de werkgroep
MDOP.
De wijze van samenwerken wordt vastgelegd in de volgende planvormen:
- Informatiekaart “Incidentbestrijding op het water – drieregiopunt en de Lek”;
- Planvorming m.b.t. overstromingen in de herziene versies van de rampbestrijdingsplannen
Dijkring 14 en 15.
Ten aanzien van de verdiepte ligging A4 is een informatiekaart opgesteld.
Bij relevante ontwikkelingen worden de planvormen in onderling overleg aangepast.
Planvorming Rijkswaterstaat
Op verzoek van Rijkswaterstaat participeren één of meerdere kolommen van de
Veiligheidsregio Hollands Midden bij de planvorming van Rijkswaterstaat.
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Art 6

Vertegenwoordiging regulier overleg
Partijen maken afspraken over de vertegenwoordiging in elkaars reguliere
overlegstructuren, in de preparatiefase (koude fase), op de verschillende
organisatieniveaus.

Rijkswaterstaat wordt uitgenodigd voor de volgende reguliere overleggen (koude fase):
Veiligheidsnetwerk (VRHM, VRR, VRZHZ, VRH)
De HID/directeuren van betrokken Rijkswaterstaatdiensten worden uitgenodigd voor de
jaarlijkse netwerk bijeenkomst, waaraan de 4 Veiligheidsregio’s van Zuid-Holland en de
directeuren van de crisispartners deelnemen.
Op bestuurlijk niveau wordt Rijkswaterstaat agendalid van het Algemeen Bestuur van de
VRHM.
Gesprek HID Rijkswaterstaat en directeur Netwerkmanagment met directeur Veiligheidsregio
Hollands Midden (1x per jaar)

Art 7

Opleiden en oefenen
-

-

Partijen organiseren regelmatig oefeningen met elkaar op
operationeel, tactisch en strategisch niveau en stemmen hun meerjarig
opleidings-, trainings- en oefenbeleid, gericht op multidisciplinaire
rampenbestrijding en crisisbeheersing en de planning hiervan, op
elkaar af.
Partijen maken voldoende capaciteit vrij voor het gezamenlijk
ontwikkelen van oefenscenario’s, het voorbereiden en evalueren van
oefeningen. Partijen spannen zich in om de verbeterpunten te
implementeren.

Er worden geen vaste oefenfrequenties afgesproken.
Partijen informeren elkaar tijdig als er behoefte is aan een gezamenlijke oefening. Voor de
Veiligheidsregio geldt dat zij oefenverzoeken voor augustus krijgt om deze te kunnen
verwerken in het jaarplan van het jaar erop.
De Veiligheidsregio Hollands Midden en Rijkswaterstaat stellen de vastgestelde
oefenjaarplannen beschikbaar aan elkaar.
Veiligheidsregio Hollands Midden en Rijkswaterstaat verkennen de mogelijkheden om ook bij
opleiden en trainen van elkaars expertise gebruik te maken.
Rijkswaterstaat geeft Veiligheidsregio Hollands Midden inzicht in het opleiding, training- en
oefenbeleid van Rijkswaterstaat in het bijzonder de liaisons.
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Art 8

Werkwijze en informatievoorziening
-

Art 9

Partijen wisselen informatie uit en maken afspraken over inzet,
capaciteit, bereikbaarheid en opkomsttijd.
Partijen zijn op de hoogte van de verdeling van taken,
(nood)bevoegdheden en verantwoordelijkheden van alle betrokken
crisispartners ook ten tijde van een crisis en handelen hiernaar.

Rijkswaterstaat heeft reeds ‘alleen lezen’ rechten voor het LCMS (via de accounts bij VR
ZHZ). Rijkswaterstaat informeert Veiligheidsregio Hollands Midden van welke
Rijkswaterstaatfunctionaris zij informatie kunnen verwachten tijdens een crisis.
De informatiecoördinator van Rijkswaterstaat stemt met Veiligheidsregio Hollands Midden af
over de mogelijkheden om informatiesystemen die bij Rijkswaterstaat in ontwikkeling zijn aan
te sluiten op de informatiesystemen van Veiligheidsregio Hollands Midden.

Afstemming informatiecoördinator
Rijkswaterstaat met
Informatiemanagers COPI en ROT

De Veiligheidsregio Hollands Midden en Rijkswaterstaat leveren elkaar de benodigde
bereikbaarheidsgegevens aan.

In een bijeenkomst tussen de diverse
projectgroepleden worden de
alarmeringsbehoefte uitgewerkt aan de
hand van meldingsclassificaties.

In 2014

Projectgroep

De Veiligheidsregio organiseert een
bijeenkomst voor de betrokken
communicatiemedewerkers om kennis
te maken en eventuele nadere
afspraken op te stellen.
RWS levert contactgegevens aan

Q4 2014

VRHM
(wg Communicatie)

Communicatielijn via de gemeenschappelijke meldkamer (GMK) van de
Veiligheidsregio
-

-

-

Partijen zorgen voor beschikbaarheid van actuele
bereikbaarheidsgegevens en relevante calamiteitenplannen en
controleren deze gegevens minimaal één maal per jaar op juistheid.
Alarmering van en naar Partijen vindt via de GMK plaats. De Partijen
maken afspraken over de aard van meldingen en incidenten waarover
zij elkaar dienen te informeren.
Partijen maken met elkaar afspraken over hoe de alarmering vanuit
Rijkswaterstaat naar de betrokken gemeente(n) verloopt.

De Partijen maken afspraken over de aard van meldingen en incidenten waarover zij elkaar
dienen te informeren. Deze worden verwerkt op informatiekaarten.
Eventuele wijzigingen in bereikbaarheidsgegevens worden door zowel de Veiligheidsregio
Hollands Midden als de Rijkswaterstaat zelf doorgegeven.
De convenantpartners worden geacht vertrouwelijk met de bereikbaarheidsgegevens om te
gaan en niet openbaar te maken.

Art 10

Crisiscommunicatie (warme fase)
-

-

-

-

Partijen maken in de preparatiefase afspraken over
crisiscommunicatie bij de netwerkgerelateerde incidenten. Uitvoering
van crisiscommunicatie in het eerste uur van de crisis maakt hier
onderdeel van uit.
Zolang het openbaar bestuur nog niet betrokken is bij het incident
draagt de bij het incident betrokken Rijkswaterstaatdienst zorg voor de
communicatie.
Bij een verstoring van de netwerken informeert Rijkswaterstaat de
betrokken netwerkgebruikers.
Bij een netwerkgerelateerd incident vindt tussen Partijen afstemming
plaats over (het voorbereiden van) de crisiscommunicatie. De
Veiligheidsregio speelt hierbij een coördinerende rol richting de
gemeente.
In geval van (terreur)dreiging wordt voorlichting en communicatie
afgestemd met de verantwoordelijke (landelijke) autoriteiten.

De crisiscommunicatieadviseurs van de Veiligheidsregio Hollands Midden en de
crisiscommunicatieadviseurs van Rijkswaterstaat maken afspraken over het proces en de
verantwoordelijkheid voor woordvoering.

Nadere afspraken m.b.t.
crisiscommunicatie opnemen in de
informatiekaart(en).
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Art 11

Communicatiemiddelen
-

Partijen maken afspraken over inzet, gebruik en procedures ten
aanzien van noodcommunicatie.
Rijkswaterstaat is aangesloten op het noodcommunicatienet en
daarmee bereikbaar op de vaste locaties.
Partijen hebben daar waar zij gelieerd gebruiker zijn uniforme
procedures vastgelegd over de inzet en gebruik van C20004 en
oefenen daarmee regelmatig gezamenlijk.

Rijkswaterstaat zal in eerste instantie zelf actie ondernemen om gebruik te kunnen gaan
maken van C2000 in geval van een calamiteit.
Rijkswaterstaat en de Veiligheidsregio Hollands Midden maken afspraken over onderling
gebruik van C2000.

In een bijeenkomst tussen RWS,
VRHM, GMK en BGC worden de
regiospecifieke afspraken met
betrekking tot alarmering nader
uitgewerkt. Zie ook actie onder artikel 9.

Q3 2014

RWS / VRHM /
GMK / BGC

Rijkswaterstaat is zelf verantwoordelijk voor eigen noodcommunicatie (NCV, personal
roaming).
Rijkswaterstaat en Veiligheidsregio Hollands Midden informeren elkaar over de verschillende
communicatiemiddelen die kunnen worden ingezet en de beschikbare noodvoorzieningen.
Er is een Protocol bijzondere gebruikers C2000.

Art 12

Participerende crisisteams
-

-

Partijen maken afspraken over deelname in crisisteams in geval van
een netwerkgerelateerde crisis waarbij een Gemeentelijk / Regionaal
Beleidsteam (GBT/RBT) wordt bijeengeroepen. Rijkswaterstaat kan,
als crisispartner van de Veiligheidsregio, uitgenodigd worden aan deze
teams deel te nemen. Daarbij oefent Rijkswaterstaat haar eigen
bevoegdheden uit om de ramp of crisis en de gevolgen daarvan te
bestrijden. Partijen maken afspraken over deelname aan operationele
overlegstructuren, zoals het ROT en het COPI en Actiecentrum Water
en scheepvaart of Mobiliteit, ten tijde van een (dreigend)
netwerkgerelateerd incident of crisis.
De Veiligheidsregio zorgt voor een adequate ondersteuning van de
liaisons (inzake onder andere de werkplekken, connectiviteit, et
cetera).

In geval van een netwerk gerelateerd incident waarbij Rijkswaterstaat is betrokken, zal bij
opschaling 1 liaison per crisisteam van Rijkswaterstaat de overige Rijkswaterstaat-Diensten
vertegenwoordigen. Rijkswaterstaat diensten voeren verschillende taken uit maar werken
binnen Rijkswaterstaat wel via 1 landelijke crisis organisatiestructuur. Hierover worden binnen
Rijkswaterstaat afspraken gemaakt.
De liaisons zijn altijd vertegenwoordiger van de hele Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat beschikt
over functionarissen die op afroep als liaison op het gewenste niveau en met voldoende
mandaat kunnen worden ingezet tijdens een ramp of crisis.
Veiligheidsregio Hollands Midden vraagt bij scenario’s waarin verantwoordelijkheden van
Rijkswaterstaat aan de orde zijn, altijd een liaison namens Rijkswaterstaat.
De Veiligheidsregio Hollands Midden draagt zorg voor een functionele werkplek voor de
Rijkswaterstaat–liaison in het ROT.
Rijkswaterstaat zorgt voor goed opgeleide en getrainde liaisons

Art 13

Regiogrensoverschrijdend incident
In geval van een netwerkgerelateerd incident, waarbij meerdere
Veiligheidsregio’s en/of Rijkswaterstaat-diensten betrokken zijn, zet de
Veiligheidsregio in het brongebied zich in om voor de Rijkswaterstaatdienst één aanspreek- en coördinatiepunt te creëren vanuit de
verschillende Veiligheidsregio’s. Omgekeerd zal bij betrokkenheid van
meerdere Rijkswaterstaat-diensten één Rijkswaterstaat-dienst
coördinerend optreden, o.a. ten aanzien van de contacten/adviesvragen
richting landelijke Rijkswaterstaat-diensten.

In het convenant Zuid-Hollandse veiligheidsregio’s zijn generieke afspraken gemaakt over
grensoverstijgende incidenten.
Aanvullende specifieke afspraken m.b.t. incidenten op het water tussen de veiligheidsregio’s
Zuid-Holland Zuid, Rotterdam Rijnmond, Hollands Midden, zijn vastgelegd in het
“Interregionaal Afsprakenkader Veiligheidsregio’s ten behoeve van de incidentenbestrijding op
het water” Dit document is i.s.m. Rijkswaterstaat opgesteld. Uitgangspunten worden
opgenomen in de Informatiekaart “Incidentbestrijding op Vaarwegen – Het drieregiopunt en de
Lek ”.
Bij geografische Rijkswaterstaat of Veiligheidsregio Hollands Midden grensoverschrijdende
incidenten zullen de Rijkswaterstaat diensten 1 coördinerende Rijkswaterstaatdienst
aanwijzen, bij voorkeur de meest bij de veiligheidsregio’s bekende dienst.

4

Het ministerie van Veiligheid en Justitie (voorheen Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) gaat er over welke partijen aangesloten worden op C2000
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Art 14

Opschalingsstructuur
-

Art 15

-

Partijen streven naar werken volgens de netcentrische wijze van
informatievoorziening. Dit houdt in dat alle Partijen op dezelfde tijd
over relevante en eenduidige informatie (kunnen) beschikken.
Partijen maken afspraken over toegang tot de netcentrische applicatie
van de Veiligheidsregio voor Rijkswaterstaat.

Rijkswaterstaat neemt deel aan implementatietraject van netcentrisch werken en het Landelijk
Crisismanagement Systeem (LCMS) bij de veiligheidsregio. Daarbij worden afspraken
gemaakt over hoe informatie van Rijkswaterstaat aan de informatiemanager van de
veiligheidsregio wordt aangeleverd.

Contactgegevens worden op de
relevante informatiekaarten vermeldt

RWS en VRHM
(planvorming)

Personele en materiële bijstand
Partijen geven zo veel als mogelijk gelet op de eigen kerntaak gevolg aan
een verzoek om personele en/of materiële bijstand, met inachtneming van
de daarvoor geldende bijstandsregelingen zoals de afspraken ten aanzien
van Search and Rescue en maritieme hulpverlening tussen
Veiligheidsregio’s, Kustwacht en Koninklijke Nederlandse Redding
Maatschappij. De bijstand kan plaatsvinden binnen de mogelijkheden van
de (resterende) personele en materiële capaciteit.

Art 17

Rijkswaterstaat sluit met haar landelijk uniforme crisisorganisatie aan op de door de
veiligheidsregio gehanteerde GRIP structuur.

Netcentrisch werken
-

Art 16

De GRIP-structuur wordt als leidend opschalingsmodel gehanteerd bij
multi-disciplinaire samenwerking in de communicatie.
Partijen zijn op de hoogte van elkaars opschalingsstructuur en de
koppeling met de GRIP-structuur.

Afspraken hierover worden gemaakt in het COPI en/of ROT.

Evaluatie incidenten
Over het gezamenlijk evalueren van netwerkgerelateerde incidenten in
opschaligsfase GRIP 1 en hoger worden door Partijen afspraken gemaakt

Incidenten binnen de Veiligheidsregio Hollands Midden worden geëvalueerd volgens de
multidisciplinaire evaluatiesystematiek. Rijkswaterstaat is reeds geïnformeerd over deze
systematiek.
Veiligheidsregio Hollands Midden en Rijkswaterstaat betrekken elkaar bij multidisciplinair
evaluaties.
Partijen zijn verantwoordelijk voor borging van verbeterpunten voortkomend uit de evaluaties
die de eigen organisaties betreffen.
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Art 18

Uitwerkingsvoorstellen (actielijst)
-

-

-

Art 19

Ten behoeve van de meer concrete uitwerking van de afspraken in dit
convenant zullen vertegenwoordigers van Partijen in overleg met
elkaar binnen drie maanden na ondertekening van dit convenant een
actielijst opstellen. Deze actielijst is een dynamisch document en wordt
jaarlijks, daar waar nodig, geactualiseerd middels een gezamenlijk
overleg tussen Partijen.
De acties in de actielijst hebben betrekking op de
samenwerkingsafspraken in dit convenant.
Partijen maken afspraken over wie procesverantwoordelijk is voor de
uitvoering van de actielijst.
In het gebied van een Veiligheidsregio waar meerdere Rijkswaterstaatdiensten hun voorzieningsgebied hebben, coördineert één
Rijkswaterstaat-dienst de bijdrage aan het opstellen van één
gezamenlijk convenant met de daaruit voortvloeiende actielijst door de
veiligheidsregio.
De Veiligheidsregio neemt het initiatief tot het uitwerken van de
actielijst.
Als bijlage is een format voor de actielijst bijgevoegd. De indeling van
de actielijst dient consistent te zijn met de indeling van het convenant.

Minimaal jaarlijks een bijeenkomst
organiseren voor het bespreken van de
actielijst, informatiekaart en de
samenwerking.

Jaarlijks

VRHM (MDOP)

Ontwikkelingen
Partijen informeren elkaar over en weer over relevante ontwikkelingen die
voor de samenwerking van belang kunnen zijn daarbij rekening houdend
met de mogelijke vertrouwelijkheid van informatie.

Art 20

Onderhavige actielijst is de nadere uitwerking van artikel 18.

Vast agendapunt op reguliere overleggen en netwerkbijeenkomsten.

Beheer
Partijen komen tenminste jaarlijks bijeen om de voortgang van de
genoemde onderwerpen en activiteiten te bespreken. Overleggen in
verband met de uitvoering van de concrete actiepunten worden naar
behoefte gepland.

Ieder jaar in de kwartaal 2 zal de actielijst onderwerp van gesprek zijn bij een gezamenlijk
overleg tussen (de vertegenwoordigers van de) directies van de partijen. Daar waar partijen
dat nodig achten, wordt de actielijst aangepast.
Tijdens het jaarlijks overleg wordt de actualiteitswaarde van de informatiekaart
‘Rijkswaterstaat’ beoordeeld.

Actielijst bij convenant ‘Rijkswaterstaat - VRHM’ ( <DATUM> )
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Art 21

Kosten
Partijen dragen elk hun eigen kosten met betrekking tot de uitvoering van
de afspraken uit dit samenwerkingsconvenant, tenzij anders wordt
overeengekomen.

Art 22

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

Beoordelen actualiteitswaarde van het
convenant

Q2 2018

Projectgroep

Behoeft geen nadere vertaling

Wijziging of beëindiging
-

-

Art 24

Geen activiteiten noodzakelijk

Inwerkingtreding en looptijd
Dit samenwerkingsconvenant treedt in werking na ondertekening door alle
in dit document genoemde Partijen en geldt voor onbepaalde tijd. Iedere
vier jaar wordt de actualiteitswaarde van het convenant door de Partijen
beoordeeld, of eerder indien verandering in wetgeving hiertoe aanleiding
geeft.

Art 23

Behoeft geen nadere vertaling

Elke Partij kan deze samenwerkingsovereenkomst (te allen tijde),
onverminderd de andere bepalingen over beëindiging, met
inachtneming van een opzegtermijn van 6 maanden schriftelijk
opzeggen. Gedurende deze tijd zullen Partijen zich tot het uiterste
inspannen om gezamenlijk tot een afwikkeling te komen die recht doet
aan hun onderscheiden belangen.
Indien één van de Partijen wijziging van deze samenwerkingsovereenkomst wenst, treden Partijen daarover in overleg binnen twee
weken nadat één van de Partijen de wens tot wijziging schriftelijk aan
de andere Partijen kenbaar heeft gemaakt.
Indien dit overleg niet binnen een termijn van acht weken tot
overeenstemming tussen Partijen leidt, kan elke Partij deze
samenwerkingsovereenkomst schriftelijk opzeggen conform het
voorgaande lid.

Behoeft geen nadere vertaling

Geen activiteiten noodzakelijk

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

Behoeft geen nadere vertaling

Geen activiteiten noodzakelijk

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

Behoeft geen nadere vertaling

Geen activiteiten noodzakelijk

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

Niet-afdwingbaarheid
Deze samenwerkingsovereenkomst is niet in rechte afdwingbaar.

Art 25

Citeertitel
Convenant inzake de samenwerking tussen Veiligheidsregio Hollands
Midden en Rijkswaterstaat regionale dienst Zuid-Holland met betrekking tot
risico- en crisisbeheersing in de regio Hollands Midden.

Art 26

Publicatie
Partijen publiceren dit convenant conform de daarvoor geldende
regelingen.

Beide partijen dragen zorg voor communicatie over en invullen van acties en afspraken binnen
de eigen organisatie.
Afspraken worden gemaakt over de communicatie rondom de ondertekening van het
convenant.
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VRHM* : de afdeling planvorming (team plannen en procedures multidisciplinair) van Brandweer Hollands Midden is eigenaar van de uit te voeren acties.
Allen* : alle partijen in dit convenant, waarbij het initiatief bij de VRHM ligt.
Status van actiepunten
Afgerond
Reeds gestart / in uitvoering
Nog niet gestart
Periodiek / terugkerend
Afkortingen:
MDI
MDOP
MDNCW:

: werkgroep Multidisciplinaire Informatievoorziening
: werkgroep Multidisciplinaire Operationele Planvorming
: multidisciplinaire werkgroep ‘Netcentrische Werken’

MDRB :
GMK :

werkgroep Multidisciplinaire Risicobeheersing
Gemeenschappelijke Meldkamer
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