2.

Herziene Agenda AB Veiligheidsregio Hollands Midden

Datum:
Tijd:
Locatie:

25 juni 2015
10.00 - 13.00 uur
(incl. lunch)
Raadszaal, Stadhuis Alphen aan den Rijn

Opening
1.
Opening
2.
Vaststellen agenda
Algemeen
3.
Vaststellen verslag AB 2 april 2015 en bespreken actiepunten
4.
Ingekomen en verzonden stukken
5.
Mededelingen (mondeling)
6.
Terugkoppeling Veiligheidsberaad
_____________________

AB Veiligheidsregio/Politie
Besluitvormend
A.1
Herziening Regionaal Crisisplan VRHM 2016-2019
A.2
Herziening Rampbestrijdingsplan (RBP) AkzoNobel
A.3
Aangepaste procedure NL-Alert VRHM
A.4a Regionale consultatie LMO documenten
Meningvormend
A.4b Terugkoppeling functioneren GMK Hollands Midden (mondeling)
A.5
Huisvesting crisisruimten Hollands Midden
A.6
Stand van zaken herziening Regionaal Beleidsplan VRHM 2016-2019
Informatief
A.7
Rapportages systeemtest Zonnebloem
A.8
Eerste voortgangsrapportage VRHM (januari-april 2015)
A.9
Informatiekaart Keukenhof

____________

AB Veiligheidsregio
Besluitvormend
B.1
Jaarstukken GR VRHM 2014
B.2
Eerste Begrotingswijziging 2015
B.3
Controleprotocol 2015 VRHM
B.4
Ontwerp-programmabegroting 2016, ingediende zienswijzen en meerjarenramingen
2017-2019 VRHM
B.5
Ontwerpbegroting 2016 Programma Geneeskundige Hulpverlening
B.6
Risicoanalyse programma Geneeskundige Hulpverlening
B.7
Afspraken regionale piketten Bevolkingszorg
Informatief
B.8
Veilige Publieke Taak (VPT)
Presentatie door M. Schoenmaker, burgemeester van Gouda
B.9
Inzet USAR.nl in Nepal (onder voorbehoud)
Presentatie door A. Stam, directeur Incidentbestrijding Brandweer Hollands Midden /
Teamleader USAR.nl tijdens inzet in Nepal
_____________________
Rondvraag
Sluiting
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Vergadering Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden / Politie
Datum:
Tijd:

02 april 2015
10.00 – 13.30 uur

Plaats:

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 Kaag en Braassem, Gouda en Voorschoten.
De voorzitter verwelkomt de heer Rijpstra, burgemeester van Noordwijk, in de AB vergadering alsmede
mevrouw Bogers, lid eenheidsleiding politie Den Haag.

2.

Vaststellen agenda
Er zijn geen aanpassingen.

Algemeen
3.

Vaststellen verslag AB 27 maart 2014 en bespreken actiepunten
Verslag
Er zijn geen opmerkingen.
Actiepunten
Actiepunt 112 – Huisverbod
De voorzitter meldt dat men voornemens is in het najaar een werkconferentie te organiseren rondom de
thema’s die er spelen in samenwerking met de wethouder Zorg en een aantal professionele partners. Dit
actiepunt zal in de werkconferentie meegenomen worden.
Dhr. Korvinus vraagt of de werkconferentie aandacht wil geven aan de rol van de politie die veel meer tijd
kwijt is aan verwarde personen.
Dhr. Bernsen deelt mee dat de minister van VWS n.a.v. een eerdere brief van de heer Opstelten over dit
onderwerp afgelopen week een brief naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.
Actiepunt 114 – Werkbezoek AB GMK
Het werkbezoek wordt gepland. (Afgehandeld)

4.

Ingekomen en verzonden stukken
Dhr. Bruinsma vraagt naar aanleiding van poststuk nr. 5 (Ministerie van Infrastructuur en Milieu, onderwerp
Brandveiligheid Groene Hart Tunnel) of er al een oplossing is gevonden.
Mw. Driessen deelt mee dat thans overleg plaatsvindt tussen het Ministerie, ProRail, Leiderdorp en Alphen
aan den Rijn. Bekeken wordt of de toelating van de eisen terecht is geweest. Binnenkort volgt bestuurlijk
overleg.

5.

Mededelingen (mondeling)
Er zijn geen mededelingen.

6.

Terugkoppeling Veiligheidsberaad
De voorzitter deelt mee dat de volgende onderwerpen zijn besproken tijdens het Veiligheidsberaad, te weten:
• Onderzoeksrapport Flexibilisering GRIP-structuur
• Landelijke Meldkamer organisatie (Nadere informatie hierover volgt bij agendapunt A2.)

-
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Algemeen
AB Veiligheidsregio/Politie
Besluitvormend
A.1

Multidisciplinair Beleidsplan Informatiemanagement
Er zijn geen opmerkingen.
Het Algemeen Bestuur besluit:
In te stemmen met het multidisciplinair Beleidsplan Informatiemanagement.

Meningvormend
A.2

Terugkoppeling functioneren GMK Hollands Midden (mondeling)
De voorzitter verzoekt om terugkoppeling van de stuurgroep.
Mw. Bogers meldt dat er afgelopen week in de media aandacht is geweest voor de situatie van de GMK, o.a.
voor de verouderde techniek en de onderbezetting. Ook de verhuizing en de samenvoeging zijn aan de orde
gekomen, dit naar aanleiding van een rapport wat de situatie weergeeft zoals deze in december 2013 was.
Als men thans naar de organisatie van de GMK kijkt dan loopt deze voor op de rest van Nederland.
De personele bezetting en de toegenomen aanrijtijden blijven echter een voortdurend punt van aandacht. Men
streeft naar het oude niveau maar moet daar nog verder naar toe groeien.
Tevens vindt er veelvuldig overleg plaats over de personele bezetting en de vacatures binnen de GMK, welke
op dit moment gedeeltelijk zijn opgevuld.
Dhr. Bernsen voegt toe dat er een notitie volgt die inzicht geeft in de huidige stand van zaken witte
meldkamer. Hieruit zal blijken dat er sprake is geweest van een teruggang ten opzichte van de eerdere positie
van Leiden, wat ooit de best aangereden stad was. Op dit moment behoort Leiden tot de middenmoot. Om
een helder beeld te krijgen zullen eerst de cijfers van januari en februari bekend moeten zijn. Vanwege
gebruikelijke nabewerking zijn deze op dit moment nog niet beschikbaar. Hij spreekt de hoop uit dat de cijfers
zullen uitwijzen dat men praktisch op het oude niveau functioneert. Zodra er meer bekend is zal men
geïnformeerd worden om de raden van antwoord te kunnen voorzien.
Mw. Breuer merkt op dat er in de media vooral verbanden zijn gelegd naar onderbezetting en bereikbaarheid.
Dhr. Buijserd vraagt of de situatie zoals deze thans is wel voorziet in voldoende veiligheid.
Mw. Bloemen merkt op dat de terugkoppeling van mevrouw Bogers voornamelijk gaat over politie maar
vraagt zich daarnaast af hoe dit zit voor wit en rood. Ook hoort zij graag of er mogelijke investeringen aan
komen als men zich richt op een landelijk systeem. Ze spreekt de hoop uit dat de Yp hier in voorziet en dat de
eerder gedane investering geen weggegooid geld blijkt te zijn.
De voorzitter licht toe dat de problematiek rondom de GMK in een specifiek kader geplaatst moet worden
waaruit blijkt dat het niet eenvoudig is om een omslag in de organisatie van de Meldkamer te realiseren en
verduidelijkt nogmaals welke factoren hier een rol in spelen. Hij verwijst daarbij voor exactere informatie
kortheidshalve naar de door de heer Bernsen toegezegde notitie.
De gestelde vragen omtrent dit onderwerp zijn, voor zover mogelijk, afdoend beantwoord.

A.3

Strategische Agenda versterken Veiligheidsregio’s
De voorzitter licht e.e.a. toe aan de hand van een presentatie die tijdens de vergadering ook is uitgedeeld.

Informatief
A.4

Nulmeting Gemeenschappelijke Meldkamer Hollands Midden
Er zijn geen opmerkingen.

A.5

Herijking Regionaal Risicoprofiel Hollands Midden
Mw. Bloemen is van mening dat de impactcategorie voor Energievoorziening en Telecommunicatie en ICT te
laag ligt en dat deze nadere aandacht behoeft.
Dhr. Kats merkt op dat het verhaal, ondanks een kritische blik, in zijn college goed ontvangen is.
Mw. Spies, in de rol van portefeuillehouder, meent dat het goed is om te wachten totdat het Risicoprofiel in
-
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alle raden is gepresenteerd en daarna te bezien wat er al dan niet aangepast moet worden. Een weging zou
op zijn vroegst pas eind mei plaats kunnen vinden. Na het verzamelen van de reacties kan de discussie hier
opnieuw ter tafel komen en kunnen de keuzes, alsmede de consequenties van die keuzes, afgewogen
worden.
Dhr. Kats wil meegeven dat de keuze voor de impactcategorie niet gebaseerd is op gevoel maar op
waarschijnlijkheid.
Dhr. Meijer licht toe dat men als bestuur met elkaar moet kiezen welke thema’s voorrang krijgen in een
nadere beïnvloedingsanalyse en dat er met elkaar bepaald moet worden welke tijd, energie en geld er aan
besteed moet worden.
Mw. Bloemen is het eens met dhr. Meijer, maar vindt Elektriciteit desalniettemin erg belangrijk.
Dhr. Meijer antwoordt dat de raden straks mee gaan kiezen.
Mw. Spies is van mening dat men goed in de gaten moet houden dat er gesproken wordt over een profiel. Er
is nog geen beleidsplan. Het gaat hier over de feiten die in kaart gebracht moeten worden voor deze regio. Op
zicht is het bijzonder dat het risicoprofiel in de raden aan de orde komt. De uiteindelijke beleidsmatige keuze
is datgene wat hier gewogen wordt en daar hebben de raden geen wettelijke verantwoordelijkheid in. De Wet
op de Veiligheidsregio’s veroorzaakt hier een zekere spanning, maar het enthousiasme om op een dergelijke
manier naar het risicoprofiel te willen kijken ervaart zij als een zeer goed teken.
Dhr. Goedhart is van mening dat het hier zowel over feiten als emoties gaat. Paniek onder de bevolking is
ook een ramptype. Wellicht is dit ook een aspect wat bij de behandeling in de raden meegenomen kan
worden. Hij suggereert dat de maatregelen die daarin voorzien expliciet benoemd zouden kunnen worden.
Communicatie bijvoorbeeld, speelt daarbij een grote rol.
A.6

Aangepaste procedure NL-Alert VRH en VRHM
Mw. Bloemen is het opgevallen dat er een mandaat wordt afgegeven aan de taakorganisatie Communicatie.
Zij vraagt zich af of dit correct is omdat een burgemeester bij de inzet van NL-alert toch de bevoegde persoon
is.
De voorzitter kan zich in deze opmerking vinden. Hij is een groot voorstander van directe
feitencommunicatie, maar bij NL-alert gaat het niet alleen om feitencommunicatie, maar om
handelingsperspectief. De vraag is of dit in het mandaat zit van de taakorganisatie.
Dhr. Bitter licht toe dat het bij communicatie om snel handelen gaat en dat in eerste instantie alleen feiten
zullen worden gecommuniceerd. Als een handelingsperspectief moet worden gegeven dan zal er altijd een
besluit onder liggen.
Dhr. Waaijer merkt op dat het in de procedure staat.
De voorzitter is van mening dat met name de formele bevoegdheden om een nadere verklaring vragen en
dat het mandaat helder neergezet moet worden. Derhalve komt dit onderwerp nog een keer terug in de
vergadering.

A.7

Overzichten OOV-Alert, Noodcommunicatie voorziening en Schade jaarwisseling 2014-2015
Mw. Spies vraagt om aantekening in de notulen voor het schadebedrag van € 24.000,-- in Alphen aan den
Rijn waar tot op heden nog geen reactie op is gekomen.
Dhr. Bruinsma merkt op dat er per gemeente grote verschillen bestaan tussen schadebedragen. Ondanks
zorgvuldige telling krijgen veiligheidsmedewerkers soms de indruk dat toch niet alle schade is geteld. Het is
hem niet duidelijk waar deze verschillen vandaan komen.
Dhr. Bitter antwoordt dat de informatie bij de gemeenten vandaan komt en kan dit verschil dan ook niet
verklaren. Voor komend jaar heeft het DB gediscussieerd over een mogelijk format waarbij van de gedachte
wordt uitgegaan om gezamenlijk dezelfde dingen te inventariseren. Voor de jaarwisseling zal dit gedeeld
worden.
De heren Wienen, Van der Kamp, Buijserd, Rijpstra en mevrouw Driessen pleiten voor inbreng van
bepaalde zaken in dat format of een mogelijke lijst.
De voorzitter stelt voor om na de zomer, met medewerking van de MOV’ers, een overzicht op te stellen en in
de eerstvolgende vergadering te bespreken wat daar mee gedaan kan worden.
Echter, het probleem dat de vergelijkbaarheid tussen gemeentes ingewikkeld is blijft wel bestaan omdat er
overal verschillende methodes gehanteerd worden wat synchronisatie niet vereenvoudigd.

A.8

Regionale Evenementenplanningskalender
Dhr. Bruinsma vraagt wat de consequenties zijn voor de beschikbaarheid van agenten bij lokale
C-evenementen als men veel inzet nodig heeft voor een groot C-evenement op dezelfde dag in een gemeente
als bijvoorbeeld Den Haag.
Dhr. Goedhart meent begrepen te hebben dat er nu een evenementencoördinator is aangesteld en gaat er
vanuit dat dit een goede bijdrage zal leveren aan een strakkere organisatie van de evenementenkalender.
De voorzitter voegt toe dat met deze aanstelling, die inzicht moet gaan bieden in wat er gebeurt, een
belangrijke bijdrage is geleverd aan een stap in de goede richting. Tot voor kort waren overzichten wat
onduidelijk en vaak incompleet. Mocht in de toekomst uit een overzicht blijken dat er meerdere evenementen
plaatsvinden op een en dezelfde dag en dit consequenties heeft voor de inzetbaarheid van hulpdiensten, dan
moet dit aan de burgemeester gemeld worden. De mogelijkheid bestaat, als men het evenement toch door wil
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laten gaan, om bijvoorbeeld uit eigen middelen bewaking in te huren, daar is men toe bevoegd. Het overzicht
is uitsluitend bedoeld om zichtbaar te maken waar men rekening mee moet houden.
Dhr. Meijer vult aan dat op het overzicht zeer veel vaste evenementen voor zullen komen. Alleen de
incidentele ‘nieuwkomers’ onder de evenementen zouden kunnen conflicteren, maar dat weet men dan van te
voren. In de toekomst hoopt hij te merken dat men voor steeds minder verrassingen komt te staan.
A.9

Wijziging besluitvormingsproces werkplannen multidisciplinaire werkgroepen
Er zijn geen opmerkingen.

A.10

Terugblik themabijeenkomst AB VRHM 19 februari 2015 (mondeling)
Dhr. Kats spreekt zijn waardering uit over het korte en bondige karakter van de bijeenkomst. Ook de sterke
inhoud viel goed in de smaak.

Besluitvormend
B.1

Bevolkingszorg op orde Hollands Midden 2.0
Er zijn geen opmerkingen.
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. In te stemmen met de rapportages ‘Bevolkingszorg VRHM delen 1 en 2’.
2. De rapportages ter vaststelling aan te bieden aan de colleges van b&w van de gemeenten van
Hollands Midden.

B.2.

Jaarbericht GHOR HM 2014
Er zijn geen opmerkingen.
Het Algemeen bestuur besluit:
1. Positief te adviseren over het jaarbericht Geneeskundige Hulpverlening 2014 en de bestemming van het
resultaat (paragraaf 5.3.2 op pagina 20 van de bijlage.
2. Dit besluit kenbaar te maken aan het Algemeen Bestuur RDOG voor 25 maart 2015.

Informatief
B.3.

Korpswerkplan 2015 Brandweer Hollands Midden
Mw. Breuer vraagt hoe er met stormschade wordt omgegaan nu dit geen onderdeel meer is van de
brandweer.
Dhr. Kats antwoordt dat de brandweer feitelijk alleen nog komt als er sprake is van een risicovolle situatie. Als
er een boom door storm over de weg ligt dan is dit nu een taak van de gemeente. De brandweer is er
uitsluitend voor zeer acute taken.
Dhr. Van Erk vraagt hoe men de landelijke discussie over voertuigbezetting, die in de afgelopen maanden is
ontstaan, inschat.
Dhr. Kats antwoordt dat als het gaat om experimenteren met nieuwe formats men er voor heeft gekozen zich
daar afwachtend in op te stellen en er niet voor kiest om als koploper te werk te gaan. Als gevolg daarvan
speelt de landelijke discussie nog geen rol in deze regio. Als andere regio’s willen experimenteren kijkt
Hollands Midden belangstellend toe en volgt als men daar klaar voor is.
De voorzitter voegt toe dat op landelijk niveau, nu het besluit is genomen om deze weg in te slaan, de
discussie al wat aan het wegebben is. Ook is er nog brede steun voor het gebeuren.
Dhr. Meijer deelt mee dat men volop bezig is geweest met het bouwen van de nieuwe brandweerorganisatie
en dat men eerst wilde bekijken of het landelijk geaccepteerd zou worden dat er in de toekomst met vier
mensen wordt gereden. Nu dit gebeurd is kan er bekeken worden hoe daar mee om te gaan. Hij is van
mening dat deze maatregel de dagparaatheid ten goede zal komen en dat hier kansen liggen.
De voorzitter stelt voor dit onderwerp nog een keer terug te laten komen in de vergadering.

B.4.

Werkplan 2015 Oranje Kolom Hollands Midden
Er zijn geen opmerkingen.

B.5.

Uitvoeringsplan Geneeskundige hulpverlening 2015
Er zijn geen opmerkingen.
-
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B.6.

Werkplan 2015 Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO) GHOR HM
Er zijn geen opmerkingen.

B.7.

Waarschuwings- en alarmeringssysteem (WAS)
Dhr. Bruinsma merkt op dat als het systeem vervangen wordt door een ander allerteringssysteem dat hij dan
ook graag wil weten of dit goed bekend is en of iedereen dan ook daadwerkelijk NL-alert kan ontvangen.
De voorzitter antwoordt dat er vanuit gegaan wordt dat nu iedereen bereikt wordt door de WAS-palen, wat bij
lange na niet het geval is. Het systeem werkt dus niet zo goed als men had gedacht. Nu mensen overal hun
informatie zoeken via social media heeft de overheid middels NL-alert een nieuw instrument ingevoerd wat op
dit moment nog niet zo dekkend werkt als de overheid zou willen. De komende jaren zal dit veranderen door
opname van voorschriften in de Telecomwetgeving en de eis dat alle providers hier in moeten voorzien. Ook
de fabrikanten van smartphones moeten zorgen voor de mogelijkheid van ontvangst. Ook in dat geval zal men
nooit een dekking van 100% halen maar het zal een behoorlijke verbetering opleveren ten opzichte van het
huidige systeem.

B.8.

Huiselijk geweld
Er zijn geen opmerkingen.

B.9.

Kazernevolgordetabel (KVT 2015)
Dhr. Van der Kamp deelt mee dat in Bodegraven een locatie is gevonden voor de bouw van een nieuwe
kazerne. Hij is er van overtuigd dat deze nieuwe kazerne nodig is omdat op de huidige locatie op geen enkele
manier de norm ooit gehaald kan worden. Wat hem betreft wordt de kazerne 'in goed overleg ‘ geplaatst.
Mw. Breuer merkt op dat als er dingen in de tabel veranderen, zoals het geval was bij Warmond, dat zij
hoopt dit niet uit een lijstje te hoeven halen als verantwoordelijke burgemeester maar dat zij hier over
geïnformeerd wordt en hoopt dat deze gang van zaken op een communicatief misverstand berust.
Dhr. Kats antwoordt dat hij het verzoek neer zal leggen hier ambtelijk naar te kijken.
Dhr. Meijer voegt toe dat dit inderdaad lijkt op een communicatieprobleem. Als er veranderingen ontstaan
dan had de burgemeester dit inderdaad gemeld moeten krijgen. Er zal nagegaan worden waarom dit niet is
gebeurd.

Rondvraag
Er zijn geen vragen.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 12.15 uur.

-
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3.

ACTIELIJST AB VRHM
25-06-2014
Verg

Nr.

Datum

AB

109 27-6-2013

Ag.

111 14-11-2013

Omschrijving actie

Rondvraag

H. Meijer
Actualisatie delegatie-mandaatbesluit/-register.
Nog niet gereed. Op dit moment worden alle mandaten binnen de
brandweer opnieuw bekeken en aangepast n.a.v. het project
Facilitair 2.0. Ook de gevolgen van de wijziging van de GR
(GHOR) en verhuizing GMK dienen nog verwerkt te worden.
Ambtelijk concept is gereed. Bestuurlijke besluitvorming was
gepland in het AB van 25 juni a.s., maar i.v.m. ambtelijke
afstemming en besluitvorming is deze datum niet gehaald.
Nieuwe datum is nu de AB-vergadering van 26 november 2015.
Flexibel gebruik maken van de GRIP-structuur.
H. Meijer
Dit onderwerp is opgenomen in het Werkplan 2015 MDOP .De
herziening van het regionaal crisisplan is bijna gereed. Landelijk
wordt een onderzoek afgerond over de flexibilisering GRIP. Dit
onderzoek staat geagendeerd in het Veiligheidsberaad op 20
maart a.s. De resultaten komen terug in het Algemeen Bestuur
(planning AB 25 juni a.s.).
Naar aanleiding van deze oefening stelt het Algemeen Bestuur
H. Meijer
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 2015 MDOP. De
herziening van het regionaal crisisplan is bijna gereed. De

GRIP-structuur

Thema 110 19-9-2013
AB

AB

Onderwerp

A.1

Terugblik
interregionale
oefening ‘Samen
Sterker’

Verantw.

Status

AB

In
26-11-2015
behandeling

Op agenda

25-06-2015

Op agenda

25-06-2015

1

resultaten komen terug in het Algemeen Bestuur (planning AB 25
juni a.s.)
AB

116 13-11-2014

A.8

Plan van aanpak
herziening Regionaal
Risicoprofiel

AB

117 2-4-2015

A.6

AB

118 2-4-2015

A.7

AB

119 2-4-2015

B.3

Aangepaste
procedure NL-Alert
VRH en VRHM
Overzichten OOVAlert,
Noodcommunicatie
voorziening en
Schade jaarwisseling
2014-2015
Korpswerkplan 2015
Brandweer Hollands
Midden

AB

120 2-4-2015

B.9

Het Algemeen Bestuur ziet graag dat het onderwerp
H. Meijer
“maatschappelijke onrust” wordt meegenomen in het
Risicoprofiel.
In het concept-risicoprofiel is als bepalend risico opgenomen:
verstoring openbare orde.
Het concept-risicoprofiel is vastgesteld door het DB d.d. 12 maart
jl. en is aangeboden aan de gemeenteraden. In alle
gemeenteraden wordt het concept-risicoprofiel toegelicht.
Definitieve vaststelling van het regionaal risicoprofiel staat
gepland voor de AB-vergadering van 26 november a.s.
Onderwerp wordt aangehouden. De procedure rondom de
R. Bitter
mandatering van de burgemeester vraagt om nadere
aanscherping.
Voor de schade bij jaarwisseling wordt een format ontwikkeld
R. Bitter
waarbij wordt uitgegaan om gezamenlijk dezelfde onderwerpen
te inventarisen. Dit format komt terug in het AB.

In
26-11-2015
behandeling

Naar aanleiding van de verschuiving van taken die geen
H. Meijer
onderdeel meer zijn van de brandweer is afgesproken om het
onderwerp nog een keer terug te laten komen in het AB. Dit geldt
ook voor de variabele voertuigbezetting.
Deze onderwerpen komen aan de orde in het
meerjarenbeleidsplan 2016-2019 van de brandweer. Bestuurlijke
besluitvorming hierover staat gepland voor de AB-vergadering
van 26 november 2015.
Kazernevolgordetabel Naar aanleiding van wijzigingen in de KVT wordt nagegaan hoe
H. Meijer
(KVT 2015)
de communicatie hierover naar de betreffende bestuurder
verloopt.

In
26-11-2015
behandeling

Op agenda

25-06-2015

In
26-11-2015
behandeling

In
25-6-2015
behandeling

2
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Besluitenlijst vergadering Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden / Politie 2015
Nummer
2015/A01

Gremium
Veiligheidsregio/
Politie

Omschrijving
Beslisnotitie Multidisciplinair beleidsplan Informatiemanagement
Het Algemeen Bestuur besluit:
In te stemmen met het multidisciplinair Beleidsplan Informatiemanagement.

Datum
02-04-2015

2015/B01

Veiligheidsregio

02-04-2015

2015/B02

Veiligheidsregio

Beslisnotitie Bevolkingszorg op orde Hollands Midden 2.0
Het Algemeen Bestuur besluit:
• In te stemmen met de rapportages ‘Bevolkingszorg VRHM delen 1 en 2’.
• De rapportages ter vaststelling aan te bieden aan de colleges van b&w van de gemeenten van Hollands Midden.
Beslisnotitie Jaarbericht GHOR HM 2014
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Positief te adviseren over het jaarbericht Geneeskundige Hulpverlening 2014 en de bestemming van het resultaat
(paragraaf 5.3.2 op pagina 20 van de bijlage).
2. Dit besluit kenbaar te maken aan het Algemeen Bestuur RDOG voor 25 maart 2015.

1

02-04-2015

4.

INGEKOMEN EN VERZONDEN STUKKEN DAGELIJKS BESTUUR
VEILIGHEIDSREGIO HOLLANDS MIDDEN
Datum: 25 juni 2015
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

Voorstel

:

Brief van
Datum
Onderwerp
Korte inhoud

:
:
:
:

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid,
Ministerie van Veiligheid en Justitie
2 juni 2015
Resultaten VPVM 2011-2014
Presentatie van de resultaten van het Vraaggestuurde Programma Veilige
Maatschappij 2011-2014 (VPVM) dat TNO heeft uitgevoerd in opdracht van het
Ministerie van VenJ. De onderzoeksthema’s waren ‘Herkennen afwijkend gedag’,
‘Activering van burgers en burgerparticipatie’, ‘Slimmer omgaan met grote
hoeveelheden informatie’, ‘Beter benutten van informatiestromen en
samenwerking’ en ‘Cybersecurity’. Het volledige rapport is te vinden op de link:
https://www.tno.nl/media/5024/thema_maatschappelijke_veiligheid_2014.pdf.
Ter informatie. De link is gedeeld met de partners.

Inspectie SZW / ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
15 april 2015 (brief is gericht aan directie)
Onderzoek Arbeidsomstandighedenwetgeving
De Inspectie SZW heeft bij alle negentien bezochte veiligheidsregio’s
overtredingen aangetroffen bij de brandweer. Ook in Hollands Midden.
Uit de controles van de Inspectie SZW blijkt dat niet alle werknemers voldoende
zijn voorgelicht over de arbeidsrisico’s en wat zij moeten doen om die risico’s te
voorkomen. Met name medewerkers van de vrijwillige brandweer zijn
onvoldoende geïnformeerd.
Iedere werkgever is verplicht om een RI&E te hebben. Hierin worden de
belangrijkste risico’s voor de werknemer omschreven. Wanneer de RI&E niet
volledig of actueel is ontbreekt noodzakelijke informatie om risico’s voor de
werknemers te voorkomen.
In de RI&E’s wordt onvoldoende aandacht besteed aan de risico’s van het
langdurig dragen van sterk vervuilde brandweerkleding. Omdat de werkgevers en
werknemers zich nog onvoldoende bewust zijn van de gezondheidsrisico’s
dragen ze de kleding te lang en letten ze er niet op dat de omgeving vervuild.
Reinigingsprocedures worden niet altijd direct na een inzet toegepast. Bovendien
gaat men in de brandweerkazernes niet altijd goed om met het opbergen van
verontreinigde kleding.
Aan de aanpak van agressie en geweld besteden de veiligheidsregio’s over
algemeen voldoende aandacht. Wel constateert de Inspectie dat werknemers bij
de invoering van nieuwe werkzaamheden, bijvoorbeeld bij reanimatie inzet,

1

3

Voorstel

:

Brief van
Datum
Onderwerp
Korte inhoud

:
:
:
:

Voorstel
4

Brief van
Datum
Onderwerp
Korte inhoud
Voorstel

5

Brief van
Datum
Onderwerp
Korte inhoud

Voorstel

:
:
:
:
:
:

:
:
:
:

:

onvoldoende worden voorgelicht en getraind om met agressie van omstanders
om te gaan. Ook worden niet alle incidenten geregistreerd.
De Inspectie SZW gaat in 2016 opnieuw inspecties uitvoeren bij de
veiligheidsregio’s. Veiligheidsregio’s die opnieuw dezelfde of een soortgelijke
overtreding hebben krijgen dan direct een boete
De Brandweer Hollands Midden is inmiddels, in samenwerking met Brandweer
Nederland, gestart met het wegwerken van de geconstateerde aanbevelingen.
RDOG Hollands Midden
13 mei 2015
Consequenties uitstel IKB
Reactie van het Directieoverleg van de RDOG Hollands Midden op de ledenbrief
van het Loga over het uitstel van de invoering van het Individueel KeuzeBudget
(IKB). In de reactie wordt aangegeven welke financiële maatregelen zijn getroffen
voor de uitgestelde invoering (verwerking in exploitatie 2016, opname in
risicoparagraaf begroting 2016).
Ter informatie.
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid – Ministerie van VenJ
11 mei 2015
Inzet- en beleidskader NL-Alert
Aanbieding van het Inzet- en beleidskader NL-Alert. Het Veiligheidsberaad heeft
eerder ingestemd met dit kader.
Ter informatie. Het kader is onder de aandacht gebracht van de werkgroep
communicatie.
De Nationale ombudsman
25 maart 2015
Jaarverslag 2014
Aanbieding van het verslag over 2014 dat op 25 maart aan de Tweede Kamer is
aangeboden. Het volledige overzicht is te raadplegen op
www.nationaleombudsman.nl/jaarverslag2014.
Ter informatie.
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1. Samenvatting voorstel
Het algemeen bestuur van het landelijke Veiligheidsberaad en IFV vergadert vier keer per jaar. De
tweede vergadering van dit jaar heeft plaatsgevonden op 12 juni jl..

2. Algemeen
Onderwerp:

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

Terugkoppeling vergadering
Veiligheidsberaad 12 juni
2015
Algemeen Bestuur

Opgesteld door:

Datum:

VRHM
Veiligheidsbureau
B. Achten
24 juni 2015

6

Bijlage(n):

1

H. Lenferink (DB)
H. Meijer (VD)
N.v.t.

Status:

Informatief

Datum:

N.v.t.

3. Toelichting
Op 12 juni jl. heeft een vergadering plaatsgevonden van het landelijke Veiligheidsberaad en IFV. In
de bijlage vindt u de agenda van deze vergadering. In de AB-vergadering zal de voorzitter een
mondelinge terugkoppeling geven. Indien het concept-verslag tijdig beschikbaar is zal dit worden
nagezonden.
De eerstvolgende vergadering van het Veiligheidsberaad (tevens Algemeen Bestuur IFV) vindt in
2015 plaats op:
- vrijdag 9 oktober 2015
- vrijdag 11 december 2015

4. Implementatie en communicatie
N.v.t

5. Bijlagen
1. Agenda Veiligheidsberaad d.d. 12 juni 2015.

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

Vergadering: Veiligheidsberaad
Datum: 12 juni 2015, 09.30 - 13.00 uur
Locatie: NTC Vught, Lunettenlaan 102
Om 09.30 uur ontvangen wij u graag bij het Nationaal Trainingscentrum CBRN te Vught. Aldaar wordt u
welkom geheten door de voorzitter van het Veiligheidsberaad en Luitenant-kolonel Alain Schoonderbeek
van het National Trainingscentrum. Hierna biedt het NTC u een rondleiding aan over het trainingscentrum.
Om 10.30 uur wordt gestart met onderstaande vergaderagenda.

Onderwerp

Portefeuillehouder

Mondeling/bijlage

1

Opening en vaststelling agenda

2

Vaststelling verslag 20 maart 2015

Bijlagen

3

Ingekomen en uitgaande stukken

Bijlage

4

Terugkoppeling bestuurlijke
adviescommissies en actualiteiten &
mededelingen

DB

Oplegnotitie

Thematische verdieping
5

Toekomst publieke oefencentra: Presentatie door: dhr. Berends en dhr. Noordanus

6

Vuurwerkverbod: Toelichting door dhr. Bruinooge (brief in bijlage)

Besluitvormend

Portefeuillehouder

Mondeling/bijlage

7

RemBrand: afronding project

J.C.G.M. Berends

Oplegnotitie
Bijlagen
Presentatie

8

Strategische Agenda

DB

Oplegnotitie
Brief
Reactiematrix

9

Programma Informatievoorziening

H.J.J. Lenferink

Oplegnotitie
Bijlagen

Informerend

Portefeuillehouder

Mondeling/bijlage

10

DB

Oplegnotitie
Bijlagen

Cebeon onderzoek Herijking BDUR

1/1

A.1

1. Samenvatting voorstel
De beslisnotitie gaat over het project voor het herzien en bijwerken van het Regionaal Crisisplan
(RCP). In de notitie is omschreven wat er aangepast is in het RCP. Aan het AB wordt het besluit
gevraagd om het herziene RCP versie 11 juni 2015 vast te stellen.

2. Algemeen
Onderwerp:

Project herzien en bijwerken
van het Regionaal Crisisplan

Opgesteld door:

Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:

Algemeen Bestuur

Datum

Veiligheidsregio
Hollands Midden
Planvorming Multi
Leendert Klok
Projectgroep t.b.v.
herziening en bijwerken
RCP
25 juni 2015

A.1

Bijlage(n):

RCP d.d. 11 juni 2015

Portefeuille:

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

Status:

Besluitvormend

Datum:

-

Afgestemd met:

Vervolgtraject
besluitvorming:

3. Besluit
Het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Hollands Midden besluit:
1. Het RCP versie d.d. 11 juni 2015 vast te stellen;
2. Het bestaande RCP (8 november 2012 versie 1.5) vervalt nadat het AB het RCP versie d.d. 11
juni 2015 heeft vastgesteld én het implementatieplan is uitgevoerd;
3. Incidenten waarbij sprake is van a-synchrone opschaling worden door het HO ter evaluatie
aangeboden aan de Evaluatiecommissie.
4. De GRIP-regeling Hollands Midden (versie 3.6 1 oktober 2010) komt bij inwerkingtreding van het
RCP te vervallen, nu de GRIP-regeling conform het Nationaal Handboek Crisisbesluitvorming in
het RCP is verwerkt.

4. Toelichting op het besluit
Het RCP moet conform de Wet Veiligheidsrgio’s tenminste eens in de vier jaar vastgesteld worden.
Naar aanleiding van nieuwe ontwikkelingen kan dit ook vaker. Na de vaststelling van het RCP in 2012
hebben zich diverse landelijke en regionale ontwikkelingen voorgedaan die direct van invloed zijn op
het RCP. Om die reden is het RCP tussentijds herzien en bijgewerkt.
De multidisciplinaire projectgroep heeft conform de projectopdracht de onderstaande onderwerpen
behandeld. Per onderwerp wordt kort toegelicht of, en zo ja hoe, de projectgroep het onderwerp
verwerkt heeft in het RCP.

Onder punt 11 wordt besluit 3, het evalueren van incidenten met a-synchroon opschalen, nader
toegelicht.
Het RCP is voorgelegd aan de crisispartners om te reageren op de aanpassingen in het RCP. Bij
punt 13 worden de reacties van de crisispartners toegelicht en beschreven wat de projectgroep
hiermee heeft gedaan.
1. Landelijk referentiekader netcentrisch werken.
De projectgroep heeft het Landelijk Referentiekader netcentrisch werken versie 1.0.2 (d.d. 29-09 2012) dat ook is vastgesteld door VRHM als uitgangspunt genomen. De Multidisciplinaire
Werkgroep Netcentrisch Werken heeft de onderwerpen uit het RCP die betrekking hebben op
informatievoorziening getoetst aan het referentiekader en de resultaten gedeeld met de
projectgroep. Het RCP is op een aantal kleine details, zoals terminologie en functiebenamingen
aangepast.
2. Adviezen van de Evaluatiecommissie en het stelsel van Rampenbestrijding en Crisisbeheersing
(commissie Hoekstra).
De projectgroep heeft uit dit rapport op hoofdlijnen twee adviezen benoemd en daar het volgende
mee gedaan:
- Het moet duidelijk zijn in welke situaties betrokken organisaties een rol hebben en welke
autoriteit te bestuurlijke leiding heeft. Door het invoegen van GRIP 5 en GRIP Rijk zijn
landelijke afspraken gemaakt over wie wanneer de bestuurlijke leiding heeft;
- De GRIP-structuur niet te rigide toepassen. In het RCP is de tekst van het multidisciplinair
knoppenmodel aangescherpt. Het is nu mogelijk om naar behoefte bepaalde processen te
activeren, zonder daarbij verder dan nodig op te schalen in de GRIP-structuur. In het
crisisplan van 2012 staat dat eerst opgeschaald moet worden in de GRIP-structuur en
vervolgens het operationele team beslist welke processen noodzakelijk zijn voor het
bestrijden van het incident. Deze volgorde is nu niet langer meer van toepassing.
3. Relevante evaluatiepunten van de oefening ‘Samen Sterker’ tussen 28 oktober en 5 november
2013.
De projectgroep heeft op hoofdlijnen de volgende twee evaluatiepunten benoemd en daar het
volgende mee gedaan:
- Onderzoek de mogelijkheid voor een ‘kern-RBT’. In het RCP is beschreven dat het RBT kan
besluiten om over te gaan in een kern-RBT.
- Breng duidelijkheid in de samenwerkingsrelatie tussen het Rijk en de Veiligheidsregio. De
samenwerkingsrelatie tussen de Veiligheidsregio en het Rijk zijn duidelijker geworden door
het invoegen van GRIP 5 en GRIP Rijk in het RCP. Daarnaast is in het hoofdstuk
crisispartners een paragraaf gewijd aan de beschrijving van de samenwerking (ook in de
koude fase) tussen de Veiligheidsregio en het Rijk.
4. Adviezen Bestuurlijke Werkgroep Bovenregionale Samenwerking t.a.v. de werking van de
hoofdstructuur en op- en afschaling.
Dit rapport is een document uit juni 2012 en is eigenlijk de basis voor het rapport van de
commissie Hoekstra (zie punt 2) en het introduceren van GRIP 5 en GRIP Rijk. In dit rapport
wordt geadviseerd om landelijk op een eenduidige manier de GRIP-strcutuur te hanteren en
duidelijkheid te scheppen wie de bestuurlijke leiding heeft bij crises op interregionaal en landelijk
niveau. Met het invoegen van GRIP 5 en GRIP Rijk in het RCP is hier invulling aan gegeven.
5. GRIP 5 en GRIP Rijk zijn landelijk vastgesteld.
GRIP 5 en GRIP Rijk zijn opgenomen in het RCP.
6. Het AB van de VRHM heeft de opdracht gegeven om Slachtoffer Informatie Systematiek (SIS) uit
te rollen.
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7.

8.
9.

10.

11.

12.

Het uitrollen van SIS heeft uitsluitend invloed op deel 2 van het RCP. De projectgroep heeft zich
beperkt tot het herzien en bijwerken van deel 1 van het RCP. Dit is afgekaderd in de
projectopdracht.
De mogelijkheden en wenselijkheden voor het uitwerken van de processen van de GMK t.a.v. de
hoofdstructuur van de crisisbeheersing.
Het uitwerken van de processen (deel 2 van het RCP) is geen onderdeel van het project. Dit is
afgekaderd in de projectopdracht. Dit onderwerp is daarom niet onderzocht in dit project.
Wijziging in functiebenamingen GHOR.
De functiebenamingen van de GHOR zijn aangepast.
Rol vraagregisseur n.a.v. het implementatieplan Bovenregionaal/Eenheid in verscheidenheid.
Onderdeel van het rapport is een advies over de harmonisering van de kennisadviesstructuur bij
regionale en landelijke crisissituaties. Met ingang van 1 juli 2014 is de structuur waarbinnen een
integraal kennisadvies kan worden gevraagd bij een ramp of crisis op het terrein van milieu,
drinkwater en straling daadwerkelijk gewijzigd. Verschillende netwerken van kennisinstituten zijn
aan elkaar gekoppeld. Dit worden Crisis Expert Teams (CET) genoemd. In een brief van 2 juni
2014 informeert de Inspectie van Leefomgeving en Transport de veiligheidsregio’s dat deze
wijziging ook aanpassingen vraagt binnen de veiligheidsregio’s. Binnen de veiligheidsregio’s moet
een vraagregisseur worden aangewezen om de structuur goed te laten functioneren. In opdracht
van het Portefeuillehouders Overleg Crisisbeheersing is er gewerkt aan een landelijk voorstel om
de vraagregie eenduidig in te vullen. Het landelijke voorstel is in concept gereed.
Dit landelijke voorstel is gedeeltelijk overgenomen. Zo is het deel om de rol op een pragmatische
manier in te vullen overgenomen en afhankelijk van het thema de inhoudelijk deskundige de rol
van vraagregisseur te geven. Voorbeeld van een inhoudelijke deskundige zijn de AGS en GAGS.
Uit het landelijke voorstel is ook overgenomen dat de eindverantwoordelijkheid/regie voor de
invulling van de rol tijdens een incident ligt bij de hoogst operationeel leidinggevende.
Het deel met de uitgebreide eisen aan de vraagregisseur is niet overgenomen. De
Veiligheidsregio niet kan realiseren dat elke mogelijke vraagregisseur voldoet aan deze eisen
omdat op voorhand niet duidelijk is wie naast de AGS´en en GAGS´en nog meer de rol van
vraagregisseur gaan vervullen. Daarnaast ziet de VRHM de vraagregisseur als een rol en niet als
een functie. In het landelijke voorstel wordt de vraagregisseur ook wel een functie genoemd.
Ontwikkelingen van een Multi-Hon vanuit de werkgroep CENS.
Het proces resourcemanagement is nadrukkelijker omschreven in het RCP. Concreet is er voor
gekozen om het thema resourcemanagement standaard terug te laten komen op de agenda van
het CoPI en ROT. Als tijdens de vergadering van het ROT of CoPI blijkt dat er aanleiding is om
multidisciplinair resources te organiseren wordt in het ROT of CoPI onder leiding van de
Operationeel Leider of Leider CoPI beslist wie de resources gaat organiseren.
Mogelijkheid van a-synchrone opschaling (zie ook punt 2).
In het RCP is de tekst van het multidisciplinair knoppenmodel aangescherpt. Het is nu mogelijk
om naar behoefte bepaalde processen te activeren, zonder daarbij verder dan nodig op te
schalen in de GRIP-structuur. In het crisisplan van 2012 staat dat eerst opgeschaald moet worden
in de GRIP-structuur en vervolgens het operationele team beslist welke processen noodzakelijk
zijn voor het bestrijden van het incident. Deze volgorde is nu niet langer meer strikt van
toepassing.
A-synchroon opschalen in deze vorm is nieuw in het RCP en zal naar verwachting niet regelmatig
toegepast worden. In het kader van de Plan, Do, Check en Act (PDCA) cyclus is het advies van
de projectgroep om de incidenten waarbij sprake is van a-synchrone opschaling te laten
evalueren door de Evaluatiecommissie van VRHM. De evaluatierapporten kunnen leerpunten
opleveren voor de functionarissen binnen de hoofdstructuur van de crisisbeheersing.
Overige zaken
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Naast de bovenstaande onderwerpen heeft de projectgroep volgende aanpassingen en
aanvullingen in het RCP aangebracht:
- De projectgroep heeft het nieuwe sjabloon van de VRHM gebruikt;
- Het RCP is taalkundig doorgenomen en waar nodig aangepast;
- De inleiding is herschreven omdat er dubbelingen in stonden;
- De beschrijving van de organisatie en taken van de secties in de hoofdstructuur zijn
geactualiseerd.
13. Crisispartners
De crisispartners en aangrenzende Veiligheidsregio’s zijn betrokken bij de herziening van het
RCP. In de diverse convenanten met de partners is dit ook afgesproken. Alle crisispartners en
aangrenzende Veiligheidsregio’s zijn benaderd om schriftelijk te reageren op het conceptstuk. De
reacties waren overwegend positief, diverse partners gaven aan dat het stuk goed leesbaar is.
Enkele reacties hebben ook een inhoudelijke bijdrage geleverd. Een aantal partners heeft geen
gebruik gemaakt van de gelegenheid om te reageren op het RCP.
Ook het Rijk is een belangrijke crisispartner. In een gesprek bij het Ministerie van Veiligheid en
Justitie (NCTV) is de herziening van het RCP besproken. Zo zijn onder meer concrete afspraken
gemaakt over het opleiden, trainen en oefenen i.r.t. GRIP 5 en GRIP RIJK.

5. Kader
De onderstaande documenten zijn als kader gebruikt voor het herzien en bijwerken van het RCP:
- Projectopdracht beheer en doorontwikkeling RCP (versie 2.0 d.d. 21-08-14)
- Wet veiligheidsregio’s
- Besluit veiligheidsregio’s
- Referentiekader Regionaal Crisisplan (2009)
- Landelijke Referentiekader Netcentrisch Werken (versie 1.0.2 d.d. 29-09 -2012)
- Nationaal Handboek Crisisbesluitvorming

6. Consequenties
Financieel / Capaciteit / Materieel / Juridisch / Overig: n.v.t.

7. Aandachtspunten / risico’s
-

-

-

In het HO van 26 januari jl. is besloten om de landelijke besluitvorming herijking Referentiekader
Regionaal Crisisplan uit 2009 niet af te wachten, maar het RCP VRHM 2016-2019 dit jaar vast te
stellen. Verwachting is dat het landelijk referentiekader begin 2016 door het Veiligheidsberaad
wordt vastgesteld. Indien nodig, wordt volgend jaar een aantal wijzigingen doorgevoerd om het
RCP VRHM aan te laten sluiten op het vastgestelde, landelijke referentiekader.
In het nieuwe gebouw van de GMK is één ruimte ingericht als CMK waar de Veiligheidsregio
Hollands Midden en Haaglanden beide gebruik van maken. In het RCP staat dat vanaf GRIP 2 de
CMK operationeel kan worden. Bij een tweetal GRIP 2-incidenten binnen de Veiligheidsregio’s
Hollands Midden en Haaglanden kunnen niet beide incidenten afgehandeld worden in de CMK.
Als het nodig is dat er een tweede CMK actief moet worden kan op de meldkamervloer een groep
meldkamertafels vrijgemaakt worden en dienen als calamiteitenmeldkamer.
Deel 2 van het RCP uitwerken is geen onderdeel van dit project. In de loop van het project is
gebleken dat er nauwe verbinding tussen deel 1 (met name hoofdstuk 5 Organisaties en taken
van de secties in de hoofdstructuur) en deel 2. De GHOR is klaar met het beschrijven van de
processen, Bevolkingszorg is deze aan het herzien, de Brandweer is er mee bezig en de Politie is
door allerlei ontwikkelingen nog niet begonnen. De projectgroep wil het belang van het
beschrijven van de monodisciplinaire processen onderstrepen.
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-

-

Het Regionaal Crisisplan deel 2 Geneeskundige Zorg wordt later dit jaar (2015) geactualiseerd.
Het proces (opgeschaalde) infectieziektenbestrijding zal daarin worden beschreven. Deze
procesbeschrijving kan gebruikt worden voor de multidisciplinaire planvorming
Bij de toelichting op het besluit (deel 4) punt 9 en 10 wordt toegelicht dat het CoPI of ROT gebruik
kan maken van een vraagregisseur of resourcemanager. Het is nog onduidelijk wie de
multidisciplinaire resources financiert. De verrekening van inhuur externe deskundigheid /
capaciteit wordt op de actielijst van het HO gezet.

8. Implementatie en communicatie
-

-

De projectgroep gaat samen met collega’s van Communicatie en Multidisciplinaire Opleiding
Training en Oefening een plan maken om het RCP op een goede wijze te implementeren.
Na vaststelling door het DB wordt het RCP aangeboden aan de werkgroep MDOP. De leden van
deze werkgroep verspreiden het RCP 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 het RCP bij de multidisciplinaire crisisfunctionarissen van de
crisisteams (voorzitters, IM-functionarissen, communicatieadviseurs ROT en woordvoerders
CoPI). De vertegenwoordigers van de betrokken crisispartners dragen zorg voor de
implementatie en verspreiding van het RCP binnen de eigen (crisis)organisatie.
Na vaststelling door het DB zal het RCP gedeeld worden met de crisispartners.
Na vaststelling wordt het RCP toegelicht bij het reguliere overleg van de Operationeel Leiders en
het reguliere overleg van de Leiders CoPI.
Tijdens de themabijeenkomsten van VRHM op 26 en 28 mei 2015 zijn GRIP 5 en GRIP Rijk in
combinatie met hoog water het thema. Tijdens deze bijeenkomsten wordt aan de hand van
casussen de GRIP-structuur met GRIP 5 en GRIP Rijk toegelicht.

9. Bijlagen
Regionaal Crisisplan versie d.d. 11 juni 2015

10. Historie besluitvorming
Projectopdracht beheer en doorontwikkeling RCP (versie 1.0 d.d. 09-07-14)
Projectopdracht beheer en doorontwikkeling RCP met aanvulling (versie 2.0 d.d. 21-08-14)
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Regionaal Crisisplan
Deel 1

Regionaal Crisisplan Deel 1
Veiligheidsregio Hollands Midden

Datum:

11 juni 2015

Inhoud
1

Inleiding............................................................................................................... 2

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
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1 Inleiding
De Veiligheidsregio Hollands Midden heeft conform artikel 16 van de Wet veiligheidsregio’s (Wvr) een
crisisplan ontwikkeld. Het Regionaal Crisisplan Hollands Midden is een generiek plan voor elk type
ramp of crisis. In het crisisplan is de multidisciplinaire samenwerking tussen de operationele diensten
en de gemeenten in Hollands Midden vastgelegd, en zijn de afspraken met andere mogelijk bij
rampen en crises betrokken partners beschreven.
Regionaal Crisisplan in twee delen
Het Regionaal Crisisplan bestaat uit twee delen. Deel 1 van het crisisplan bevat de generieke aanpak
van de crisisorganisatie van rampen en crises. In dit deel van het crisisplan zijn de organisatie, de
verantwoordelijkheden, de taken en bevoegdheden in het kader van de rampenbestrijding en de
crisisbeheersing omschreven. Daarnaast staan in dit deel van het crisisplan de afspraken en
voorwaardenscheppende processen van de multidisciplinaire aanpak van crises binnen de VRHM
voor de algemene operationele keten en voor de brandweerzorg, geneeskundige zorg, politiezorg en
bevolkingzorg beschreven.
In deel 2 van het Regionaal Crisisplan worden de monodisciplinaire processen van brandweerzorg,
geneeskundige zorg, politiezorg en bevolkingszorg beschreven. Deel 2 wordt later toegevoegd.
Samenhang andere planfiguren
Het Regionaal Crisisplan kent een samenhang met het Regionaal Risicoprofiel en het Regionaal
Beleidsplan. De samenhang wordt in onderstaand overzicht weergegeven.
Plan
Regionaal Risicoprofiel
Regionaal Beleidsplan
Regionaal Crisisplan

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

Het Regionaal Risicoprofiel en het Regionaal Beleidsplan zijn input voor het Regionaal Crisisplan.
Specifieke plannen
Het Regionaal Crisisplan beschrijft de generieke organisatie, waarmee het overgrote deel van de
incidenten kan worden afgehandeld. Naast het Regionaal Crisisplan zijn er plannen en procedures
gemaakt die betrekking hebben op specifieke risico’s of risicovolle objecten, zoals
rampbestrijdingsplannen, incidentbestrijdingsplannen en informatiekaarten. Deze plannen beperken
zich tot relevante afwijkingen of aanvullingen op het Regionaal Crisisplan.
Daarnaast heeft de Veiligheidsregio Hollands Midden diverse convenanten afgesloten met
crisispartners. In deze convenanten zijn samenwerkingsafspraken gemaakt over de voorbereiding op
en bestrijding van rampen en crisis.
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2 Voorwaardenscheppende processen
De Veiligheidsregio Hollands Midden kent vijf voorwaardenscheppende processen die bij
grootschalige incidenten voor effectieve incidentbestrijding als randvoorwaarden beschikbaar moeten
zijn. In dit hoofdstuk worden deze nader toegelicht en de onderlinge verbanden weergegeven. De
voorwaardenscheppende processen zijn ook bekend als de basisvereisten crisismanagement:
1. Melden en alarmeren;
2. Op- en afschalen;
3. Leiding en coördinatie;
4. Informatiemanagement;
5. Resourcemanagement.

2.1 Melden en alarmeren
De Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK) speelt in de eerste fase van een incident/crisis een
belangrijke rol. Vanaf het moment van melding moet de GMK snel en daadkrachtig optreden. Bij de
dagelijkse incidenten wordt na het uitvragen van de melder een inzetvoorstel gedaan middels het
Gemeenschappelijk Meldkamer Systeem (GMS). De GMK vraagt de melder uit met behulp van
uitvraagprotocollen en procedures. Vervolgens alarmeert de GMK de operationele diensten,
functionarissen en organisaties. Daarnaast wordt de crisisorganisatie in voorkomend geval conform
de GRIP-regeling1 gealarmeerd. Voor de beschrijving van de taken, verantwoordelijkheden en
bevoegdheden van de GMK wordt verwezen naar paragraaf 3.1 van dit plan.
Afspraken multidisciplinaire melding- en alarmering
- Vanaf GRIP 1 wordt de GMK aangestuurd door de Calamiteitencoördinator (CaCo).
- Vanaf GRIP 2 wordt indien nodig de Calamiteitenmeldkamer (CMK) operationeel.
- Binnen twee minuten nadat de overweging is gemaakt voor grootschalige alarmering, begint de
GMK met de alarmering van de verschillende functionarissen/ disciplines behorende tot de
hoofdstructuur (CoPI, ROT, (R)BT).
- Bij opschaling naar een GRIP-situatie geeft de GMK (de CaCo), op grond van de beschikbare
gegevens, een zo volledig mogelijke beschrijving van het incident (startbeeld) in LCMS.

2.2 Op- en afschalen
Wanneer zich een incident voordoet die vraagt om multidisciplinaire coördinatie en/of een eenduidige
aansturing van de inzet van diensten door multidisciplinaire teams, dan vindt vervolgalarmering
plaats. De GRIP-regeling vormt de basis voor de operationele en bestuurlijke opschaling tijdens
incidenten.
GRIP-regeling2
De regeling is bindend voor zowel de operationele partners als alle gemeenten binnen de
Veiligheidsregio Hollands Midden. De GRIP-regeling beschrijft de coördinatiealarmen en de
daaronder liggende criteria. Een samenvatting van de GRIP-regeling is in onderstaand schema
weergegeven:

1 Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure
2 GRIP-regeling 1 t/m 5 en GRIP Rijk - Uitgave van Infopunt Veiligheid van het Instituut Fysieke Veiligheid, oktober 2014
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Opschalings
-fase
GRIP 1
GRIP 2

GRIP 3

Crisisteam
Commando Plaats
Incident (CoPI)
Regionaal
Operationeel Team
(ROT) (+TBZ)
Beleidsteam (BT) +
TBZ

Operationele
leiding
Leider CoPI

Bevoegd gezag

Reikwijdte incident

Burgemeester

Bronbestrijding

Operationeel
Leider

Burgemeester

Bron- en effectbestrijding

Operationeel
Leider

Burgemeester

Bedreiging van het welzijn
van (grote groepen) van de
bevolking.
Incident van meer dan
plaatselijke betekenis of
ernstige vrees voor het
ontstaan daarvan.
Interregionaal incident of
ernstige vrees voor het
ontstaan daarvan.

GRIP 4

Regionaal
Beleidsteam (RBT)

Operationeel
Leider

Voorzitter
Veiligheidsregio

GRIP 5

Betrokken ROT’s
en RBT’s. Al dan
niet met één of
meer CoPI’s
MCCb3

Coördinerend
Operationeel
Leider

Voorzitter
Veiligheidsregio

Coördinerend
Operationeel
Leider

Ministers
(MCCb)

GRIP Rijk

Bedreiging van nationale
veiligheid of bij noodzaak
sturing door het Rijk.

Bron- en effectgebied
Het brongebied is het gebied waar de operationele processen ten aanzien van bronbestrijding
plaatsvinden. Er kunnen verschillende brongebieden zijn. Het effectgebied wordt omschreven als het
gebied dat gevolgen uit het brongebied ondervindt.
Uitgangspunten opschaling
- De bevoegdheid tot opschaling naar GRIP 1 en 2 ligt bij de operationeel leidinggevenden ter
plaatse, hun leidinggevende of de CaCo.
- De bevoegdheid tot opschaling naar GRIP 3 ligt bij de burgemeester. Daarbij kan hij zich (via de
Operationeel Leider) laten adviseren door de betrokken hulpdiensten of Algemeen Commandant
Bevolkingszorg.
- De voorzitter Veiligheidsregio kan op advies van de Operationeel Leider en betrokken
burgemeesters opschalen naar GRIP 4.
- Opschaling vindt altijd plaats na afstemming met de relevante functionarissen, tenzij ernstige
spoed zich daartegen verzet.
- De criteria voor het opschalen tot het vereiste GRIP-niveau kunnen nooit volledig objectief en
ondubbelzinnig worden vastgesteld. Per hulpverleningsdienst worden wel op basis van
bestaande protocollen indicaties over de grootte en complexiteit van een incident opgesteld aan
de hand waarvan een bepaald GRIP-niveau kan worden vastgesteld. Daarnaast kunnen
specifieke incidentcodes gekoppeld worden aan de verschillende GRIP-niveaus, waardoor vanuit
de GMK een inzetadvies gegeven kan worden, of door de CaCo kan worden opgeschaald tot en
met GRIP 2.
- Bij de activering van het Waarschuwings- en Alarmeringssysteem (WAS) wordt automatisch
opgeschaald naar GRIP 34.
- Het besluit tot opschalen naar GRIP 5 zal genomen worden door de voorzitters van de betrokken
veiligheidsregio’s.
3 Ministeriële Commissie Crisisbeheersing (MCCb), wordt ondersteund en geadviseerd door de Interdepartementale
Commissie Crisisbeheersing (ICCb)
4 Op 22 oktober 2014 heeft het Ministerie van Veiligheid en Justitie een brief gestuurd naar de veiligheidsregio’s. In de brief
staat dat het WAS uitgefaseerd zal worden met 1 januari 2018 als voorgenomen ingangsdatum
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-

Bij GRIP 5 wijzen de voorzitters van de betrokken veiligheidsregio’s één coördinerend ROT en
één coördinerend RBT aan. In principe zijn dat het ROT en/of het RBT van de bronregio. Zie
uitleg GRIP regeling en toelichting in bijlage 2.
De minister(s) is bevoegd tot opschalen naar GRIP Rijk.

Afschaling
De beslissing tot afschaling verloopt overeenkomstig de opschaling. In iedere fase wordt de
beslissing tot afschaling van de bestuurlijke organisatie en commandostructuur genomen door de in
die fase hoogst fungerende verantwoordelijke (Leider CoPI, Operationeel Leider, burgemeester,
voorzitter Veiligheidsregio). Bij deze beslissing moet tevens worden bepaald op welke wijze de
coördinatie van de nog lopende processen in de repressie- en nazorgfase wordt geregeld. De
beslissing tot wijziging van de inzet van materieel en personeel van de operationele diensten en
gemeenten kan onafhankelijk van de afschaling van de GRIP-fase plaatsvinden.
Elke wijziging in de GRIP-fase wordt, in principe via de GMK, gecommuniceerd aan alle betrokken
functionarissen.
Multidisciplinair knoppenmodel / A-synchrone opschaling
Het knoppenmodel is een hulpmiddel om de in te zetten capaciteit af te stemmen op de aard van het
incident. Daardoor is het mogelijk om naar behoefte bepaalde processen te activeren, zonder daarbij
verder dan nodig op te schalen in de GRIP-structuur. Kortom; afhankelijk van aard, omvang, ernst en
trend van het incident kan behoeftegericht operationele capaciteit worden ingezet.

2.3 Leiding en coördinatie
De operationele leiding en coördinatie is belegd bij de Leider CoPI (CoPI) of de Operationeel Leider
(ROT). In het schema in paragraaf 2.2 staat een samenvatting van de GRIP-regeling weergegeven.
Daarin staat ook wie wanneer de operationele leiding en coördinatie heeft in elke GRIP fase.
Opperbevel burgemeester
De burgemeester heeft het opperbevel in geval van een ramp, crisis of van ernstige vrees voor het
ontstaan daarvan. Degenen die aan de bestrijding van een ramp deelnemen, staan onder zijn bevel.
Niet bij alle crises wordt automatisch de crisisorganisatie geactiveerd. Zo ligt de aansturing bij
maatschappelijke onrust normaliter bij de lokale driehoek. Indien de maatschappelijke onrust verder
gaat dan alleen het vraagstuk van handhaving van de openbare orde en rechtsorde, kan de
burgemeester voor multidisciplinaire afstemming een beleidsteam bijeenroepen, waarin de
burgemeester wordt geadviseerd over zijn/haar gezagsrol. In dat geval zal het beleidsteam naast de
lokale driehoek functioneren omdat in de driehoek, naast de burgemeester, ook het OM een
gezagsrol heeft.
In geval van een ramp of crisis van meer dan plaatselijke betekenis, of van ernstige vrees voor het
ontstaan daarvan, is de Voorzitter van de veiligheidsregio ten behoeve van de rampenbestrijding en
crisisbeheersing in de betrokken gemeenten belast met het opperbevel. De Voorzitter van de
veiligheidsregio laat zich in de besluitvorming adviseren door de burgemeesters van de betrokken
gemeenten. Hiervoor roept deze een Regionaal Beleidsteam bijeen.
In geval van een ramp of crisis die de grens van de veiligheidsregio overschrijdt, of van ernstige vrees
voor het ontstaan daarvan, blijft elke Voorzitter van de veiligheidsregio belast met het opperbevel. De
betrokken voorzitters maken samen afspraken over het coördinerend voorzitterschap. In principe is
dat de bronregio.
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In het geval van een ramp of crisis waarbij de nationale veiligheid in het geding is of kan zijn, kunnen
de ministers / MCCb de regie op onderdelen naar zich toe trekken. Het opperbevel blijft bij het de
voorzitter van het (R)BT.
Verhouding opperbevel versus operationele leiding
De burgemeester of de Voorzitter veiligheidsregio heeft opperbevel in geval van een ramp of een
crisis. De operationele leiding over de daadwerkelijke bestrijding van een ramp of crisis is
gedelegeerd aan de Operationeel Leider in het ROT en/of of de Leider CoPI in het CoPI. De
burgemeester of de Voorzitter veiligheidsregio geven invulling aan het opperbevel door het nemen
van besluiten en formuleren van uitgangspunten over strategische en bestuurlijke thema´s. Hiermee
worden de randvoorwaarden, waarbinnen de Operationeel Leider of Leider CoPI leiding geeft aan de
bestrijding van een ramp of crisis, ingevuld.

2.4 Informatiemanagement
Informatiemanagement tijdens een crisissituatie is een cyclisch proces van het effectief en efficiënt
organiseren van de informatievoorziening tussen de verschillende onderdelen en actoren binnen de
crisisorganisatie. Het informatiemanagement - ten behoeve van de hoofdstructuur crisisbeheersing is gebaseerd op het concept van netcentrisch werken, waarbij een geïntegreerd, interactief netwerk
van besluitvormers, informatieleveranciers en eenheden op het zelfde moment over dezelfde
(feitelijke) informatie kan beschikken. Hiermee kan een ieder binnen de crisisorganisatie op zijn
niveau sneller en efficiënter leiding geven, afstemmen, controleren en bijsturen.

Eigen beeld Liaison

Eigen beeld Communicatie

Eigen beeld GHOR

Eigen beeld Politie

Eigen beeld Brandweer

Eigen beeld Bevolkingszorg

Eigen beeld (R)BT

Eigen beeld ROT

Eigen beeld CoPI

Eigen beeld GMK

Hiertoe houdt elk onderdeel binnen de hoofdstructuur van de crisisorganisatie een eigen beeld bij in
het Landelijk Crisismanagement Systeem (LCMS), dat bijdraagt aan één (multidisciplinair)
situatiebeeld.

Situatiebeeld

Het situatiebeeld is dé multidisciplinaire samenvatting die dient om in het gehele netwerk hetzelfde
beeld te hebben van de activiteit. Het geeft in één oogopslag een actueel beeld van het incident;
huidige feiten, verwachtingen (mogelijke) gevolgen inclusief de actoren en de bestrijding.
Positie van het proces Informatiemanagement
Het proces informatiemanagement is ondersteunend aan het proces Leiding & coördinatie. Een snelle
en adequate hulpverlening is gebaat bij een zo snel en volledig mogelijk overzicht van de situatie;
informatiegestuurd werken op basis van een actueel gedeeld beeld geeft het proces van Leiding &
coördinatie bij crisisbeheersing en rampenbestrijding meer snelheid, daadkracht en doelgerichtheid.
Het proces Informatiemanagement:
1. versnelt het proces van beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming (BOB).
Beeldvorming kost minder tijd, waardoor in de vergadering(en) het accent meer kan komen te
liggen op de gemeenschappelijke oordeelsvorming en besluitvorming.
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2. levert een completer beeld van de situatie en van het bestrijdingsproces. Discrepanties,
tegenstrijdigheden, dubbelzinnigheid en onzekerheden komen sneller aan het licht.
3. stelt de organisatie in staat om aan de hand van het completere beeld sneller en beter te
anticiperen op een zich ontwikkelde situatie.
4. leidt met alle crisispartners tot beter onderbouwde, beter op elkaar afgestemde besluiten en
dus tot een effectievere en efficiëntere inzet.
Het proces informatiemanagement is nader beschreven in paragraaf 5.6.

2.5 Resourcemanagement
Het doel van ondersteunings- of resourcemanagement is het tijdig en in de juiste kwaliteit en
kwantiteit verwerven en ter beschikking stellen van personen, middelen en kennis ten behoeve van
het bestrijden van een ramp of crisis.
Resources
Bij een ramp of crisis kan het zijn dat er mensen, middelen of kennis nodig zijn die de Veiligheidsregio
Hollands Midden niet (ter beschikking) heeft. In de meeste gevallen zijn resources nodig voor een
monodisciplinair proces. Bijvoorbeeld een speciaal voertuig voor natuurbrandbestrijding voor de
brandweerzorg. De resources die een monodisciplinair karakter hebben worden door monodisciplines
georganiseerd.
Het thema resourcemanagement is standaard een thema op de agenda van het CoPI en het ROT.
Tijdens het overleg van het crisisteam wordt besproken welke resources nodig zijn om de ramp of
crisis op een doelmatige manier te bestrijden. Bepaalde resources vallen niet per definitie onder een
monodiscipline maar hebben een multidisciplinair karakter. Als de gewenste resource(s) niet
monodisciplinair georganiseerd kunnen worden, wordt in het crisisteam (CoPI of ROT) een van de
leden vrijgemaakt die de resources gaat organiseren.
Vraagregisseur
Een van de vormen van resources is kennis. De veiligheidsregio kan voor kennis- en adviesvragen bij
complexe of grootschalige incidenten het expertnetwerk van het Crisis Expert Team (CET)
inschakelen via de voorzitter van het CET. Dit is een inhoudelijk deskundige met directe toegang tot
alle kennisinstituten in het netwerk. Vanaf 1 juni 2014 zijn er twee CET’s beschikbaar: CET Milieu en
Drinkwater en CET Straling.
De vragen vanuit de veiligheidsregio worden gesteld via de vraagregisseur. De vraagregisseur
bundelt en prioriteert de vragen uit het veld beoordeelt of het nodig is om de vragen te stellen aan de
voorzitter van het CET. In de eerste fase van een incident of crisis (de acute fase) kunnen de
afzonderlijke kennisinstituten rechtstreeks benaderd worden voor enkelvoudige adviesaanvragen of
meetondersteuning.
Tijdens de bespreking van het thema resourcemanagement in het CoPI en/of ROT wordt besproken
of specifieke kennis nodig is om de crisis of ramp op een doelmatige manier te bestrijden die de
Veiligheidsregio Hollands Midden niet ter beschikking heeft. Als dat het geval is wijst de hoogst
operationele leidinggevende een inhoudelijk deskundige aan voor de rol van vraagregisseur.
Voorbeeld van een inhoudelijk deskundige is de AGS, GAGS of een liaison.
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3 Beschrijving hoofdstructuur crisisbeheersing
Inleiding

In dit hoofdstuk worden de taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden en
samenstelling van de verschillende crisisteams binnen de hoofdstructuur van de
crisisbeheersing beschreven.
De voorzitter van een crisisteam is eindverantwoordelijk voor het functioneren
van het desbetreffende team en kent daardoor andere bevoegd- en/of
verantwoordelijkheden dan de overige leden van het team. Om deze reden
worden de bevoegd- en verantwoordelijkheden van deze functionarissen nader
uitgewerkt in de verschillende paragrafen van dit hoofdstuk. Uitzondering hierop
is de beschrijving van het Team Bevolkingszorg. Officieel is het Team
Bevolkingszorg onderdeel van de hoofdstructuur, maar gezien het
monodisciplinaire karakter wordt het verder uitgewerkt in hoofdstuk 5.
De regionale organisatiestructuur bestaat uit drie niveaus:
- Op strategisch niveau worden de beslissingen genomen door de
burgemeester in het BT of de voorzitter Veiligheidsregio in het RBT;
- Op tactisch niveau ligt de coördinatie op de uitvoering van de crisisbeheersing
bij het ROT.
- Op operationeel niveau wordt door het CoPI Aansturing en uitvoering geven
aan de primaire en ondersteunende processen.

Samenstelling
Hoofdstructuur

Voor het aansturen van de crisisorganisatie bestaan de volgende organisaties of
crisisteams:
Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK) / Calamiteitenmeldkamer (CMK);
Commando Plaats Incident (CoPI);
Regionaal Operationeel Team (ROT);
Beleidsteam (BT);
Regionaal Beleidsteam (RBT);
Team Bevolkingszorg (TBZ);
Actiecentra operationele diensten / Gemeentelijke taakorganisaties.

RBT
( Bij GRIP 4 vervaltBT)

BT
ROT
Sectie
Informatievoorz.

Sectie
Bevolkingszorg

Sectie
GHOR

Sectie
Politie

Sectie
Brandweer

Liaison

Actiecentra
Liaison

Actiecentra
Brandweer

Actiecentra
Politie

Actiecentra
GHOR

Gemeentelijke
Taakorganisaties

CoPI

Operationele eenheden
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Gemeen schappelijke
Meldkamer

Operationeel niveau

Team
Bevolkingszorg

Calamiteiten Meldkamer

Tactisch niveau

Strategisch niveau

Regionale
organisatiestructuur

3.1 Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK) / Calamiteitenmeldkamer (CMK)
Inleiding

In de reguliere situatie worden meldingen behandeld door de GMK. De GMK
speelt in de eerste fase van een incident een belangrijke rol en dient snel en
daadkrachtig te handelen/alarmeren. Wanneer zich een incident voordoet vanaf
GRIP 2 kan de Calamiteitenmeldkamer (CMK) in gebruik genomen worden. De
GMK kan zich hierdoor richten op het reguliere meldkamerproces.
De alarmering van de operationele diensten, functionarissen en relevante
Bevoegd- en
organisaties.
verantwoordelijkheden
Binnen twee minuten nadat de overweging is gemaakt voor grootschalige
alarmering is begonnen met de alarmering van de hoofdstructuur tot en met
ROT-niveau (GRIP 2). De alarmering is binnen vijf minuten na de start
afgerond.
Informeren van de Voorzitter van de veiligheidsregio en de burgemeester van
de betrokken gemeente.
De
calamiteitencoördinator (CaCo) is gemandateerd om in grootschalige- en
Bevoegdheden
rampsituaties
op te schalen tot en met GRIP 2.
CalamiteitenCoördinatie
en
aansturing van de meldkamerprocessen.
coördinator
Opstarten van het Landelijk Crisis Management Systeem (LCMS) door de
CaCo).
Initieel aanspreekpunt van het NCC in elke GRIP-fase.
Taken GMK / CMK

Gemeenschappelijke Meldkamer
- De intake, het doorgeleiden en afhandelen van verzoeken voor het leveren
van personele, facilitaire en informatievoorzieningen;
- Het alarmeren en inzetten van personele en facilitaire voorzieningen op de
juiste plaats en tijd en in de juiste kwaliteit en kwantiteit, waaronder het:
- alarmeren van de hoofdstructuur van crisisbeheersing conform GRIP;
- alarmeren van de relevante partner organisaties.
- Het in het Landelijk Crisis Management Systeem (LCMS) opstellen en continu
bijwerken van het meldkamerbeeld bij (verwachte) opschaling naar GRIP 1 of
hoger (door CaCo);
- Het monitoren en bijsturen van de inzet van benodigde voorzieningen.
Calamiteitenmeldkamer
- Afhandelen van berichtenverkeer dat te maken heeft met het GRIP-incident;
- Alarmeren van additionele eenheden voor het GRIP-incident;
- Continu bijwerken van het meldkamerbeeld in LCMS (door CaCo).

CMK

GMK

Samenstelling

Functionaris
• Centralisten Brandweer
• Centralisten Ambulance
• Centralisten Politie
• Calamiteitencoördinator (CaCo)
• Centralisten Brandweer
• Centralisten Ambulance
• Centralisten Politie
• Calamiteitencoördinator (CaCo)

Locatie

De GMK en CMK zijn gevestigd aan de Katschiplaan 10 te Den Haag.

Opkomsttijd

Tijdens kantooruren zijn alle functionarissen aanwezig. Buiten kantooruren is er
niet altijd een CaCo op de meldkamer aanwezig. Buiten kantooruren start de
CaCo binnen 30 minuten met de uitvoering van zijn/haar taken.
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3.2 Commando Plaats Incident (CoPI)
Inleiding

Wanneer bij de bestrijding van een incident in het brongebied meerdere
disciplines betrokken zijn en structurele coördinatie tussen de disciplines
noodzakelijk is, wordt opgeschaald naar GRIP 1. Er wordt op de plaats van het
incident een team ingericht, het Commando Plaats Incident (CoPI). Binnen het
CoPI worden onder eenhoofdige leiding de te behalen operationele prestaties op
de plaats van een incident gepland, gemonitord en daar waar nodig bijgestuurd.
- Opschalen naar GRIP 2;
Bevoegd- en
verantwoordelijkheden - Beslissen van afschaling bij GRIP 1;
- Bepalen welke operationele processen ter plaatse aan de orde zijn;
- Bepalen welke operationele eenheden per discipline ingezet moeten worden;
- Inzetten van eenheden in het brongebied;
- Geven van leiding aan de ingezette eenheden;
- Regelen van de eigen aflossing;
- Bij het ROT aanvragen van personeel en materieel;
- Bevorderen van informatie-uitwisseling bij operationeel
informatiemanagement.
Leidinggeven
aan het gecoördineerd optreden van alle bij het incident
Bevoegd- en
betrokken
operationele
diensten ter plaatse, zonder daarbij de bevoegd- en
verantwoordelijkheden
verantwoordelijkheden
van
de afzonderlijke diensten over te nemen;
Leider CoPI
- Draagt zorg voor het uitvoeren van opdrachten en besluiten van het ROT;
- Adviezen van het CoPI voorleggen aan het ROT;
- Uitnodigen van relevante crisispartners in het CoPI.
Taken CoPI

Algemeen
Het CoPI is belast met de operationele leiding ter plaatse, de afstemming met
betrokken partijen en het adviseren van het ROT:
Vaststellen van het brongebied;
Het bepalen van de te volgen tactiek om te komen tot een snelle en
gecoördineerde hulpverlening en/of rampenbestrijding;
Het in het brongebied gecoördineerd en multidisciplinair leidinggeven aan de
ingezette eenheden t.b.v. de bronbestrijding;
Het coördineren tussen en het aansturen van de hulpdiensten en processen
die nodig zijn om de directe uitwerking van een ramp of crisis te bestrijden.
Het verzorgen van operationele woordvoering naar media. Bij GRIP 2 of
wanneer de Taakorganisatie Communicatie actief is wordt dit in overleg met
de communicatieadviseur ROT of Hoofd Taakorganisatie verzorgd.
Vanaf GRIP 2
- Totdat het ROT operationeel is, neemt het CoPI de taken voor het
effectgebied, op zich. Zodra het ROT operationeel is richt het CoPI zich op
het brongebied.
- Het gevraagd en ongevraagd verstrekken van informatie over de
rampenbestrijding aan het ROT;
- Het aanvragen van bijstand, aflossing en logistiek bij het ROT.

Samenstelling

Kernbezetting
• Leider CoPI (voorzitter)
• Officier van Dienst Brandweerzorg
• Officier van Dienst Geneeskundige Zorg
• Officier van Dienst Politiezorg
• Officier van Dienst Bevolkingszorg
• Communicatieadviseur CoPI
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Informatiemanager CoPI
Eventuele uitbreiding
• Liaison(s)
Ondersteuning
• Plotter
• Logistiek medewerker
•

Plotter

Informatie
manager

OvD
Geneeskundige
zorg

Leider CoPI

OvD
Politiezorg
OvD
Brandweerzorg
OvD
Bevolkingszorg
Communicatie
adviseur

Liaison

Liaison

Liaison

Meerdere CoPI’s

Bij een incident kan het noodzakelijk zijn om meerdere CoPI’s in te stellen.
Wanneer hiertoe wordt besloten, wordt automatisch opgeschaald naar GRIP 2.
Het eerste CoPI treedt op als coördinerend CoPI en zorgt tijdelijk voor de
onderlinge afstemming, informatie-uitwisseling en contacten met andere partijen.
Wanneer het ROT operationeel is, neemt deze de coördinerende rol tussen de
verschillende CoPI’s over.

Locatie

Het CoPI vindt plaats in een mobiele container nabij het incident. De leider CoPI
is verantwoordelijk voor het bepalen van een geschikte (veilige) locatie.

Opkomsttijd

Het CoPI begint (m.u.v. liaisons) binnen 30 minuten met de uitvoering van de
taken

3.3 Regionaal Operationeel Team (ROT)
Inleiding

Wanneer ook structurele coördinatie buiten het brongebied (dat wil zeggen in het
effectgebied) noodzakelijk is, wordt opgeschaald naar GRIP 2. Naast het CoPI
wordt een Regionaal Operationeel Team (ROT) ingericht. Binnen het ROT worden
onder eenhoofdige leiding integraal de te behalen operationele prestaties van het
totale incident gepland en gemonitord en daar waar nodig bijgestuurd.
- Bepalen van de beslispunten die bij GRIP 3 of hoger aan de voorzitter van het
Bevoegd- en
BT worden voorgelegd;
verantwoordelijkheden
- Regelen van de eigen aflossing;
- Beslissen tot afschaling bij GRIP 2 en het adviseren over afschaling bij GRIP
3 of hoger
- Uitvoering geven aan de opdrachten van het BT, binnen de daartoe gestelde
kaders;
- Geven van aanwijzingen door de Operationeel Leider aan de eenheden en
organisaties die betrokken zijn bij de ramp of crisis in lijn met het opperbevel
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van de voorzitter BT;
- Leiding geven aan de bestrijding van een crisis waarbij (nog) geen CoPI hoeft
te worden ingericht omdat een brongebied ontbreekt. Bijvoorbeeld bij een
dreigende crisis of door een crisis op afstand;
- Contact leggen met crisispartners;
- Afstemmen tussen de actiecentra van de verschillende diensten;
- Afstemmen met het CoPI en aansluiting van acties met actiecentra;
- Bepalen welke crisisbestrijdingsprocessen aan de orde zijn en bepalen welke
organisatie-eenheden ingezet moeten worden;
- Invulling geven aan de eigen verantwoordelijkheid voor de operationele
bestrijding in het effectgebied;
- Ondersteunen van het CoPI ten behoeve van managen schaarste, faciliteiten
etc.;
- Bij GRIP 3 en hoger zorgen voor de voorbereiding van communicatieactiviteiten aansluitend bij de communicatiestrategie van het (R)BT en onder
regie van het Hoofd Taakorganisatie Communicatie
- Bij GRIP 3 of hoger de besluiten van het BT vertalen in operationele kaders
voor de Leider CoPI.
- Leidinggeven aan het gecoördineerd optreden van alle bij het incident
Bevoegd- en
betrokken partners, zonder daarbij de bevoegd- en verantwoordelijkheden
verantwoordelijkheden
van de afzonderlijke bij het incident betrokken organisaties over te nemen;
Operationeel Leider
- Zorgdragen voor het uitvoeren van besluiten van de burgemeester/ Voorzitter
Veiligheidsregio;
- Adviezen van het ROT voorleggen aan het (R)BT;
- Uitnodigen van relevante crisispartners in het ROT.
Algemeen
Taken ROT
Het ROT is belast met de leiding op tactische niveau, de afstemming met andere
bij de crisis betrokken partijen en het adviseren van het (R)BT:
- De multidisciplinaire afstemming en aansturing van alle activiteiten in het
effectgebied;
- Het aansturen van alle bij de rampenbestrijding betrokken diensten en
organisaties;
- Het op tactisch niveau aansturen van het CoPI;
- Het regelen van bijstand, aflossing en logistiek van hulpverlenende eenheden
in zowel het bron- als het effectgebied;
- Coördineren van het totale operationele uitvoeringsproces van de
hulpverleningsdiensten in het effectgebied;
- De monodisciplinaire aansturing van de verschillende actiecentra;
- Het verzamelen, verwerken en verstrekken van informatie over de
crisissituatie en crisisbeheersing;
- Het afstemmen van het proces communicatie met de Communicatieadviseur
CoPI en de Hoofd Taakorganisatie Communicatie;
- Bij meerdere CoPI’s heeft het ROT een coördinerende rol tussen de
verschillende CoPI’s;
- Informeren van het NCC;
- Het ordenen en stellen van multidisciplinaire vraagstukken namens de VRHM
aan de voorzitter van het Crisis Expert Team (taak vraagregisseur);
Vanaf Grip 3
- Het vertalen, uitvoeren en monitoren van beleidsbeslissingen afkomstig van
het (R)BT;
- Het gevraagd en ongevraagd adviseren van het (R)BT;
- Het afstemmen van de informatieverstrekking over het incident met de
voorlichter(s) van het (R)BT.
Samenstelling

Kernbezetting
• Operationeel Leider (voorzitter)
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Algemeen Commandant Bevolkingszorg
Algemeen Commandant Brandweerzorg
• Algemeen Commandant Geneeskundige zorg
• Algemeen Commandant Politiezorg
• Communicatieadviseur ROT
• Informatiemanager ROT
Eventuele uitbreiding
• Liaison(s)
Ondersteuning
• Staffunctionaris Bevolkingszorg
• Staffunctionaris Brandweerzorg
• Staffunctionaris Geneeskundige zorg (HIN – Hoofd Informatie)
• Staffunctionaris Politiezorg
• Informatiecoördinator
• Secretaris
• Plotter
•
•

Buitenring

Binnenring

Buitenring

ROT
Liaison
Communicatie

Politie
Politie
GHOR

GHOR

Liaison

Bevolkingszorg
Secretaris

Brandweer

Informatiemanager

Communicatie

Operationeel
Leider

Brandweer

Bevolkingszorg

Informatie- Informatie- Plotter
coördinator manager

Locatie

Het ROT is gehuisvest aan de Rooseveltstraat 4a te Leiden.

Opkomsttijd

De volgende onderdelen of functionarissen beginnen binnen de gestelde tijd met
de uitvoering van hun taken. De staffunctionaris en de algemeen commandant
van een sectie kunnen elkaar op verzoek van de Operationeel Leider bij de
aanvang van het eerste overleg vervangen.
• Informatiemanager
30 minuten
• Leden sectie informatievoorziening
40 minuten
• Operationeel Leider
45 minuten
• Algemeen Commandanten ROT
45 minuten
• Communicatieadviseur ROT
30 minuten
• Overige leden ROT (m.u.v. liaisons)
60 minuten

3.4 Beleidsteam (BT)
Inleiding

Wanneer sprake is van een bedreiging van het welzijn van (grote groepen van) de
bevolking en/ of bestuurlijke coördinatie of besluitvorming noodzakelijk is, wordt
opgeschaald naar GRIP 3. Naast het CoPI en het ROT wordt een (gemeentelijk)
beleidsteam (BT) gevormd. Binnen het BT worden onder eenhoofdige leiding de
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te behalen bestuurlijke prestaties gepland en gemonitord en daar waar nodig
bijgestuurd.
Coördinatie van en besluitvorming op organisatorische, juridische en
Bevoegd- en
bestuurlijke deelprocessen.
verantwoordelijkheden
Adviseren van de burgemeester (als opperbevelhebber) aangaande de
bestrijding van rampen en crises op strategisch beleidsmatig niveau.
Bevoegd- en
Beslisser:
verantwoordelijkheden - Heeft het opperbevel in geval van een ramp of crisis of van ernstige vrees
voor het ontstaan daarvan. Degenen die aan de bestrijding van een ramp of
Voorzitter BT
crisis deelnemen, staan onder zijn bevel;
- Bevoegd om in geval van rampen of crises, dan wel van ernstige vrees voor
het ontstaan daarvan, alle bevelen te geven die hij ter handhaving van de
openbare orde of ter beperking van gevaar nodig acht;
- Bevoegd tot het opschalen naar GRIP 3 en 4 en het uitnodigen van relevante
crisispartners in het BT.
Boegbeeld:
- Extern de overheid vertegenwoordigen in de aanpak van de crisis naar de
media, de bevolking, de hulpverleners en de bestuurlijke instanties en de
communicatie daarover.
Burgervader:
- Naar buiten treden richting bewoners en getroffenen.
Adviseert de burgemeester bij het stellen van prioriteiten in de aanpak van de
Taken BT
crisisbeheersing ten behoeve van het ROT;
- Houdt toezicht op de uitvoering van de genomen beslissingen;
- Stemt de informatieverstrekking en communicatie af met het ROT en het
Hoofd Taakorganisatie Communicatie;
- Stuurt op aanvragen van personele en materiële hulp van elders, voor zover
dit niet gemandateerd is aan de diensten;
- Het eventueel uitvaardigen van noodbevelen of noodverordeningen;
- Het onderhouden van contacten met de media en de bevolking na overleg
met de Hoofd Taakorganisatie Communicatie.
Samenstelling

Kernbezetting
• Burgemeester (voorzitter)
• Adviseur BT Bevolkingszorg (Gemeentesecretaris)
• Adviseur BT Brandweer
• Adviseur BT Politie
• Adviseur BT GHOR (Directeur Publieke Gezondheid Hollands Midden)
• (Hoofd)officier van Justitie
• Informatiemanager BT
• Adviseur Crisisbeheersing (Medewerker Openbare Orde en Veiligheid)
• Communicatieadviseur BT
Eventuele uitbreiding
• Liaison(s)
Ondersteuning
• Notulist
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Liaison

(H)OvJ

Notulist

Adviseur BT
Geneeskundige zorg

Adviseur BT
Politiezorg

Communicatieadviseur

Adviseur BT
Brandweerzorg

Adviseur BT
Bevolkingszorg

Adviseur
Crisisbeheersing

Burgemeester

Informatiemanager

Locatie

Het BT is gehuisvest in een door de betreffende gemeente vooraf aangewezen
locatie.

Opkomsttijd

Een Beleidsteam begint 60 minuten nadat de burgemeester het Beleidsteam
bijeen heeft geroepen met de uitvoering van de taken.

3.5 Regionaal Beleidsteam (RBT)
Inleiding

Wanneer sprake is van een gemeentegrensoverschrijdend incident, de
hulpdiensten in meerdere gemeenten moeten optreden en bestuurlijke coördinatie
van betrokken gemeenten aan de orde is, wordt opgeschaald naar GRIP 4. Het
BT komt te vervallen en er wordt een regionaal beleidsteam (RBT) gevormd.
Binnen het RBT worden onder eenhoofdige leiding de te behalen bestuurlijke
prestaties gepland en gemonitord en daar waar nodig bijgestuurd.
Coördinatie van en besluitvorming op organisatorische, juridische en
Bevoegd- en
bestuurlijke deelprocessen.
verantwoordelijkheden
Adviseren van de voorzitter Veiligheidsregio (als opperbevelhebber) en de
afzonderlijke burgemeesters aangaande de bestrijding van rampen en crisis
op strategisch beleidsmatig niveau.
Bevoegd- en
Beslisser:
verantwoordelijkheden - Heeft het opperbevel in geval van een ramp of crisis of van ernstige vrees
voor het ontstaan daarvan. Degenen die aan de bestrijding van een ramp of
Voorzitter
crisis deelnemen, staan onder zijn bevel;
Veiligheidsregio
- Geeft de regionaal operationeel leider de bevelen die nodig worden geacht in
verband met de uitvoering van de door hem genomen besluiten;
- Heeft het mandaat over de aansturing van de crisisbeheersing. Hij is verplicht
het RBT te consulteren voordat hij besluiten neemt, tenzij de vereiste spoed
zich daartegen verzet.
- Geeft in geval van rampen of crisis, dan wel van ernstige vrees voor het
ontstaan daarvan, alle bevelen die ter handhaving van de openbare orde of
ter beperking van gevaar nodig worden geacht;
- Nodigt relevante crisispartners uit in het RBT;
Boegbeeld:
- Extern de overheid vertegenwoordigen in de aanpak van de crisis naar de
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media, de bevolking, de hulpverleners en de bestuurlijke instanties en de
communicatie daarover.
- Draagt er zorg voor dat de bevolking informatie wordt verschaft over de ramp/
het incident dat de gemeenten bedreigt of treft.
Bevoegdheden
burgemeesters
Taken

Samenstelling

De burgemeesters kunnen in het RBT schriftelijk bezwaar aantekenen tegen het
besluit van de voorzitter Veiligheidsregio.
- Adviseert de Voorzitter Veiligheidsregio bij het stellen van prioriteiten bij de
aanpak van de crisisbeheersing;
- Beleidsbeslissingen van de Voorzitter Veiligheidsregio (indien noodzakelijk)
doorzetten naar het ROT;
- Toezicht houden op de uitvoering van de genomen beslissingen;
- Het afstemmen van de informatieverstrekking/ voorlichting over het incident
met het ROT;
- Voorbereiden van de voorlichting aan de bevolking over de beleidsaspecten;
- Geven van opdrachten tot het treffen van aanvullende maatregelen;
- Sturen op het aanvragen van personele en materiële hulp van elders, voor
zover dit niet gemandateerd is aan de diensten;
- Het eventueel uitvaardigen van noodbevelen of noodverordeningen;
- Zorgdragen voor de verdeling van schaarse middelen en afwegen van de
behoefte en belangen van de betrokken gemeenten daarbij.
Kernbezetting
• Voorzitter Veiligheidsregio (voorzitter) + staf (gemeente Leiden). Vervanging
van de voorzitter Veiligheidsregio is vastgelegd in een AB besluit van 26 juni
2014. De vervangingsregeling is niet van toepassing op de staf.
• Burgemeesters van betrokken gemeenten (Het RBT kan besluiten dat niet
alle burgemeesters van de betrokken gemeenten zitting nemen in het RBT. Er
wordt dan overgegaan op een zogenaamd kern-RBT. De burgemeesters in
het kern-RBT zijn dan een afvaardiging van alle burgemeesters van de
betrokken gemeenten.)
• Adviseur RBT Bevolkingszorg
• Adviseur RBT Brandweer
• Adviseur RBT Politie
• Adviseur RBT GHOR
• Hoofdofficier van Justitie
• Dijkgraaf
• Informatiemanager RBT
• Adviseur Crisisbeheersing (Medewerker Openbare Orde en Veiligheid)
• Communicatieadviseur RBT
Eventuele uitbreiding
• Liaison(s)
Ondersteuning
• Notulist
• Facilitair ondersteuner
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(H)OvJ

Dijkgraaf

Liaison

Adviseur RBT
Brandweerzorg

Notulist

Adviseur RBT
Politiezorg

Communicatie
adviseur

Adviseur
Crisisbeheersing

Adviseur RBT
Geneeskundige
zorg

Informatiemanager

Adviseur RBT
Bevolkingszorg

Voorzitter
Veiligheidsregio

Burgemeester

Burgemeester

Locatie

Het RBT is gehuisvest op de Rooseveltstraat 4a te Leiden.

Opkomsttijd

Een Regionaal Beleidsteam begint 60 minuten nadat de Voorzitter
Veiligheidsregio het Regionaal Beleidsteam bijeen heeft geroepen met de
uitvoering van de taken.

3.6 Voorbereidend team
Inleiding

Bij dreigende, voorzienbare incidenten kan op elk niveau (operationeel, tactisch
en strategisch) een ‘voorbereidend team’ worden samengeroepen. Het
uitgangspunt hierbij is dat de gebeurtenis op korte termijn kan plaatsvinden, maar
dat een daadwerkelijk incident zich nog niet heeft voorgedaan. In tegenstelling tot
de reguliere GRIP kan elk team individueel gealarmeerd worden.

Initiatie

Alleen de voorzitter van elk crisisteam is bevoegd om het team daadwerkelijk
samen te roepen. Hij kan dit zelf initiëren of op basis van een dringend advies
vanuit één van de disciplines. Zo mogelijk stemmen relevante disciplines het
advies af.
Het bepalen van de mate van dreiging van het incident;
Taken
Het treffen van de noodzakelijke (voorzorgs-)maatregelen;
Het afstemmen van deze (voorzorgs-)maatregelen;
Het informeren van het bevoegd gezag(-en) over het wel of niet opschalen
van de crisisorganisatie;
Het informeren van de eigen organisatie en crisispartners.
Coördineren, voorbereiden en treffen van noodzakelijke (voorzorgs-)
Bevoegd- en
maatregelen;
Verantwoordelijkheden
Adviseren van het bevoegd gezag om wel of niet over te gaan tot opschaling
van de crisisorganisatie conform GRIP-procedure.
Samenstelling

Bij een voorbereidend team worden alle leden (incl. staffunctionarissen en de
informatieorganisatie) bijeen geroepen. Tijdens het eerste overleg wordt
inzichtelijk gemaakt welke processen voorbereid dienen te worden en welke
functionarissen/secties hierbij noodzakelijk zijn. De uiteindelijke samenstelling
van de voorbereidende teams is dus afhankelijk van het voorzienbare incident.

Alarmering

Alarmering van een voorbereidend ROT vindt door middel van paging (P2000)
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plaats. De overige teams worden telefonisch gealarmeerd.
Locatie

Zie hiervoor de locaties zoals deze zijn beschreven bij het CoPI, ROT, BT en
RBT

Opkomsttijd

De opkomsttijden voor de leden van de voorbereidende teams zijn conform de
genoemde opkomsttijden van de verschillende teams, tenzij dit expliciet anders
vermeld staat in het alarmeringsbericht.

Voorbeelden

Team
Voorbereidend CoPI
Voorbereidend ROT
Voorbereidend BT
Voorbereidend RBT

Voorbeeld
evenement;
demonstraties.
weer-/ of verkeersalarm, hoog water, droogte;
evenementen.
dreigende doorbraak;
dreigende ordeverstoring.
dreigende infectieziekte;
dreigende overstroming.
-
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4 Crisispartners
Samenwerking met partners is, mede op basis van het Regionaal Risicoprofiel van belang voor het
adequaat voorbereiden en bestrijden van incidenten, rampen en crises. Bij wet is vastgelegd dat in
het Regionaal Crisisplan van de VRHM afspraken met crisispartners worden opgenomen. In dit
hoofdstuk is op hoofdlijnen beschreven wat de taken en verantwoordelijkheden van crisispartners zijn
en welke afspraken zijn gemaakt over hoe tijdens crises wordt samengewerkt. Deze afspraken zijn
vastgelegd in diverse convenanten en nader uitgewerkt in informatiekaarten ´Partners´. Daarnaast
wordt in dit hoofdstuk beschreven hoe er wordt samengewerkt met buurregio’s en de landelijke
overheid.

4.1 Taken en bevoegdheden van Crisispartners
De crisispartners van VRHM hebben op hoofdlijnen de volgende taken:
- Afstemmen van werkzaamheden/ besluiten met de activiteiten en besluiten van de
veiligheidsregio, bijvoorbeeld middels een liaison die gemandateerd is namens de eigen
organisatie.
- Gevraagd en ongevraagd adviseren van het CoPI, ROT en/ of (R)BT inzake de
incidentbestrijding.
- (Pro-) actief delen van informatie.
- Afstemming ten aanzien van communicatie door het koppelen van de communicatieadviseur
ROT/CoPI of Hoofd Taakorganisatie Communicatie en de communicatieadviseur van de
desbetreffende organisatie
De bevoegdheden van de crisispartner zijn een afgeleide van de (wettelijke) taak van deze partner.
Deze zijn verder uitgewerkt in:
- convenanten en bijbehorende informatiekaart van de desbetreffende partner;
- de uitgave “Crisis en Recht” van Min. BZK (2008);
- de bestuurlijke netwerkkaarten crisisbeheersing (verantwoordelijkheidsverdeling per crisistype);
- rampbestrijdingsplannen en bijbehorende operationele samenvattingen.

4.2 Convenanten en informatiekaarten
De veiligheidsregio maakt in convenanten samenwerkingsafspraken met de crisispartners over de
aansluiting bij of op de crisisorganisatie van de regio. Ten aanzien van de crisispartners is een
onderverdeling te maken in de sectoren verkeer en vervoer, vitale infrastructuur en de natuurlijke
omgeving (o.a. watermanagement). In de bijbehorende convenanten staan afspraken over aansluiting
op:
- Primaire processen: waaronder afspraken over hoe uitvoerende processen van de verschillende
diensten op elkaar aansluiten.
- Sturende processen; waaronder afspraken over leidinggevende functionarissen die aansluiten in
een CoPI, ROT en/ of (R)BT en (proces) verantwoordelijkheden.
- Ondersteunende processen; waaronder afspraken over informatie-uitwisseling, melding en
alarmering, op- en afschaling en het gebruik van resources.
Diverse convenanten zijn samengevat in overzichtelijke informatiekaarten. Deze informatiekaarten
zijn bedoeld voor leden van de crisisteams van de VRHM en de crisisorganisatie van de
desbetreffende partner. Per crisispartner bevat deze informatiekaart in elk geval de bijzonderheden
ten aanzien van:
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-

Crisisstructuur;
Verantwoordelijkheden en bevoegdheden;
Alarmering;
Op- en afschaling;
Leiding en coördinatie;
Informatievoorziening;
Crisiscommunicatie;
Regeling Liaison;
Bijzondere informatieproducten en resources.

Daarnaast zijn door de VRHM planvormingproducten gemaakt voor diverse risico’s op basis van het
Regionaal Risicoprofiel. Hierin staan de afspraken met partners en aandachtspunten voor de partners
benoemd ten aanzien van het onderwerp van het planvormingproduct.

4.3 Buurregio’s en landelijke overheid
De Veiligheidsregio Hollands Midden grenst aan de Veiligheidsregio’s Amsterdam-Amstelland,
Haaglanden, Kennemerland, Rotterdam Rijnmond, Utrecht en Zuid-Holland Zuid. Tijdens een crisis
waarbij twee of meer van deze Veiligheidsregio’s betrokken zijn zal er samengewerkt worden conform
GRIP 5. Op 12 september 2011 hebben de Veiligheidsregio’s in Zuid-Holland een convenant
ondertekend waarin afspraken zij zijn gemaakt over interregionale samenwerking. Dit convenant blijft
intact, behalve dat de termen en de definities conform GRIP 5 gehanteerd worden.
In het onderstaande overzicht5 is het landelijk crisisbeheersingstelsel op hoofdlijnen weergegeven.

De Veiligheidsregio Hollands Midden heeft voornamelijk te maken met het NCC en het LOCC. Het
NCC verzorgt en bewaakt het proces van crisiscoordinatie en crisiscommunicatie op rijksniveau en
het vormt in de warme fase de basis van de crisisorganisatie op rijksniveau. Het NCC ondersteunt
daarbij de partners die een inhoudelijke verantwoordelijkheid dragen voor een dreiging, incident,
crisis of beleid. De Veiligheidsregio Hollands Midden is een van die partners. Het NCC heeft een
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factsheet ontwikkeld waarin concreet omschreven staat wat het NCC voor de Veiligheidsregio kan
betekenen. Deze factsheet is te vinden op website van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.
De andere landelijke organisatie waar de Veiligheidsregio Hollands Midden mee samenwerkt is het
LOCC. De Veiligheidsregio kan bij schaarste bij een ramp of crisis van mensen, middelen of expertise
van brandweer, politie, GHOR en Defensie ter ondersteuning vragen bij het LOCC. Het LOCC heeft
als doel om bij grootschalige incidenten, rampen en crises te komen tot een efficiënte en
samenhangende verdeling van middelen, mensen en expertise.
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5 Organisatie en taken van secties in hoofdstructuur
In organieke zin worden binnen de hoofdstructuur het RBT, BT, ROT, TBZ, CoPI en de GMK
onderscheiden. De multidisciplinaire onderdelen van de hoofdstructuur geven leiding en sturing aan
de leidinggevende van de stafsecties, actiecentra en taakorganisaties. In dit hoofdstuk worden de
hiërarchische structuur, samenstelling en processen van de monodisciplinaire secties, actiecentra en
taakorganisaties beschreven. Naast de disciplines bevolkingszorg, brandweerzorg, geneeskundige
zorg en politiezorg wordt het proces ‘Informatievoorziening’ nader beschreven.

5.1 Organisatie en taken Bevolkingszorg
Inleiding

Binnen de hoofdstructuur worden voor de bevolkingszorg drie aansturende
teams of functies onderscheiden: de OvD-Bz, een sectie Bevolkingszorg als
onderdeel van het Regionaal Operationeel Team (ROT) en een Team
Bevolkingszorg. De sectie Bevolkingszorg staat onder leiding van de Algemeen
Commandant Bevolkingszorg. Onder het Team Bevolkingszorg vallen
vervolgens de teams die verantwoordelijk zijn voor de primaire
(uitvoerings)processen met betrekking tot bevolkingszorg.

Hiërarchische
structuur

Sectie Bevolkingszorg (ROT)

Team Bevolkingszorg

Omgevingszorg

Publieke Zorg

Crisiscommunicatie

Informatie

Ondersteuning

Officier van Dienst
Bevolkingszorg (CoPI)

5.1.1 Officier van Dienst Bevolkingszorg
Inleiding
De Officier van Dienst Bevolkingszorg is in een GRIP 1 situatie de hoogst
leidinggevende op het terrein van de bevolkingszorg. In die hoedanigheid is de
OvD-Bz lid van het CoPI. Bij verdere opschaling vervult de OvD-Bz een meer
coördinerende rol over de bevolkingszorg processen in het taakgebied van het
CoPI.
Taken

De kerntaken van de OvD-Bz zijn:
- deelnemen aan het CoPI;
- zorgdragen voor de opstart en leiding van de gemeentelijke processen
(bevolkingszorg) en de gemeentelijke functionarissen in het taakgebied van
het CoPI;
- zorgdragen voor overdracht naar de reguliere gemeentelijke organisatie.
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Functie-invulling

De functie OvD-Bz wordt per samenwerkende gemeenten ingevuld op basis van
het beschikbare competentieprofiel.

Opkomsttijd

De OvD-Bz komt op vanaf GRIP 1. Richtlijn voor opkomsttijd is 30 minuten.6

5.1.2 Sectie Bevolkingszorg ROT
Inleiding
De sectie Bevolkingszorg is onderdeel van het ROT en levert een bijdrage aan
de taken van het ROT. De sectie Bevolkingszorg stuurt vanuit het ROT het
Team Bevolkingszorg aan, die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de
bevolkingszorg.
Samenstelling

De samenstelling van de Sectie Bevolkingszorg wordt bepaald door de
Algemeen Commandant Bevolkingszorg en bestaat tenminste uit de
functionarissen:
- Algemeen Commandant Bevolkingszorg (AC BZ)
- Staffunctionaris Bevolkingszorg
- Communicatieadviseur ROT7

Taken

De taken van de sectie Bevolkingszorg zijn:
- advisering aan het ROT over de inzet van bevolkingszorg processen;
- coördinatie over de bevolkingszorg processen;
- informatievoorziening naar de bevolkingszorg processen.

Opkomsttijd

De sectie Bevolkingszorg komt als onderdeel van het ROT bijeen in het
Regionaal Coördinatie Centrum (RCC) Hollands Midden.
Opkomsttijden:
- Algemeen Commandant Bevolkingszorg 45 minuten
- Staffunctionaris Bevolkingszorg
60 minuten

5.1.3 Algemeen Commandant Bevolkingszorg
- Zorgdragen voor de organisatie en uitvoering van de bevolkingszorg
Taken
(aansturing van de sectie Bevolkingszorg en het Team Bevolkingszorg).
- Deelnemen aan het Regionaal Operationeel Team (ROT).
- Zorgdragen voor overdracht naar de reguliere gemeentelijke organisatie(s).
- Bevoegd tot het inzetten van bevolkingszorg processen.
Bevoegdheden
- Bevoegd tot het aanvragen van ondersteuning uit buurgemeenten.
- Bevoegd om dwingende aanwijzingen te geven over de wijze en inzet van de
bevolkingszorg processen.
5.1.4 Team Bevolkingszorg (TBZ)
Inleiding
Het Team Bevolkingszorg (TBZ) is een lokaal gemeentelijk team en draagt de
verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de bevolkingszorg. Het TBZ wordt
vanuit het ROT aangestuurd door de AC Bevolkingszorg.
Samenstelling

Samenstelling Team Bevolkingszorg:
- Voorzitter TBZ
- Hoofd Taakorganisatie Crisisommunicatie
- Hoofd Taakorganisatie Publieke Zorg
- Hoofd Taakorganisatie Omgevingszorg
- Hoofd Taakorganisatie Informatie
- Hoofd Taakorganisatie Ondersteuning

6 De opkomsttijd van 30 minuten is gelijk aan die van het CoPI, maar geldt als een richtlijn en niet als een harde eis. Dit in
verband met de bestaande piketregelingen die gebaseerd zijn op een opkomsttijd van 60 minuten.
7 De communicatieadviseur ROT heeft naast zijn eigenstandige rol als adviseur in het ROT ook een rol als staffunctionaris
Bevolkingszorg binnen het taakgebied Communicatie. Binnen dit laatste taakgebied valt hij onder verantwoordelijkheid van de
Algemeen Commandant Bevolkingszorg.
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- Medewerker Openbare Orde en Veiligheid (MOV)
Het TBZ wordt ondersteund door:
- Verslaglegger
- Informatiecoördinator TBZ
Opkomsttijd

Het Team Bevolkingszorg komt bijeen op een vooraf lokaal aangewezen locatie
Opkomsttijden:
- Team Bevolkingszorg 90 minuten, m.u.v.
- Informatiecoördinator 60 minuten
- Hoofd taakorganisatie Communicatie 45 minuten

Taken

Een Team Bevolkingszorg zorgt dat de volgende taken worden uitgevoerd
(Besluit VR, art. 2.1.3):
- het geven van voorlichting aan de bevolking;
- het voorzien in opvang en verzorging van de bevolking;
- het verzorgen van nazorg voor de bevolking;
- het registreren van de slachtoffers;
- het registreren van de schadegevallen, en;
- het adviseren van het Regionaal Operationeel Team.

Hoofdprocessen

De gemeentelijke teams voeren de volgende 3 hoofdprocessen uit:
- Crisiscommunicatie
- Publieke zorg
- Omgevingszorg

Ondersteunende
processen

Daarnaast zijn er twee ondersteunende processen:
- Informatiemanagement
- Ondersteuning
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5.2 Organisatie en taken Brandweerzorg
Binnen de hoofdstructuur worden voor de brandweerzorg twee aansturende
teams of functies onderscheiden: de OvD Brandweerzorg in het CoPI en een
sectie Brandweerzorg als onderdeel van het Regionaal Operationeel Team
(ROT). De sectie Brandweerzorg in het ROT staat onder leiding van een
Algemeen Commandant Brandweerzorg. Vooralsnog wordt voor de feitelijke
uitwerking van de processen verwezen naar de bestaande deelprocesplannen.

Hiërarchische
structuur

Informatie
Ontsmetting

Bron- en Emissiebestrijding

Sectie Brandweerzorg (ROT)

Redding

Inleiding

Ondersteuning

Officier van Dienst
Brandweerzorg (CoPI)

5.2.1 Officier van Dienst Brandweerzorg
Inleiding
De Officier van Dienst Brandweerzorg is in een GRIP 1 situatie de hoogst
leidinggevende op het terrein van de brandweerzorg. In die hoedanigheid is de
OvD Brandweerzorg lid van het CoPI. Bij verdere opschaling vervult de OvD
Brandweerzorg een meer coördinerende rol over de brandweerzorg processen
in het taakgebied van het CoPI.
De
kerntaken van de OvD Brandweerzorg zijn:
Taken
- Vertegenwoordiger brandweerproces in het CoPI;
- Leidinggeven aan het Brandweerzorg op de plaats incident.
Opkomsttijd

De OvD Brandweerzorg komt op vanaf een incident met de classificatie groot en
heeft een opkomsttijd van 30 minuten (zie opkomsttijd CoPI)

5.2.2 Sectie Brandweerzorg ROT
Inleiding
De sectie Brandweerzorg is onderdeel van het ROT en levert een bijdrage aan
de taken van het ROT.
Samenstelling

De samenstelling van de sectie Brandweerzorg wordt bepaald door de
Algemeen Commandant Brandweerzorg en bestaat minimaal uit de volgende
rollen:
- Algemeen Commandant Brandweerzorg
- Staffunctionaris Brandweerzorg

Hoofdprocessen

De brandweer voert de volgende drie hoofdprocessen uit:
- Bron- en Emissiebestrijding
- Grootschalige Redding
- Grootschalige Ontsmetting

Ondersteunende
processen

Daarnaast zijn er twee ondersteunende processen:
- Informatiemanagement
- Ondersteuning
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Opkomsttijd

- Algemeen Commandant Brandweerzorg is operationeel inzetbaar binnen 45
minuten
- Staffunctionaris Brandweerzorg is operationeel inzetbaar binnen 60 minuten

5.2.3 Algemeen Commandant Brandweerzorg
Taken
De kerntaken van de Algemeen Commandant Brandweerzorg zijn:
- Zorg dragen voor de organisatie en uitvoering van de sectie brandweerzorg
(inclusief het leidinggeven aan de sectie)
- Zorgdragen voor overdracht naar de reguliere organisatie na afschaling
- Afstemmen van het proces brandweerzorg met andere overheden en
partners
Bevoegdheden

- Bevoegd tot het inzetten van de Brandweerzorgprocessen
- Bevoegd om dwingende aanwijzingen aan de diverse hoofden en
operationeel leidinggevenden binnen de actieve brandweerzorgprocessen.
- Bevoegd tot het activeren van de knoppen van de brandweerzorgprocessen.
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5.3 Organisatie en taken Geneeskundige Zorg
Inleiding

Binnen de hoofdstructuur worden voor de geneeskundige zorg twee
aansturende functies onderscheiden: de OvD Geneeskundige Zorg in het CoPI
en een sectie Geneeskundige Zorg als onderdeel van het Regionaal
Operationeel Team (ROT).

Hiërarchische
structuur

Sectie Geneeskundige Zorg
(ROT)

Publieke Gezondheid

Acute Gezondheid

Informatie

Ondersteuning

Officier van Dienst
Geneeskundige Zorg (CoPI)

5.3.1 Officier van Dienst Geneeskundige Zorg
Inleiding
De Officier van Dienst Geneeskundige Zorg is in een GRIP 1 situatie de hoogst
leidinggevende op het terrein van de Geneeskundige Zorg. In die hoedanigheid
is de OvD Geneeskundige Zorg lid van het CoPI. Bij verdere opschaling vervult
de OvD Geneeskundige een meer coördinerende rol over de geneeskundige
zorg processen in het taakgebied van het CoPI.
Taken

Opkomsttijd

De taken van de OvD Geneeskundige Zorg zijn:
- Leidinggeven aan de geneeskundige hulpverlening op de plaats incident.
- Coördineren van de multidisciplinaire samenwerking (CoPI).
- Rapporteren en adviseren aan de ACGZ.
De OvD Geneeskundige Zorg is binnen 30 minuten gestart met zijn of haar
werkzaamheden in het CoPI

5.3.2 Sectie Geneeskundige Zorg ROT
Inleiding
De sectie Geneeskundige Zorg is onderdeel van het ROT en levert een bijdrage
aan de taken van het ROT.
Samenstelling

De samenstelling van de sectie Geneeskundige zorg wordt bepaald door de
Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg (ACGZ) en bestaat uit tenminste
de volgende rollen:
- Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg
- Hoofd Informatie (HIN)
De sectie Geneeskundige zorg kan eventueel worden uitgebreid met de
volgende functies:
- Hoofd Ondersteuning (HON)
- Hoofd Acute gezondheid
- Hoofd Publieke gezondheid
- Operationeel medewerker actiecentrum (OMAc)
- Liaisons van ketenpartners.
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Binnen de sectie Geneeskundige zorg in de crisisorganisatie worden alle
actiecentra aangestuurd door het Hoofd Ondersteuning. De ACGZ bepaalt de
omvang en de samenstelling van de stafsectie.
Hoofdprocessen

De GHOR coördineert de volgende 2 hoofdprocessen:
- Acute gezondheid
- Publieke gezondheid

Ondersteunende
processen

Daarnaast zijn er twee ondersteunende processen:
- Informatiemanagement
- Ondersteuning
- Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg is operationeel inzetbaar
binnen 45 minuten.
- Hoofd Informatie Geneeskundige Zorg is operationeel inzetbaar binnen 60
minuten

Opkomsttijd

5.3.3 Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg
- Deelnemen aan het ROT
Taken
- Functioneel leidinggeven van de sectie Geneeskundige Zorg
- Inrichten en uitvoeren van het besluitvormingsproces gericht op de
multidisciplinaire samenwerking
- Opstellen en uitbrengen van adviezen
- De ACGZ is aangewezen door de Directeur Publieke Gezondheid (DPG) als
Bevoegdheden
het daartoe bevoegde gezag. De ACGZ heeft het mandaat van de DPG om
de processen binnen de geneeskundige hulpverlening aan de sturen en de
benodigde opdrachten te geven en uit te laten voeren.
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5.4 Organisatie en taken Politiezorg
Binnen de hoofdstructuur worden voor de Politiezorg twee aansturende teams of
functies onderscheiden: de OvD Politiezorg in het CoPI en een sectie Politiezorg
als onderdeel van het Regionaal Operationeel Team (ROT). De organisatie
bestaat uit een Staf Grootschalig en Bijzonder Optreden (SGBO), oftewel de
sectie Politiezorg met aan het hoofd daarvan een Algemeen Commandant
Politiezorg.

Hiërarchische
structuur

Interventie

Opsporingsexpertise

Informatie

Opsporing

Handhaven en Netwerken

Bewaken en Beveiligen

Mobiliteit

Sectie Politiezorg (ROT)

Ordehandhaving

Inleiding

Ondersteuning

Officier van Dienst Politiezorg
(CoPI)

5.4.1 Officier van Dienst Politiezorg
Inleiding
De Officier van Dienst Politiezorg is in een GRIP 1 situatie de hoogst
leidinggevende op het terrein van de Politiezorg. In die hoedanigheid is de OvD
Politiezorg lid van het CoPI. Bij verdere opschaling vervult de OvD Politiezorg
een meer coördinerende rol over de politiezorg processen in het taakgebied van
het CoPI.
Taken

De kerntaken van de OvD Politiezorg zijn:
- Deelnemen aan het CoPI
- Zorgdragen voor de opstart en leiding van de politieprocessen en de
functionarissen vallend binnen het taakgebied van het CoPI
- Coördineren van de multidisciplinaire samenwerking (CoPI)

Opkomsttijd

De OvD Politiezorg start binnen 30 met de uitvoering van zijn of haar taken in
het CoPI (afhankelijk van de opkomstlocatie)

5.4.2 Sectie Politiezorg ROT
De sectie Politiezorg is onderdeel van het ROT en levert een bijdrage aan de
Inleiding
taken van het ROT.
Samenstelling

De samenstelling van de sectie Politiezorg wordt bepaald door de Algemeen
Commandant Politiezorg en bestaat uit tenminste de volgende rollen:
- Algemeen Commandant Politiezorg
- Hoofd Ordehandhaving
- Hoofd Opsporing
- Hoofd Informatie
- Hoofd Ondersteuning / Resources
De Sectie Politiezorg kan eventueel worden uitgebreid met de volgende functies:
- Hoofd Bewaken en Beveiligen
- Hoofd Mobiliteit
- Hoofd Handhaven Netwerken
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Hoofdprocessen

Ondersteunende
processen
Opkomsttijd

- Hoofd Opsporingsexpertise
Hoofd Interventie
De politie voert de volgende 7 hoofdprocessen uit:
- Mobiliteit
- Bewaken en beveiligen
- Ordehandhaving
- Handhaven netwerken
- Opsporing
- Opsporingsexpertise
- Interventie
Daarnaast zijn er twee ondersteunende processen:
- Informatiemanagement
- Ondersteuning
- Algemeen Commandant Politiezorg is operationeel inzetbaar binnen 45
minuten.

5.4.3 Algemeen Commandant Politiezorg
- Deelnemen aan het ROT
Taken
- Aansturen van de sectie Politiezorg
- Zorg dragen voor de organisatie en de uitvoering van de politietaken
- Zorg dragen voor de afstemming met de vertegenwoordiger van de politie in
het CoPI en (R)BT en het Actiecentrum politie
- Bevoegd tot het inzetten van de Politiezorgprocessen
Bevoegdheden
- Bevoegd om dwingende aanwijzingen te geven over de wijze en inzet van de
Politiezorgprocessen
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5.5 Organisatie en taken Informatiemanagement
Inleiding

Informatiemanagement tijdens een crisissituatie is een cyclisch proces van het
effectief en efficiënt organiseren van de informatievoorziening tussen de
verschillende onderdelen en actoren binnen de crisisorganisatie. Het
informatiemanagement - ten behoeve van de hoofdstructuur crisisbeheersing - is
gebaseerd op het concept van netcentrisch werken, waarbij een geïntegreerd,
interactief netwerk van besluitvormers, informatieleveranciers en eenheden op
hetzelfde moment over dezelfde (feitelijke) informatie kan beschikken. Hiermee
kan een ieder binnen de crisisorganisatie op zijn niveau sneller en efficiënter
leidinggeven, afstemmen, controleren en bijsturen.
Voor een uitgebreide beschrijving van informatiemanagement wordt verwezen
naar het landelijke referentiekader ‘Netcentrische Crisisbeheersing’.

Opbouw regionaal
beeld

Elk onderdeel binnen de hoofdstructuur van de crisisorganisatie houdt een eigen
beeld bij in het Landelijk Crisismanagement Systeem (LCMS), dat bijdraagt aan
één totaalbeeld. Het totaalbeeld omvat het totaal van alle beelden en is
opgebouwd uit een situatiebeeld en een aantal eigen beelden.

Eigen beeld Liaison

Eigen beeld Communicatie

Eigen beeld GHOR

Eigen beeld Politie

Eigen beeld Brandweer

Eigen beeld Bevolkingszorg

Eigen beeld (R)BT

Eigen beeld ROT

Eigen beeld CoPI

Eigen beeld GMK

Regionaal totaalbeeld

Situatiebeeld

Het situatiebeeld is het centrale onderdeel van het totaalbeeld. Het
situatiebeeld is een voor alle betrokken partijen beschikbare actuele en
geverifieerde samenvatting van het incident. Het geeft in één oogopslag een
actueel beeld; huidige feiten, verwachtingen, (mogelijke) gevolgen inclusief de
actoren en de bestrijding. Doel van het situatiebeeld is om het proces van leiding
& coördinatie te ondersteunen met een eenduidig beeld.
Wanneer er een incident plaatsvindt dat meer dan regionale impact heeft, kan er
door het Landelijk Operationeel Coördinatie Centrum (LOCC) en het Nationaal
Crisiscentrum (NCC) - ter ondersteuning van de veiligheidsregio’s - een
landelijk beeld worden gecreëerd. Dit beeld wordt door het ROT gemonitord en
waar nodig verwerkt in het regionale totaalbeeld.
Geo data

Een overzichtelijk geografische plot maakt onderdeel uit van het totaalbeeld. Op
verschillende niveau’s (CoPI en ROT) wordt geo informatie (plot) toegevoegd
aan het totaalbeeld. Doordat vanuit de verschillende niveau’s in hetzelfde plot
wordt gewerkt, is de geo informatie gedeeld met de andere teams in de
hoofdstructuur crisisbeheersing VRHM. Voor de geo informatie geldt dezelfde
regiefunctie zoals hieronder beschreven.
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Regie

Een regiefunctie is nodig om te zorgen dat het beeld (tekst en plot) niet alleen
goed leesbaar en begrijpelijk is, maar ook integer en waar mogelijk gevalideerd.
De regie over het totaalbeeld wordt, afhankelijk van de GRIP-fase, gevoerd door
de gemeenschappelijke meldkamer, het CoPI of het ROT. In deze teams is de
CaCo/ informatiemanager verantwoordelijk voor de regie op het totaalbeeld.
In onderstaand schema is aangegeven waar de regie wordt belegd afhankelijk
van het opschalingsniveau.

De werkafspraken aangaande de netcentrische werkwijze bij GRIP 5 en GRIP
Rijk worden - bij de oplevering van deze versie van het Regionaal Crisisplan - op
landelijk niveau nog nader uitgewerkt.
Beschrijving functies

In onderstaand schema wordt een overzicht van bij het informatieproces
betrokken teams en functionarissen gegeven. Daarbij wordt aangegeven wat de
rol is.
Team
Functionaris
Rol i.h.k.v. proces
informatievoorziening
- Opstellen en actualiseren
GMK
CaCo
meldkamerbeeld (tevens startbeeld)

- Regie voeren over totaalbeeld in GRIP 1

CoPI

Informatiemanager
CoPI (IM CoPI)

Plotter CoPI

-

Logistiek
medewerker

-

totdat de IM CoPI de regie overneemt
Bijhouden eigen beeld
Monitoren situatiebeeld
Monitoren landelijk beeld
Opstellen en actualiseren eigen beeld
CoPI
Regie voeren over totaalbeeld in GRIP 1
Presenteren situatiebeeld
Monitoren situatiebeeld vanaf GRIP 2
Adviseren leider CoPI
Bewaken actie- en besluitenlijst CoPI
Visualiseren lokale geografische
informatie
Uitvoeren omgevingsanalyse
Namens de IM CoPI regie voeren over
de geografische informatie in LCMS Plot
Verzamelen van informatie (incl. foto’s)
t.b.v. beeldvorming.
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ROT

Informatiemanager
ROT (IM ROT)

- Presenteren situatiebeeld
- Leidinggeven aan de sectie IM ROT
- Adviseren operationeel leider (ook buiten
opschaling)

- Bewaken actie- en besluitenlijst ROT
- Regie voeren op totaalbeeld vanaf GRIP
2

Informatiecoördinator
ROT (IC ROT)

BT

- Opstellen en actualiseren eigen beeld
ROT

- Regie voeren op totaalbeeld vanaf GRIP

Plotter ROT

-

Secretaris

-

Informatiemanager
BT (IM BT)

-

TBZ

Actiecentra
Secties
ROT

Informatiecoördinator
TBZ (IC TBZ)

-

Informatiecoördinator
(IC)
Staffunctionarissen

-

-

2 (in opdracht van IM ROT)
Monitoren landelijk beeld
Samenstellen geografisch beeld (plot).
Uitvoeren van een omgevingsanalyse.
Namens de IM CoPI regie voeren over
de geografische informatie in LCMS Plot
Opstellen besluitenlijst ROT
Ondersteunende werkzaamheden t.b.v.
sectie IM ROT
In samenwerking met voorzitter agenda
van BT voorbereiden
Presenteren van het situatiebeeld incl.
opdrachten en vragen vanuit ROT
Direct delen van informatie betreffende
acute besluiten
Beschikbaar stellen van besluitenlijst
(R)BT
In samenwerking met voorzitter agenda
van TBZ voorbereiden
Delen van uitkomsten/knelpunten van
mono processen, behalve proces
crisiscommunicatie
Opstellen en actualiseren desbetreffende
onderdeel van ‘eigen beeld’

- Opstellen en actualiseren eigen beeld
- Monitoren situatiebeeld
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6 Bronvermelding
Voor de opbouw en de inhoud van het RCP is gebruik gemaakt van diverse bronnen. Onderstaande
lijst is een opsomming van de belangrijkste bronnen.
1. Wet veiligheidsregio’s
2. Besluit veiligheidsregio’s
3. Referentiekader Regionaal Crisisplan 2009
4. Nationaal Handboek Crisisbesluitvorming (versie 26-04-2013)
5. Referentiekader Netcentrisch Werken (versie 1.0.2 d.d. 29-09 -2012)
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Bijlage 1 GRIP schema en toelichting
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Bijlage 2 Leiding en Coördinatie en informatieproducten

De bijlage bestaat uit de volgende onderdelen:
Deel A: Inleiding en beschrijving sturend proces
Deel B: Aandachtspuntenkaart per team (CoPI, ROT, (R)BT)
Deel C: Multidisciplinair termenoverzicht
Deel D: Schematisch overzicht informatiebehoeften
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Deel A: Inleiding en beschrijving sturen proces
Doelstelling
In dit deel van het Regionaal Crisisplan Hollands Midden worden de volgende zaken beschreven:
A. Een uitwerking van het proces Leiding en Coördinatie binnen de hoofdstructuur van
Crisisbeheersing;
B. Een overzicht van informatiethema´s die per proces noodzakelijk zijn om het proces goed te
kunnen uitvoeren en informatiethema´s die ten behoeve van andere processen opgeleverd moeten
worden. Hiermee is de onderlinge informatiebehoefte tussen disciplines inzichtelijk gemaakt en
kunnen deze worden verwerkt in de procesbeschrijvingen per kolom.
C. Een multidisciplinair termenoverzicht waarin de belangrijkste informatiethema´s zijn beschreven.
D. Praktische aandachtspuntenkaarten op operationeel, tactisch en strategisch niveau.
Met bovengenoemde beschrijvingen wordt het volgende beoogd:
• Duidelijkheid over welke informatie vanuit een bepaald proces opgeleverd moet worden, zodat
andere processen op de juiste wijze ingericht en aangestuurd kunnen worden.
• Crisisfunctionarissen krijgen meer inzicht in de informatie die zij multidisciplinair moeten delen
met anderen. Hierdoor zijn zij beter in staat om proactief met informatie om te gaan, wat de
gezamenlijke beeldvorming en besluitvorming ten goede komt.
• Het totaaloverzicht aan informatieproducten zorgt ervoor dat de sectie Informatiemanagement
beter in staat is om regie te voeren op het informatieproces.
• Doordat de definities eenduidig worden vastgesteld, wordt begripsverwarring voorkomen en kan
een multidisciplinair totaalbeeld efficiënter tot stand komen. De crisisfunctionarissen worden beter
in staat gesteld om ¨dezelfde taal¨ te spreken.
Het procesmodel ‘sturen rampenbestrijding en crisisbeheersing’
Het doel van het proces “Sturen rampenbestrijding en crisisbeheersing” is te bereiken dat de
multidisciplinaire bestrijding van een ramp- of crisissituatie zo effectief mogelijk gestuurd wordt.
Dit proces zorgt ervoor dat er een optimale strategie gekozen wordt en dat een passende aanpak
voor die strategie ontwikkeld en uitgezet wordt.
Via terugkoppelingen (informerend en sturend) wordt de bestrijding gestuurd, totdat de situatie weer
normaal is geworden. Onderstaand schema geeft dit generieke, voor elk team en voor elk proces
toepasbare proces op hoofdlijnen weer.
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Toelichting
Dit proces wordt uitgevoerd in opgeschaalde, multidisciplinaire situaties. Het start dan ook met de
alarmering. Op basis van een vergelijking van de actuele situatie, onder meer op basis van het
beschikbare totaalbeeld, met eerder ontworpen plannen en scenario’s wordt in het proces
‘(bestrijdings)strategie bepalen’ beoordeeld in hoeverre er afwijkingen nodig zijn op de eerdere
planvorming. Hieruit vloeit een (nieuwe) strategie voort, waarin aangegeven wordt wat er bereikt moet
worden (te realiseren prestaties) en wat daarbij de beleids- en tolerantiegrenzen zijn.
In het proces “Aanpak bepalen” wordt onderzocht hoe deze strategie het beste multidisciplinair
uitgevoerd kan worden. De hieruit voortvloeiende keuze leidt tot een multidisciplinair inzetplan, waarin
8
beschikbare capaciteit(en) – in samenhang – worden gekoppeld aan te realiseren resultaten.
Het inzetplan wordt in het proces ‘Werk verdelen’ vertaald in concrete inzetopdrachten naar de
uitvoerende en ondersteunende processen, die uitgevoerd worden door de betrokken
taakorganisaties / CoPI’s. Daarnaast wordt in dit proces de voortgang van de uitvoering en
ondersteuning bewaakt.
Het proces kent twee soorten terugkoppelconstructies. Allereerst is er de informerende
terugkoppeling, waarin de voortgang gecommuniceerd wordt. Deze maakt onderdeel uit van het
totaalbeeld. Bij het ontwerp van het proces zijn hiervoor dan ook geen afzonderlijke
informatieproducten gedefinieerd. De regelende terugkoppelingen zijn wel als informatieproduct
opgenomen, omdat deze een wezenlijk onderdeel van de stuurcyclus uitmaken (‘Strategieadvies’ en
‘Inzetadvies’). Ook de ‘afwijkingsinformatie’ wordt beschouwd als een regelende terugkoppeling.
Deze afwijkingsinformatie vanuit de uitvoerende processen - en het eventueel signaleren van trends
vanuit het ondersteunende proces 'informatiemanagement' - maakt deel uit van het totaalbeeld; de
voor de besturing benodigde informatie is in dit deel wel gespecificeerd.
Besluitvormingsstructuur BOB
Bovenstaand sturingsproces is generiek en kan worden ingepast in de stappen die binnen de
verschillende crisisteams worden doorlopen ten behoeve van de crisisbesluitvorming. Dit is de
zogenaamde BOB structuur. Het BOB - proces verschaft structuur aan het overleg. In het BOB proces wordt het overleg in drie fases ingedeeld: De beeldvormende fase, de oordeelsvormende fase
en de besluitvormende fase. Om het overleg gestructureerd te laten verlopen, zal elke fase expliciet
moeten worden doorlopen. Schematisch ziet dat er als volgt uit:

8 Onder capaciteit wordt hier verstaan: de personele, facilitaire en informatievoorzieningen.
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Toelichting
Beeldvorming
In de beeldvormende fase wordt het incident, de crisis of ramp en de doelstelling van het overleg
gedefinieerd, zodat voor ieder duidelijk is wat het overleg moet opleveren. In deze fase dienen
deelnemers zich te beperken tot het stellen van verhelderende vragen om de beeldvorming te
completeren. Wat is er voor mij als deelnemer nog onduidelijk en welke informatie heb ik nog nodig
om na afsluiting van deze fase na te kunnen denken over mogelijke oplossingen? Aan het einde van
deze fase heeft iedereen een eenduidig beeld van het incident.
Oordeelsvorming (prioriteiten & prognoses)
De oordeelsvormende fase is erop gericht om beslispunten, knelpunten en dilemma´s (prioriteiten)
aan te dragen en scenario´s met de daarbij behorende consequenties (prognose) te benoemen.
Deze fase valt te onderscheiden in een aanloopfase waarin zonder discussie kort en bondig de
mogelijke oplossingen en bijbehorende consequenties worden genoemd, gevolgd door een
discussiefase waarin afwegingen worden gemaakt en consequenties nader worden besproken.
Als overgang naar de Besluitvormende fase vindt een selectie van mogelijke oplossingen (mogelijke
wijzen van optreden) plaats die bruikbaar zijn en waarover een besluit genomen dient te worden. In
deze fase wordt een inzetstrategie en een plan van aanpak geformuleerd.
Besluitvorming
De besluitvormende fase richt zich op het nemen van het besluit. Hiervoor kan zo nodig een
criteria/beslismatrix gebruikt worden waarbij een (af-)weging van argumenten een te nemen besluit
kan onderbouwen. Na het nemen van het besluit wordt: wie, wat, waar, wanneer en hoe ingevuld. De
wijze waarop de uitvoering van het besluit wordt bewaakt, geëvalueerd en er zo nodig bijgestuurd, is
het sluitstuk van het BOB-proces.
Om de besluitvormingscyclus te voltooien en het cyclische proces te benadrukken, waarbij er continu
voortgans- en afwijkingsinformatie wordt aangeleverd, worden de volgende stappen aan de BOB
strucutuur toegevoegd:
- Opdrachtverstrekking
- Controle op de voortgang
Bovengenoemd proces vormt de basis voor het besluitvormingsproces op zowel operationeel,
tactisch als strategisch niveau, en vormt derhalve de basis voor de standaard agenda in elk team.

Deel B Aandachtspuntenkaarten per team (CoPI, ROT, (R)BT)
In dit onderdeel wordt aan de hand van het beschreven sturende proces binnen crisisbeheersing
beschreven, wat per team per processtap de relevante informatiethema´s zijn. Door de schematische
weergave biedt dit in een oogopslag een overzicht van de belangrijke processtappen en thema´s. De
kaarten zijn met name bedoeld als praktische handreiking, dit betekent niet dat de thema´s
puntsgewijs moeten worden besproken.
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Aandachtspuntenkaart CoPI (Versie 12 maart 2015)
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Aandachtspuntenkaart ROT (Versie 12 maart 2015)
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Aandachtspuntenkaart (R)BT (Versie 12 maart 2015)

11 juni 2015
150306 RCP Veiligheidsregio Hollands Midden Deel 1 Veiligheidsregio Hollands Midden Deel 1

Pagina 43

Deel C Multidisciplinair termenoverzicht
Doelgroep en doel
Dit overzicht van alle multidisciplinaire termen is bedoeld als naslagwerk voor alle operationele
crisisfunctionarissen in de Veiligheidsregio Hollands Midden. Het doel van dit overzicht is dat alle
functionarissen/ kolommen een eenduidige definitie hanteren van de termen die gezamenlijk gebruikt
worden. Op deze manier neemt de kans op onderlinge communicatiestoringen af, wat vervolgens het
besluitvormingsproces ten goede komt.
Algemeen overzicht incident X
In onderstaande afbeelding is schematisch een incident weergegeven. In de afbeelding wordt
overzichtelijk weergegeven met welke aspecten een crisisfunctionaris rekening dient te houden bij
een dergelijk incident. In de rest van dit document wordt nader ingegaan op deze en andere
aspecten.
Omgevingsbeeld

VEILIG GEBIED (COLD-zone)

Mobiliteitsplan

ONVEILIG GEBIED
(WARM-zone)

Eerste
opvanglocatie

Definitieve
opvanglocatie

(regie: Politie)

(regie: Gemeente)

Gewondennest

Ziekenhuis

INCIDENT

Huisartsenpost
(HAP)

INZETGEBIED
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Slachtofferbeeld

(HOT-zone)

Termen in informatieproducten ‘Beeldvorming’
1. Incident
Korte omschrijving van het incident
- Oorzaak (naar gevolg)
- Actuele situatie
- Actuele bestrijdingstactiek
2. Omgeving
Object- en omgevingsinformatie
Ontsluiten en interpreteren van data die van toepassing is op de bij het incident betrokken objecten of
omgeving. Dit bestaat uit preparatieve data die in de koude fase ontwikkeld is en zoveel mogelijk
gekoppeld is binnen LCMS.
(Preparatieve) informatie
Infrastructuur
- Wegen
- Spoor
- Buisleidingen
Objecten
- Geneeskundige instellingen
- Objecten met bijzondere gevaren
- Objecten met kwetsbare groepen

Bronsysteem
- Risicokaart

Vitale infrastructuur
Bevolkingszorg
- Aantal bewoners
- Bevolkingssamenstelling in een specifiek
gebied
- Adresgegevens
- Persoonsgegevens
- Evenementen

Risicokaart

- Risicokaart
- GHOR4all
- GBA

- GBA/ BAG registratie
- Evenementenkalender

Kwetsbare objecten
• woningen, woonschepen en woonwagens;
• gebouwen bestemd voor het verblijf van minderjarigen, ouderen, zieken of gehandicapten
(ziekenhuizen, verpleeghuizen, scholen etc.);
• gebouwen waarin grote aantallen personen aanwezig zijn (kantoorgebouwen, hotels,
winkelcentra etc.);
• kampeer- en andere recreatieterreinen.
Kwetsbare personen
Personen / groepen die onvoldoende zelfredzaam zijn door bijvoorbeeld:
• een lichamelijke beperking;
• een verstandelijke beperking.
Evenement
Een georganiseerde activiteit die gedurende een korte periode relatief veel bezoekers trekt.
Vitale infrastructuur
Ketens van vergelijkbare partijen waarvan het vanuit maatschappelijk oogpunt cruciaal is dat zij
blijven functioneren:
1. Chemische en nucleaire industrie
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Drinkwatersector (drinkwatervoorziening)
Energiesector (elektriciteit, aardgas en olie)
Financiële sector (betalingsdiensten, financiële overdracht overheid)
Gezondheid (spoedeisende hulp, geneesmiddelen, vaccins, nucleaire geneeskunde)
Waterbeheer (beheren waterkwaliteit, keren en beheren waterkwantiteit)
Openbaar bestuur (diplomatieke communicatie, informatieverstrekking overheid, krijgsmacht)
Openbare Orde en Veiligheid (opsporing, handhaving, fysieke veiligheid)
Rechtsorde (rechtspraak, gevangeniswezen)
Telecommunicatie (telefonie, radio, satelliet, omroep, internet, post)
Transport (Hoofdwegen, vaarwegen, spoor, Mainport Schiphol, Mainport Rotterdam)
Voedsel(keten)

Netwerkanalyse
Analyse van de voor het incident geldende netwerk. Hieronder valt:
• Overzicht van relevante netwerkpartners
• Overzicht van relevante planvormen
• Scan van het bestuurlijk netwerk (o.b.v. bestuurlijke netwerkkaarten)
Plaats delict
Het door de politie afgezette gebied ter bescherming van sporen ten behoeve van het onderzoek. In
de acute fase kan deze zone door niet-politie functionarissen worden betreden, wanneer dat
noodzakelijk is voor het optreden in de acute fase. Politie geeft aandachtspunten ten aanzien van het
betreden plaats delict weer.
3. Risico’s / gevaren
Veilig/ onveilig gebied
Bepaal bij elk incident het veilig en onveilig gebied voor hulpverleners (met/ zonder persoonlijke
beschermingsmiddelen), burgers en slachtoffers.
Bij ongevallen met gevaarlijke stoffen kan gesproken worden over een ¨hot, warm en cold zone¨:
1. Hot zone: Dit is het brongebied wat tot minimaal 25 meter bovenwinds doorloopt. Dit gebied is
alleen toegankelijk voor de brandweer in de door hun te bepalen beschermingsmaatregelen.
2. Warm zone: In dit gebied mogen ook andere hulpverleners komen, mits zij indien nodig passende
beschermingsmaatregelen hebben genomen (bijv. handschoenen, oog- en adembescherming).
3. Cold zone: Dit is het veilige gebied waar iedereen zonder beschermingsmiddelen mag komen.

Ontruimen/ evacueren
• Ontruimen is de bevolking voor een korte tijd, op advies van de operationele diensten, hun
verblijfplaats laten verlaten (politie/ brandweer kunnen bij dringend gevaar besluiten tot
ontruiming).
• Evacueren betreft het op last van de overheid verplaatsen van groepen personen en/of
dieren in Nederland. Onder evacuatie wordt ook begrepen de registratie,
(vervoers)begeleiding, opneming, verzorging, (voorbereiding van) terugkeer van (groepen)
personen naar hun woning en nazorg (procesverantwoordelijkheid ligt bij de gemeente).
Gemeentelijke noodbevoegdheden
In het geval dat de reguliere bevoegdheden ontoereikend om de openbare orde te handhaven /
gevaar te beperken, is de burgemeester bevoegd bepaalde gemeentelijke noodbevoegdheden
(noodbevel/ noodverordening) te hanteren. Het gebruik van deze noodbevoegdheden door de
gemeente is toegestaan bij:
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• (dreigende) oproerige beweging;
• (dreiging) van andere ernstige wanordelijkheden;
• (dreigende) rampen of crisis;
• ernstige vrees voor het ontstaan van rampen of crisis.
Een noodverordening is gericht aan een grote groep en is vaak van langere duur. Het schenden van
de verordening is een overtreding.
Een noodbevel is zwaarder en richt zich specifiek op één of enkele personen. Overtreding van een
noodbevel is een misdrijf.
Meteo
Inzichtelijk maken wat de actuele weersituatie is in zowel het bron- en effectgebied. Daarnaast
inzichtelijk maken wat de weersverwachting is voor beide gebieden. Op basis van de verwachtingen
kunnen de scenario’s voor zowel het bron- en effectgebied aangepast worden. Bij het opstellen van
de weersituatie dient met de volgende parameters rekening gehouden te worden:
• Windrichting (uit welke richting de wind komt)
• Windkracht
• Temperatuur
• Neerslag
Gevaarlijke stof
Wanneer er een gevaarlijke stof betrokken is bij een incident, zal de volgende informatie moeten
worden verzameld (zie o.a. ERIC kaartenboek):
• UN-nummer (stof identificatienummer)
• GEVI-nummer (geeft informatie over de kenmerken en de gevaren van een stof)
• Stofnaam
• Kenmerken (giftig/bijtend/ explosief etc.)
• Gevaren
• Advies persoonlijke bescherming
• Aandachtspunten bronbestrijding
• Eerste hulp/ zelfontsmetting
• Handelingsperspectief bevolking
• Aandachtspunten Milieu
• Voorzorgsmaatregelen bij opruimen
• Ontsmetting mens en dier
• Ontsmetten infrastructuur
• Behoefte aan bijzondere resources (handjes, hersenen, hulpmiddelen)
• Nazorg eigen personeel (bijv. registratie)
• Verspreidingsgebied
4. Getroffenen
Slachtofferbeeld
Definitie slachtoffer: degene die – al dan niet gewond of overleden – in het brongebied wordt
aangetroffen dan wel degene die verbleef op de locatie waar het incident zich heeft voorgedaan en
die het brongebied is ontvlucht.
Gewonden:
• T1 Onmiddellijk medische hulp, voor personen die zonder die hulp niet zullen overleven in
verband met obstructie van de ademwegen, stoornissen van de ademhaling of problemen
met de circulatie.
• T2 Personen die wel kunnen wachten maar continu gemonitord moeten worden op
ademhaling, circulatie en acute problemen.
• T3 Patiënten die kunnen wachten omdat ze geen problemen met ademweg, ademhaling en
circulatie hebben en die weinig tot geen kans op infectie of invaliditeit hebben.
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•

T4 Slachtoffers die in de gegeven situatie niet gered kunnen worden doordat de ademweg
niet vrijgemaakt kan worden, de ademhaling of circulatie niet op gang gebracht kunnen
worden, bloedingen niet gestopt kunnen worden of shock niet bestreden kan worden.

Betrokkenen:
• Evacuee: Persoon die om veiligheidsredenen of gezondheidsredenen elders is
ondergebracht.
• Ooggetuige: Persoon die iets gezien of gehoord heeft van het incident (en mogelijk nazorg
behoeft of opsporingsinformatie heeft)
• Verwante: Persoon met een relatie tot een (vermeend) slachtoffer (en die geïnformeerd wil
worden over het desbetreffende slachtoffer).
• Gedupeerde: Persoon die materiële en/of geestelijke schade lijdt.
• Vermiste: Persoon van wie een verwant denkt dat hij/zij betrokken is bij een (grootschalig)
incident en ook als zodanig is aangemeld bij de verantwoordelijke overheidsorganisatie.
Locatie
Aard
Getroffenen (niet gewond)
T1 (acuut levensgevaar)
T2 (dreigend levensgevaar)
T3 (niet levensbedreigend)
Overleden
Vermist
Totaal
Waarvan vervoerd naar ziekenhuis/
opvanglocatie/ huis

Incident
gebied

Eerste
opvang

Gewonden
Nest

Overigen

Bijzonderheden: (niet-zelfredzamen, kinderen, bijzondere groep/ nationaliteit, bijzondere behoeften
ten aanzien van het Proces Opvangen en Verzorgen)
Overige informatie:
• Totaal aantal aanwezigen/ betrokkenen in brongebied
• Inventarisatie kwetsbare personen/ groepen/ instellingen (niet-zelfredzamen)
e
• Locatie gewondennest, 1 opvang, definitieve opvang
• Beschrijving proces verplaatsing getroffenen naar opvanglocatie, inclusief rolverdeling (wie
vangt waar op, wie registreert waar en wie regelt vervoer)
Toelichting:
Begin: 1e schatting mogelijk aantal getroffenen. Daarna steeds verder verfijnen wanneer bekend:
Aantal doden, gewonden per triagecategorie en te redden personen. Daarbij aangeven of het getallen
betreft van incidentlocatie of vervoerden (inclusief namen ziekenhuizen waarnaar is vervoerd). Het
betreft een geconsolideerd beeld op basis van informatie van alle disciplines. Onzekerheden in
aantallen slachtoffers dienen expliciet te worden gemaakt.
Opvanglocatie
Eerste opvang wordt in de (directe) nabijheid van het incident gezocht. Bij een langdurig incident
neemt de gemeente de opvang over. Hiervoor zijn meerdere mogelijkheden: stimuleren van
betrokkenen opvang bij familie en vrienden te zoeken, regelen van een hotel of een andere definitieve
opvanglocatie
Gewondennest
Een gewondennest is een locatie waar gewonden van een (groot) incident verzameld worden en
(eerste) medische hulp krijgen. Een gewondennest kan spontaan ontstaan op een plek waar
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gewonden zich na een ongeval (relatief) veilig voelen. De professionele medische hulpverlening zal
na aankomst in een rampgebied in overleg met de brandweer en politie één of meerdere
gewondennesten opzetten op een veilige locatie. Wanneer beschikbaar zal hier bijvoorbeeld een
schoolgebouw of sportzaal voor worden gebruikt. Indien nodig worden de gewonden vanuit de
gewondennesten overgebracht naar een ziekenhuis.
Registratie
Om overzichtelijk te krijgen hoeveel getroffenen (slachtoffers en getroffenen) er zijn, wat het lot van
deze personen is en waar deze personen zich bevinden, dient een slachtofferbeeld opgesteld te
worden. Door middel van registratie van alle slachtoffers (opvanglocatie, ziekenhuizen,
huisartsenpost etc.) ontstaat het slachtofferbeeld en kunnen familieleden, kennissen en autoriteiten
worden geïnformeerd over de identiteit en de verblijfplaats van de getroffenen. Bovendien kan met
het slachtofferbeeld de media geïnformeerd worden over het aantal slachtoffers. Nieuwe trend in
bevolkingszorg is dat alleen geregistreerd wordt als in de nafase de gegevens van de mensen nodig
is.
5. Verkeerscirculatie
Verkeerscirculatieplan
In verband met de aanvoer van materieel en de afvoer van gewonden en betrokkenen, is het van
groot belang een goede verkeerscirculatie op te starten. De politie stelt een verkeerscirculatieplan op.
Met dit plan wordt het verkeer in de omgeving geregeld, waarmee grote verkeersstromen rondom het
getroffen gebied worden weggehouden. Bij het opstellen van een verkeerscirculatieplan dient men
minimaal rekening te houden met:
• de grens tussen het veilige en onveilige gebied;
• het werkgebied van de hulpdiensten;
• de aan- en afvoerroutes van de verschillende hulpdiensten;
• de slangenwegen van de brandweer.
6. Communicatie
Mediabeeld
Inzichtelijk maken welke informatie over het incident via de diverse media wordt verspreid en tevens
inzichtelijk maken aan welke informatie de media/ burger behoefte heeft. Op basis van deze
inventarisatie kan de boodschap naar de media aangepast worden, zodat bijvoorbeeld onjuistheden
in eerdere berichten worden weggenomen en de burger de informatie krijgt waaraan men behoefte
heeft.
Handelingsperspectief
Indien van de burger een bepaalde handeling/ actie wordt verwacht, kan in een bericht naar de
burger een handelingsperspectief worden meegegeven. In dit bericht dient dan naar voren te komen
wat burgers moeten doen en hoeveel tijd ze hebben om tot actie over te gaan. Het handelingsadvies
bevat:
• concrete gedragsrichtlijnen;
• eenduidige, begrijpelijke en tijdige communicatie;
• en sluit aan bij de beleving (informatiebehoefte) van de burger.
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Termen informatieproducten ‘Oordeelsvorming’
Inzetgebied CoPI & ROT
Bron- en effectgebied
De scheiding tussen het bron- en effectgebied wordt niet per definitie geografisch bepaald, maar op
basis van het aantal verschillende ‘klussen’ en in hoeverre deze operationeel of tactisch van aard zijn.
Tussen de Leider CoPI en de Leider ROT wordt een afspraak gemaakt voor welk gebied de Leider
CoPI verantwoordelijk is: dit wordt het brongebied. Het overige gebied wordt het effectgebied
genoemd, daar is het ROT verantwoordelijk voor. Indien het CoPI niet alle operationele klussen kan
aansturen, dan betekent dit dat het inzetgebied wordt opgesplitst en het ROT een tweede CoPI inzet.
Prognose
Een inschatting van de situatie over x uur, waarbij uitgegaan wordt van een lineaire ontwikkeling
(geen bijzondere veranderingen in de situatie).
Scenario analyse
Het verkennen van verschillende mogelijke richtingen waarop het incident zich voltrekt. Op basis
hiervan kan de crisisorganisatie zich voorbereiden op mogelijke gebeurtenissen en daar de
inzetstrategie op afstemmen.
Inzetstrategie
Het bepalen wat er moet worden bereikt en welke beleids- en tolerantiegrenzen in acht genomen
moeten worden.
Plan van aanpak
Het bepalen van de efficiënte en veilige aanpak en daarmee de wijze waarop de inzetstrategie moet
worden gerealiseerd.

Termen informatieproducten ‘Besluitvorming’
SMART
Formuleer heldere besluiten en acties die SMART zijn:
- Specifiek: besluit/ actie moet concreet zijn
- Meetbaar: specifieke doel kan omgezet worden in meetbare handelingen
- Acceptabel: besluit/ actie moet acceptabel zijn
- Realistisch: besluit/ actie moet haalbaar zijn
- Tijdgebonden: wanneer moet de actie uitgevoerd worden/ zijn?
Resources
- Personele voorzieningen voor incidentbestrijding
- Facilitaire voorzieningen voor incidentbestrijding
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Deel D Schema informatieproducten per proces
Bevolkingszorg
Proces

Deelproces

Informatieproduct
Input

Crisiscommunicatie

- Analyse & Advies
- Strategisch
communicatie advies

Output
- Omgevingsanalyse: Inventarisatie van de informatiebehoefte

- mediabeeld

- Advies communicatieaanpak: accenten op specifieke doelen /
doelgroepen / middelen / boodschappen / bijdragen burgemeester
aan openbare optredens (betekenisgeving).

- pers- en publieksvragen

- Strategisch communicatieplan
Persvoorlichting en
Publieksvoorlichting

- Operationele woordvoering (Voorlichter CoPI).

Communicatieboodschap vanuit
hulpdiensten:

Producten
- Persverklaring, persbericht, persconferentie

- Oorzaak - situatie - prognose
- Welke info mag wel/ niet gedeeld worden
- Handelingsperspectief
- Advies over gezondheidskundige en
geneeskundige aspecten (GHOR)
- Informatie over aantallen slachtoffers
(GHOR)

Teksten:
- Twitterberichten
- persinformatie
- statements
- speeches
- berichten site
- Q&A´s

Inhoud
- Handelingsperspectief
- Informatievoorziening: feiten, omstandigheden, procesinformatie.
- Schadebeperking: veiligheidsrisico’s, maatregelen, gedragslijn.
- Betekenisgeving: wat betekent het incident voor de
samenleving?
- Informatiebronnen/ tel. nummers
- Inzet en officiële mededelingen Calamiteitenzender (bevestigen).
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Publieke Zorg

Evacuatie

<<specifieke uitwerking>>

Opvangen en verzorgen - Locatie eerste opvang

- Locatie opvanglocatie

- Opvangbehoefte (aantal, duur)

- Status opvanglocatie

- Doelgroepen (bijzondere behoeften, zoals
eten en psychosociale hulp)

- Aanvraag mensen en middelen (multi)

- Advies over het verstrekken van
medicijnen in een tijdelijke opvanglocatie

Hulpvraag aan GHOR:

- Advies over het beschikbaar krijgen van
tijdelijke huisvesting in verzorgingstehuizen
voor de opvang van slachtoffers

- over het bieden van geneeskundige verzorging en psychosociale
opvang in opvangcentra
- over het verstrekken van medicijnen in een tijdelijke
opvanglocatie
- over het beschikbaar krijgen van tijdelijke huisvesting in
verzorgingstehuizen voor de opvang van slachtoffers

Bijzondere uitvaartzorg

- Aantal overledenen
- moment van vrijgave dodelijke SO´s

- PvA uitvoering plechtigheid

- Advies over de begeleiding van naasten
en betrokkenen in hun rouwverwerking.
Nafase

Nafase

Omgevingszorg

- Milieubeheer
- Bouwbeheer
- Ruimtebeheer

Projectplan nafase
- Verspeidingsinformatie gevaarlijke stof/
bluswater

- Milieuadvies/ actieplan
- Bouwkundig advies/ actieplan

- Meetresultaten

- Ruimte advies/ actieplan

- Advies t.a.v. volksgezondheid

- Afzettingen door gemeente

- Advies over het inzamelen van besmette
waren en advies over geneeskundige
gevolgen bij het vrijkomen van gevaarlijke
stoffen

- Vrijgeven incidentlocatie
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- Getroffen/ te nemen maatregelen
(Salvage)
Informatie

Verwanteninformatie

- Slachtofferbeeld

Schade

- Gegevens slachtoffers

Back-office informatie

- Gegevens getroffenen

- Gemeenteloket / Callcenter operationeel
- Totaallijst met geregistreerde getroffenen en slachtoffers
- Totaallijst zoekvragen
- Schadedossiers

- Zoekvragen verwanten

- Informatie aan getroffenen over situatie, prognose en proces van
terugkeer

- Afbakening schadegebied

BAG/ GBA gegevens

- Gewonden lijst
- Dodenlijst

- Aantal betrokken personen bron- en effectgebied (Waaronder
aantal inwoners in het gebied)

- Eerste registratie (politie)

- Demografische samenstelling

- Informatieverzoeken (i.k.v. proces
informatie algemeen)

- bijzonderheden getroffen gebied/ kwetsbare opbjecten
- Persoons-, adres, objectgegevens op aanvraag

- Persoonsgegevens van door en in de
geneeskundige keten behandelde
slachtoffers (ook als deze overleden zijn
tijdens het vervoer of behandeling in een
ziekenhuis) (GHOR).
- Advies over het opstarten en faciliteren
van gezondheidsonderzoek bij rampen.
Ondersteuning

Bestuursondersteuning

- wet- en regelgeving

- bestuurlijk advies (financieel, juridisch, protocollair)

- protocollen

- specifiek (noodbevel/noodverordening)

- verzoekvraag noodbevel/noodverordening
Facilitaire
ondersteuning (niet
multi)
Brandweerzorg
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Proces

Informatieproduct
Input

Output

Bron- en emissie bestrijding

- Meteo gegevens

- Operationeel beeld

- Brandbestrijding

- Object- en omgevingsinfo:
o Bluswatervoorziening
o Kaartmateriaal (DBK) / plannen
o Infrastructuur
- Bouwkundig advies
- Sitrap eenheden ter plaatse +
afwijkingen

- Opschalingverzoek (GMK)

- Hulpverlening
- Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen
- Waterongevalbestrijding

- Bijstandsverzoek
- Prognose
- Inzetstrategie en gevolgen
- Advies over maatregelen in effectgebied
- Locatie slangenwegen
- Veilig/ onveilig gebied /schadecirkel

- Aan- en afvoerroutes

- Meetplan

- Veilig/ onveilig gebied

- Grafisch overzicht van veilig- en onveilig gebied (Acute veiligheid,
volksgezondheid en milieu) en per doelgroep (hulpverleners met/
zonder beschermingsmiddelen, bevolking)

(bij politiegerelateerd incident)

- Technische meetresultaten (input voor GAGS)

- Advies bestrijdingswijze

- prognose; ontwikkeling gevaarlijk gebied over x uur

- Bijzonderheden ¨plaats delict¨

- Aandachtspunten gevaarlijke stof
- Hoeveelheid en type gevaarlijke stof
- Instantane/ continue uitstroom
- Klachtenplot meldkamer
Redding/ Technische Hulpverlening

- aantal personen

- Bijdrage slachtofferbeeld (aantal vermiste/ te redden slachtoffers)

- Interregionaal Specialisme THV

- (vermoedelijke) locatie personen

- Aanvraag bijzondere resources (bijv. defensie/ USAR)

- USAR

- Geneeskundig advies ¨reddingswijze¨

- Reddingsbrigades

- Geneeskundig advies ¨prioritering bij
redding¨

Ontsmetting

- Aantal personen/ dieren

- Ontsmettingsplan inclusief afvoeren besmet materiaal

- Ontsmetten mens (hulpverlener en
burger)

- Aantal voertuigen

- (Ontsmettings)locaties

- Oppervlakte besmet gebied

- Overzicht aantal ontsmette personen, dieren, voertuigen en
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- Ontsmetten voertuigen
- Ontsmetten infrastructuur
Informatie

Ondersteuning
- Beheerder sirenenetwerk

- Geneeskundig advies en ondersteuning bij
ontsmetting en ontsmettingsmiddelen

oppervlakte

- Omvang incident

- Opschalingverzoek

- Omgeving incident

- Verzoek specialisme

- gedefinieerd gebied waar de sirenes
moeten afgaan

- overzicht van gealarmeerd gebied (o.a. input Communicatie)

- Verspreidingsinformatie gevaarlijke stof/ bluswater

- opdracht waarschuwen bevolking
- Ondersteuning en verzorging

- gewenste verzorging

- verzorgingsplan

- gewenste verbindingen

- verbindingsplan

Geneeskundige zorg
Proces

Informatieproduct
Input

Acute gezondheid
- Triage
- Behandelen
- Vervoeren

Output

- METHANE

- Geneeskundig advies ¨reddingswijze¨

-Situatiebeeld

- Geneeskundig advies ¨prioritering bij redding¨

- Veilig- onveilig gebied

- Bijdrage Slachtofferbeeld (T1,T2,T3)

- begidsingsplan

- Locatie gewondennest
- Verzoek begidsen voertuigen
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Publieke Gezondheid
- Bevorderen natuurlijk herstel
- Signaleren, doorverwijzen en zo nodig
behandelen van getroffenen.

- Aantal personen en
bijzonderheden

Coördinatie en uitvoering geven aan opstarten van de processen IZB, MMK,
GOR, PSH

- Opvanglocatie
- Gevaarlijke stoffengegevens

- Gezondheidsonderzoek:
- Infectieziektebestrijding:
- Isolatie en quarantaine.

Informatie

- Gevaarlijke stoffengegevens

- Advies t.a.v. volksgezondheidsaspecten

Vanuit COPI, ROT:
GHOR coördineert en bewerkt
verzamelde en ontvangen informatie voor
de multi-partners

Input voor GHOR via:

- Advies over het bieden van geneeskundige verzorging in opvangcentra

- Gezondheidskundig Adviseur
Gevaarlijke Stoffen;

- Geneeskundig advies ¨ontsmettingswijze ¨
- Advies Hulpverleners / Hulpverleningsdiensten gezondheidsaspecten

- Adviseur Hygiëne- en
Infectiepreventie;

- Advies t.a.v. volksgezondheidsaspecten

- Adviseur
Gezondheidsonderzoek

- Advies over het opstarten en faciliteren van gezondheidsonderzoek

- Advies PSH

- Advies over de begeleiding van naasten en betrokkenen in hun rouwverwerking
- Advies over het bieden van psychosociale opvang in opvangcentra
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- Slachtofferbeeld (incl. aantal, locaties, bijzonderheden)
- Advies over het inzamelen van besmette waren en advies over geneeskundige
gevolgen bij het vrijkomen van gevaarlijke stoffen
- Persoonsgegevens van door en in de geneeskundige keten behandelde
slachtoffers t.b.v. verwanteninformatie SIS (ook als deze overleden zijn tijdens
het vervoer of behandeling in een ziekenhuis).
- Coordinatie en ondersteuning over het verstrekken van medicijnen in een
tijdelijke opvanglocatie.
- Coordinatie en ondersteuning over het beschikbaar krijgen van tijdelijke
huisvesting in verzorgingstehuizen voor de opvang van slachtoffers.

Ondersteuning

- Inzet van personeel en materieel op basis van gemaakte afspraken met partijen
onder coördinatie van de GHOR.

Politiezorg
Proces

Deelproces

Informatieproduct
Input

Ordehandhaving

Crowdmanagement en crowdcontrol;

Output

- Grens veilig en onveilig gebied

- Tolerantiegrenzen

- Werkgebied hulpdiensten

- Locatie en status afzettingen
- Toelatingsbeleid

Riotcontrol

- Aanvraag Noodverordening/
noodbevelen
- veilig inzetgebied overige hulpdiensten
- Tolerantiegrenzen

Mobiliteit

Dynamische verkeersgeleiding;

- Aantal hulpverleningsvoertuigen en
aantal te begidsen voertuigen

Water,weg,rail

- verkeershandhavingsplan
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- hekkenplan/ afzettingsmateriaal
Statische verkeergeleiding

- Grens veilig en onveilig gebied

- Verkeerscirculatieplan

- Werkgebied hulpdiensten

- Aan- en afvoerwegen rampterrein

- Afzettingen
- Slangenwegen brandweer
Bewaken en
Beveiligen

Personen
Objecten/Diensten

- Aantal personen
- Dreigingsniveau

Beveiligen van geëvacueerd/ontruimd
gebied

- Maatregelen
Handhaven
netwerken

Publieke netwerken;

- Mobiliseren/vastleggen van kennis

Private netwerken

- Maatschappelijke netwerken
- Publieke netwerken en overige
netwerken

Opsporing
(-s expertise)

Grootschalige opsporing
Specialistische forensische opsporing
Arrestanten afhandeling (grote aantallen)

- veilig en onveilig gebied
- Aandachtspunten gevaarlijke stof
- Bevolkingszorg
communicatie/voorlichting,
- omgevingszorg
- Afstemmen wat er wel en niet gedeeld
wordt
- Vastleggen gegevens van de
personen
- Gegevens over persoonlijke
bezittingen en aanwijzigingen die
kunnen bijdragen aan de identificatie
van overleden slachtoffers ( van GHOR)
11 juni 2015

150306 RCP Veiligheidsregio Hollands Midden Deel 1 Veiligheidsregio Hollands Midden Deel 1

Pagina 58

- overzicht overleden slachtoffers
- identiteit van de slachtoffers (aan CRIB)
- Afbakening plaats delict
- Aandachtspunten hulpverleners t.a.v. PD
- Veilig/ onveilig gebied hulpverleners en
bevolking
- Formuleren van beleid

- Locatie morque / mortuarium
(samenspraak tussen politie en
gemeente).

Aanhouding en Ondersteuning (AOE).
(Speciale)
Interventie.

Capaciteiten op het terrein van
opsporingsexpertise;
Capaciteiten Dienst Speciale Interventies (DSIKLPD).

Informatie

Capaciteit voor waarnemen en Verkennen.

- dodenlijst (NAW gegevens)
- eerste registratie getroffenen

Ondersteuning
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A.2

1. Samenvatting voorstel
De beslisnotitie gaat over de herziening van het Rampbestrijdingsplan (RBP) AkzoNobel. In de
beslisnotitie wordt het Algemeen Bestuur (AB) gevraagd om het ontwerp RBP AkzoNobel en het
verdere besluitvormingstraject vast te stellen.

2. Algemeen
Onderwerp:

Herziening
Rampbestrijdingsplan (RBP)
AkzoNobel

Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:

Algemeen Bestuur

Afgestemd met:
Datum

A.2

Bijlage(n):

Portefeuille:

L. Spies (DB)
H. Meijer (VD)
Schriftelijke
Besluitvormingsronde
Algemeen Bestuur

Status:

Vervolgtraject
besluitvorming:

Opgesteld door:

VRHM
Planvorming
Multidisciplinair
L. Klok
25 juni 2015
RBP AkzoNobel (versie
6 mei 2015)
Besluitvormend

Datum:

3. Besluit
Het Algemeen Bestuur besluit:
• Het ontwerp RBP AkzoNobel vast te stellen.
• Het ontwerp RBP AkzoNobel ter inzage te leggen bij de VRHM (Rooseveltstraat 4a Leiden) en de
gemeente Teylingen (Wilhelminalaan 25 Sassenheim). In de periode dat het ontwerp RBP
AkzoNobel ter inzage ligt (6 weken conform wettelijke termijn), kunnen zienswijzen op het
ontwerp RBP AkzoNobel worden ingediend bij de VRHM.
• Na de periode van inzage wordt het ontwerp RBP AkzoNobel door middel van een schriftelijke
besluitvormingsronde definitief vastgesteld door het AB. Eventuele zienswijzen komen in deze
schriftelijke besluitvormingsronde aan de orde.
• Het RBP AkzoNobel (versie 1 juni 2011) komt te vervallen als het herziene RBP AkzoNobel
(versie 6 mei 2015) op 1 september 2015 in werking treedt

4. Toelichting op het besluit
Het RBP van AkzoNobel moet op basis van het Besluit veiligheidsregio’s ten minste eenmaal per drie
jaar herzien en bijgewerkt worden. De laatste versie van het RBP is in werking getreden op 19
september 2011. De termijn van drie jaar is verstreken. De herziening van het RBP AkzoNobel is
onder regie van de Veiligheidsregio, in samenwerking met Brandweer Hollands Midden, GHOR
Hollands Midden, Politie eenheid Den Haag, gemeenten Teylingen en Oegstgeest,
Hoogheemraadschap van Rijnland, Omgevingsdienst West-Holland en AkzoNobel tot stand
gekomen.

Op hoofdlijnen is het herziene RBP AkzoNobel op de volgende punten gewijzigd t.o.v. de het vorige
RBP:
• Het RBP is gemaakt conform de huidige formats van VRHM. Dat betekent dat het RBP
AkzoNobel op een korte en krachtige wijze is verwerkt in het format informatiekaart.
• In de vorige versie van het RBP stonden de processen per kolom beschreven. Deze komen niet
meer terug. In plaats daarvan wordt wel verwezen dat het RBP een aanvulling is op het
Regionaal Crisisplan Hollands Midden.
• Door middel van de tekeningen wordt wat nadrukkelijker ingezoomd op de omgeving en de
gevaaraspecten bij AkzoNobel.
De Algemene Wet Bestuurrecht (afdeling 3.4) is van toepassing bij de vaststelling van het RBP
AkzoNobel. Concreet betekent dit dat de definitieve versie van het RBP pas is vastgesteld nadat de
‘ontwerp versie’ is vastgesteld door het AB en 6 weken (29 juni 2015 tot en met 10 augustus 2015)
ter inzage heeft gelegen (Algemene Wet Bestuursrecht afdeling 3.4). Daarnaast worden er eisen
gesteld aan op welke wijze het RBP ter inzage gelegd moet worden en binnen welke termijn en op
welke wijze op de zienswijzen gereageerd moet worden.

5. Kader
•

•
•

Het RBP van AkzoNobel beperkt zich tot aanvullingen op het Regionaal Crisisplan Hollands
Midden. Het RBP is door de projectgroep getoetst aan de wettelijke eisen aan een
Rampbestrijdingsplan (Besluit Veiligheidsregio’s artikel 6.1.3). Veel van de wettelijke eisen aan
een Rampbestrijdingsplan zijn al beschreven in het Regionaal Crisisplan Hollands Midden. Om
herhaling te voorkomen is in het RBP de zin opgenomen dat het RBP AkzoNobel zich beperkt tot
aanvullingen op het Regionaal Crisisplan Hollands Midden.
De Algemene Wet Bestuurrecht (afdeling 3.4) is van toepassing bij de vaststelling van het RBP
Akzo Nobel.
Opgesteld conform de projectopdracht en het werkplan MDOP.

6. Consequenties
Financieel / Capaciteit / Materieel /Juridisch
N.v.t.
Overig:
Het RBP AkzoNobel (versie 1 juni 2011) komt te vervallen als het herziene RBP AkzoNobel (versie 6
mei 2015) op 1 september 2015 in werking treedt.

7. Aandachtspunten / risico’s
•

Na vaststelling van het RBP AkzoNobel door het AB (15 juni 2015) zal het RBP AkzoNobel ter
inzage gelegd worden bij de Veiligheidsregio en de gemeente Teylingen. Het is niet duidelijk of,
en zo ja, hoeveel zienswijzen er ingediend zullen worden.

8. Implementatie en communicatie
•

Na vaststelling door het AB wordt het RBP AkzoNobel aangeboden aan de werkgroep MDOP. De
leden van deze werkgroep verspreiden het RBP 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 het RBP bij de multidisciplinaire crisisfunctionarissen van de
crisisteams. De vertegenwoordigers van de betrokken crisispartners dragen zorg voor de
implementatie en verspreiding van het RBP binnen de eigen (crisis)organisatie.
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•
•
•

In de nieuwsbrief van de VRHM wordt een artikel geplaatst met een toelichting op het project van
de herziening van het RBP AkzoNobel en de datum van inwerkingtreding.
Na vaststelling door het AB zal het RBP gedeeld worden met de crisispartners die meegewerkt
hebben aan het RBP AkzoNobel.
Op 8 en 10 september 2015 organiseert de VRHM themabijeenkomsten met het thema
AkzoNobel. Op 21, 23 en 24 september zijn CoPI oefeningen gepland met AkzoNobel. Tijdens
deze bijeenkomsten en oefeningen kunnen de crisisfunctionarissen (nader) kennis maken met
het herziene RBP AkzoNobel.

9. Bijlagen
Rampbestrijdingsplan AkzoNobel (versie 6 mei 2015) + bijlage met Overzichtkaart maatregelen
watersysteem van Hoogheemraadschap van Rijnland.

10. Historie besluitvorming
Op 6 oktober 2014 heeft de VD de projectopdracht vastgesteld.
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Rampbestrijdingsplan

AKZONOBEL
Versie 6 mei 2015

Algemene informatie

Mogelijke incidentscenario’s

Gegevens inrichting
AkzoNobel Sassenheim (gemeente Teylingen)
Rijksstraatweg 31
2171 AJ, Sassenheim
Contactgegevens
Algemeen: Site HSE manager 071-3082320
Bij calamiteiten: Security 071-3082060
Bedrijfsactiviteiten
AkzoNobel in Sassenheim is een bedrijf dat is
ingericht voor de ontwikkeling, productie,
distributie en verkoop van verfproducten.

Aantal aanwezige personen
Tijd
Aantal pers.
06:00-08:00
50
08:00-18:00
1500
18:00-22:00
50
Nacht + weekend
1 (beveiliging)

Overzicht van generieke incidentscenario’s die zich mogelijk voor kunnen doen bij AkzoNobel. De incindentscenario’s staan in volgorde van
waarschijnlijkheid. Achter de incidentscenario’s staan effecten op hoofdlijnen en de te verwachte omvang van het effectgebied.

Bedrijfsbrandweer
AkzoNobel beschikt overdag tussen
08:00 en 16:30 over een
bedrijfsbrandweer. Er wordt van
06:00 tot 22:00 uur gewerkt aan de
verfproductie.

Flare-fakkelbrand
BLEVE
Dispersie

Omgevingstekening

Scenario’s
Loodsbrand
Plasbrand/Tankbrand

Toelichting
Brand in een opslag (on)gevaarlijke
stoffen of productiegebouw
Verbranding van dampen van vloeistofplas
Brand vloeistof/gas na breuk tank/leiding
Explosie door bezwijken tank/omhulsel
Verspreiding van giftige stoffen en/of rook
door de lucht

Effect
Rookverspreiding benedenwindsgebied
en branduitbreiding.
Warmtestraling, branduitbreiding,
rookverspreiding
Branduitbreiding
Drukgolf, vuurbal, branduitbreiding
Benedenwinds schade/effectgebied

Omvang effectgebied
Afhankelijk van o.a. het
weer > meetplanorganisatie
Terreingrens
Terreingrens
Enkele honderden meters
Afhankelijk van o.a. het
weer > meetplanorganisatie

Plattegrond AkzoNobel
Hekwerk

Woonkern Sassenheim
Woonkern Voorhout

erk
Hekw

Loopdeur

39a

N4
44

Gemeente Teylingen

R

Spoorlijn Leiden-Haarlem
57
a

Teylingereind

59

46

Tennisbanen

Woonkern Oegstgeest

AkzoNobel is gelegen in de gemeente
Teylingen, dicht tegen de gemeentegrens van
Oegstgeest
Teylingereind is een justitiële jeugdinrichting
Horizon locatie De Vaart is een gesloten
jeugdzorg behandelinstituut.
Twee spoorlijnen, autosnelweg A44 en
provinciale weg N444
Recreatiegebied Klinkerbergerplas
Vier woonkernen:
Woonkern
Inwoners Afstand AkzoNobel
Voorhout
15000
800 m
Sassenheim 15000
1700 m
Warmond
5000
900 m
Oegstgeest 23000
700 m

B

52

Gemeentegrens

Gevaarlijke stoffen
Gemiddelde hoeveelheid
aanwezige gevaarlijke stoffen:
Giftig 230 ton
Licht ontvlambaar 5800 ton
Zeer giftig voor in het water
levende organismen 80 ton
Giftig en schadelijk voor het
waterige milieu 400 ton
De giftige stoffen die voorkomen
zijn poedervormige pigmenten en
verfproducten die deze pigmenten
bevatten m.u.v. kleine
hoeveelheden overige giftige
stoffen.
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Omgevingsscan

58

57

43
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Productie
Opslag
ongev. stoffen
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44

54

Gemeente Oegstgeest

38
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Woonkern Warmond

36 33

56a

55

Zone mogelijk
hoge concentratie CO2
Opslag gev.
stoffen

45

48

56

De Vaart

34

aa
rle
m

Spoorlijn Leiden-Amsterdam

Hekwerk

AkzoNobel

39
47
47a

31

Technische
werkruimte
Kantoor
CO2 blusinst.

35

17
19

64
10

21
28a

16

62

28b

B

26b

15

F

Sprinkler

26a

27

18

Hoofdingang

R

23

Schaal
50m

11

12

13a

13b
25

Opslag gevaarlijke stoffen
ADR klasse
Brandbaar
Giftig, Bijtend
Brandbaar

Innamepunt
groot water
transport

24

B

Geb.nr.
34
41L
41R

Neveningang

22

A

100m

Aanvulling
Ingeterpt
Grondstof
Grondstof

ADR klasse
Brandbaar
Brandbaar, Bijtend
Brandbaar, Bijtend

D

C

Rijksstraatweg
Geb.nr.
39a
42
45

Bedrijfsbrandweer

Rijksstraatweg
Aanvulling
Pgs15 container
Gereed product
Gereed product

Geb.nr.
46
47(a)

ADR klasse
Aanvulling
Brandbaar, Bijtend Gereed product
Brandbaar
Pgs15 container

Verwerking gevaarlijke stoffen
In de productiegebouwen 21, 26 a+b, 27, 28 a+b,
32, 39 en 43 worden gevaarlijke stoffen (brandbaar,
giftig en bijtend) verwerkt. In gebouw 32 worden de
pigmenten verwerkt en deels opgeslagen.

Rampbestrijdingsplan

AKZONOBEL
Versie 6 mei 2015

Algemene aandachtspunten

Aandachtspunten bronbestrijding

Een vertegenwoordiger van AkzoNobel neemt deel aan CoPI
(commandant bedrijfsbrandweer), ROT of (R)BT (lid crisisteam
AkzoNobel).
Hoogheemraadschap Rijnland waarschuwen bij verontreinigd
(blus)water. De Coordinator Plaats Incident (CPI) richt zich op de
waterkundige gevolgen van een incident. De CPI is te bereiken
via de GMK of 24/7 rechtstreeks via 071-3063535.
De Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) waarschuwen voor
advies over schade aan het milieu, informatie over AkzoNobel en
ondersteunen bij de nazorg. De piketmedewerker ODWH is te
bereiken via de GMK.
Complexe vraagstukken over het incident in combinatie met
milieu en/of drinkwater via de vraagregisseur voorgeleggen aan
het Crisis Expert Team (CET) Milieu en Drinkwater (0886788999).
Check de Informatiekaart Penitentiaire Inrichtingen bij effecten
voor Teylingereind.

Bij de portiersloge / security is een actuele gevaarlijke (BRZO)
stoffenlijst aanwezig waarin is opgenomen hoeveel en waar de
gevaarlijke stoffen zich bevinden.
Bij AkzoNobel worden toxische stoffen opgeslagen. Houd bij
verbranding van toxische stoffen rekening met veilig optreden
van hulpdiensten en verontreinigd bluswater.
Let op, in de nabijheid van de gebouwen met een CO2
blusinstallatie kan een gevaarlijke concentratie CO2 hangen.
Mogelijke opstelplaatsen van de CoPI-container zijn: Sportpark
Roodemolen (Roodemolenweg 10 Sassenheim), Parkeerplaats
Klinkenbergerplas (Klinkenbergerpad Oegstgeest) en buiten
werktijden de Parkeerplaats AkzoNobel.
Zoek afstemming bij de ontruiming van AkzoNobel over enerzijds
het verlaten van het bedrijfsterrein i.c.m. aanrijdende
hulpdiensten en wegafzettingen.

Aandachtspunten effectbestrijding

Bestuurlijke aandachtspunten

Zie omgevingstekening en omgevingsscan: o.a. justitiele
jeugdinrichting Teylingereind (contact 071-3055555) en gesloten
jeugdzorg behandelinstituut Horizon locatie De Vaart (contact
071-7100333).
Mogelijk oogstverbod voor voedselgewassen en gras in
effectgebied. Overweeg inschakelen van de Nederlandse
Voedsel en Warenautoriteit.
Mogelijk veehouders adviseren om vee op stal te zetten in
effectgebied.
Overweeg een tweede CoPI voor een eventuele ontruiming van
Teylingereind.

Afweging schuilen of ontruimen/evacueren: eventueel
complicerende factor is Teylingereind (moeilijk verplaatsbaar).
Grote kans op een meervoudig/gecompliceerd incident, gezien
de hoeveelheid kwetsbare en publieke objecten in de omgeving.
Beeldvorming van publiek bij een incident bij AkzoNobel.
Mogelijk angst voor blootstelling aan gevaarlijke stoffen vraagt
voor de juiste toon in crisiscommunicatie.

Specifieke aandachtspunten hulpverleningsdiensten, gemeenten en externe partijen
Bevolkingszorg
Teylingereind is zelf verantwoordelijk
voor de registratie, opvang en nazorg
van ingeslotenen, eigen personeel en het
informeren van eventuele verwanten
(bijv. na evacuatie).
Stel voor Horizon locatie De Vaart een
aparte opvanglocatie beschikbaar. Bij
kortdurende opvang mogelijk de
bedrijfskantine van de gemeentewerf
Oegstgeest i.v.m. beperkte afstand. Bij
langdurende opvang een sporthal (bijv.
de Tulp in Voorhout) i.v.m. aanwezige
faciliteiten.
Horizon locatie De Vaart verzorgt zelf de
registratie van de jongeren en eigen
personeel en het informeren van de
verwanten (bijv. na evacuatie).
Zie de risicokaart voor een up-to-date
overzicht van de kwetsbare objecten in
effectgebied.

Gemeenschappelijke meldkamer
Bij de opschaling naar ‘grote brand’ bij
AkzoNobel wordt Teylingereind en De
Vaart gewaarschuwd door de GMK.
In geval van een calamiteit, contact
opnemen met de security.

Geneeskundige zorg
Laat je informeren over betrokken stoffen
en de aandachtspunten voor eigen
veiligheid.
GAGS vroegtijdig inschakelen
Mechanische letsel en brandwonden zijn
mogelijk bij personen binnen een straal
van 100 meter van een explosie.
Rookinhalatie inpandig beschouwen als
acuut bedreigend. Let op roetsporen in
mond- en keelholte, geschroeid haar en
wenkbrauwen. Ook nog na bevrijding kan
nog zwelling in het strottenhoofd
optreden. Rookinhalatie i.c.m.
brandwonden is een indicatie voor
medische observatie.
Decontaminatie: bij blootstelling op
bedrijfsterrein overleg met GAGS en
AGS. Bij blootsstelling buiten terrein is
het zelden nodig. Adviseer om te
douchen en kleding te wassen.
Bij brand is inhalatie van rook buiten het
bedrijfsterrein mogelijk. Klachten kunnen
acuut maar ook uren later ontstaan.
Mensen met hart- en longaandoeningen
hebben een verhoogd risico op klachten.
Bij brand is neerslag van roet en
brandresten buiten het bedrijfsterrein
mogelijk. Overweeg maatregelen voor
consumptiegewassen, vee, speeltuinen
en overige buitenruimten.

Brandweerzorg
Start snel de meetplanorganisatie op.
Bluswatervoorziening open water bij
voorkeur gebruiken vanuit de boezem.
Zie voor deze inname punten de tekening
van het Hoogheemraadschap van
Rijnland (versie A).
Indien nodig WAS-palen activeren.
Grootste gevaren zijn explosiegevaar en
verstikking (door CO2 blusgasinstallatie).
Hou er rekening mee dat CO2
blusgasinstallaties in werking kunnen
treden door rook via de luchtbehandeling
naar binnen te halen van de brand in een
ander gebouw.
De CO2 blusgasinstallatie kan
uitgeschakeld worden: dan wel binnen
visueel bewaken.
Blijf bovenwinds op minimaal 20 meter
van de blauwe lijn van de ‘blauwe zone’.
Een CO2 blussing start 45 sec. nadat
een 2e melder in het brandcompartiment
wordt geactiveerd, dit kan dus tijdens de
verkenning gebeuren.
De CO2 blussing is om zuurstof te
verdringen, voor de mens is de
concentratie vol% CO2 al veel eerder
dodelijk dan de daling van het zuurstof
vol%.
Let op uitbreiding / invloed op overige
gebouwen op het terrein.
Aandachtspunt MPL: Wanneer bij brand
in gebouw 41 onduidelijk is wat er brand
en welke giftige verbrandingsproducten
vrijkomen, kan als handvat NOₓ gebruikt
worden vanwege de hoeveelheid opslag
stikstofhoudende stoffen.

Politiezorg
Bij een incident zo nodig:
- de Rijksstraatweg tussen de rotonde
Oosthoutlaan en de Leidsevaart
afsluiten.
- De G.W. Sikkensweg afsluiten
Bij een groter incident mogelijk ook:
- Afrit 6 van de A44 afzetten en afkruisen.
- De Leidsevaart vanaf de Nagelbrug tot
het Postviaduct afsluiten.
Stel afhankelijk van het effectgebied een
verkeerscirculatieplan in.
Het is de verantwoordelijkheid van de
leidinggevende ter plaatse dat wordt
vasgelegd welke collega’s zijn ingezet.
Zoek afstemming met AkzoNobel over
het toelatingsbeleid.
Houd rekening met andere instanties,
zoals de Arbeidsinspectie en
Onderzoeksraad voor Veiligheid.
Denk aan het inrichten van een persvak
bij een incident van enige omvang.
Houd bij brand rekening met
Grootwatertransport. Stem dit af met de
brandweer.
Bij ontruiming van jeugdzorginstelling
Horizon locatie De Vaart kan personeel
binnen een uur aanwezig en wordt zelf
het vervoer geregeld. Mogelijk is hierbij
ondersteuning politie nodig.

Crisiscommunicatie
De betrokken partijen maken direct afspraken over verantwoordelijkheidsverdeling en de
te volgen communicatiestrategie.
De VRHM communiceert over het incident. Stem de communicatieboodschap ook af met
AkzoNobel, Hoogheemraadschap Rijnland, Teylingereind en Horizon locatie de Vaart
voor eenduidigheid.
Let op goede mix tussen wat of namens de burgemeester wordt gecommuniceerd en
experts. Laat experts communiceren over de inhoud.
Houd bij de duiding van de crisis rekening met beeldvorming rondom een incident bij
AkzoNobel (mogelijke angst voor blootstelling aan gevaarlijke stoffen) en zorg voor de
juiste toon in communicatie. Vraag input aan GAGS en AGS
Vraag bij vrijkomen van gevaarlijke stoffen de AGS en GAGS voor een
handelingsperspectief. Denk hierbij ook een gezondheidsklachten voor de langere
termijn.
Boodschap rook: Het inademen van rook is nooit gezond. Of rook schadelijk is voor uw
gezondheid, hangt vooral af van de hoeveelheid die u inademt. En hoe langer u in de
rook staat, hoe meer u binnen krijgt. Blijf daarom altijd uit de rook.
Bij metingen van de rook kan vaak niet snel de juiste en volledige informatie worden
gegeven. Communiceer z.s.m. procesinformatie.
Let voor de beeldvorming publiek op het onderscheid Teylingereind (gesloten justitiele
jeugdinrichting, veroordeeld voor strafbaar feit) en Horizon locatie De Vaart (gesloten
behandelinstituut van jeugd met gedragsproblemen) bij communicatie. De jeugd van De
Vaart kan onder begeleiding van personeel hun pand verlaten. Zij zullen hierdoor
zichtbaar zijn voor publiek, wat vragen kan oproepen bij het publiek.
Zie informatiekaart Penitentiaire inrichtingen voor afspraken met Teylingereind.
Zie voor aanvullende informatie het rapport ‘communicatie over milieuincidenten’ van het
RIVM op het besloten deel van de VRHM-website.

Hoogheemraadschap van Rijnland
Let op mogelijke belasting van het watersysteem door het afstromen van verontreinigd
bluswater in open water.
Verontreinigd water bij voorkeur isoleren in plaats van verdunnen. Let bij het dichtzetten,
afdammen of compartimenteren van de watergangen op de windrichting.
Zie de tekening (versie A) in de bijlage voor de lijst met maatregelen aan het
watersysteem.
Let op de door AkzoNobel te nemen maatregelen (zie tekening versie A).

DIt Rampbestrijdingsplan is vastgesteld door Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden (25 juni 2015) en treedt in werking op 1 september 2015 datum. Dit Rampbestijdingsplan is een aanvuling op het Regionaal Crisisplan van Veiligheidsregio Hollands Midden.
Het Rampbestrijdingsplan is in beheer bij de afdeling ’operationele voorbereiding, plannen en procedures multidisciplinair’, van de Veiligheidsregio Hollands Midden, bereikbaar via ovmulti@vrhm.nl
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Maatregelen uitvoeren door AkzoNobel:
Vuilwater persstation uitzetten.
HWA pompen; afsluiter dichtzetten.
Calamiteitenafsluiters dichtzetten
OB Sikkens uitzetten.
HWA pompen laaddokken uitzetten.
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Maatregelen uitvoeren door Rijnland:
Gemaal Elsgeesterpolder (Oost) uitzetten.
Duiker dichtzetten.
Noodbemaling inzetten.
Noodbemaling inzetten.
Watergang afdammen met grond.
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Nr. Maatregelen uitvoeren door Rijnland:
(met ondersteuning van AkzoNobel)
I Afsluiten van sifon.
II Schuiven van inlaat dichtzetten.
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A.3

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

Aangepaste procedure NLAlert VRH en VRHM
Algemeen Bestuur

Opgesteld door:
Datum:

Eric Seugling,
Communicatie VRHM
25 juni 2015

A.3

Bijlage(n):

2

M. Schoenmaker (DB)
R. Bitter (VD)

Status:

Besluitvormend

Vervolgtraject
besluitvorming:

Datum:

2. Besluit
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. de aangepaste procedure NL-Alert conform bijlage 1;
2. het mandaat van de Taakorganisatie Communicatie zoals opgenomen in het deel B Communicatie van Handboek Bevolkingszorg van het Regionaal Crisisplan aan te laten passen
conform bijlage 2;
3. de procedure en het mandaat ter informatie aan te bieden aan het Algemeen Bestuur.

3. Toelichting op het besluit
Nu de Gemeenschappelijke Meldkamers van de Veiligheidsregio’s Haaglanden en Hollands Midden
zijn samengevoegd dient de procedure NL-Alert aangepast te worden. Deze aanpassing was al
voorzien bij de invoering van de huidige procedure NL-Alert. De procedures in de Veiligheidsregio’s
Haaglanden en Hollands Midden voor de GMK worden eensluidend qua uitvoering. Hierbij wordt de
strakke koppeling met de WAS-procedure (Waarschuwings- en AlarmeringsSysteem) losgelaten. NLAlert kan met deze nieuwe procedure breder worden ingezet en meer als communicatiemiddel
worden gebruikt.
De mandaten die in de huidige gekoppelde procedure WAS/NL-Alert zijn opgenomen voor de inzet
van NL-Alert worden overgenomen in de nieuwe procedure NL-Alert en uitgebreid met een mandaat
voor het Hoofd Taakorganisatie Communicatie. Dit mandaat past in de mandateringen die het Hoofd
Taakorganisatie Communicatie reeds heeft vanuit het Regionaal Crisisplan, Handboek
Bevolkingszorg, deel B Communicatie (zie bijlage 2), zoals door het Algemeen Bestuur is vastgesteld.
In de werkinstructie NL-Alert zal worden opgenomen dat in dit mandaat voor het
handelingsperspectief contact wordt opgenomen met de hoogst leidinggevende van het incident en
voor de duiding van het incident contact wordt opgenomen met de Operationeel Leider dan wel de
burgemeester van de incidentgemeente, dit afhankelijk van het opschalingsniveau. De inzet van NLAlert zal worden opgenomen in LCMS en de betrokken burgemeester zal over de inzet worden
geïnformeerd.
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4. Kader
In het landelijk Beleidskader NL-Alert zijn afspraken neergelegd waarbinnen de inzet van NL-Alert
kan plaatsvinden. De aangepaste procedure en de aanpassing van het mandaat passen binnen het
beleidskader NL-Alert.

5. Consequenties
De besluiten hebben voor de rest geen financiële, juridische of personele consequenties.

6. Aandachtspunten / risico’s
Geen.

7. Implementatie en communicatie
De besluitvorming in de VR Haaglanden heeft reeds plaatsgevonden en de medewerkers GMK zijn
reeds geïnstrueerd. Rest de belanghebbenden (HOvD’s, Leider CoPI, AGS, OL’s, taakorganisatie
Communicatie) in Hollands Midden. Deze zullen een briefing ontvangen na vaststellen procedure en
besluit. Voor de implementatie zal een infographic worden gemaakt waarin de werkwijze van NL-Alert
duidelijk wordt gemaakt.

8. Bijlagen
1.
2.

Voorstel en aangepaste procedure NL-Alert (gezamenlijk voorstel VR Haaglanden en Hollands
Midden);
Aangepast mandaat taakorganisatie Communicatie.

9. Historie besluitvorming
Procedure WAS/NL-Alert is vastgesteld in november 2012.
Beslisnotitie Aangepaste procedure NL Alert is eerder in DB van 12 maart 2015 en AB van 2 april
2015 geagendeerd. Naar aanleiding van opmerkingen in AB van 2 april 2015 is beslisnotitie
aangepast.
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A.3 bijlage1

Aangepaste procedure NL-Alert VRH en VRHM

1.1 Inleiding
Tijdige, consistente en betrouwbare communicatie tussen overheid en burgers bij incidenten, rampen
en crises is van groot belang. In eerste instantie om mensen adequaat te informeren over de situatie
en daarnaast over het mogelijke risico dat zij lopen en de wijze waarop zij dit risico kunnen verkleinen
dan wel uitsluiten. Kortom, om de zelfredzaamheid van burgers te vergroten.
Het ministerie van V&J (NCTV) heeft voor de inzet van NL de volgende landelijke kaders opgesteld:
Een NL-Alert wordt ingezet bij rampen en crises op het moment dat die zich voordoen, of in de direct
daaraan voorafgaande fase van acute dreiging, als het incident:
•
acuut handelen van publiek kan vergen of
•
een fysieke bedreiging kan vormen of
•
voor grote maatschappelijke onrust/ontwrichting kan zorgen.
Verder is het van belang om bij het uitzenden van een NL-Alert goed na te denken over de
informatiebehoefte van het publiek. Laat de informatiebehoefte van het publiek mede leidend zijn om
te bepalen of een NL-Alert verzonden dient te worden. Een NL-Alert alarmeert en/of informeert
mensen in de omgeving over een (dreigende) crisissituatie.
Deze notitie beschrijft:
•
nieuwe uitgangspunten voor de inzet van NL-Alert
•
aangepaste mandatering van de inzet van NL-Alert
•
de taakverdeling bij berichtbepaling en verzending NL-Alert
1.2
Uitgangspunten
De Veiligheidsregio’s Haaglanden en Hollands Midden hanteren de volgende uitgangspunten voor
het omgaan met NL-Alert. Deze uitgangspunten sluiten aan bij het Beleidskader NL-Alert van het
NCTV.
1) Het belangrijkste doel van het gebruik van NL-Alert is het grootschalig beïnvloeden van het
gedrag van burgers die (mogelijk) serieus bedreigd worden door de effecten van een incident of om
te voorkomen dat dit gebeurt. Dit betekent dat het middel vanaf de start van een incident of een
dreiging daarvan zo snel mogelijk ingezet kan worden. Besluitvorming over de inzet moet dus snel
plaats kunnen vinden.
2) De inzet van een NL-Alert is gekoppeld aan de aanwezigheid van een relevant effectgebied of om
te voorkomen dat een incident een ramp wordt. In een NL-Alert wordt verwezen naar een plek met
meer informatie, waardoor het voor de hand ligt op te schalen naar een (smalle) taakorganisatie
Communicatie. Het besluit over de inzet van NL-Alert en over de fase moet bewust genomen worden
door de bevoegde betrokkenen en is daarmee geen automatisme. Bij de inzet van NL-Alert wordt zo
spoedig mogelijk de betrokken bestuurder(s) geïnformeerd.
3) Een NL-Alert informeert burgers over een incident. Om zoveel mogelijk grip op het gedrag van de
betrokken en andere burgers te houden is het noodzakelijk volgend op de initiële inzet van NL-Alert
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de crisiscommunicatie zo snel mogelijk op te starten. Daarbij dient het vervolggebruik van NL-Alert
onderdeel te zijn van de crisiscommunicatie.
4) Er is onderscheid te maken tussen acute incidenten en niet acute incidenten. Indien noodzakelijk
wordt NL-Alert bij acute incidenten, zoals bij 1 beschreven, zo spoedig mogelijk ingezet.
Bij niet acute incidenten is meer tijd om de inzet te overwegen en voor te bereiden.
5) Goed gebruik van NL-Alert staat of valt met de inhoud van de berichten. Dit betekent dat degene
die besluit NL-Alert in te zetten en degene die een te verzenden NL-Alert op moet stellen beide goed
inzicht moeten hebben in de (on)mogelijkheden van het systeem.
6) De bevoegdheid tot inzet van NL-Alert en de taak NL-Alerts op te stellen ligt bij een beperkt
aantal goed getrainde experts. Bij gebruik van NL-Alert is het noodzakelijk de staande
crisisorganisatie te informeren via LCMS over de inhoud van het NL-Alert en de omvang van het
betreffende gebied.
1.3
Inzet en mandatering NL-Alert in VRH en VRHM
De inzet van NL-Alert in de Veiligheidsregio’s Haaglanden en Hollands Midden is nu gekoppeld aan
de WAS -procedure met bijbehorende mandaten. Dit betekent dat in Haaglanden de (H)OvD
Brandweer is gemandateerd tot het laten afgaan van de sirenes (met een maximum van 3) en het
versturen van vooraf gedefinieerd NL-Alert. Voor Hollands Midden is de OvD Brandweer
gemandateerd voor 1 sirene, en de HOvD Brandwer heeft het mandaat voor 3 sirenes.
Een NL-Alert kan op eerdere momenten dienstdoen en een positief effect hebben op de
informatiebehoefte van de omgeving. In de aangepaste werkwijze kan de burgemeester dan wel de
voorzitter van de veiligheidsregio, of een gemandateerde namen hem/haar, NL-Alert inzetten bij een
(dreigende) crisissituatie om betrokkenen te alarmeren, te alerteren en/of te informeren. Het mandaat
voor het laten versturen van een NL alert blijft bij de (H)OvD Brandweer in de acute fase, en is
onafhankelijk van de WAS. Als een NL-Alert verstuurd gaat worden, wordt de volgende procedure
doorlopen:
1. In de acute fase neemt de (H)OvD Brandweer het besluit tot het verzenden van een eerste
waarschuwing van de bevolking via een NL-Alert, eventueel in combinatie met WAS.
2. In de hierop volgende, acute en opgeschaalde, fase neemt, afhankelijk van het
opschalingsniveau, de Leider CoPI (GRIP 1) of Operationeel Leider (GRIP 2 en hoger) het besluit
tot het (verdere) gebruik en inzet van NL-Alert. De communicatieadviseur CoPI/ROT stelt het NLAlert op op basis van het beeld en handelingsperspectief. In de VRHM kan via de
Mandaatregeling Taakorganisatie Communicatie VRHM ook het Hoofd Taakorganisatie
Communicatie gebruik maken van NL-Alert. Bij gebruik wordt hiervan melding gemaakt in het
ROT en LCMS.
Elke functionaris in de crisisbeheersing kan voorstellen een NL-Alert in te zetten. Het besluit tot
inzet ligt zoals hierboven omschreven.
1.4 Inzet NL-Alert in het grensgebied van de VRH en VRHM
In principe is elke veiligheidsregio alleen in het eigen gebied verantwoordelijk voor de activering van
NL-Alert. Bij een verzendgebied dat zowel in Haaglanden als Hollands Midden ligt, ligt het initiatief bij
de veiligheidsregio waar het incident zich afspeelt. Omdat NL-Alert door één GMK wordt verzorgd, is
het een aandachtpunt voor de CaCo dat het NL-Alert in het juiste gebied wordt verzonden.
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2. Procedure inzetten NL-Alert VRH en VRHM
2.1 Toepassing NL-Alert in de verschillende fasen
Acuut, beginfase: In de acute fase is er geen of zeer weinig tijd voor afstemming en overleg. Ook zijn
in de acute fase nog niet alle operationele vertegenwoordigers / actoren aanwezig. De (H)OvD
Brandweer is gemandateerd om in deze fase vooraf opgestelde NL-Alerts in te zetten, waarbij bronen effectgebied worden genoemd, en verwezen wordt naar een plek waar meer informatie te vinden
of te krijgen is.
Het gaat om situaties met explosiegevaar of bij het vrijkomen van gevaarlijke stoffen, waarbij het
bieden van een direct handelingsperspectief gevraagd wordt. De meldkamer (of CaCo, vanaf GRIP 1)
krijgt opdracht voor uitvoering. De opdracht komt van de (H)OvD Brandweer. Deze informeert de
GMK-B en geeft aan welk standaard NL-Alert verstuurd wordt, en welke informatie Omroep West
gaat uitzenden. De enige toevoeging die gedaan wordt is de bronlocatie.
2.2 Acuut, opgeschaald
Tijdens een GRIP-inzet zijn alle operationele actoren (waaronder voorlichter CoPI en/of
communicatieadviseur ROT) actief. Hierdoor kan er een meer gespecificeerd (vervolg) NL-Alert
worden opgesteld, voor een mogelijk groter gebied. In deze fase wordt het eventueel eerder
verzonden (standaard) NL-Alert opgevolgd door een of meerdere specifiekere NL-Alerts die publiek
nog beter informeren en een passend handelingsperspectief bieden.
GRIP 1
1. De voorlichter CoPI zorgt voor het opstellen van het NL-Alert.
2. Het plot wordt in LCMS ingevoerd op de binnen de regio gebruikelijke wijze.
3. De Leider CoPI bepaalt, in samenwerking met de leden van het CoPI, het verzendgebied en
het handelingsperspectief.
4. De Informatiecoördinator CoPI zorgt voor plaatsing van het NL-Alert in LCMS.
5. Zodra het NL-Alert in LCMS is geplaatst meldt de Informatiecoördinator dit aan de GMK-B
zodat deze het NL-Alert kan laten verzenden.
GRIP 2, 3 en 4
1. De communicatieadviseur ROT zorgt voor het opstellen van het NL-Alert.
2. De communicatieadviseur ROT bepaalt in het ROT het verzendgebied en het
handelingsperspectief.
3. De informatiemanager ROT zorgt voor plaatsing van het NL-Alert in LCMS.
4. Het plot wordt in LCMS ingevoerd op de binnen de veiligheidsregio gebruikelijke wijze.
5. De informatiemanager ROT meldt aan de CaCo dat er een te verzenden NL-Alert klaarstaat
in LCMS.
6. CaCo zorgt voor verzending NL-Alert.
2.3 Beëindigingbericht
1. De voorlichter CoPI / communicatieadviseur ROT stelt, na een besluit van de Leider CoPI of
Operationeel Leider tot afschaling, een beëindigings NL-Alert op.
2. De informatiemanager CoPI / ROT plaatst het NL-Alert in LCMS.
3. Zodra het bericht in LCMS is geplaatst meldt de betreffende informatiemanager dit aan de CaCo
zodat deze het NL-Alert kan verzenden.
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De standaardberichten worden vooraf opgesteld en beschikbaar gesteld voor gebruik.
3. Berichtgeving NL-Alert
Er is een onderscheid tussen standaardberichten en zelf op te stellen berichten.
Standaardberichten worden opgesteld op basis van veelvoorkomende crisis of rampen. Deze kun je
acuut inzetten of ter illustratie gebruiken voor een zelf op te stellen bericht.
3.1 Standaardberichten
1. standaardbericht direct bij alarmering: doel is met name schadebeperking met secundair
informatievoorziening. Dit wordt vooraf opgesteld en beschikbaar gesteld.
2. een bericht bij de afschaling / terugkeer in de normale situatie
3. een bericht gebaseerd op specifieke scenario’s
3.2 Opbouw van zelf op te stellen berichten:
Het NL-Alert bevat:
• beschrijving gebeurtenis (informatievoorziening)
• vermelding bronlocatie
• beschrijving handelingsperspectief (schadebeperking)
• waar meer informatie is te vinden (bijv url, twitter, calamiteitenzender)
• datum, tijdstip
• afzender
4. Mandatering inzet NL-Alert
Fase

Mandaat

Verantwoordelijk voor opstellen NL-Alert

Coördinatie
uitvoering

Acuut beginfase

(H)OvD

In principe standaardberichten, aangegeven door CaCo/GMK-B

Bv gaswolk,

Brandweer

(H)OvD Brandweer, anders operationeel

dreigende explosie,

woordvoerder Brandweer

zware rook
Acuut opgeschaald

Leider CoPI

CoPI voorlichter

CaCo

GRIP1
Bv onvoorziene
uitbreiding met als
effect zie beginfase
Acuut opgeschaald

Operationeel Communicatieadviseur ROT / Hoofd

GRIP2/3/4

Leider

Bv onvoorziene

CaCo

Taakorganisatie Communicatie op basis van
mandaat

uitbreiding met als
effect zie beginfase
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Niet Acuut

Bevind van

Communicatieadviseur ROT, indien ROT.

Voorzienbaar effect

zaken

Bij asynchrone opschaling Taakorganisatie

op termijn of overlast

Communicatie ligt dit bij het Hoofd

maar geen (levens)

Taakorganisatie Communicatie, na overleg met

gevaar

bestuurder.

Afschaling

CaCo

Operationeel Communicatieadviseur ROT/CoPI voorlichter
Leider of
Leider CoPI

De uitvoering gebeurt altijd door een opgeleide centralist.
4.1 Toelichting
A) Initiatief
In principe kan iedereen die betrokken is bij een incident het signaal afgeven dat het zinvol kan zijn
NL-Alert (en het WAS) in te zetten. Deze lijst is dus niet gelimiteerd. Het is wel zo dat van de
genoemde personen/organisaties verwacht mag worden dat zij bewust nadenken over de
wenselijkheid en de grote impact van een alarmering.
B) Besluit
Bij acuut gevaar in de beginfase van een incident wordt de beslissingsbevoegdheid neergelegd bij de
hoogste operationeel leidinggevende ter plaatse vanaf niveau OvD.
Bij acuut gevaar in een opgeschaalde situatie is er, afhankelijk van de GRIPfase, altijd één orgaan
waar alle informatie over het incident binnenkomt en waar spoedeisende besluiten worden genomen.
Het kan niet anders dan de leidinggevende van dat orgaan de bevoegdheid te geven NL-Alert in
acute gevallen in te zetten. Dit betekent dus de Leider CoPI bij GRIP1 en de Operationeel Leider bij
GRIP2 en hoger.
Bij geen acuut gevaar is er in principe de tijd om de formele route te lopen, en zullen de gebruikelijke
afspraken gevolgd worden zoals in ‘reguliere’ crisiscommunicatie. Hierbij heeft de burgemeester een
rol, net als het Hoofd Taakorganisatie Communicatie. In deze positie kunnen zij besluiten tot het
versturen van een NL-Alert. De meldkamer ontvangt dan een vooraf gedefinieerde NL-Alert om te
verzenden.
C) Opstellen NL -Alert:
Het snel opstellen van een bruikbaar NL-Alert vereist opleiding en oefening. In de regio’s zijn nu al
voorlichters CoPI gepiketteerd om snel de crisiscommunicatie op te starten en uit te voeren. Het is
daarom handig de taak ‘standaard NL-Alert activeren/opstellen’ in ieder geval bij hen neer te leggen.
Hiermee is praktisch gezien de taak goed belegd voor zowel het CoPI als de OL-omgeving.
D) Coördinatie uitvoering
De daadwerkelijke verzending van het NL-Alert gebeurt vanuit de Meldkamer Brandweer. Hier is de
CaCo de operationeel leidinggevende die toezicht houdt op de uitvoering van de noodzakelijke
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handelingen. Daarmee is de CaCo de logische functionaris die de opdracht tot uitzending van een
NL-Alert ontvangt en zorg draagt voor de uitvoering. Ook kan de CaCo op basis van ontwikkelingen in
de meldkamer adviseren tot een NL-Alert. Besluiten doet de CaCo echter nooit.
E) Uitvoering
Het adequaat verzenden van een NL-Alert vergt opleiding en oefening. De groep centralisten van de
GMK-B is hiervoor inmiddels opgeleid en getraind. Zij heeft ook meegedaan aan de landelijke
controleberichten. Het is daarom zinvol de uitvoeringstaak bij deze groep neer te leggen.
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A.3 bijlage 2

Mandaat Taakorganisatie Communicatie Veiligheidsregio Hollands Midden
De Taakorganisatie Communicatie werkt op basis van mandaten.
Onder verantwoordelijkheid van het Hoofd Taakorganisatie Communicatie kan de Taakorganisatie
Communicatie een aantal zaken zelf in gang zetten zonder tussenkomst van het (R)BT en
ROT. Over onderstaande mandaten brengen de communicatieadviseurs in het ROT en (R)BT
verslag uit. Het gebruik van onderstaande middelen wordt door de Informatiecoördinator
Taakorganisatie Communicatie vastgelegd in LCMS. Verantwoording vindt achteraf plaats.
Het betreft de volgende mandaten:
1. Mandaat informatievoorziening
Zonder vooraf ruggespraak te houden met de burgemeester dan wel het (R)BT kan het Hoofd
Taakorganisatie Communicatie gedurende de crisissituatie via de haar beschikbare staande
middelen- / kanalen informatie verspreiden onder 'publiek' en 'pers' voor zover die informatie
betrekking heeft
op:
- De inhoud: feiten en omstandigheden die hetzij door het ROT, hetzij door eigen
waarneming / registratie zonder gerede twijfel als juist zijn te kwalificeren.
- De procedure: de verantwoordelijkheden, taken en werkzaamheden van de diverse
actoren binnen de crisisorganisatie.
- Het proces: de momenten waarop en middelen waarmee vanuit de crisisorganisatie aan
het publiek en de pers correcte, relevante en actuele informatie beschikbaar wordt
gesteld.
2. Mandaat inzet gemeentelijke website
Het Hoofd Taakorganisatie Communicatie kan in het kader van de informatievoorziening de
gemeentelijke website inzetten als informatiebron voor 'publiek en pers', zonder vooraf
toestemming van het ROT of (R)BT te vragen.
3. Mandaat inzet www.crisis.nl
Het Hoofd Taakorganisatie Communicatie mag volgens de procedures die daartoe bestaan de inzet
van www.crisis.nl bij het NCTV/NCC van het ministerie van Veiligheid en Justitie aanvragen, zonder
toestemming vanuit het ROT of (R)BT. De officiële aanvraag wordt na afsluiten van het incident
geregeld.
4. Mandaat instrueren gemeentelijk callcenter
Het Hoofd Taakorganisatie Communicatie kan in het kader van de informatievoorziening zonder
toestemming van het ROT of (R)BT het gemeentelijk callcenter / klantcontactcentrum (KCC)
inschakelen voor het geven van antwoorden op telefonisch gestelde vragen. Leden van het team
Crisiscommunicatie stellen daartoe een lijst van veel gestelde vragen en antwoorden op en houden
deze actueel.
5. Mandaat inzet publieksinformatienummer 0800 - 1351
Het Hoofd Taakorganisatie Communicatie mag volgens de procedures die daartoe bestaan, de inzet
van het 0800-1351, het publieksinformatienummer van het NCTV/NCC van het Ministerie van
Veiligheid en Justitie aanvragen, zonder toestemming uit het ROT of (R)BT. De officiële aanvraag
wordt na afsluiten van het incident geregeld.
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6. Mandaat publieksvoorlichting.
Het Hoofd Taakorganisatie Communicatie kan in het kader van de informatievoorziening op plekken
waar 'publiek' zich groepeert (zoals informatiebalies, opvangcentra, ziekenhuizen, plaats incident) de
ter plaatse verantwoordelijke functionarissen ondersteunen in hun communicatie. Zij zijn
gemachtigd informatie te verstrekken zoals onder 1 beschreven, zonder toestemming van het
ROT of (R)BT.
7. Mandaat inzet calamiteitenzender
Het Hoofd Taakorganisatie Communicatie kan de calamiteitenzender Omroep West in het kader van
de informatievoorziening (en conform de afspraken die daartoe zijn vastgelegd in het convenant)
activeren als kanaal om informatie te verspreiden,
8.Mandaat inzet NL-Alert
Het Hoofd Taakorganisatie Communicatie kan NL-Alert in het kader van informatievoorziening
inzetten om bewoners en belanghebbenden in specifieke gebieden te voorzien van informatie over
een incident zonder toestemming van de Operationeel Leider.
Inzet van NL-Alert door het Hoofd Taakorganisatie Communicatie wordt gemeld door de
communicatieadviseur ROT aan de Operationeel Leider. In LCMS wordt het tijdstip van de inzet van
NL-Alert, de boodschap en het uitzendgebied vastgelegd in het tabblad crisiscommunicatie.

2
Agendapunt A.3 bijlage 2 AB VRHM 25 juni 2015

A.4a

1. Samenvatting voorstel
Het Veiligheidsberaad heeft een aantal documenten aan het bestuur van de Veiligheidsregio Hollands
Midden gestuurd ter consultatie. Doel van de consultatie is om aan de hand van de ontvangen
reacties van besturen van de veiligheidsregio’s een gezamenlijke reactie te formuleren in het
Veiligheidsberaad. De gezamenlijke reactie wordt vervolgens door de portefeuillehouder
Informatievoorziening van het Veiligheidsberaad ingebracht in de bestuurlijke regiegroep LMO die de
documenten uiteindelijk vaststelt.
Hollands Midden heeft de door de Raad van Directeuren Veiligheidsregio’s opgestelde conceptreactie
gehanteerd en hebben hierin de regio specifieke zaken toegevoegd c.q. de niet relevante zaken
weggelaten.
Het verzoek van het Veiligheidsberaad is om de reactie vanuit Hollands Midden uiterlijk 8 juli 2015
schriftelijk door te geven. Gezien de tijdsplanning die wordt gehanteerd en de hoeveelheid aan LMO
documenten is agendering voor het Dagelijks Bestuur van 5 juni jl. en tijdige verzending voor het
Algemeen Bestuur van 25 juni a.s. helaas niet mogelijk gebleken. Hiervoor wordt door de
portefeuillehouder GMK/informatievoorziening excuses aangeboden.
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Regionale consultatie LMO
documenten
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vergadering:
Agendapunt:
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E. Breider
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25 juni 2015
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-

Afgestemd met:

Vervolgtraject
besluitvorming:

3. Besluit
Het Algemeen Bestuur besluit:
a. in te stemmen met bijgaande reactie op de LMO documenten die ter consultatie zijn aangeboden;
b. verzoekt de reactie ter kennis te brengen van het Veiligheidsberaad die op basis daarvan de
gemeenschappelijke reactie vormt;
Gelet op de hoeveelheid en grootte van de LMO documenten zijn deze niet meegestuurd. De
documenten zijn op te vragen bij het Veiligheidsbureau.

4. Toelichting op het besluit
De besturen van de veiligheidsregio’s hebben op 13 oktober 2013, met andere betrokken partijen
binnen het meldkamerdomein, het Transitieakkoord ‘Meldkamer van de toekomst’ ondertekend. Het
Transitieakkoord bepaalt dat er een landelijke meldkamerorganisatie (LMO) komt met maximaal tien
locaties. De huidige regionale meldkamers gaan daarin op. De minister van Veiligheid en Justitie
wordt formeel verantwoordelijk voor de LMO, die beheersmatig wordt ondergebracht bij de Nationale
Politie. In het transitieakkoord zijn op hoofdlijnen afspraken gemaakt over het organisatiemodel van
de meldkamerorganisatie, de financiering, de verantwoordelijkheden en de tien locaties. Daarnaast
zijn er afspraken gemaakt over de te volgen weg van de oude naar de nieuwe situatie. De bestuurlijke
regiegroep LMO en de operationele stuurgroep LMO geven sturing aan de transitie. De
veiligheidsregio’s zijn daarin bestuurlijk, respectievelijk ambtelijk vertegenwoordigd.
In het kader van de transitie naar de landelijke meldkamerorganisatie (LMO) is door de
Kwartiermakersorganisatie LMO (KLMO) een aantal documenten opgesteld die ter vaststelling zijn
voorgelegd aan de bestuurlijke regiegroep LMO. Het Veiligheidsberaad heeft besloten om die eerst
ter consultatie aan de besturen van de veiligheidsregio’s voor te leggen. Immers, deze besturen zijn
verantwoordelijk voor:
 Mede richting geven van de ontwikkeling van de nieuwe meldkamerorganisatie. In de toekomst
maken zij gebruik van de dienstverlening van de LMO. De veiligheidsregio’s zijn partij in de
governance van de LMO.
 Het meldkamerpersoneel, dat thans in dienst is bij de veiligheidsregio’s en voor wie de transitie
op een zorgvuldige wijze moet plaatsvinden.
 Het maken van afspraken over de financiële en materiële overdracht van de meldkamers naar de
LMO bij wetswijziging (voorzien op 1 januari 2017).
 De instandhouding van de regionale meldkamers tot aan wetswijziging. Het beheer en going
concern is nu opgedragen aan de kwartiermaker LMO, maar de besturen van de VR is gevraagd
dit materieel te doen tot wetswijziging .
De documenten hebben betrekking op de overdracht en de daarmee gemoeide financiën, alsmede de
werking van en de sturing vanuit de veiligheidsregio’s op de LMO (governance). De documenten
worden op verzoek beschikbaar gesteld.. Een overzichtsnotitie is bijgevoegd.
De documenten waarop de consultatie zich richt zijn:
1.
Plan van aanpak
2.
Ontwerpplan LMO
3.
Landelijk kader samenvoeging meldkamers
4.
Protocol Due diligence commissie.
Andere documenten zijn ter informatie bijgevoegd, zodat een compleet beeld kan ontstaan van de
huidige stand van de transitie en de vervolgstappen.
5.
Nulmeting meldkamers (concept 6 maart 2015)
6.
Notitie Proces van financiële en materiele overdracht
7.
Proeve van een wetsvoorstel
Op verzoek van het Veiligheidsberaad heeft de Raad van directeuren veiligheidsregio (RDVR) met
inbreng van de Raad voor regionale Brandweercommandanten (RBC) een gemeenschappelijke
conceptreactie opgesteld. Vertegenwoordigers van de GHOR en de coördinerend
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gemeentesecretarissen zijn betrokken. De conceptreactie heeft als leidraad gediend, waarbij
specifiek regionale aandachtspunten zijn toegevoegd. De reactie van het bestuur wordt ter kennis
gebracht van de portefeuillehouder Informatievoorziening in het Veiligheidsberaad, de heer Lenferink.
Hij zal de verzamelde reacties van de veiligheidsregio’s inbrengen in de vergadering van het
Veiligheidsberaad, aan de hand waarvan een gezamenlijke reactie zal worden opgesteld.
In een extra ingelaste vergadering op 10 juli as. stelt het Veiligheidsberaad op basis van de reacties
van de veiligheidsregio’s een definitieve reactie vast richting bestuurlijke regiegroep LMO.

5. Kader
Vorming Landelijke Meldkamerorganisatie.

6. Consequenties
Eén landelijke meldkamerorganisatie met 10 landelijke meldkamerlocaties.

7. Aandachtspunten / risico’s
Zijn in de reactie verwerkt.

8. Implementatie en communicatie
-

9. Bijlagen
Er zijn 2 bijlagen: de regionale reactie van Hollands Midden en een overzichtnotitie van de LMO
documenten.

10. Historie besluitvorming
De besturen van de veiligheidsregio’s hebben op 13 oktober 2013, met andere betrokken partijen
binnen het meldkamerdomein, het Transitieakkoord ‘Meldkamer van de toekomst’ ondertekend.
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A.4a bijlage 1
Geachte heer Lenferink,
Het bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden heeft gesproken over de documenten die u in
het kader van de consultatie LMO bij brief van 23 april jl. heeft gezonden. Wij pleiten ervoor dat ook in
de vervolgprocessen de veiligheidsregio’s goed betrokken blijven en worden geconsulteerd over
dergelijke majeure besluiten. Voorwaarden daarvoor zijn een goede planning en het bieden van
voldoende gelegenheid (tijd, informatie) om onze verantwoordelijkheden en betrokkenheid waar te
kunnen maken. Daarmee kan een zorgvuldige besluitvorming plaatsvinden, hetgeen in het belang is
van een goede voortgang van de transitie.
Wij constateren dat de documenten op hoofdlijnen de koers volgen die is vastgelegd in het
Transitieakkoord, maar op een aantal punten aanpassing behoeven. Wij kunnen ons, met
inachtneming van onderstaande opmerkingen, vinden in de inhoud van de voorliggende documenten.
Het Veiligheidsberaad wordt verzocht de opmerkingen in te brengen in de bestuurlijke regiegroep voor
wat betreft het ontwerpplan, het plan van aanpak en het landelijk kader LMO en voor wat betreft het
protocol DDC de DDC hiervan op de hoogte te stellen. Daarnaast verzoeken wij u de opmerkingen
over de overige documenten te betrekken bij de vervolgstappen.
Wij hebben onze opmerkingen gegroepeerd naar zeven thema’s:
1. Personeel
De zorg voor het personeel is voor de werkgevers van het meldkamerpersoneel (centralisten,
beheerders en leidinggevenden) zeer belangrijk. Daarom verwachten wij een zorgvuldig en ordentelijk
proces, waarbij majeure besluiten voldoende kunnen worden getoetst op doorwerkingseffecten. We
denken hierbij aan de gevolgen voor de continuïteit van dienstverlening, toekomstige rechtspositie en
de invulling van het werkgeverschap na vorming van de LMO.
Het werkgeverschap van het personeel van de GMK berust bij de Veiligheidsregio Hollands Midden al
voor een groot deel bij de politie. Het gaat dan met name om het personeel van de “ blauwe
meldkamer”, het personeel dat de brandmeldingen aanneemt en verwerkt en een deel van het
personeel van de “witte meldkamer” . Het Transitieakkoord (TA) gaat in basis uit van de eindsituatie
dat alle personeel in dienst komt van de LMO (als bijzonder onderdeel van de nationale politie). Wij
onderschrijven die gewenste eindsituatie.
De veiligheidsregio’s stellen zich op het standpunt dat bij de ingangsdatum van de wet ook de formele
overdracht van het personeel plaatsvindt naar de Landelijke Meldkamerorganisatie als bijzonder
onderdeel van de politie. Gelet op het belang dat wij hechten aan een zorgvuldig proces en de
complexiteit van de transitie verwachten wij dat de kwartiermakersorganisatie LMO op korte termijn
duidelijkheid geeft over de wijze van overdracht van personeel en de consequenties daarvan, voor
zover die er zijn voor het personeel dat reeds in dienst is bij de politie.
In de uitwerking van het HR-beleid, waarvan we verwachten dat dit de komende periode zal worden
voorgelegd, vragen wij prioritaire aandacht voor vraagstukken rondom mobiliteit, loopbaanbeleid,
combinatie met werk op een andere plek in de meldkamerorganisatie, en een gezonde doorstroming
op de centralistenfunctie. Ons bestuur is van haar zijde bereid in te zetten op uitwisselbaarheid van
brandweercentralisten binnen eigen en aanverwante domeinen voor het opdoen en ontsluiten van
kennis en ervaring, waarbij allereerst het doel is om onze medewerkers perspectief te bieden voor en
op hun eigen ontwikkeling. We vragen de LMO te koersen op maximale flexibiliteit in het (te
ontwikkelen) systeem en om eventuele rechtspositionele belemmeringen op dit punt zoveel mogelijk
weg te nemen. Dit pleit voor het zoveel mogelijk hebben van één werkgever voor al het personeel.
Op dit moment vindt binnen de Nationale Politie een (personele) reorganisatie plaats. Dit kan
consequenties hebben voor de positie van het personeel, afkomstig van de veiligheidsregio’s in de
LMO, doordat hun plaatsen al bezet worden. Het is gewenst dat in het plan van aanpak wordt
uitgesproken dat personeel van geen van de betrokken disciplines in een voorkeurspositie wordt
geplaatst. De eerste consequenties van de reorganisatie van de politie zijn daarbij al zichtbaar, onder
meer door plaatsing van meldkamerbeheerders in functies buiten het meldkamerdomein en door het
stopzetten van (regionale) toelages aan politiefunctionarissen die ook calamiteitencoördinator zijn. Wij
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vragen aan de KLMO om met voorstellen te komen om eventuele negatieve effecten op de continuïteit
van de dienstverlening door de meldkamers het hoofd te kunnen bieden.
Verder verwachten wij op korte termijn duidelijkheid over de rol van de calamiteitencoördinator in de
meldkamer. Binnen de Veiligheidsregio Hollands Midden is de calamiteitencoördinator de eenhoofdige
multidisciplinaire leiding op de meldkamer vanaf GRIP 1 en is hij gemandateerd om op te schalen tot
en met GRIP 2. Dit ontkleurd leiderschap zien wij ook terug in de leider CoPI en de Operationeel
Leider ROT.
2. Overdracht
Het landelijk kader samenvoeging meldkamers, het protocol van de due diligence commissie (DDC)
en de notitie over de overdracht gaan in op de financiële en materiële overdracht.
Het landelijk kader is wat ons betreft onvoldoende helder over de vraag hoe de bevoegdheden tussen
het landelijke en het regionale niveau zijn verdeeld met betrekking tot besluitvorming en aansturing.
Dit dient helder en in lijn met het transitieakkoord te worden gedefinieerd. Zo constateren wij dat in het
Transitieakkoord de vaststelling van de business cases aan de regiegroep is voorbehouden, terwijl in
het landelijk kader uitgegaan wordt van vaststelling door de regionale stuurgroepen. Dit dient te
worden aangepast.
Het protocol geeft de kaders voor de financiële overdracht van materieel en middelen van de
veiligheidsregio’s naar de politie. De bepalingen die hierin zijn opgenomen zijn derhalve van zeer
groot belang. Het niet juist of volledig toepassen van de regels en/of het ontbreken van essentiële
(financiële) informatie brengt financiële risico’s met zich mee. Dit proces moet dus met zorg worden
doorlopen.
Wij vragen specifieke aandacht voor de door de DDC in haar protocol opgenomen richtlijn betreffende
achterblijvende kosten huisvesting. Veiligheidsregio Hollands Midden heeft in 2005 een nieuwe
meldkamer gebouwd, een gebouw met een specifieke gebruiksfunctie, op het terrein van de
brandweerkazerne van Leiden Zuid. De richtlijn van de DDC in deze luidt ‘gebouwen die thans in
gebruik zijn voor meldkamertaken die het Rijk niet overneemt, worden voor hun exploitatielasten als
regel maximaal drie jaren betrokken in de bepaling van de transitiekosten’. Een compensatie van drie
jaar op een reguliere afschrijvingstermijn van 40 jaar voor onroerend goed kunnen wij moeilijk
kwalificeren als ‘redelijk en billijk’ en is voor haar zeker niet gebruikelijk en derhalve niet acceptabel.
Wij willen in deze ook wijzen op de brief die al op 25 september 2012 is verstuurd aan de toenmalige
voorzitter van het bestuurljik overleg ‘Meldkamer van de Toekomst’, dhr. H.B. Eenhoorn, waarin wordt
gemeld dat een reële vergoeding van de frictie- en desintegratiekosten randvoorwaardelijk was voor
de samenvoeging van de meldkamers van Hollands Midden en Haaglanden.
Eén van de verzonden documenten is het concept van de landelijke rapportage van de nulmeting. De
due diligence commissie stelt in haar protocol gebruik te willen maken van de landelijke rapportage
van de nulmeting. Samen met het vigerend wettelijk kader en het landelijke inspectierapport met
betrekking tot de meldkamers uit 2015 worden deze stukken gebruikt voor het toetsingskader dat door
de DDC gehanteerd zal worden om te bepalen of de meldkamers op niveau zijn. De (bestuurlijk)
vastgestelde nulmetingen per meldkamerlocatie en het toetsingskader vormen de basis voor de
oordeelsvorming van de DDC. Aangezien de DDC voor het toetsingskader gebruik wil maken van de
landelijke rapportage nulmeting, is het van belang dat de veiligheidsregio’s kennis kunnen nemen van
deze rapportage en een oordeel kunnen vellen of het toetsingskader op basis van de juiste aannames
tot stand is gekomen. Op basis van de nulmeting vindt nog een proces van demarcatie plaats,
waarmee wordt vastgesteld welke taken, mensen en middelen deel uitmaken van het
meldkamerdomein en welke niet. Pas na afronding van dit proces van demarcatie kunnen de normen
van het toetsingskader worden vastgesteld. Wij zijn van mening dat er zo veel mogelijk ondergebracht
dient te worden bij de LMO en slechts bij uitzondering taken achterblijven bij de veiligheidsregio’s.
In de zomerperiode 2014 hebben veel veiligheidsregio’s op een eerdere versie van het protocol
gereageerd. Wij zien desondanks na verwerking van de opmerkingen dat een groot aantal definities
niet eenduidig is geformuleerd. Bijvoorbeeld, als maatstaf wordt een landelijk gemiddelde gehanteerd
voor:
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• Kosten opschaling
• Huisvestingskosten
• Overige huisvestingskosten
• Kapitaallasten, huur of leasebedragen
• Jaarlijkse kosten aan ICT-systemen
• Overhead
• Overige exploitatiekosten
• Frictiekosten
Ook voor de nieuwe LMO-organisatie zullen grote verschillen per meldkamer blijven bestaan. De
grootste nieuwe meldkamer Oost heeft na samenvoeging een verzorgingsgebied van circa 3,2 mln.
inwoners, terwijl de kleinste meldkamer minder dan 1 mln. inwoners heeft. Het toepassen van
absolute normen op basis waarvan wordt afgerekend vinden wij daarom niet verstandig
Vanuit de witte kolom wordt herhaaldelijk aangegeven dat de beschikbare middelen voor de
meldkamer ambulance structureel tekorten vertonen. Dit is een aandachtspunt in de toetsing door de
DDC, waarbij de vraag is of sprake kan zijn van kostenverschuivingen tussen de verschillende.
meldkamers.
Tenslotte ligt het zwaartepunt van de toetsing en advisering door de DDC in de zomerperiode. Door
deze planning wordt een goede aansluiting op het traject rond de LMO en de mogelijkheid van hoor
en wederhoor bemoeilijkt. Aanpassing van de planning in dit kader is zeer wenselijk.
Zoals eerder opgemerkt ontbreekt een nadere afbakening van het meldkamerdomein vooralsnog.
Afbakening is zeer relevant, aangezien hierdoor duidelijk wordt welke taken door de LMO zullen
worden uitgevoerd en welke taken veiligheidsregio’s eventueel zelf moeten blijven uitvoeren.
Bovendien blijkt zodoende hoe omgegaan dient te worden met achterblijvende kosten. Het opstellen
van de overdrachtsdocumenten en de business cases voor de toekomstige meldkamerorganisaties
vraagt om helderheid over de demarcatie. Hiermee wordt voorkomen dat veiligheidsregio’s het risico
lopen op onvoorziene achterblijvende kosten. Wij stellen voor dat het Veiligheidsberaad de uitkomsten
zo spoedig mogelijk bespreekt alvorens die in de bestuurlijke regiegroep LMO worden vastgesteld.
Het is in dit licht noodzakelijk dat wij de komende periode regelmatig op de hoogte worden gehouden
van de stappen die gezet moeten worden en de voortgang hiervan.
De beschrijving van de overdracht vinden wij onvoldoende. De sporen van financiële en materiële
overdracht hangen nauw samen en omvatten meer stappen dan genoemd. Dit vinden wij onvoldoende
terug in de voorliggende documenten. Bij de financiële overdracht zijn immers ook activa inbegrepen
van meldkamerinstallaties die niet worden overgedragen aan de LMO (achterblijvende kosten van
installaties die na transitie buiten bedrijf worden gesteld). Deze informatie zal pas aan het eind van het
proces inzichtelijk worden. In dat opzicht vragen we dan ook uitdrukkelijk aandacht voor het zorgvuldig
doorlopen van dit proces.
In het Transitieakkoord ligt vast dat de minister van V&J garant staat voor de achterblijvende kosten
van boventallig personeel. Dit wordt in het financiële overdrachtsdocument geregeld. De omvang van
deze kosten is op dit moment nog niet bekend. Dit moet uiteindelijk in de overdrachtsdocumenten
worden vastgelegd. Er dient bij de overdracht verder rekening gehouden te worden met btwproblematiek (zie onze eerdere opmerking over detacheringen) en vennootschapsbelasting. Wij gaan
er vanuit dat dit door de minister van V&J afdoende geregeld wordt, zonder bijkomende kosten voor
de veiligheidsregio’s. Tenslotte zullen gedurende de periode tot overdracht veiligheidsregio’s mogelijk
nog allerlei kosten moeten dragen die niet voorzien zijn. Wij gaan er vanuit dat die in de
overdrachtsdocumenten verdisconteerd worden.
Gelet op het bovenstaande verzoeken wij om het proces van overdracht in meer fasen te verdelen:
• Onttrekking gemeentefonds en BDUR op basis van gecorrigeerd lastenniveau meldkamer (na
proces nulmeting, demarcatie en toets op niveau) per ingangsdatum wetswijziging en niet
eerder.
• Afrekening tussenfase na inwerkingtreding wet (meldkamerexploitatie door veiligheidsregio’s
voor rekening van V&J).
• Materiële overdracht aan LMO organisatie (overeenkomst en afrekenen tussen
veiligheidsregio en LMO).
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Ontmanteling en buitengebruikstelling oude meldkamers die niet worden overgedragen
(overeenkomst/afrekenen tussen veiligheidsregio en VenJ).
• Kosten bovenformatief personeel (afrekenen tussen veiligheidsregio en VenJ).
• Financiële eindevaluatie en slotverrekening tussen VenJ en veiligheidsregio’s.
In dit proces past het ook om na oplevering van de nieuwe meldkamer per locatie een evaluatie van
de financiële overdracht te maken, inclusief een slotafrekening van de incidentele kosten. Bijzondere
aandacht vragen wij hierbij voor de meldkamers die al zijn samengevoegd, zoals ook het geval is bij
de Veiligheidsregio Hollands Midden.
•

In de stukken over de overdracht wordt overigens gesuggereerd dat er een operationele
verantwoordelijkheid van de besturen van de veiligheidsregio’s zou zijn tot aan de samenvoeging. Dat
moment ligt in de Veiligheidsregio’s Hollands Midden en Haaglanden inmiddels een jaar achter ons.
De wetswijziging is voor de besturen van de veiligheidsregio’s het moment waarop de
verantwoordelijkheid voor de instandhouding en het functioneren, alsmede going concern zaken, van
de meldkamers overgaan naar de minister van V&J. Op die manier ontstaat de gewenste eenduidige
aansturing van de meldkamers. De huidige situatie waarin de besturen van de veiligheidsregio’s nog
formeel verantwoordelijk zijn, dient naar onze mening zo kort mogelijk gehouden te worden. Er kan
dan ook geen sprake van zijn van het achterblijven van een operationele meldkamertaak voor de
veiligheidsregio’s, na de wetswijziging. Uiteraard zijn we bereid indien noodzakelijk personeel en
bepaalde voorzieningen tegen betaling beschikbaar te stellen.
Eén van de uitgangspunten van het transitieakkoord is dat de samenvoeging van de meldkamers een
besparing oplevert van € 50 mln. die zich vanaf 2015 opbouwt. Het is evenwel goed denkbaar dat het
tempo van efficiëntiewinst achterblijft bij het tempo van de taakstelling. De Veiligheidsregio’s rekenen
er echter op dat bij de uitvoering van de meldkamertaak door V&J na de wetswijziging van 1 januari
2017 zij kostendekkend hiervoor gecompenseerd blijven worden. Ook wanneer de wetswijziging
onverhoopt later van kracht gaat worden mag dit niet leiden tot het verleggen van het financiële risico
van het ministerie V&J naar de veiligheidsregio’s.
3. Governance
Het ontwerpplan beschrijft de governance van de LMO. De hoofdlijnen zullen bij wet worden
vastgelegd. Een eerste aanzet daartoe is te vinden in de proeve van een wetsvoorstel dat ter
informatie in het consultatiepakket is opgenomen. We willen als bestuur van de veiligheidsregio
nadrukkelijk op een goede en zorgvuldige wijze betrokken worden bij het wetgevingstraject. Wij pleiten
voor het instellen van een werkgroep met vertegenwoordigers van alle partijen om tot een gedragen
wetsvoorstel te komen.
Dit omvat niet alleen de wetgeving zelf maar ook de eventuele onderliggende AMvB’s en regelingen
omdat dit alleen in samenhang kan worden beoordeeld.
Als bestuur van onze veiligheidsregio zijn wij verantwoordelijk voor de brandweerzorg en de
crisisbeheersing. Die verantwoordelijkheid behouden wij ook na de wetswijziging. De governance
moet ons volledig in staat stellen hierover verantwoording en rekenschap te kunnen afleggen. Dit
betekent in ieder geval:
1. De start van de opschaling in crisissituaties ligt bij de meldkamer; die alarmeert de hoofdstructuur,
verzorgt het meldkamerbeeld en begeleidt en informeert functionarissen. De veiligheidsregio’s
blijven verantwoordelijk voor de crisisbeheersing. Dit betekent dat nadrukkelijker dan nu
vastgelegd moet worden dat zij als systeemverantwoordelijke de eisen stellen aan de prestaties
op dit terrein, waaronder en met name op het gebied van informatievoorziening, sturing en de
uitwisseling van informatie met gemeenten en vitale partners op het meldkamerdomein.
2. De meldkamertaak van de brandweer wordt conform het Transitieakkoord formeel bij de LMO
belegd. Ambulancezorg, politie en Koninklijke Marechaussee blijven een deel van hun
meldkamertaken formeel zelf uitvoeren. De meldkamertaak brandweer is sterk verweven met de
operationele taakuitvoering van de brandweer. Dit vraagt dat – exclusief - de veiligheidsregio’s
een helder vastgelegde rol hebben bij het stellen van prestatie-eisen en eisen aan werkprocessen
en kwaliteit van personeel dat werkzaam is ten behoeve van brandweerprocessen en bij de
toetsing hiervan. Op dit moment is dit nog onvoldoende in de stukken vastgelegd.
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We zien het als een gezamenlijke uitdaging om verbinding te behouden tussen de LMO en de
veiligheidsregio’s, onder andere voor wat betreft de informatie-uitwisseling onderling en de verplichting
daarover te rapporteren aan het eigen bestuur. In het inrichtingsplan dient dit nader uitgewerkt te
worden. In hoeverre het voorstel voor een bestuurlijk overleg per meldkamerlocatie daaraan bijdraagt
is ons nu nog onduidelijk. De governance is immers landelijk belegd.
Verder verwachten wij op korte termijn duidelijkheid welke taken door de landelijke meldkamer
uitgevoerd gaan worden. De kwartiermakersorganisatie zal in ieder geval duidelijk moeten maken
welke taken wel en welke taken niet worden overgenomen van de veiligheidsregio’s. Zoals eerder
opgemerkt zijn wij van mening dat er zo veel mogelijk ondergebracht dient te worden bij de LMO en
slechts bij uitzondering taken achterblijven bij de veiligheidsregio’s.
4.
Projectkosten
Voor de projectkosten is landelijk € 12,5 mln. uitgetrokken. Er is een algemene verdeling van het
budget gemaakt over de tien locaties, maar per locatie zullen bijzondere situaties een rol kunnen
spelen. Bijvoorbeeld verhuizingen van personeel in verband met de nieuwe meldkamerlocatie of extra
tijdelijke verhuizingen in verband met verbouwing van de beoogde meldkamerlocatie. De algemene
verdeelsleutel voorziet hier niet in. Wij gaan er vanuit dat de aanvullende kosten voor rekening van de
minister van V&J komen.
5.
Taakstelling en dienstverlening
Het kabinet heeft aan de vorming van de LMO een taakstelling verbonden. De veiligheidsregio’s
dragen bij wetswijziging hun budget over. De minister van V&J is vervolgens verantwoordelijk voor de
realisatie van de taakstelling. Wij zijn van oordeel dat de prestaties van de LMO daar niet onder
mogen lijden. Als dat wel het geval is, vragen wij het Veiligheidsberaad om samen met de overige
partners in het Transitieakkoord bij het kabinet te verzoeken om de omvang van de taakstelling te
heroverwegen.
6.
ICT
Eén van de onderdelen van de transitie dat in de documenten nog onvoldoende geadresseerd is
betreft de ICT. Het is voor het welslagen van de nieuwe LMO cruciaal dat er een forse
vernieuwingsslag op het terrein van de ICT gemaakt wordt. Dat is alleen al noodzakelijk om één
landelijk virtuele meldkamer te kunnen realiseren. De vormgeving van een goede
informatievoorziening en ICT vergt gelet op de omvang, complexiteit en de risico’s veel meer
aandacht.
Wij vragen tot een helder gepositioneerd ICT-domein binnen de LMO te komen. Wij verzoeken dit
onderdeel op korte termijn alsnog in te vullen en het plan voor te leggen aan het bestuur van het
Veiligheidsberaad, mede vanwege de aansluiting die moet plaatsvinden met de informatievoorziening
en systemen van de veiligheidsregio’s. Tevens moet het volstrekt duidelijk zijn welke IM-producten
door de LMO worden geleverd en welke (eventueel nog) van de Veiligheidsregio’s verwacht worden.
7.
Voortgang/Plan van aanpak
Tenslotte uiten wij onze bezorgdheid over de voortgang/planning van de LMO. Het Plan van Aanpak
toont aan dat in de komende periode, tot en met 2017, maar ook daarna, nog veel gerealiseerd moet
worden. De ervaring van het afgelopen jaar leert dat de planningen van de LMO erg ambitieus zijn,
veel verwachten van de inzet van personeel van de veiligheidsregio’s, waarbij de haalbaarheid uit het
oog verloren wordt. Daarnaast heeft elke toekomstige meldkamerlocatie ook een eigen planning. Uit
de documenten blijkt onvoldoende hoe de landelijke voortgang/planning op de ‘regionale’ planning
afgestemd wordt. Het is ons onduidelijk hoe het Plan van aanpak KLMO zich verhoudt tot Plannen van
aanpak die de regionaal kwartiermakers voor de afzonderlijke meldkamerlocaties opstellen.
Onduidelijk is ook welke capaciteit van de regio’s gevraagd wordt voor realisatie van de locaties en
hoe dit zich verhoudt tot de landelijke aanpak.
In dit kader vragen we nadrukkelijk om een plan van aanpak voor de pilot multi-intake. Voor ons
bestuur was multi-intake één van de belangrijkste redenen om tot een landelijke
meldkamerorganisatie te komen. We hechten eraan dat dit onderwerp goed wordt vormgegeven. Wij
herinneren u hierbij aan onze eerdere verzoeken om een pilot met multi-intake te mogen starten
5
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Wij vertrouwen dat bovengenoemde opmerkingen worden verwerkt in de voorliggende documenten en
wensen u hierbij veel succes en wijsheid.

Met vriendelijke groet,

mr. J.W. E. Spies
plv. voorzitter Veiligheidsregio Hollands Midden
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A.4a bijlage 2
Overzichtnotitie documenten Regionale consultatie Landelijke Meldkamer
Organisatie
A. Door het Veiligheidsberaad worden de volgende documenten ter consultatie
aangeboden:
Plan van aanpak
Het plan van aanpak geeft een overzicht van de te verwachten stappen in de transitie
tot en met 2021 en focust op de activiteiten en op te leveren producten tot aan 2017.
Het plan van aanpak zal, naar verwachting, jaarlijks worden geactualiseerd op basis
van voortschrijdend inzicht, opgedane ervaringen en ontwikkelingen in de
buitenwereld.
Het plan van aanpak versie 1.0 is in augustus 2014 verspreid voor een eerdere
achterbanraadpleging. Alle disciplines hebben hierop verbeterpunten aangereikt. Het
plan van aanpak is vrijwel volledig vernieuwd op basis van aangereikte punten en de
huidige inzichten.
Ontwerpplan LMO
Het plan beschrijft de eindsituatie van de Landelijke Meldkamerorganisatie in 2021 en
de werking daarvan op hoofdlijnen. Het dient als gezamenlijke stip op de horizon en
als leidraad voor de verdere uitwerking in het inrichtingsplan dat de gewenste opzet
en werking van de Landelijke Meldkamerorganisatie meer in detail beschrijft.
Het ontwerpplan versie 1.0 is ook verspreid voor een eerdere achterbanraadpleging in
augustus 2014. Alle disciplines hebben hierop verbeterpunten aangereikt. Het
ontwerpplan is bijgesteld op basis van aangereikte punten en de huidige inzichten. De
belangrijkste wijziging is de aanpassing van de manier waarop de multi-governance
en sturing op de LMO is opgenomen.
Landelijk Kader samenvoegen meldkamers
Dit kader formuleert spelregels voor de periode van samenvoegingen tot aan de
overdracht van alle tien samengevoegde meldkamerlocaties. Essentieel hierin is het
punt van de zogeheten ‘achterblijvende kosten’ voor de desbetreffende
veiligheidsregio’s.
Protocol Due Diligence Commissie
De Due Diligence Commissie heeft als taak om toe te zien op een ordelijk en
zorgvuldig verloop van de financiële overdracht van de meldkamers aan de LMO, met
onder andere de zogenaamde toets op niveau. Het is de planning van de minister, als
opdrachtgever voor de LMO, om de financiële overdracht voor het einde van dit jaar
af te ronden. Het betreft hier twee documenten: werkplan DDC en protocol DDC.
B. Door het Veiligheidsberaad worden de volgende documenten ter info
aangeboden
Nulmeting en Inspectierapport
Dit rapport is geen onderdeel van de consultatie, maar is toegevoegd als relevant
stuk voor de beeldvorming op dit dossier.
(Welk rapport wordt hier bedoeld – EHB?)
Proces overdracht middelen
In het transitieakkoord is op hoofdlijnen de overdracht van de huidige naar het
nieuwe meldkamerdomein beschreven. In deze overdracht zijn twee sporen te
onderscheiden: de financiële en de materiële overdracht. De werkwijze hiervan is
uitgewerkt in twee aparte notities incl. een format/voorbeeld van hoe de financiële
overdrachtsdocumenten en finale overeenkomst eruit zal komen te zien.

Bijzondere aandacht hierin voor de zogenaamde ‘achterblijvende kosten’ voor de
veiligheidsregio’s .
Proeve van een wetsvoorstel
Een eerste proeve wordt meegestuurd zodat de producten van de KLMO, V&J en de
DDC in samenhang kunnen worden bezien. Het is niet bedoeld als consultatie voor
het wetsvoorstel. Dat volgt later. Er wordt bij de ambtelijke voorbereiding gebruik
gemaakt van de plannen zoals die nu ter consultatie zijn voorgelegd.
C. Wat nog ontbreekt
In verschillende documenten wordt gesproken over het meldkamerdomein. De
excacte afbakening is van belang voor het ontwerp, maar zeker ook voor de financiële
overdracht vanuit de veiligheidsregio’s.
D. Samenhang producten
Voor het overzicht wordt hieronder aangegeven hoe de producten die nu worden
aangeboden voor de achterbanraadpleging, zich verhouden tot het wettelijk kader,
het Inspectierapport en de nulmeting.
Uitgangssituatie
 Nulmeting en Inspectierapport
Eindsituatie
 Wettelijk kader: taken, positionering, aansturing en overgang.
 Ontwerpplan LMO: het eindbeeld van de LMO
Transitie
 Landelijk kader: kader voor regionale samenvoegingen
 Plan van aanpak: programmaplanning van de LMO
 Proces overdracht: procesbeschrijving financiële en materiele overdracht
 Protocol DDC: werkwijze DDC voor onafhankelijke advisering financiële overdracht
Rapport nulmeting meldkamers en Inspectierapport
Deze rapporten vormen geen onderdeel van de consultatie, maar worden toegevoegd
als relevant stuk voor de beeldvorming op dit dossier.
E. Planning
Brief VB aan voorzitters veiligheidsregio’s
Rompadvies RDVR/RBC aan veiligheidsregio’s
Integrale reactie VRHM
AB (incl. DB)
Deadline
Vergadering Algemeen Bestuur Veiligheidsberaad
Besluit Bestuurlijke regie-groep LMO

23 april 2015
16 mei 2015
25
08
10
17

juni 2015
juli 2015
juli 2015
juli 2015
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A.5

Informatienotitie Veiligheidsregio Hollands Midden
1. Algemeen
Onderwerp:

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

Stand van zaken
Totstandkoming voorstel
Verhuizing Crisisruimten
Algemeen Bestuur

Opgesteld door:

Eric Stijger

Datum:

25 juni 2015

A.5

Bijlage(n):

H. Meijer (VD)
L. Spies (DB)

Status:

Informatief, vermelden
voortgang

Datum:

Kern van de notitie:
- De VRHM hanteert kwaliteitseisen aan de hand van een programma van eisen (PvE) voor
zowel de ruimte als de benodigde hulpmiddelen om de bij de VRHM gebruikelijke werkwijze
te kunnen toepassen.
- De VRHM hanteert continuïteitseisen zodat bij voorkomende gelijktijdigheid van incidenten er
altijd een ROT en RBT ruimte voor de VRHM beschikbaar is.
- Kosten/baten afweging: er vindt een afweging plaats van kosten en baten t.o.v de huidige
kosten, de mogelijke versnelde afschrijving van de huidige ruimten en de mogelijke
vergoeding die V&J verstrekt ten behoeve van achterblijvende crisisruimten.

2. Toelichting
Naar aanleiding van de verhuizing van de GMK Hollands Midden naar de Yp vorig jaar, is de
gedachte ontstaan om ook de crisisruimten van de VRHM in de YP onder te brengen. Bespreking van
dit onderwerp in VD en DB heeft geleid tot het verzoek om randvoorwaarden en consequenties van
deze verhuizing naar de Yp in beeld te brengen en waar mogelijk inzicht te geven in de financiële
gevolgen van een dergelijke stap. De afspraak was dat door de VRHM in overleg getreden zou
worden met het hoofd van de GMK om tot het gevraagde inzicht te komen, aangezien de
crisisruimten ook tot het domein van het Hoofd GMK behoren. Het afgelopen half jaar is op dit dossier
beperkt voortgang bereikt in verband met de discontinuïteit bij de GMK leiding in de Yp.
Met de komst van het nieuwe - definitieve – hoofd van de Dienst Regionaal Operationeel Centrum
(DROC), is deze situatie nu ten einde. Inmiddels zijn de gesprekken weer op gang gekomen en is
door de meldkamerleiding een projectleider aangesteld voor dit onderwerp.
Uitgangspunt bij de besprekingen over de verhuizing van de crisisruimten van de VRHM naar de Yp,
is dat deze zodanig worden aangepast dat de werkwijze van de crisisorganisatie van de VRHM vanuit
de Yp kan worden uitgevoerd. Eerder al was geconstateerd dat de faciliteiten in de Yp niet naar
tevredenheid functioneren en dat er ook bij de politie en de VRH aanvullende wensen bestaan over
de crisisruimten in de Yp.

1

Huidig gebruik van de ruimten
e
De crisisruimten in de Yp zijn voornamelijk ondergebracht op de 9 etage. Centraal op deze etage is
een met glazen wanden afgezette ruimte ingericht als ROT ruimte, met daar omheen de verschillende
monodisciplinaire actiecentra van de afzonderlijke diensten van de VRH en de politie eenheid Den
Haag. Op dit moment is de ROT ruimte de standaard werkruimte van de Staven Grootschalig en
Bijzonder Optreden van de politie. De SGBO ruimte op dezelfde etage wordt als te krap ervaren en
blijkt daardoor in de praktijk voor de politie niet goed bruikbaar voor SGBO inzetten. Dit kan ertoe
leiden dat er in geval van gelijktijdigheid (zowel ROT als SGBO) vanuit de beide gremia een claim op
de ROT ruimte wordt gelegd. Dit komt in de praktijk ook voor. Hoewel dit waarschijnlijk niet structureel
het geval is blijkt dat duidelijke afspraken over het operationele gebruik van crisisruimten in de Yp
noodzakelijk zijn. Dit temeer doordat de ruimten door twee veiligheidsregio’s worden gebruikt en
gelijktijdigheid in gebruik voorstelbaar is.
Verschillen in werkwijze
De ROT ruimte in de VRHM is een aantal jaar geleden aangepast om de landelijk vastgestelde
werkwijze van netcentrische crisisbeheersing mogelijk te maken, conform het Regionaal Crisisplan
van de VRHM. Dit komt er op neer dat in de ROT ruimte een centrale vergadertafel staat, waar de
Algemeen Commandanten (AC ’s) als ROT vergaderen. Daar omheen staan counters met
werkplekken voor ondersteuners (HIN’s) van de Algemeen Commandanten, die als frontoffice voor de
monodisciplinaire actiecentra fungeren, en een counter voor de sectie informatiemanagement.
Volgens de werkwijze van de VRHM vindt er directe afstemming plaats door de Sectie IM met de
monodisciplinaire counters om actuele ontwikkelingen en wijzigingen in het beeld direct te kunnen
verwerken in LCMS en hiermee het ROT (en de gehele crisisorganisatie) van een zo compleet
mogelijk actueel en gevalideerd totaalbeeld te kunnen voorzien, zowel in tekst als in het (grafische)
plotbeeld. Vanuit de counter kan het totaalbeeld via drie grote projectieschermen aan het ROT
gepresenteerd worden. De kracht van deze werkwijze zit in de directe nabijheid van het
Informatiemanagement met de werkcounters en het ROT waarmee ingespeeld kan worden op de
hoge omloopsnelheid van informatie tijdens een operatie. Daarnaast kan er door de aanwezigheid bij
het ROT direct ingespeeld worden op actuele vragen en opdrachten die vanuit het ROT komen.
Het grote verschil met het ROT in de Yp is de afwezigheid van vaste werkplekken voor de sectie
Informatiemanagement, zowel in de ruimte als daarbuiten, en het ontbreken van de werkcounters
voor de monodisciplinaire HIN’s (conform het RCP van de VRHM). In plaats daarvan zijn elders op de
e
9 etage actiecentra ingericht waar monodisciplinaire taken kunnen worden uitgevoerd. De huidige
omvang en indeling van de ROT ruimte maken het bijplaatsen van werkcounters voor de Sectie IM en
de monodisciplinire HIN’s niet mogelijk.
Rol van het RBT
Binnen de VRHM wordt veel waarde gehecht aan de fysieke onderlinge nabijheid van ROT en RBT.
Dit is doorvertaald in de werkwijze van de crisisorganisatie bij GRIP 4. Hierin is opgenomen dat de
Operationeel Leider van het ROT op bepaalde momenten bij het RBT aansluit om de bestuurlijke
dilemma´s met de aanwezige bestuurders te bespreken. Om dit te faciliteren beschikt de VRHM over
een RBT ruimte op dezelfde locatie als het ROT. Deze ruimte is zodanig ingericht en voorbereid dat
alle burgemeesters van de VRHM hier kunnen vergaderen in RBT verband. Net als de ROT-ruimte is
de RBT-ruimte voorzien van een werkcounter van de Sectie Informatiemanagement van het RBT
waarmee via drie schermen het beeld aan het RBT gepresenteerd kan worden.
e
Naar aanleiding van de NSS 2014 is in de Yp op de 8 etage een vergaderruimte ingericht voor het
RBT van de VRH. Deze ruimte heeft geen bijzondere voorzieningen voor het gebruik als RBT ruimte,
behalve enkele centraal geplaatste computerbeeldschermen voor het tonen van informatie. Ook voor
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deze ruimte geldt dat indien deze voorbereidt moet worden op het gebruik door het RBT van de
VRHM dit tot aanpassingen zal leiden in grootte, indeling en faciliteiten.

Hoe verder?
Inmiddels zijn stappen ondernomen om een concreet uitgewerkt en financieel inzichtelijk voorstel te
e
maken. Dit voorstel omvat een plan voor de herinrichting van de 9 etage, waarin een ruimere, beter
ingericht en toegeruste ROT ruimte wordt ondergebracht, een grotere SGBO ruimte voor de politie en
waarbij ook het aantal radiobedienplekken wordt uitgebreid voor politie en brandweer.
e
Tevens wordt een plan gemaakt voor de herinrichting van de 8 etage om daar een geschikte RBTruimte te maken. Ook wordt er gekeken naar de mogelijkheid voor een uitwijk van ROT/RBT in het
gebouw indien er sprake is van gelijktijdigheid.
Uitgangspunt hierbij is dat zowel aan de eisen en wensen van de VRHM, VRH en de politie eenheid
Den Haag wordt voldaan.
Inmiddels zijn door de politie en de VRHM concrete afspraken gemaakt over de vervolgstappen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Afstemmen PvE’s en inrichting met VRH
Concretiseren ontwerp beide ruimten
Vaststellen inrichting en faciliteiten
Toetsen bij gebruikers
Marktpartijen benaderen voor offertes
Voorstel met financiële en operationele consequenties
Aanbieden aan DB
Besluit tot wel of niet verhuizen

In het voorstel met financiële en operationele consequenties wordt nader uitgewerkt op welke wijze
partijen in de diverse gripfases met elkaar samenwerken en wat daar in het kader van de
samenwerking tussen de diverse teams zoals copi, ROT, BT en RBT nut en noodzaak is om teams
op één locatie te huisvesten. Aan de hand daarvan wordt er een goede analyse van de voor en
nadelen van verhuizen gemaakt, wat eventueel noodzakelijk is aan fall-back en wat gezien de
geringe kans op voorkomen acceptabel is om aan ruimten en voorzieningen niet dubbel uit te voeren.
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A.6

1. Samenvatting voorstel
Naast het regionaal risicoprofiel wordt dit jaar ook het regionaal beleidsplan herzien. Intentie is om
eind dit jaar een herijkt regionaal beleidsplan in concept gereed te hebben dat draagvlak heeft bij het
bestuur, het management en de partners van de VRHM en afgestemd en besproken is met de
gemeenteraden en omliggende veiligheidsregio’s. In deze korte informatienotitie wordt de stand van
zaken gegeven.

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

Stand van zaken nieuw
regionaal beleidsplan
Algemeen Bestuur

Opgesteld door:
Datum:

Veiligheidsbureau
Peter Kessels
25 juni 2015

A.6

Bijlage(n):

-

H. Lenferink (DB)
H. Meijer (VD)
n.v.t.

Status:

Informatief

Datum:

n.v.t.

3. Toelichting
Op 15 april jl. heeft het Dagelijks Bestuur ingestemd met het plan van aanpak om te komen tot een
herziening van het regionaal beleidsplan. De Wet Veiligheidsregio’s schrijft voor dat het bestuur van
de veiligheidsregio ten minste eenmaal in de vier jaar een beleidsplan vast stelt (artikel 14 Wvr). Dit
beleidsplan dient mede gebaseerd te zijn op een door het bestuur van de veiligheidsregio vastgesteld
risicoprofiel (artikel 15 Wvr).
Regionaal risicoprofiel
Op dit moment worden gemeenteraden gevraagd te reageren op het concept regionaal risicoprofiel.
Om een goede koppeling te maken tussen het regionaal risicoprofiel en het regionaal beleidsplan
dient nog bepaald te worden aan welke risico´s (en in welke volgorde) de veiligheidsregio de
komende jaren (extra) aandacht wil geven. Voor deze risico' s wordt een beïnvloedingsanalyse
uitgevoerd. De basis hiervoor is het regionaal risicoprofiel, maar hierbij wordt ook gekeken naar
bestuurlijk afbreukrisico, de gewenste mate van voorbereiding, het beleidsmatig rendement, security
en gevoeligheid en landelijke afspraken. Daarbij worden de risico’s afgezet tegen de inspanningen
van de veiligheidsregio. Op basis hiervan wordt een voorstel gedaan welke risico’s de komende jaren
opgepakt gaan worden in de beïnvloedingsanalyse. Dit wordt opgenomen in het regionaal
beleidsplan. Daarbij wordt ook gekeken naar raakvlakken met de zes landelijke projecten in het kader
van de Strategische Agenda van het Veiligheidsberaad. Voor een verdere beschrijving van de
gehanteerde systematiek wordt verwezen naar het regionaal risicoprofiel (besluit Algemeen Bestuur
d.d. 2 april 2015).
Regionaal beleidsplan
Op basis van het plan van aanpak is begonnen met het in kaart brengen van een aantal
organisatorische vraagstukken: hoe functioneert de veiligheidsregio, wat is de (gewenste) scope van

het werkveld van de veiligheidsregio en wat zijn de verwachtingen tav het nieuwe beleidsplan. Dit is
aan de hand van stellingendiscussies besproken met zowel het dagelijks bestuur, veiligheidsdirectie,
voorzitters multidisciplinaire werkgroepen als de multi-medewerkers van de diverse kolommen.
Parallel aan deze discussies vindt een inhoudelijke verkenning plaats: welke resultaten hebben de
kolommen/werkgroepen tot nu toe gerealiseerd uitgaande van het huidige beleidsplan (o.a. op basis
van de reguliere voortgangsrapportage), welke kansen/bedreigingen worden voorzien en wat
betekent dit voor de nieuwe beleidsplanperiode? Op welke speerpunten/onderwerpen vraagt het
huidige beleidsplan om continuïteit dan wel bijstelling?
Uitkomsten organisatorische verkenningen
Het antwoord op de gestelde vragen over de huidige staat van de veiligheidsregio is weergegeven in
onderstaand schema. De uitkomsten van deze verkenningen worden vertaald in het regionaal
beleidsplan.
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Sterktes (intern)
- Generieke crisisorganisatie op orde
(betrouwbaar, professioneel, grondige
inhoudelijke voorbereiding, planmatig,
goed geprepareerd).
- Communicatieproces is volwassen
geworden en geprofessionaliseerd
conform plan (AB maart 2011).
(Operationeel) leidinggevenden worden
ontzorgd.
- Informatiemanagement is op orde (goed
werkend LCMS, werken volgens
landelijke standaarden)
- Oranje kolom als hulpdienst is versterkt
en geprofessionaliseerd.
- Sterke netwerkorganisatie, het ‘sausje’
dat dingen met elkaar verbindt en
mogelijk maakt (bijv. introductie OvD-BZ
en professionalisering IM-keten) maar
ook met relatief weinig capaciteit veel
voor elkaar krijgt, snel deskundigheid bij
elkaar haalt en weet te verbinden
(intern/extern).
- Multi-voorloper, werken intensief samen
met onze (primaire) partners. Met
merendeel partners zijn afspraken
gemaakt en vastgelegd in convenanten.

Kansen (extern)
- Informatiegestuurd

Zwaktes (intern)
- Risicogestuurd werken, de
veiligheidsregio is nog niet dé
gezaghebbende duider van risico’s die
handelingsperspectief biedt (wat
generiek afdoen, waarvoor specifieke
voorbereiding nodig en door wie)
- Versterken specifieke voorbereiding
aantal thema’s (hoogwater, terroristische
aanslagen, uitval ICT/LCMS &
elektriciteit, continuïteit bedrijfsvoering)
- Continuïteit crisisorganisatie: voldoende
beschikbare en gekwalificeerde
medewerkers voor de piketgroepen
- Versterken vakbekwaamheid: borgen
kwaliteit en vakvolwassenheid
crisisfunctionarissen
- Fallback en uitwijklocaties
- Informatieveiligheid: wat vraagt de roep
om meer digitalisering aan
informatieveiligheid
- Gebruiker centraal: wie is de klant en
hoe kan deze het best bediend worden
(doelgroepbenadering:
crisisfunctionarissen, bedrijfsleven,
zelfredzame burger, bestuur)
- Bureaucratisch (veel papier/dikke
plannen, veel vergaderen, omslachtig
besluitvormingsproces, omslachtige
werkwijze, complexe structuur, formeel)
- Taken, bevoegdheden,
verantwoordelijkheden niet altijd helder
(zijn we ook van sociale veiligheid?
Wanneer gaat Multi-verantwoordelijkheid
over in mono-verantwoordelijkheid?)
- Continuïteit multi-voorbereiding:
kwetsbaar qua personeel (kleine club
multi-medewerkers).
- Onzichtbaar imago, het ‘merk’
veiligheidsregio
- Geen bindende factor voor medewerkers
(je werkt bij een kolom, niet bij de
veiligheidsregio). Virtuele organisatie met
sterke kolommen
- Veelkoppig monster: bij wie en waar
moet je zijn met een bepaalde vraag?
Informatie komt op verschillende plekken
binnen.
- Multi informatiedeling binnen
veiligheidsregio, geen
kennismanagement
- Implementatie
- Lerende organisatie
Bedreigingen (extern)
- Dunnere lijntjes met meldkamer/LMO,
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-

-

-

-

-

werken/informatiepreparatie (ontsluiten
van actuele operationele informatie via
LCMS voor voorbereiding operationele
organisatie/prestaties/evenementen,
meer gebruik maken externe
informatiebronnen, van papier naar
digitaal, aansluiting kolommen en
crisispartners op netcentrische
informatievoorziening)
Verder versterken van de
crisisbeheersingsorganisatie (integrale
benadering voorbereidingsactiviteiten,
grotere nadruk op implementatie en
kennisoverdracht, warme organisatie
meenemen bij voorbereiding)
Risicocommunicatie: groeiend besef
belang en aandeel
Sociale media inzetten voor
crisiscommunicatie/omgevingsanalyse:
buitenwereld naar binnen halen (en
gezamenlijke aanpak)
(Zelf)redzaamheid (wat houdt het in en
wat zijn de effecten ervan op
werkprocessen, communicatie)
Samenwerking met partners, andere
Veiligheidsregio’s (Haaglanden, rol
Veiligheidsberaad, omgevingsdiensten)
Optimaliseren mogelijkheden
informatiemanagement in koude en
warme fase en voor bedrijfsvoering
(doorontwikkeling LCMS, verdere
professionalisering netcentrische
werkwijze crisisorganisatie, VIC,
mogelijkheden Sharepoint voor
informatiedeling)
Nieuwe netwerken, kennis van buiten
naar binnen halen, wetenschappelijke
ontwikkeling van het werkveld,
samenwerking met universiteiten,
onderzoeksinstituten, innovatie

-

blijven inzetten op samenwerking
Dunnere lijntjes met politie, voorkom
‘erosie’ van de veiligheidsregio
Voorbereiding op betrokkenheid sociale
veiligheidsincidenten
Cybersecurity (aanvallen gericht op onze
eigen continuïteit)
Beschikbaarheid capaciteit partners voor
bijv. OTO vs werkdruk (bijv. gemeenten
crisiscommunicatie)

Welke aandachtspunten voor de nieuwe beleidsplanperiode
De veiligheidsdirectie verkent de komende maand, samen met het hoofdenoverleg en de voorzitters
van de werkgroepen, de inhoudelijke thema’s voor de komende beleidsplanperiode: ‘hoe staan we
ervoor, wat willen we bereiken over vier jaar, wat gaan we daarvoor doen en wat betekent dit voor de
prioriteiten uit het huidige beleidsplan’.
Het huidige regionaal beleidsplan kent vier beleidsprioriteiten:
1.
versterking Oranje Kolom
2.
versterking informatiemanagement (o.a. informatiepreparatie, informatiegestuurd)
3.
versterking samenwerking met partners (o.a. netwerkorganisatie)
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4.

versterking crisiscommunicatie

Op dit moment wordt verkend in welke mate de beleidsprioriteiten zijn uitgevoerd en of er nog
noodzaak is om deze beleidsonderwerpen opnieuw als prioriteit te benoemen of dat sprake is van
een situatie waarin het gaat om het goed borgen en zorgen voor een (reguliere) doorontwikkeling van
het betreffende beleidsonderwerp. Tevens wordt verkend welke ander beleidsonderwerpen mogelijk
als prioriteit benoemd dienen te worden, gezien de ontwikkelingen en opgaven van de
veiligheidsregio. Hierbij wordt o.a. gekeken naar risicogericht werken en zelfredzaamheid.

4. Implementatie en communicatie
De themabijeenkomst van het Algemeen Bestuur op 24 september a.s. zal in het teken staan van het
nieuwe regionaal beleidsplan.
Op basis van artikel 14, lid 2a Wvr (nieuw artikel sinds 2013) dient het regionaal beleidsplan aan de
gemeenteraden te worden voorgelegd zodat zij hun inbreng kunnen geven. De inbreng van de
gemeenteraden is wettelijk als volgt geregel: “voorafgaand aan de vaststelling van het beleidsplan
overlegt de burgemeester (…) met de gemeenteraad over het ontwerpbeleidsplan.” Zoals gezegd is
dit een nieuw artikel ten opzichte van de vaststellingsprocedure van het huidige regionaal beleidsplan
in 2010. Het idee is om voor de gemeenteraden in het najaar vier informatiebijeenkomsten te houden
over het concept regionaal beleidsplan.

5. Bijlagen
Geen.
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A.7

1. Samenvatting
Op 4 december 2014 is in de VRHM een onverwachte systeemtest (Zonnebloem) gehouden.
Hiermee voldoet de VRHM aan de wettelijke verplichting jaarlijks de hoofdstructuur van de
rampenbestrijding te oefenen. De resultaten van de systeemtest zijn door bureau Cuijpers
weergegeven in het rapport ‘toetsingskader Staat van de rampenbestrijding’. Daarnaast heeft
Cuijpers een evaluatieverslag opgesteld waarin een aantal aanbevelingen zijn opgenomen. Naast de
inhoudelijke thema’s bestaat er zorg over de wijze van organisatie van de systeemtest en de kwaliteit
en tijdigheid van de opgeleverde rapportages. De aanbevelingen worden opgepakt door de
Veiligheidsdirectie.

2. Algemeen
Onderwerp:

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

Rapportages systeemtest
Zonnebloem

Opgesteld door:

Algemeen Bestuur

Afgestemd met:
Datum

VRHM VB/PV
Kessels/Weber
Veiligheidsdirectie
25 juni 2015

A.7

Bijlage(n):

2

L. Spies (DB)
H. Meijer (VD)
-

Status:

Informatief

Datum:

-

3. Toelichting
Op basis van de Wet veiligheidsregio’ s dient elk jaar een systeemtest gehouden te worden voor de
gehele hoofdstructuur.Het Dagelijks Bestuur heeft op 15 april jl. het evaluatierapport en het
‘Toetsingskader Staat van de rampenbestrijding Systeemtest Zonnebloem 4 december 2014’
vastgesteld en besloten het ‘Toetsingskader Staat van de rampenbestrijding Systeemtest
Zonnebloem 4 december 2014’ aan te beiden aan de Inspectie Veiligheid en Justitie.
Op basis van deze evaluatie pakt de Veiligheidsdirectie de volgende, resterende aanbevelingen op:
a. alarmering (artikel 2.2.4 Besluit VR): het multidisciplinair meldkamerbeeld is niet binnen 5
minuten na alarmering gereed. Dit proces behoeft verbetering.
b. informatiemanagement: proces kan worden versterkt.
c. opschaling en mandaat: onduidelijkheid over het mandaat bij opschaling en de bevoegdheden in
GRIP 3 en 4 wegnemen.
d. diverse kleine onderdelen van werkprocessen of –afspraken kunnen worden verbeterd
(paragraaf 4 van het evaluatieverslag).
e. in de toekomst de verwachtingen, kwaliteit en inhoud/focus van de systeemtest én het
evaluatieverslag vooraf duidelijk maken voor het externe bureau dat de systeemtest organiseert.
f.
het opleveringsproces beter inregelen zodat rapportages sneller beschikbaar zijn.
g. in de toekomst de systeemtest breder te benutten.
Tevens pakt de Veiligheidsdirectie de oplossingsrichtingen n.a.v. de bevindingen van de voorzitter
VRHM op.

Achtergrond organiseren systeemtest
Op donderdag 4 december 2014 is er binnen de VRHM een systeemtest Zonnebloem georganiseerd.
Met deze systeemtest voldoet de VRHM aan haar wettelijke verplichting jaarlijks de hoofdstructuur
van de rampenbestrijding in zijn geheel en in onderlinge samenhang te beoefenen. Doel van de
systeemtest is om het functioneren van de crisisorganisatie en de kwaliteit van de crisisbestrijding
inzichtelijk te maken. De Inspectie Veiligheid en Justitie neemt de toetsingsresultaten op in de ‘Staat
van de Rampenbestrijding 2016’ (SvR2016).
Doel op te leveren rapportages
Er worden twee rapportages van de systeemtest Zonnebloem opgeleverd; een ‘Toetsingskader Staat
van de rampenbestrijding’ en een evaluatierapport.
In het ‘Toetsingskader Staat van de rampenbestrijding’ dat ontwikkeld is door de Inspectie, staan alle
wettelijke eisen en niet-wettelijke toetsingspunten die aan de veiligheidsregio’s gesteld worden en die
door de Inspectie worden onderzocht en waar in de Staat van de Rampenbestrijding 2016 een
oordeel over wordt gegeven.
De VRHM laat, aanvullend op het toetsingskader, een ‘eigen evaluatierapport voor intern gebruik’
opstellen waarin leerpunten/aanbevelingen staan die (kunnen) bijdragen aan het verbeteren van de
crisisorganisatie in de VRHM.
Aanbevelingen
Op basis van het toetsingskader en het evaluatieverslag kan geconcludeerd worden dat de
hoofdstructuur in hoge mate voldoet aan de wettelijke vereisten en niet-wettelijke toetsingspunten.
Toch zijn er, mede naar ook naar aanleiding van het evaluatierapport, enkele aanbevelingen m.b.t. de
werking van de hoofdstructuur en de systeemtest:
a.
alarmering (artikel 2.2.4 Besluit VR): het multidisciplinair meldkamerbeeld is niet binnen 5
minuten na alarmering gereed. Dit proces behoeft verbetering.
b.
informatiemanagement: proces kan worden versterkt.
c.
opschaling en mandaat: onduidelijkheid over het mandaat bij opschaling en de
bevoegdheden in GRIP 3 en 4 wegnemen.
d.
diverse kleine onderdelen van werkprocessen of –afspraken kunnen worden verbeterd
(paragraaf 4 van het evaluatieverslag).
e.
in de toekomst de verwachtingen, kwaliteit en inhoud/focus van de systeemtest én het
evaluatieverslag vooraf duidelijk maken voor het externe bureau dat de systeemtest
organiseert.
f.
het opleveringsproces beter inregelen zodat rapportages sneller beschikbaar zijn.
g.
in de toekomst de systeemtest breder te benutten.
Hieronder een korte toelichting per aanbeveling:
Ad a en b: De eerste 5 minuten na de opschaling geeft in de meldkamer een grote hectiek. De
calamiteiten coördinator (CaCo) blijkt tot op heden alleen in staat om de zogenaamde kladblokregels
uit GMS in het LCMS te zetten (via de OVI-tool). Er is geen compacte en overzichtelijke actuele
beschrijving van het multidisciplinaire beeld van het incident beschikbaar binnen de in artikel 2.2.4
Besluit VR gestelde 5 minuten. Dit punt komt terug in alle systeemtesten.
Over het informatiemanagement proces worden verschillende kleine aanbevelingen gedaan. Dit
betreft het bijvoorbeeld het helder maken van de rollen van IM en plotter, het samenspel tussen
operationeel leider/leider CoPi enerzijds en de informatiemanager anderzijds. Ook in de techniek voor
LCMS worden suggesties gedaan, bijvoorbeeld over het aanmaken van extra tabbladen in LCMS.
De afgelopen anderhalf jaar is veel geïnvesteerd in de functionarissen die een rol spelen in het
informatieproces bij een opgeschaald incident. Zo hebben de informatiemanagers ROT en CoPi, de
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informatiecoördinatoren ROT en de informatiemanagers BT een uitgebreide opleiding gehad. Voor de
komende periode staan nieuwe trainingen gepland. Daarbij wordt aandacht besteed aan de gehele
keten van netcentrisch werken en ook aan het versterken van het samenspel met de operationeel
leidinggevenden. Daarbij zal nadrukkelijk ook de rol en positie van de CaCo aan de orde zijn. Naar de
mening van de Veiligheidsdirectie hebben we op dit onderwerp de afgelopen periode goede stappen
gezet en gaat het proces de komende periode verder versterkt worden.
Ad c: In de opschaling in GRIP is er op papier niet geheel gehandeld conform de afgesproken
mandaten. De CaCo heeft opgeschaald naar GRIP 3 zonder een expliciet besluit van de
burgemeester. De opschaling naar GRIP 4 is conform de regeling gedaan na het besluit hiertoe door
de voorzitter.
In het evaluatieverslag wordt gesproken over onduidelijkheid over bevoegdheden in de overgang van
een GRIP 3 – situatie (BT) naar een GRIP 4 – situatie (RBT). Het kan inderdaad zo zijn dat er enige
tijd (maximaal 1 uur) verstrijkt voordat het RBT bijeen is, maar er is geen onduidelijkheid (bij zowel de
voorzitter VRHM als de operationeel leiders) dat zodra is opgeschaald naar GRIP 4, de voorzitter
VRHM in charge is. Dit punt behoeft dan ook geen verdere actie.
Ad d: In paragraaf 4 van het evaluatieverslag staan voor de verschillende teams uit de hoofdstructuur
allerlei aanbevelingen over werkprocessen en –afspraken (bijvoorbeeld over het hanteren van een
vaste vergaderaanpak, het gebruiken van LCMS-plot, het bewaken van uitgezette opdrachten en
acties). Al deze elementen komen aan de orde in de verschillende OTO-momenten van de
verschillende teams. Hier behoeft geen aparte actie op te worden gezet. Bij de voorbereiding van het
oefenprogramma worden deze aanbevelingen meegenomen door de werkgroep MDOTO.
Ad e en f: Met het bureau dat de systeemtest voor ons organiseert moeten in de toekomst de
afspraken over inhoud en kwaliteit van zowel de systeemtest als de rapportages worden
aangescherpt. Met name het evaluatieverslag is naar de mening van het Hoofdenoverleg
ondermaats. Een scherpere en meer diepgaande analyse kan het lerend vermogen van onze
crisisorganisatie vergroten. Door de werkgroep multi OTO wordt dit in de gesprekken over de
systeemtest van dit jaar meegenomen. Daarbij wordt ook het proces over de termijnen van oplevering
en validatie van de rapportages meegenomen.
Ad g: Er zijn kansen om de waarde van de systeemtest te vergroten door bij de inhoud van het
scenario bepaalde specifieke processen centraal te stellen (naast het testen van hoofdstructuur
conform het toetsingskader). Hier kan worden gedacht aan specifieke planvorming (gekoppeld aan
reële risico’s maar ook aan specifieke processen zoals SIS, crisiscommunicatie of
informatiemanagement.

Opmerkingen voorzitter
Naast de rapportages van het bureau Cuijpers heeft ook de voorzitter VRHM kort na de systeemtest
in een overleg met een aantal betrokkenen enkele aandachtspunten geformuleerd. Deze zijn deels
opgelost (zie hieronder):
1. De standaardtekst van het pagerbericht grip 4 aan burgemeesters wijzigen in die zin dat er als
eerste een handelingsperspectief op het bericht komt te staan: ‘Grip 4, zsm begeven naar RBT,
Rooseveltstraat 4a Leiden’. Daarna kan er voor zover noodzakelijk incidentinformatie worden
weergegeven.
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De opschaling naar GRIP 4 vindt plaats binnen het aangemaakte incident in GMS. Omwille van de
snelheid en de werkdruk van de GMK wordt geen ander incident aangemaakt voor een aparte
alarmering.
Wel zal nogmaals voorlichting worden gegeven aan de burgemeester wat het standaard
handelingsperspectief is bij een melding over een GRIP 3 (naar eigen crisisruimte) en GRIP 4
(naar het RCC in Leiden). Indien van dit standaard handelingsperspectief wordt afgeweken, zal dit
uiteraard wel apart worden gecommuniceerd.
2. Bij eerste mogelijkheid benadrukken dat gealarmeerde piketmedewerkers van ROT/RBT zich zo
spoedig mogelijk dienen te begeven naar het RCC in Leiden.
Zo spoedig mogelijk betekent per auto of taxi en niet met openbaar vervoer. De wettelijke
opkomsttijden zijn maximumtijden en geen streeftijden. Hoe eerder iemand aanwezig is, hoe
beter.
Dit is de reeds bestaande standaard afspraak en deze afspraak zal opnieuw worden
gecommuniceerd onder de piketmedewerkers.
3. Specifiek voor systeemoefening Zonnebloem: Uitzoeken waarom de politie extreem laat in het
RBT arriveerde. Is de alarmering hier wel goed gegaan?
De eenheidsleiding van de politie draagt geen pagers. Er vindt een interne alarmering plaats
vanuit het ROT. Deze heeft in de systeemtest niet tijdig plaatsgevonden. Bovendien was er
verwarring of er ook echt opgekomen moest worden (eventueel verklaarbaar omdat in de VRH
geen vergelijkbare systeemtest worden gehouden).
4. Vervangingsregeling RBT gemeentesecretaris (is secretaris Leiden, vanwege de afspraak dat de
Leidse ‘hofhouding’ meekomt met de voorzitter van de veiligheidsregio bij een grip 4), afspreken
met regiegroep gemeentesecretarissen en goed communiceren met Leidse mov’ers, die
verantwoordelijk zijn voor het zoeken van een vervanger. Wellicht ‘hard piket’ afspraken maken.
Tussen de AC’s bevolkingszorg (gemeentesecretarissen) is een zachte piketregeling afgesproken
om in deze functie te voorzien.
5. Vraag: worden de informatiemanagers (R)BT via OOV alert of dmv een pagerbericht
gealarmeerd?
De informatiemanagers (R)BT worden via de pager gealarmeerd (via de standaard alarmering bij
GRIP)
6. Algemene ondersteuning RBT ruimte (klaarmaken RBT ruimte en openzetten computers counter)
7 x 24 uur onderbrengen als taak bij een functionaris.
Gekeken wordt of via een afspraak vrije piketmedewerkers uit Leiden-Zuid (bekend met de locatie
en hebben toegang) beschikbaar zijn. Als achtervang kan mogelijk vanuit het ROT hierin worden
voorzien.
7. ICT ondersteuning RBT ruimte verbeteren (zie wellicht ook aandachtspunt 6).
Maandelijks vindt een controle plaats en worden updates uitgevoerd door medewerkers van de
afdeling ICT. Voor de ondersteuningsgroep zal een nadere kennismaking met de faciliteiten
worden georganiseerd (herhaling).
8. Regelmatig realistisch oefenen met logboekschrijvers, zodat zij direct aan de gang kunnen met de
goede dingen.
De logboekschrijvers worden standaard geoefend via de gemeentelijke oefeningen.
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4.

Implementatie en communicatie

De Veiligheidsdirectie houdt de implementatie van de aanbevelingen en de oplossingsrichtingen
n.a.v. de opmerkingen van de voorzitter, nauwgezet in de gaten en zal hierover terugkoppeling doen
aan het bestuur (via de reguliere controlevoortgangsrapportage).

4. Bijlagen
-

Toetsingskader Staat van de rampenbestrijding, systeemtest Zonnebloem, 4 december 2014,
versie 2.0
Evaluatieverslag Systeemtest Zonnebloem 4 december 2014, versie 3.0
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Toetsingskader
In de eerste helft van 2010 heeft de Inspectie Veiligheid en Justitie (Inspectie VenJ) de ‘Staat
van de rampenbestrijding 2010’ opgeleverd. In dit document wordt onder meer per regio
beschreven wat de operationele prestaties zijn op het terrein van de rampenbestrijding, bezien
vanuit de vereisten uit de Wet en het Besluit veiligheidsregio’s.
De onderzoeksmethodiek die aan de ’Staat’ ten grondslag ligt is ontworpen binnen het
deelproject RADAR. Een wezenlijk onderdeel van de methodiek is het toetsingskader. Dit
toetsingskader is voortdurend op de site van de Inspectie VenJ beschikbaar geweest zodat
regio’s zich konden oriënteren en voorbereiden op het RADAR-onderzoek.
Met het opleveren van de ’Staat van de Rampenbestrijding’ in 2010 en in 2013 komt geen
einde aan het systematisch toezicht van de Inspectie VenJ op dit onderwerp. Wel zal in de
aanloop naar de ’Staat van de Rampenbestrijding 2016’ de methodiek veranderen.
Het inzichtelijk maken van de kwaliteit van de rampenbestrijding is primair een regionale
verantwoordelijkheid. Deze verantwoordelijkheid is expliciet wettelijk verankerd in artikel
2.5.1 van het Besluit veiligheidsregio’s. Hierin is bepaald dat het bestuur van de
veiligheidsregio moet zorgen voor een jaarlijkse oefening van de hoofdstructuur van de
rampenbestrijding en crisisbeheersing. De toelichting op dit artikel geeft aan dat met deze
jaarlijkse realistische oefening het functioneren van de hoofdstructuur in zijn geheel en in
onderlinge samenhang wordt beproefd.
De Inspectie VenJ wil de toezichtslast waar mogelijk beperken en haar toezicht zo efficiënt
mogelijk inrichten voor zowel veiligheidsregio’s als de Inspectie VenJ. Daarom wil de
Inspectie VenJ de regio’s, onder hun eigen verantwoordelijkheid, ondersteunen bij het zelf
toetsen van de kwaliteit van de voorbereiding op rampen en crises. De eigen
verantwoordelijkheid van de regio gecombineerd met afnemende toezichtslast staan hierin
centraal.
De nieuwe werkwijze gaat daarom uit van zelfevaluatie. Naast de zelftoetsing op basis van
door de regio te organiseren oefeningen zal de Inspectie VenJ ook gebruik maken van
evaluaties van GRIP 3 en GRIP 4 incidenten. Om de veiligheidsregio’s een hulpmiddel te
bieden t.b.v. de zelfevaluatie heeft de Inspectie VenJ een zelfevaluatie-instrument ontwikkeld.
Dit instrument is aan de veiligheidsregio’s ter beschikking gesteld en is te raadplegen en te
downloaden op de website van de Inspectie VenJ (www.ivenj.nl).
Voor de oefeningen stelt de veiligheidsregio, op basis van het wettelijke kader, de
verbeterpunten uit de ‘Staat’ en haar eigen ambities en oefendoelen vast.
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De Inspectie VenJ heeft ervaring met het organiseren van (praktijk)toetsen waaraan de gehele
hoofdstructuur van de rampenbestrijding en crisisbeheersing integraal deelneemt. Het
observeren, analyseren en verslagleggen van dergelijke gebeurtenissen zijn kerntaken van de
Inspectie. De kennis en vaardigheden die de Inspectie VenJ in de afgelopen jaren heeft
opgedaan, deelt zij graag met de regio’s die op de voorgestelde wijze invulling willen geven
aan hun wettelijke oefenverplichting.
Om de regio’s te ondersteunen, stelt de Inspectie VenJ oefenscenario’s beschikbaar via de
‘Oefenbank multidisciplinair’ van het NIFV (www.oefenbank.nl). Ook geeft zij de
veiligheidsregio’s toegang tot haar pool van observatoren die ook aan de RADARpraktijktoetsen hebben deelgenomen. Daarnaast zal de Inspectie VenJ zelf aanwezig zijn bij
de oefeningen. Dit heeft primair tot doel om de gegevens uit het evaluatieverslag van de regio
te kunnen valideren, maar biedt ook de mogelijkheid tot (beperkte) ondersteuning van de
oefenstaf.
De Inspectie faciliteert de veiligheidsregio met een vragenlijst (groslijst) waarmee de
gegevens uit de oefening kunnen worden geordend tot een feitenverslag. Het aangeleverde
format van het feitenverslag zorgt ervoor dat het toetsingskader kan worden toegepast. Dit
biedt de mogelijkheid om een evaluatieverslag te maken dat een gevalideerd en volledig beeld
geeft van de actuele situatie in de veiligheidsregio. Deze gegevens gebruikt de Inspectie VenJ
voor de ‘Staat van de Rampenbestrijding’.
Het staat een veiligheidsregio vrij om gebruik te maken van het aanbod van de Inspectie
VenJ. Voor de Inspectie VenJ bestaat eventueel alsnog de mogelijkheid om een separate test
uit te voeren, vergelijkbaar met de eerder uitgevoerde RADAR-toetsen voor de ‘Staat van de
Rampenbestrijding 2010’.
Dit toetsingskader biedt ondersteuning bij de evaluatie van incidenten en oefeningen.
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Beschrijving systeemtest en doelen
Op donderdag 4 december 2014 heeft de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM)
een onverwachte systeemtest georganiseerd, genaamd Zonnebloem. Met deze
systeemtest voldoet de VRHM aan haar wettelijke verplichting jaarlijks de
hoofdstructuur van de rampenbestrijding te beoefenen.
Voor het opstellen van dit evaluatierapport zijn gebruikt:
Document
Regionaal Crisisplan Hollands
Midden.
Toetsingskader
Inspectie
Veiligheid & Justitie (IVenJ).

Oefening:

Relatie
Beschrijft de crisisorganisatie in
Hollands Midden.
Beschrijft de normen waaraan
getoetst wordt door IVenJ.

De systeemtest betrof een oefening voor de hoofdstructuur van de
Veiligheidsregio Hollands Midden. De teams die deelnamen aan de
oefening waren:
 De Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK).
 Het Commando Plaats Incident (CoPI).
 Het Regionaal Operationeel Team (ROT).
 De Teams Bevolkingszorg (TBZ) van Lisse en Hillegom.
 De Taakorganisatie Communicatie.
 Het Regionaal Beleidsteam (RBT).
Er zijn geen eerstelijns eenheden van de hulpdiensten gealarmeerd.
Bij deze systeemtest zijn vooraf werkafspraken gemaakt zoals het
aanrijden in PRIO3 (waardoor geen gebruik is gemaakt van optische
en geluidssignalen). De uiteindelijke opkomsttijden van het CoPI en
ROT wijken hierdoor af van een situatie waarbij de hulpdiensten met
optische- en geluidssignalen mogen aanrijden.
Een responscel heeft tegenspel geboden op basis van een fictieve
casus. De responscel heeft alle partijen, die niet aan de oefening
deelnamen gesimuleerd. Voorbeeld: Omstreeks 13.00 uur hebben tien
leden van de responscel onafgebroken 112 gebeld en een explosie
gemeld bij de Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK) tijdens het
Bloemencorso. Dit betekende de start van de oefening.
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Achtergrond Voorwaarden aan het scenario / incident waren:
1. Het gaat om een groot en complex incident.
scenario
2. Er ontstaat een groot aantal (potentiële) slachtoffers.
3. Het scenario is geschreven op basis van de volgende ramptypen:
 Verkeersongeval.
 De betrokkenheid van minimaal twee gemeenten.
Voor de systeemtest zijn deze ramptypen gecombineerd, zodat alle diensten
grootschalig in actie zouden moeten komen en opschaling tot GRIP 4
noodzakelijk was.

Scenario

De systeemtest speelde tegen de achtergrond van een fictief ongeval. Namelijk
twee explosies tijdens het Bloemencorso op zaterdag 3 mei 2014.
Door de explosies ontstond er chaos in de gemeenten Lisse en Hillegom.
Ook vielen er twee dodelijke slachtoffers en meerdere gewonden.

Meldingen

Burgers belden berichten door naar de meldkamer. De medewerkers van de
meldkamer stonden deze burgers te woord.
De vanuit de responscel gepleegde meldingen worden door de teams
afgehandeld.

Opschaling
en
alarmering

De opschaling en alarmering heeft als volgt plaatsgevonden:
GRIP-niveau
GRIP 1
GRIP 2
GRIP 3

GRIP 4

Tijdstip
13.10 uur:
CaCo schaalt zelfstandig op naar GRIP 1.
13.28 uur:
CaCo schaalt zelfstandig op naar GRIP 2.
13.50 uur:
OvD-P adviseert opschaling GRIP 3 aan CaCo en deze
neemt dit over.
14.03 uur:
CaCo wordt door OvD-P / politiecentralisten geïnformeerd:
opschaling naar GRIP 4.

Informatie- Alle teams binnen de hoofdstructuur gebruikten LCMS als primair instrument
management voor de netcentrische werkwijze. Alle teams leverden via LCMS een bijdrage
geleverd aan het totaalbeeld en de onderlinge informatie-uitwisseling en
communicatie.
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Artikelen en normering
Wet
Artikel 39 lid 2
De voorzitter van de veiligheidsregio 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.

Normering:
 Bestaat het Regionaal Beleidsteam uit de burgemeesters van de gemeenten die
betrokken zijn of dreigen te worden bij de ramp of crisis?
Ja. In het Regionaal Beleidsteam (RBT) waren de burgemeester van de gemeente
Lisse, de burgemeester van Noordwijkerhout en de locoburgemeester van Noordwijk
aanwezig.
De voorzitter van het team had telefonisch contact met de burgemeester van Hillegom.
De burgemeester van Teylingen is gealarmeerd, maar heeft zich niet gemeld. De
gemeente Teylingen was ook niet betrokken bij de ramp en het bloemencorso op
zaterdag.
 Bestaat het Regionaal Beleidsteam uit de hoofdofficier van Justitie die betrokken is of
dreigt te worden bij de ramp of crisis?
Ja, de Officier van Justitie was aanwezig in het RBT.
 Wordt de voorzitter van elk betrokken waterschap uitgenodigd deel uit te maken van
het beleidsteam?
Nee. Dit was voor dit scenario niet relevant.
 Heeft aan het Regionaal Beleidsteam een liaison Vitaal – RBT deelgenomen?
Nee. In deze casus was geen rol weggelegd voor een vitale sector.
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Organisatie
Artikel 2.1.1
Het bestuur van de veiligheidsregio draagt zorg voor de inrichting van de hoofdstructuur van de
rampenbestrijding en crisisbeheersing die bestaat uit de volgende onderdelen:
a. de Meldkamer,
b. één commando plaats incident of afhankelijk van de aard van de ramp of crisis en de
wijze waarop deze zich ontwikkelt meerdere commando’s plaats incident,
c. indien er meer dan één commando plaats incident is, het commando met de
coördinerende taak,
d. één Team Bevolkingszorg of afhankelijk van de aard van de ramp of crisis en de wijze
waarop deze zich ontwikkelt meerdere teams bevolkingszorg,
e. een regionaal operationeel team en
f. een gemeentelijk beleidsteam bij een lokale ramp of crisis of een regionaal
beleidsteam bij een bovenlokale ramp of crisis.

Normering:
 Zijn alle onderdelen van de hoofdstructuur zoals beschreven in artikel 2.1.1
opgenomen in een regionale opschalingsregeling?
Ja. De GRIP-regeling van de Veiligheidsregio Hollands Midden omvat alle
onderdelen van de hoofdstructuur, die vereist zijn bij een regionale opschaling.
Te weten: De meldkamer met een Calamiteitencoördinator, een Commando Plaats
Incident onder voorzitterschap van een Leider CoPI, een Regionaal Operationeel
Team met een Operationeel Leider, één of meer Teams Bevolkingszorg onder
voorzitterschap van een Leider TBZ en een Regionaal Beleidsteam met de voorzitter
van de veiligheidsregio zijn opgenomen in de opschalingsregeling.
 Zijn, gezien het scenario/incident, alle onderdelen van de hoofdstructuur opgekomen
zoals beschreven in artikel 2.1.1?
Ja. Tijdens de oefening zijn de volgende onderdelen opgekomen:
- Gemeenschappelijke Meldkamer.
- Commando Plaats Incident.
- Regionaal Operationeel Team.
- Team Bevolkingszorg gemeente Lisse.
- Team Bevolkingszorg gemeente Hillegom.
- (regionale) Taakorganisatie Communicatie.
- Regionaal Beleidsteam Veiligheidsregio Hollands Midden.
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Artikel 2.1.2 lid 1
Een commando plaats incident bestaat uit:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

een leider commando plaats incident;
een officier van dienst van de brandweer;
een officier van dienst van de geneeskundige hulpverlening;
een officier van dienst van de politie of van de Koninklijke Marechaussee;
een informatiemanager commando plaats incident en
een voorlichtingsfunctionaris commando plaats incident.

Normering:
 Bestaat het Commando Plaats Incident uit alle functionarissen zoals omschreven in
artikel 2.1.2 lid 1?
Ja. Het Commando Plaats Incident bestond uit de in artikel 2.1.2. lid 1 omschreven
functionarissen.
In de Veiligheidsregio Hollands Midden is standaard een Officier van Dienst
Bevolkingszorg (OvD-Bz) toegevoegd aan het CoPI.
 Heeft aan het CoPI een liaison Vitaal – CoPI deelgenomen?
Nee. In deze casus was er geen rol weggelegd voor een vitale sector.
Het CoPI heeft wel telefonisch contact gehad met de organisator van het
Bloemencorso en de Keukenhof.
 Bij afwezigheid van een informatiemanager, wordt in het Commando Plaats Incident
voorzien in de functionaliteit informatiemanagement?
Dit was niet van toepassing.
 Fungeert de Leider Commando Plaats Incident als een discipline overstijgend
(ontkleurd) leider?
Ja. De Leider CoPI heeft zich boven de kolommen opgesteld. Hij heeft aandacht
besteed aan alle belangen en kolommen en heeft leiding gegeven aan het CoPI.
De Leider CoPI heeft alle aanwezigen de ruimte te geven verhaal te doen en een
bijdrage te leveren. Hij heeft het overleg in goede banen geleid. Hij toonde initiatieven
zoals het bepalen van de prioriteiten (redding boven sporen) voor de inzet en het
bespreken van knelpunten.
De Leider CoPI heeft als ontkleurd leider opgetreden. De respons in de nabespreking
was in dat kader ook positief. Informatie werd gedeeld, alle belangen behandeld en
afgewogen; zeker wat betreft de eigen veiligheid (achterhalen oorzaak van de
explosies en afzetten gebieden) en de verdere taakverdeling tussen de CoPI’s en het
ROT (verdeling van schaarste in de middelen).
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Artikel 2.1.2 lid 2
Een commando plaats incident is belast met de operationele leiding ter plaatse, de afstemming met
andere betrokken partijen als bedoeld in artikel 16, tweede lid, van de wet en het adviseren van het
regionaal operationeel team.

Normering:
 Is er bij de taakuitvoering van het Commando Plaats Incident sprake van sturing en
coördinatie van de operationele inzet?
Ja. Het CoPI gaf / de leden van het CoPI gaven samen sturing aan de inzet en
coördinatie tussen de disciplines.
 Is er bij de taakuitvoering van het Commando Plaats Incident sprake van afstemming
met andere betrokken partijen?
Nee. De organisatie van het Bloemencorso en de Keukenhof mogen als andere
betrokken partijen gezien worden. Zij spelen zeker een rol van betekenis. Al is het
alleen maar om ook te kunnen adviseren op basis van het vooraf vastgestelde integraal
operationeel plan.
 Is er bij de taakuitvoering van het Commando Plaats Incident sprake van advisering
van het Regionaal Operationeel Team?
o Is er contact tussen het Commando Plaats Incident en het Regionaal
Operationeel Team?
Ja. Het ROT is verzocht zich te buigen over een verdeling van middelen en de
gebiedsafbakening.
o Worden vanuit het Commando Plaats Incident adviezen gecommuniceerd
richting het Regionaal Operationeel Team, die tijdens de Commando Plaats
Incident vergadering naar voren zijn gebracht?
Ja. Het CoPI heeft het ROT geadviseerd hoe om te gaan met het af- en
toestromende publiek.
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Artikel 2.1.3 lid 1
Een Team Bevolkingszorg bestaat uit de door het college van burgemeester en wethouders
aangewezen functionarissen, van wie één functionaris is belast met de leiding van het team, één
functionaris met het informatiemanagement, en één functionaris met de coördinatie van de
voorlichting.

Normering:
Bestaat het Team Bevolkingszorg uit de functionarissen zoals is opgenomen in artikel 2.1.3,
lid 1?
Ja. Het Team Bevolkingszorg van de gemeente Lisse bestond uit:
- Leidinggevende Team Bevolkingszorg.
- Functionaris informatiemanagement.
- Functionaris belast met coördinatie van de Voorlichting / Crisiscommunicatie.
- Hoofd Publieke Zorg.
- Hoofd Omgevingszorg.
- Hoofd Ondersteuning.
- Hoofd Informatie.
- Medewerker (Preparatie) Nafase.
- Medewerker Openbare Orde en Veiligheid.
- Functionaris belast met de coördinatie van CRIB – Is Taakorganisatie Informatie. Hoofd
Informatie heeft medewerker SIS onder zich.
- Functionaris belast met de coördinatie van O&V - Is Taakorganisatie Publieke Zorg.
- Verslaglegger.
Ja. Het Team Bevolkingszorg van de gemeente Hillegom bestond uit:
- Leidinggevende Team Bevolkingszorg.
- Functionaris informatiemanagement.
- Functionaris belast met coördinatie van de Voorlichting / Crisiscommunicatie was
regionaal aanwezig in het actiecentrum / taakorganisatie in Lisse.
- Hoofd Publieke Zorg.
- Hoofd Omgevingszorg.
- Hoofd Ondersteuning.
- Medewerker Openbare Orde en Veiligheid.
- Functionaris belast met de coördinatie van CRIB – Is Taakorganisatie Informatie. Hoofd
Informatie heeft medewerker SIS onder zich.
- Functionaris belast met de coördinatie van O&V – Is Taakorganisatie Publieke Zorg.
- Verslaglegger.
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Artikel 2.1.3 lid 2
Een Team Bevolkingszorg heeft de volgende taken:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

het geven van voorlichting aan de bevolking;
het voorzien in opvang en verzorging van de bevolking;
het verzorgen van nazorg voor de bevolking
het registreren van de slachtoffers,
het registreren van schadegevallen, en
het adviseren van het regionaal operationeel team.

Normering:
 Neemt het Team Bevolkingszorg de taken op zich zoals omschreven in lid 2 van het
artikel?
Ja. De leden van het Team Bevolkingszorg van de gemeente Lisse verdeelden de taken
zoals beschreven in het regionaal deelplan Bevolkingszorg. De acties voor
Communicatie werden daadwerkelijk bij de Taakorganisatie Communicatie weggezet.
De overige actiecentra namen geen deel aan de oefening. De berichten voor deze
teams zijn aan het responseteam doorgegeven.
Het TBZ ging actief op zoek naar informatie over het incident. Via de Medewerker
Openbare Veiligheid (MOV) is informatie verstrekt. Er was op dat moment geen
andere mogelijkheid, omdat het om een oefening ging. Het team probeerde op het
echte Twitter informatie te vinden. Inloggen op de mediasimulator met een Ipad /
Iphone wilde niet lukken. Een informatiemanager heeft het TBZ geïnformeerd over
het incident. Daarna gingen de leden van TBZ aan de slag. De MOV informeerde het
TBZ over de aanwezigheid van een Taakorganisatie Communicatie.
In de besluitenlijst van het TBZ zijn besluiten opgenomen over het regelen van
autobussen, het opvangen en het registreren van evacués en het regelen van
verkeersregelaars.
Gelet op de prioritering van de acties en het plaats-tijd-tempo van de casus (acute fase
met een extreem onveilige situatie) was het te vroeg om aandacht te besteden aan
nazorg voor de bevolking en het registreren van schade. Het team heeft goed vooruit
gekeken naar de acties die mogelijk nodig zijn.
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 Worden afhankelijk van het scenario de benodigde deelprocessen gestart zoals:
o Voorlichting?
Ja. Het proces Communicatie was opgestart in de gemeente Lisse met de
regionale pool en heeft daar invulling gegeven aan de voorlichtingstaken.
Zo was er een handelingsperspectief opgesteld en zijn omgevingsanalyses met
een advies gemaakt.
o Opvang & Verzorging?
Ja. Het Hoofd Publieke Zorg was gestart met het laten opvangen en verzorgen
van de evacués in de opvanglocaties.
o CRIB?
Ja. Het Hoofd Informatie was gestart met het laten registreren van de evacués
en heeft in LCMS gezien, dat SIS was opgestart.
 Is er bij de taakuitvoering van het Team Bevolkingszorg sprake van advisering van het
Regionaal Operationeel Team?
o Is er contact tussen het Team Bevolkingszorg en het Regionaal Operationeel
Team?
Ja, er is na elke TBZ-vergadering telefonisch contact geweest tussen de
voorzitter van het TBZ en AC Bevolkingszorg in het ROT. Tijdens dit contact
zijn adviezen van het TBZ richting het ROT gegeven (bijvoorbeeld over de
locatie van de opvanglocatie).
o Worden er vanuit het Team Bevolkingszorg adviezen richting het Regionaal
Operationeel Team gecommuniceerd, die tijdens de vergadering van het Team
Bevolkingszorg naar voren zijn gebracht?
Ja. In overleg met het ROT was even onduidelijkheid over de opvanglocatie. In
het TBZ werd direct besloten om het voorstel van het ROT te benoemen als
tweede opvanglocatie speciaal voor lichtgewonden.
De besluiten werden gebaseerd op basis van de informatie die via de voorzitter
uit het ROT kwam en het beeld dat via LCMS beschikbaar was bij de
informatiecoördinator.
Het TBZ heeft ook enkele beslispunten aangedragen aan het ROT waaronder:
 Wat te doen met een overvraag aan opvangcapaciteit?
 Of het ROT een gebiedsbepaling wilde maken zodat het TBZ het gebruik
van een noodbevoegdheid van de burgemeester verder kon voorbereiden.
 Het besluit om te komen tot een advies voor een opvanglocatie werd in de
eerste vergadering al genomen.
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Artikel 2.1.4 lid 1
Een regionaal operationeel team bestaat uit:
a. een regionaal operationeel leider;
b. een sectie brandweer;
c. een sectie GHOR;
d. een sectie politie;
e. een sectie bevolkingszorg;
f. een sectie informatiemanagement, en
g. een voorlichtingsfunctionaris regionaal operationeel team.

Normering:
 Bestaat het Regionaal Operationeel Team uit alle onderdelen zoals omschreven in
artikel 2.1.4. lid 1?
Ja. Het Regionaal Operationeel Team bestond uit de volgende functionarissen:
- Regionaal Operationeel Leider.
- Hoofd sectie brandweer.
- Medewerker sectie brandweer.
- Hoofd sectie politie.
- Medewerker sectie politie.
- Hoofd sectie GHOR.
- Medewerker GHOR.
- Hoofd sectie Bevolkingszorg.
- Medewerker sectie Bevolkingszorg.
- Hoofd Informatiemanagement.
- Informatiecoördinator.
- Plotter.
- Communicatieadviseur.
- Medewerker Communicatie.
- Secretaris ROT.
Nota bene: In de Veiligheidsregio Hollands Midden heet het hoofd sectie Algemeen
Commandant en de medewerker sectie heet staffunctionaris.
 Bestaat een sectie minimaal uit een hoofd sectie (welke zitting neemt in de plenaire
sessie) en één medewerker?
Ja, alle secties waren vertegenwoordigd met een hoofd sectie en een medewerker.
 Heeft aan het ROT een liaison Vitaal – ROT deelgenomen?
Nee. In deze casus speelden de vitale sectoren geen rol.
Ja. De liaison Defensie was aanwezig conform de standaardprocedure ROT.
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Artikel 2.1.4 lid 2
Een regionaal operationeel team is belast met de operationele leiding, de afstemming met andere
betrokken partijen en het adviseren van het gemeentelijk of regionaal beleidsteam.

Normering:
 Is er bij de taakuitvoering van het Regionaal Operationeel Team sprake van sturing en
coördinatie van de rampenbestrijding?
Ja. Het Regionaal Operationeel Team was in charge voor de operationele diensten en
teams.
 Is er bij de taakuitvoering van het Regionaal Operationeel Team sprake van
afstemming met andere betrokken partijen?
Ja. Er was afstemming gezocht en geweest met de organisatie van het Bloemencorso
en de Keukenhof.
 Is er bij de taakuitvoering van het Regionaal Operationeel Team sprake van advisering
van het Regionaal Beleidsteam / Gemeentelijk Beleidsteam?
o Is er contact tussen het Regionaal Operationeel Team en het Regionaal
Beleidsteam / Gemeentelijk Beleidsteam?
Ja. De Operationeel Leider ging na iedere ROT-vergadering naar de RBTvergadering en heeft de situatie toegelicht.
o Worden er vanuit het Regionaal Operationeel Team adviezen richting het
Regionaal Beleidsteam / Gemeentelijk Beleidsteam gecommuniceerd?
Ja. De Operationeel Leider ging na iedere ROT-vergadering naar de RBTvergadering en heeft de leden van het team geadviseerd.
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Artikel 2.1.5 lid 1
Een gemeentelijk beleidsteam bestaat uit leidinggevenden van de brandweer, de GHOR, de politie
en de bevolkingszorg.

Normering:
 Bestaat het Gemeentelijk Beleidsteam uit de functionarissen zoals omschreven in
artikel 2.1.5 lid 1?
Dit is niet van toepassing. Het Gemeentelijk Beleidsteam van Lisse is wel gealarmeerd
bij de GRIP 3 (13.50 uur). Om 14.03 is opgeschaald naar GRIP 4. Het GBT is formeel
niet bijeen geweest.
 Heeft aan het GBT een liaison Vitaal – GBT deelgenomen?
Dit is niet van toepassing. Het Gemeentelijk Beleidsteam is niet bijeengekomen.

Artikel 2.1.5 lid 2
Een gemeentelijk beleidsteam ondersteunt de burgemeester bij de rampenbestrijding en
crisisbeheersing.

Normering:
 Wordt een opgekomen beleidsteam voorgezeten door een burgemeester of diens
plaatsvervanger?
Dit is niet van toepassing. Het Gemeentelijk Beleidsteam is niet bijeengekomen.
 Geven de opgekomen leden van een beleidsteam vanuit hun eigen vakkennis
ondersteuning aan de voorzitter (burgemeester) bij het nemen van beleidsbeslissingen
en besluiten?
Dit is niet van toepassing. Het Gemeentelijk Beleidsteam is niet bijeengekomen.
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Alarmering
Artikel 2.2.2 lid 1
Zodra is vastgesteld dat is voldaan aan de criteria voor grootschalige alarmering, wordt de
meldkamer door één leidinggevende aangestuurd.

Normering:
 Is deze functionaris benoemd in een multidisciplinair vastgesteld document?
Ja. In het Regionaal Crisisplan van de Veiligheidsregio Hollands Midden is
opgenomen: ‘De calamiteitencoördinator (CaCo) is bevoegd om de
meldkamerprocessen aan te sturen’.
 Is deze functie vanaf het moment van grootschalige alarmering ingevuld?
Ja. Bij de alarmering was een CaCo aanwezig op de meldkamer. Hij heeft
onmiddellijk de opschaling aan de tafels doorgegeven.
 Voert de functionaris de volgende drie elementen van zijn taakomschrijving uit:
1. Informatie vragen, halen en brengen?
Ja. De CaCo was actief in het halen en brengen van informatie tussen de
disciplines. Daarbij werd opgemerkt dat de CaCo meer naar blauw neigde te
trekken en voornamelijk van daaruit zijn beeld maakte.
2. Bewaken van het opschalingniveau. I.c. er voor zorgen dat elke dienst van het
juiste opschalingsniveau op de hoogte is?
Ja. CaCo overwoog voortdurend of opschaling naar een ander GRIP-niveau
nodig was en reageerde adequaat op ontwikkelingen, die hier aanleiding toe
gaven. De OvD-P stelde voor om naar GRIP 3 op te schalen.
De opschaling tot en met GRIP 3 werd met de medewerkers in de meldkamer
gedeeld.
Om 14.03 uur stelde de OvD-P ook voor om naar GRIP 4 op te schalen. Het
duurde hier langer (14.21 uur), voordat de ambulancedienst op de hoogte was
van de opschaling.
3. Prioriteiten stellen in de (meldkamer)besluiten van de drie diensten, knopen
doorhakken in geval van tegenstrijdige belangen tussen de drie diensten en
afstemmen van de besluiten van de drie diensten?
Ja. De informatie op de meldkamer was eenduidig of betrof een vraag, waarop
een antwoord gezocht werd. Tegenstrijdige informatie en een mogelijk daarop
volgende correctieve maatregel zijn niet waargenomen.
Toetsingskader Staat van de Rampenbestrijding
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Artikel 2.2.3 lid 1
Binnen twee minuten nadat is vastgesteld dat is voldaan aan de criteria voor grootschalige
alarmering, begint de meldkamer met de alarmering van de onderdelen van de hoofdstructuur van
de rampenbestrijding en crisisbeheersing, bedoeld in artikel 2.1.1, onderdelen b tot en met e, en
wordt de burgemeester of in het geval artikel 39 van de wet van toepassing is, de voorzitter van de
veiligheidsregio en de betrokken burgemeesters geïnformeerd.

Normering:
 Start de meldkamer na elke ophoging van het opschalingsniveau binnen twee minuten
de alarmering?
Ja.
GRIP-niveau

Tijdstip bekend op
meldkamer

Tijdstip aanvang
alarmering

GRIP 1

13.10

13.12

GRIP 2

13.28

13.30

GRIP 3

13.50

13.51

GRIP 4

14.03

14.051

 Wordt de burgemeester of in het geval artikel 39 van de wet van toepassing is, de
voorzitter van de veiligheidsregio en worden de betrokken burgemeesters
geïnformeerd?
Ja.
 Voorzitter veiligheidsregio.
 Locoburgemeester Noordwijk.
 Burgemeester Noordwijkerhout.
 Burgemeester Lisse.
 Burgemeester Hillegom.
Nee.
 Burgemeester Teylingen is wel gealarmeerd, maar heeft zich niet gemeld.

1

14.21 uur voor de ambulancedienst.
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Artikel 2.2.3 lid 2
Afhankelijk van de aard en omstandigheden van de ramp of crisis, alarmeert de meldkamer andere
functionarissen en eenheden die nodig zijn voor de rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Normering:
 Wordt tegelijkertijd met of aansluitend aan de alarmering van de operationele
hoofdstructuur de andere functionarissen en eenheden die nodig zijn voor de
rampenbestrijding en crisisbeheersing gealarmeerd?
Ja. Specialistische diensten (EOD, Politie dienst luchtvaart.) en andere functionarissen
(TEV, AGS) werden lopende het incident gealarmeerd c.q. geïnformeerd. Dit gold in
feite voor alle disciplines.

Artikel 2.2.4
Binnen vijf minuten nadat is vastgesteld dat is voldaan een de criteria voor grootschalige alarmering
geeft de meldkamer, op grond van de beschikbare gegevens een zo volledig mogelijke beschrijving
van het incident aan de onderdelen van de hoofdstructuur van de rampenbestrijding en
crisisbeheersing en aan andere functionarissen of eenheden bedoeld in artikel 2.2.3, tweede lid.

Normering:
 Heeft de Meldkamer een beschrijving van het incident gereed?
Nee. LCMS bevatte geen actueel multidisciplinair meldkamerbeeld of
incidentbeschrijving. De automatische kopie van het GMS kladblok in LCMS was
hiervoor geen reëel alternatief. De informatiemanager van het CoPI heeft wel gebruik
gemaakt van de GMS kladblok.
 Is deze beschrijving schriftelijk beschikbaar?
Nee. Er is geen beschrijving.
 Worden sleutelfunctionarissen voorzien van deze beschrijving?
Nee. Er is geen beschrijving.

Toetsingskader Staat van de Rampenbestrijding
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Opschaling
Artikel 2.3.1 onderdeel a
Vanaf het moment dat is vastgesteld dat is voldaan aan de criteria als bedoeld in artikel 2.2.1
beginnen de volgende onderdelen of functionarissen binnen de gestelde tijd met de uitvoering van
hun taken:
a. een eerste commando plaats incident binnen dertig.

Normering:


Is het Commando Plaats Incident binnen dertig minuten gestart met de eerste
werkzaamheden?
Ja. Tussen alarmering CoPI (13.11 uur) en aankomst laatste vaste CoPI-lid
(aankomst politie 14.11 uur) zijn meer dan 30 minuten verstreken. Dat neemt niet
weg, dat er beeldvorming op basis van thema’s plaatsvond, tussen de aanwezige
CoPI-leden volop overleg is geweest en zaken in gang zijn gezet (brandbestrijding
/ redding).
Er mocht niet met optische en geluidssignalen worden gereden.

Functionaris

Tijdstip
aankomst

Start meteen met
werkzaamheden*

Functie

Naam

Leider CoPI

Alexander Kruisman

14.01 uur

Ja

Leider processen van de
brandweer (OvD-B)

Hanneke Bergsma (HOvDB)
Herbert Willemse (1e
OvD-B)
Adrie v.d. Plas (2e OvD-B)
Dhr. Debisarum

13.40 uur
13.25 uur

Ja
Ja
Ja

14.03 uur
14.11 uur

Ja

Jan Swartsenburg

13.54 uur

Ja

Boudewijn Bogaards

13.41 uur

Ja

Peter Kessels

13.32 uur

Ja

Pieter Vletter

13.35 uur

Ja

Leider processen van de
politie (OvD-P)
Leider processen van de
geneeskundige
hulpverlening (OvD-G)
Informatiemanager
Een voorlichtingsfunctionaris
Leider v.d. processen van
de gemeente (OvD-Bz)
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Artikel 2.3.1 onderdeel b
Vanaf het moment dat is vastgesteld dat is voldaan aan de criteria als bedoeld in artikel 2.2.1
beginnen de volgende onderdelen of functionarissen binnen de gestelde tijd met de uitvoering van
hun taken:
b. De leidinggevenden binnen een regionaal operationeel team binnen vijfenveertig
minuten, met uitzondering van de leidinggevende van de sectie Informatiemanagement
die binnen dertig minuten begint;

Normering:


Zijn de leidinggevenden binnen het Regionaal Operationeel Team (de deelnemers
aan de plenaire sessie) binnen vijfenveertig minuten na afkondiging van de
opschaling volledig gestart met de eerste werkzaamheden van het Regionaal
Operationeel Team?
Ja.

Functionaris
Functie

Naam

Tijdstip
aankomst

Start meteen met
werkzaamheden*

Tijdstip
gestart met
activiteiten

13.37

Ja

13.37

Regionaal Operationeel
Leider

Hans Zuiddijk

Hoofd sectie brandweer

Bas de Leeuw

14.14

Ja

Medewerker sectie
brandweer

Richard
Vergouwen

13.20

Ja

Hoofd sectie politie

E. Mooy

13.42

Ja

Medewerker sectie politie

Elly Wopereis

13.33

Ja

Hoofd sectie GHOR

Alma Dijkstra

13.45

Ja

Medewerker sectie
GHOR
Hoofd sectie
Bevolkingszorg
Medewerker sectie
Bevolkingszorg
Communicatie adviseur
ROT
Voorlichtingsfunctionaris
Hoofd
Informatiemanagement

Ernst Dijkstra
Pieter Jeroense
Monica van
Duin
Ingrid van de
Berg
Anne-Marie
van der Bent
Lilian Weber

13.23

Tijdstip niet
Ja
waargenomen.
14.13
Ja
13.55

Ja

13.33

Ja

13.53

Ja

13.17

Ja
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Medewerker
informatiemanagement /
Plotter

13.34

Ja

Ed Hulscher

Secretaris ROT

Ingeborg
Wegman

13.22

Ja

Medewerker defensie

Hans Lenten

14.02

Ja

Informatiecoördinator

Peter Kunnen

14.41

Ja

13.41

Helen Kortekaas

13.44

Ja

13.44

Secretaris (behorend tot
stafsectie IM)
NB collega: Ingeborg had
geen piket maar heeft
geholpen met opstarten
(13:21 uur)


Is de leidinggevende van de sectie Informatiemanagement binnen dertig minuten
begonnen met het verzamelen van informatie t.b.v. het Regionaal Operationeel
Team?
Ja. Zodra de leidinggevende van de sectie Informatiemanagement binnenkwam
(13.17 uur), startte zij -samen met de secretaris (13.22 uur)- met het verzamelen
van informatie. De plotter startte kort daarna met het maken van een plot en het
daaraan toevoegen van de beschikbare informatie.

Artikel 2.3.1 onderdeel c
Vanaf het moment dat is vastgesteld dat is voldaan aan de criteria als bedoeld in artikel 2.2.1
beginnen de volgende onderdelen of functionarissen binnen de gestelde tijd met de uitvoering van
hun taken:
c. De voorlichtingsfunctionaris regionaal operationeel team binnen dertig minuten;

Normering:
 Is de voorlichtingsfunctionaris binnen dertig minuten begonnen met de uitvoering van
taken?
Ja.
Communicatie adviseur
ROT

Ingrid van den
Berg

13.33

Ja
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Artikel 2.3.1 onderdeel d
Vanaf het moment dat is vastgesteld dat is voldaan aan de criteria als bedoeld in artikel 2.2.1
beginnen de volgende onderdelen of functionarissen binnen de gestelde tijd met de uitvoering van
hun taken:
d. De sectie informatiemanagement van een regionaal operationeel team binnen veertig
minuten.

Normering:
 Is de sectie Informatiemanagement met minimaal één medewerker binnen veertig
minuten begonnen met het verzamelen van informatie voor het Regionaal
Operationeel Team?
Ja
De onderstaande medewerkers waren binnen veertig minuten begonnen:
13.17
Ja
Hoofd Informatiemanagement
Lilian Weber
Secretaris ROT
Medewerker
informatiemanagement / Plotter
Secretaris (behorend tot stafsectie
IM)
NB collega: Ingeborg had geen
piket maar heeft geholpen met
opstarten (13.21 uur)

Ingeborg
Wegman
Ed Hulscher

Helen Kortekaas

13.22

Ja

13.34

Ja

13.44

Ja

13.44

Om 13.21 uur zijn informatiemanager en secretaris samen aanwezig en gaan direct aan de slag
met vullen van het systeem. Het Hoofd Informatiemanagement (IM) sprak ook veelvuldig met
functionarissen van de andere stafsecties om informatie te verkrijgen en verifiëren.

Toetsingskader Staat van de Rampenbestrijding
Systeemtest Zonnebloem Veiligheidsregio Hollands Midden 4 december 2014.versie 3.0

23

Artikel 2.3.1 onderdeel e
Vanaf het moment dat is vastgesteld dat is voldaan aan de criteria als bedoeld in artikel 2.2.1
beginnen de volgende onderdelen of functionarissen binnen de gestelde tijd met de uitvoering van
hun taken:
e. De overige secties van een regionaal operationeel team binnen zestig minuten.

Normering:
 Zijn de overige secties met minimaal één medewerker binnen zestig minuten na
afkondiging van de opschaling begonnen met de uitvoering van hun taken?
Ja. Iedere sectie was in de plenaire sessie vertegenwoordigd. Daarnaast bevond zich in
de buitenring per sectie tenminste één medewerker. Tijdens de ROT-vergaderingen
konden per sectie de te initiëren en lopende zaken worden afgehandeld.

Artikel 2.3.1 onderdeel f
Vanaf het moment dat is vastgesteld dat is voldaan aan de criteria als bedoeld in artikel 2.2.1
beginnen de volgende onderdelen of functionarissen binnen de gestelde tijd met de uitvoering van
hun taken:
f. Een Team Bevolkingszorg binnen negentig minuten, met uitzondering van de
functionaris die met de coördinatie van de voorlichting is belast en die binnen dertig
minuten begint.

Normering:
 Is het Team Bevolkingszorg binnen negentig minuten na afkondiging van de
opschaling begonnen met de uitvoering van hun taak?
Ja voor het TBZ van de gemeente Lisse (zie tabel).
Ja voor het TBZ van de gemeente Hillegom (zie tabel).
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Functionaris / TBZ Lisse
Functie

Naam

Leidinggevende Team
Bevolkingszorg

Annelie Jonquiere

Functionaris
informatiemanagement
Hoofd Publieke Zorg
Medewerker Openbare Orde
en Veiligheid (Volgens het
Regionaal Crisisplan
Holland Midden maakt de
MOV deel uit van het TBZ)

Dirk Pronk
Ilse Dirven

René Knaap

Tijdstip

Start meteen met

aankomst

werkzaamheden*

13.40 uur

Ja, is direct begonnen
met de inrichting van de
TBZ-ruimte
Ja, logde direct in op de
LCMS-laptop
Ja.
Ja, heeft direct via
alarmeringscomputer de
gemeentelijke organisatie
gealarmeerd en hielp
daarna met de inrichting
van de TBZ-ruimte

14.20 uur
13.45 uur
13.35 uur;
Hij was via de
pager de
melding van
GRIP1
ontvangen.

Ja.
Functionaris belast met
coördinatie van de
voorlichting
Functionaris belast met de
coördinatie van CRIB / SIS
Functionaris belast met de
coördinatie van O&V
Hoofd Ondersteuning
Hoofd Omgevingszorg

Ester Oosterhout

13.55 uur

Niet van toepassing in
verband met
SlachtofferInformatieSystematiek (SIS).
Niet van toepassing in
verband met de opzet
van de oefening.

Niet van
toepassing.

Niet van toepassing.

Niet van
toepassing.

Niet van toepassing.

13.52 uur

Ja, is direct begonnen
met de inrichting van de
TBZ-ruimte
Ja, is direct begonnen
met de inrichting van de
TBZ-ruimte
Ja. Hoewel hij eigenlijk
vakantie had, heeft hij
deelgenomen aan de
oefening.
Ja, ging direct aan de
slag met beschikbare
laptop om die klaar te
maken voor
verslaglegging.
Ja, schuift direct aan om
deel te nemen aan het
TBZ.

Roos Hermans

Nico Brink

13.40 uur

13.45 uur
Hoofd Informatie

Martin Randsdorp
13.40 uur

Verslaglegger

Roelien Meiresonne

Teamleider / projectleider
Nafase

Marjan Breukelman

15.10 uur
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Functionaris / TBZ Hillegom

Tijdstip

Start meteen met

Functie

Naam

aankomst

werkzaamheden*

Leidinggevende Team
Bevolkingszorg

Hans Deul

14.15 uur

J

Informatie coördinatoren
(afkomstig uit de regionale
pool).

Claudia Baars

15.00 uur

J

Wim Hoogwerf

15.30 uur

J

Maaike Pippel

14.15 uur

J

Henk Goettsch

14.35 uur

J

Dhr. Van Dooren

14.15 uur

J

J.van der Weijden

14.15 uur

J

H. J. Schalk

14.15 uur

J

15.40 uur

J

15.10 uur

J

Niet van
toepassing.

Niet van toepassing.

Niet van
toepassing.

Niet van toepassing.

Hoofd Publieke Zorg
Hoofd Omgevingszorg
Hoofd Ondersteuning

Ondersteuners
Medewerker Openbare
Orde en Veiligheid
(Volgens het Regionaal
Crisisplan Holland Midden
maakt de MOV deel uit van
het TBZ)
Notuliste

Functionaris belast met
coördinatie van de
voorlichting

Functionaris belast met de
coördinatie van CRIB
Functionaris belast met de
coördinatie van O&V

Sigrid Kunnen

Silvia Wessel
Niet aanwezig / is
vertegenwoordigd
in de (regionale)
Taakorganisatie
Communicatie in
Lisse. Deze
taakorganisatie
neemt gehele
communicatie voor
haar rekening.
Niet van toepassing in
verband met
SlachtofferInformatieSystematiek (SIS).
Niet van toepassing in
verband met de opzet
van de oefening.
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 Is de functionaris die belast is met de coördinatie van de voorlichting binnen dertig
minuten na afkondiging van de opschaling gestart met de taakuitvoering?
Ja.
Functionaris belast met
coördinatie v.d. voorlichting

Ester Oosterhout

13.35 uur

Piket Hoofd Taakorganisatie Communicatie, Ester Oosterhout, was direct na alarmering met
werkzaamheden gestart. Zij was werkzaam in Lisse. Tijdstip aanvang werkzaamheden 13.35
uur.
Suzanne de Jong heeft de rol als plaatsvervangend Hoofd Taakorganisatie Communicatie op
zich genomen, was na alarmering vanuit Voorhout naar Lisse gekomen. Ze was na alarmering
direct gestart met haar werkzaamheden. Ze had voor vertrek uit Voorhout al acties uitgezet.
Werkafspraak binnen Taakorganisatie Communicatie is dat plaatsvervangend Hoofd
Taakorganisatie Communicatie deelneemt aan het TBZ.

Artikel 2.3.1 onderdeel g
Vanaf het moment dat is vastgesteld dat is voldaan aan de criteria als bedoeld in artikel 2.2.1
beginnen de volgende onderdelen of functionarissen binnen de gestelde tijd met de uitvoering van
hun taken:
g. een gemeentelijk beleidsteam binnen zestig minuten vanaf het moment dat de
burgemeester het beleidsteam bijeen heeft geroepen.

Normering:
 Is het Gemeentelijk Beleidsteam binnen zestig minuten na afkondiging van de
opschaling gestart met de eerste werkzaamheden?
Dit is niet van toepassing. Het Gemeentelijk Beleidsteam is niet bijeengekomen.
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Informatiemanagement
Artikel 2.4.1 lid 1
Het bestuur van de veiligheidsregio draagt er zorg voor dat binnen de hoofdstructuur van de
rampenbestrijding en crisisbeheersing tijdens een ramp of crisis een totaalbeeld wordt bijgehouden.

Normering:
 Is er een voorziening getroffen waar het maken van een centraal totaalbeeld bij is
belegd?
Ja. In het Regionaal Operationeel Team was de Informatiemanager verantwoordelijk
voor het maken van een centraal totaalbeeld. Zij werd ondersteund door een
informatiecoördinator, een plotter en een secretaris. Ze maakten daarvoor onder
andere gebruik van LCMS en de mondelinge aanvullingen door andere leden van het
ROT.
 Voert dit onderdeel dit in de praktijk ook zo uit?
Ja. De sectie Informatiemanagement van het ROT had in het eerste blad van LCMS
(situatiebeeld) een totaalbeeld geschetst, dat naar aanleiding van nieuwe informatie
regelmatig werd in- en / of aangevuld. Daarbij hebben de leden van de sectie gebruik
gemaakt van de beelden binnen alle secties en teams.
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Artikel 2.4.1 lid 2
Het totaalbeeld is opgebouwd uit de beschikbare gegevens over:
a. Het incident, waaronder wordt begrepen:
o De aard van het incident en de betrokken objecten;
o De actuele situatie met betrekking tot het incident, en
o De risico’s en de effecten van het incidenttype en de bestrijdingsmogelijkheden.
b. De hulpverlening, waaronder wordt begrepen:
o De bestrijdingsmogelijkheden;
o De bereikbaarheid voor de hulpverlening en
o De risico’s voor de hulpverleners en de daarmee samenhangende
veiligheidsmaatregelen.
c. De prognose en de aanpak, waaronder wordt begrepen:
o De verwachting met betrekking tot de ontwikkeling van het incident, de risico’s en
de effecten ervan en de bestrijdingsmogelijkheden;
o Het slachtofferbeeld, de verwachte ontwikkeling ervan, de noodzakelijke
maatregelen en de benodigde hulpverleners en middelen;
o De risico’s voor de bevolking, de verwachte ontwikkeling van deze risico’s en de
benodigde hulpverleners en middelen;
o Het beeld bij de bevolking van het incident en de risico’s, het gedrag van de
bevolking, de informatie die aan de bevolking is verstrekt en maatregelen die zijn of
worden getroffen en
o Overige bedreigingen zoals die voor de vitale belangen, het milieu of de economie,
de verwachte ontwikkeling ervan en de benodigde hulpverleners en middelen.
d. De getroffen maatregelen en de resultaten ervan, waaronder wordt begrepen:
o De actuele bestrijdingsorganisatie;
o De voorstellen en besluiten over de bestrijdingsstrategie, de inzetplannen en de
benodigde hulpverleners en middelen;
o De feitelijke inzet en uitvoering van de bestrijding, en
o De voortgang van de inzet en de uitvoering, de bijstelling van besluiten of de
uitvoering ervan en de bereikte resultaten.

Normering:
 Is alle relevante informatie (scenarioafhankelijk) opgenomen in het totaalbeeld?
Gedeeltelijk.
De teams hebben relevante informatie opgenomen. Bij de verwerking van deze
gegevens was binnen het ROT een goede samenwerking en continu overleg tussen de
informatiecoördinator en de plotter. Deze laatste signaleerde veel en gaf dit aan de
informatiecoördinator terug.
Tijdens de systeemoefening is de meldkamer blijven werken vanuit een eigen LCMSactiviteit. Informatie (bijvoorbeeld knelpunten en prognoses) uit de activiteit die de
crisisteams gebruikt heeft, heeft de meldkamer niet bereikt. Er was geen alternatief
(telefonisch) contact tussen CaCo en informatiemanagers uit de crisisteams
waargenomen, waarbij informatie gedeeld en acties afgestemd werd.
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 Is de informatie gegroepeerd per samenhangend thema (incident, hulpverlening,
prognose en aanpak, maatregelen en resultaten ervan) en rond de zwaartepunten van
de bestrijding?
Ja. De indeling in LCMS was hierbij leidend voor de opbouw van informatie. Hierbij
werd aandacht besteed aan de getroffenen, de aard van het incident, de gevolgen voor
de omgeving, de risico’s, de bereikbaarheid, de communicatie, de meteo en een
vergaderschema. Deze kwamen overeen met de bovengenoemde genoemde thema’s .
Artikel 2.4.1 lid 3
Het totaalbeeld wordt langs geautomatiseerde weg zo spoedig mogelijk en voor zover dat
redelijkerwijs mogelijk is, geverifieerd beschikbaar gesteld aan:
a. de onderdelen van de hoofdstructuur van de rampenbestrijding en crisisbeheersing
b. andere bij de ramp of crisis betrokken partijen voor zover zij deze gegevens nodig hebben
voor de uitvoering van hun taken en bevoegdheden en
c. Onze Minister

Normering:
 Wordt er een zogenaamd netcentrisch systeem gehanteerd?
Ja. Er werd gewerkt met de netcentrische webapplicatie LCMS.
 Wanneer er sprake is van tegenstrijdige informatie in het incident of het oefenscenario,
wordt dit dan gesignaleerd en wordt er hiernaar navraag gedaan?
Ja. Er was kort sprake van tegenstrijdigheden in de informatie. Op een gegeven
moment was er onduidelijkheid over het aantal slachtoffers. Dit werd onmiddellijk
door de informatiecoördinator met de medewerker van de GHOR kortgesloten.
Ook de plotter gaf op een bepaald moment aan over tegenstrijdige informatie te
beschikken: dit ging over een tweede CoPI. Dit werd aangepakt door overleg tussen de
Informatiemanager (IM), de Informatiecoördinator (IC) en de plotter.
Er werd steeds direct geschakeld. Ook stuurde de IM strak aan op het checken /
verifiëren van gegevens door de IC.
 Gezien de planvorming van de regio en het scenario, zijn alle vereiste partijen
aangesloten?
Ja. Binnen de Veiligheidsregio Hollands Midden waren aangesloten:
 Gemeenschappelijke Meldkamer.
 Commando Plaats Incident.
 Regionaal Operationeel Team.
 Regionaal Beleidsteam.
 Teams Bevolkingszorg van alle gemeenten.
 (Regionale) Taakorganisatie Communicatie.
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Artikel 2.4.2 lid 1
De onderdelen van de hoofdstructuur van de rampenbestrijding en crisisbeheersing, bedoeld in
artikel 2.1.1, onderdelen a tot en met e, houden bij de rampenbestrijding en crisisbeheersing een
eigen beeld bij.

Normering:
 Houden alle onderdelen a t/m e een eigen beeld bij?
a. Nee. De meldkamer hield een overzicht bij van ingezette eenheden. Daarnaast
werden de kladblokregels vanuit het GMS één op één opgenomen in LCMS. Het
betrof niet een gestructureerd eigen beeld.
b. Ja. Het CoPI hield een eigen beeld bij door alle relevante informatie te noteren op
het whiteboard. Het CoPI had een totaal beeld van het incident met vier bussen.
c. Niet van toepassing.
d. Ja. Het TBZ van de gemeente Lisse hield een beeld bij in LCMS. De besluiten zijn
direct vertaald naar actie die door de verslaglegger opgenomen werden in een
actielijst. Deze actielijst werd na de 2de vergadering voor een ieder geprojecteerd op de
muur.
e. Ja. Het ROT hield het beeld bij in LCMS. Daarnaast werd ook andere relevante
informatie (zoals slachtofferbeeld, meteogegevens et cetera) bijgehouden in het
tabblad van het ROT.
Aanvulling f. Ja voor het RBT. De Operationeel Leider heeft mondeling een
totaalbeeld aan het RBT gegeven. Ook waren er totaalbeelden beschikbaar in het
LCMS.
 Heeft het gemeentelijk beleidsteam van de brongemeente een totaalbeeld ter
beschikking gekregen?
Niet van toepassing.
 Is er mede op basis van het ontvangen totaalbeeld door het Gemeentelijk Beleidsteam
een besluitenlijst opgesteld?
Niet van toepassing.
 Heeft het Regionaal Beleidsteam een totaalbeeld ter beschikking gekregen?
Ja. Naast het uitwisselen via LCMS heeft de Operationeel Leider mondeling in het
Regionaal Beleidsteam een totaalbeeld gepresenteerd.
 Is er mede op basis van het ontvangen totaalbeeld door het (Regionaal) Beleidsteam
een besluitenlijst opgesteld?
Ja. Op basis van het ontvangen totaalbeeld zijn er besluiten genomen en is er door de
logboekschrijver een besluitenlijst bijgehouden.
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Artikel 2.4.2 lid 2
Het eigen beeld bestaat uit de beschikbare gegevens over de ontwikkeling en effecten van een
incident, de risico’s voor de veiligheid van de hulpverleners en de personen in het getroffen gebied,
de aanpak van het incident en de daarvoor benodigde mensen en middelen.

Normering:
 Bestaat het eigen beeld van de onderdelen zoals bedoeld in artikel 2.1.1 onderdelen a
tot en met e uit:
o Beschikbare gegevens over de ontwikkeling van een incident?
a. Ja voor de meldkamer. In GMS kladblok was vrijwel alle informatie die in het
scenario stond terug te vinden. Meldingen zijn dus binnengekomen en verwerkt.
b. Ja voor het CoPI.
c. Niet van toepassing.
d. Ja voor het TBZ.
e. Ja voor het ROT.
o Beschikbare gegevens over de effecten van een incident?
a. Ja voor de meldkamer. In GMS kladblok stond een chronologisch overzicht van
de effecten van het incident.
b. Ja voor het CoPI. Risico’s en mogelijke herhaling (gevaarlijke stoffen?) werden
besproken in het CoPI. Niet is waargenomen of dit ook buiten de overleggen van
het CoPI besproken werden.
c. Niet van toepassing.
d. Nee, zodra extra behoefte was naar extra informatie werd er naar gezocht.
Bijvoorbeeld de veiligheidscontour rondom de ontploffing.
e. Ja voor het ROT.
o De risico’s voor de veiligheid van de hulpverleners in het getroffen gebied?
a. Ja voor de meldkamer. In GMS kladblok werd regelmatig aandacht gevraagd
voor mogelijke herhaling van explosies. Dreigementen via telefoon of twitter
werden vermeld.
b. Ja voor het CoPI. Inzet van de hulpverleners werd gemonitord: Wat is veilig
en wat is onveilig?
c. Niet van toepassing.
d. Ja voor het TBZ. Bijvoorbeeld het navragen naar de veiligheidscontour.
e. Ja voor het ROT.
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o De risico’s voor de veiligheid van de personen in het getroffen gebied?
a. Ja voor de meldkamer. Het GMS kladblok vermelde de explosies, de aanwezige
branden, de effectgebieden en het mogelijke aantal personen in het getroffen
gebied.
b. Ja voor het CoPI. Er werd gemonitord: Wat is veilig en wat is onveilig?
c. Niet van toepassing.
d. Ja voor het TBZ. Bijvoorbeeld het navragen naar de veiligheidscontour.
e. Ja voor het ROT.
o De aanpak van het incident?
a. Ja voor de meldkamer. In GMS kladblok was informatie terug te vinden over de
aanpak met betrekking tot de branden en de slachtoffers (gewondennesten, de
opvanglocaties en de verschillende ‘doelgroepen’ voor de hulpverlening).
b. Ja voor het CoPI.
c. Niet van toepassing.
d. Niet van toepassing voor het TBZ.
e. Ja voor het ROT.
o De daarvoor benodigde mensen?
a. Ja voor de meldkamer. In GMS kladblok was een overzicht van de ingezette
eenheden opgenomen. En meldingen over behoefte aan bepaalde (specialistische)
eenheden.
b. Nee voor het CoPI.
c. Niet van toepassing.
d. Niet van toepassing voor het TBZ. De actiecentra bepaalden de benodigde
mensen.
e. Ja voor het ROT.
o De daarvoor benodigde middelen?
a. Ja voor de meldkamer. Bijvoorbeeld aangepast vervoer voor gehandicapten.
b. Nee voor het CoPI.
c. Niet van toepassing.
d. Niet van toepassing voor het TBZ. De actiecentra bepaalden de benodigde
middelen.
e. Ja voor het ROT.
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Artikel 2.4.2 lid 3
de gegevens worden nadat zij beschikbaar zijn binnen tien minuten verwerkt in het eigen beeld en
voor zover mogelijk geverifieerd.

Normering:
 Zijn de gegevens van de onderdelen zoals bedoeld in artikel 2.1.1 onderdeel a tot en
met e binnen tien minuten verwerkt en zo mogelijk geverifieerd.
a. Ja voor de meldkamer. In GMS kladblok was vrijwel alle informatie die in het
scenario stond terug te vinden.
b. Ja voor het CoPI. Belangrijke informatie werd tijdens en na de overleggen in
LCMS gezet. De Leider CoPI werd hierin gekend en leest mee in de momenten tussen
de overleggen over de schouder van de informatiemanager. Het invoeren van een
namenlijst vergde veel tijd.
Overleg CoPI 1: 14.25 uur.
Overleg CoPI 2: 14.50 uur.
Overleg CoPI 3: 15.30 uur.
c. Niet van toepassing.
d. Ja voor het TBZ. Nieuwe informatie was binnen 10 minuten bekend / werd
verstrekt. Ofwel via LCMS ofwel via het contact tussen de voorzitter en het ROT en /
of het contact tussen de MOV en de OvD Bz.
Niet heeft de waarnemer kunnen vaststellen of nieuwe informatie uit het TBZ ook
binnen 10 minuten bekend is gemaakt in LCMS.
e. Ja voor het ROT.
Artikel 2.4.2 lid 4
De gegevens worden langs geautomatiseerde weg beschikbaar gesteld aan:
a. de onderdelen van de hoofdstructuur van de rampenbestrijding en crisisbeheersing,
b. andere bij de ramp of crisis betrokken partijen voor zover zij deze gegevens nodig
hebben voor de uitvoering van hun taken en bevoegdheden, en
c. het onderdeel dat het totaalbeeld bijhoudt.

Normering:
 Stelt het onderdeel, zoals bedoeld in artikel 2.1.1 onderdeel a tot en met e, het eigen
beeld beschikbaar aan de andere betrokken onderdelen?
a. Ja. Via LCMS.
b. Ja. Via LCMS was het beeld CoPI ter beschikking. Buiten de overleggen om werd
het beeld ‘buiten gedeeld” met het responseteam en de meldkamer.
c. Niet van toepassing.
d. Ja voor het TBZ.
e. Ja voor het ROT. Alle onderdelen waren ingelogd op LCMS.
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 Heeft het GBT/RBT besluiten uitgezet naar de verschillende onderdelen van de
rampenbestrijding en crisisbeheersing?
Ja. Dit zijn de besluiten die het RBT in het LCMS heeft geplaatst:
 Adviseren mensen om zich buiten deze (hiermee wordt verwezen naar de zone
waarin de noodverordening gaat gelden) zone te gaan begeven.
 Besluit contact opnemen met Veiligheidsregio Kennemerland voor
informatievoorziening.
 Worden de gegevens langs geautomatiseerde weg beschikbaar gesteld aan andere bij
de ramp of crisis betrokken partijen voor zover zij deze gegevens nodig hebben voor
de uitvoering van hun taken bevoegdheden?
Ja. De gegevens die het RBT had, werden via het LCMS aan de andere betrokken
partijen beschikbaar gesteld.
 Worden de gegevens langs geautomatiseerde weg beschikbaar gesteld aan het
onderdeel dat het totaalbeeld bijhoudt?
Nee, niet geautomatiseerd.
De beschikbare gegevens werden binnen het team mondeling gedeeld.

Artikel 2.4.3
Een advies of opdracht van een onderdeel van de hoofdstructuur van de rampenbestrijding en
crisisbeheersing is gebaseerd op het actuele beeld van dat onderdeel en op het actuele totaalbeeld.

Normering:
 Zijn, per onderdeel zoals bedoeld in artikel 2.1.1 onderdelen a tot en met e, besluiten,
adviezen en opdrachten gebaseerd op het actuele beeld?
a. Niet van toepassing voor de meldkamer.
b. Ja voor het CoPI. In LCMS werd de besluitvorming goed vastgelegd. De BoBstructuur werd gevolgd.
c. Niet van toepassing.
d. Ja voor het TBZ. Voor zover er zekerheid was dat het eigen beeld ook het actuele
beeld was, werden besluiten daarop gebaseerd. Tijdens de vergadering werd door de
voorzitter telkens bij de informatiecoördinator geverifieerd of er nog nieuwe
informatie bekend was.
e. Ja voor het ROT. Bijvoorbeeld: de genomen besluiten zoals de prioriteit om eerst
slachtoffers en niet-slachtoffers te redden en in veiligheid te brengen boven de
opsporing.
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Artikel 2.4.4
In het geval dat een advies of opdracht niet of niet volledig is uitgevoerd, wordt het onderdeel van
de hoofdstructuur van de rampenbestrijding en crisisbeheersing dat dit advies of deze opdracht
heeft gegeven, daarvan op de hoogte gesteld. De opdracht wordt vervolgens in overeenstemming
met artikel 2.4.3 opnieuw geformuleerd.

Normering:
 Wordt het niet overnemen of onvolledig uitvoeren van een advies of opdracht, per
onderdeel zoals bedoeld in artikel 2.1.1 onderdelen a tot en met e, teruggekoppeld
naar de opdrachtgever?
a. Niet waargenomen voor de meldkamer, dat een advies / opdracht niet werd
uitgevoerd.
b. Niet waargenomen voor het CoPI, dat een advies / opdracht niet werd uitgevoerd.
c. Niet van toepassing.
d. Ja voor het TBZ. De onduidelijkheid over de plaats van de eerste opvanglocatie
werd direct teruggekoppeld aan het ROT. Hierbij werd de locatie van de eerste
opvang nog een keer genoemd. Ook werd aangegeven, dat de voorgestelde locatie als
tweede opvanglocatie kon worden gebruikt voor de lichtgewonden.
e. Niet waargenomen voor het ROT, dat een advies / opdracht binnen IM niet werd
uitgevoerd.
 Wordt, per onderdeel zoals bedoeld in artikel 2.1.1 onderdelen a tot en met e, het
advies of de opdracht door de opdrachtgever geherformuleerd?
a. Niet van toepassing voor de meldkamer.
b. Niet van toepassing voor het CoPI.
c. Niet van toepassing.
d. Niet van toepassing voor het TBZ.
e. Niet van toepassing voor het ROT.
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Inleiding

Aanleiding:

Op donderdag 4 december 2014 heeft de Veiligheidsregio Hollands
Midden (VRHM) een onverwachte systeemtest georganiseerd,
genaamd Zonnebloem. Met deze systeemtest voldoet de VRHM aan
haar wettelijke verplichting jaarlijks de hoofdstructuur van de
rampenbestrijding te beoefenen.

Doel document:

Het doel van dit document is het beschrijven van aantal
aanbevelingen voor de veiligheidsregio die bijdragen aan het
verbeteren van de crisisorganisatie in de veiligheidsregio Hollands
Midden.

Voor wie:

Dit document is bestemd voor de Veiligheidsregio Hollands Midden.
Naast dit evaluatieverslag hebben wij een ingevuld toetsingskader
geschreven voor de Veiligheidsregio Hollands Midden en de
Inspectie Veiligheid en Justitie.

Andere
documenten:

Hier vind u documenten die bij het opstellen van dit evaluatierapport
zijn gebruikt.
Document
Regionaal Crisisplan Hollands
Midden
Toetsingskader Inspectie
Veiligheid & Justitie (IVenJ)
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Beschrijving systeemtest en doelen

Oefening:

De systeemtest betrof een oefening voor de hoofdstructuur van de
Veiligheidsregio Hollands Midden. De teams die deelnamen aan de
oefening waren:
De Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK).
Het Commando Plaats Incident (CoPI).
Het Regionaal Operationeel Team (ROT).
De Teams Bevolkingszorg (TBZ) van Lisse en Hillegom.
De Taakorganisatie Communicatie.
Het Regionaal Beleidsteam (RBT).
Er zijn geen eerstelijns eenheden van de hulpdiensten gealarmeerd.
Bij deze systeemtest zijn vooraf werkafspraken gemaakt zoals het
aanrijden in PRIO3 (waardoor geen gebruik is gemaakt van optische
en geluidssignalen). De uiteindelijke opkomsttijden van het CoPI en
ROT wijken hierdoor af van een situatie waarbij de hulpdiensten met
optische- en geluidssignalen mogen aanrijden.
Een responscel heeft tegenspel geboden op basis van een fictieve
casus. De responscel heeft alle partijen, die niet aan de oefening
deelnamen gesimuleerd. Voorbeeld: Omstreeks 13.00 uur hebben tien
leden van de responscel onafgebroken 112 gebeld en een explosie
gemeld bij de Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK) tijdens het
Bloemencorso. Dit betekende de start van de oefening.

Achtergrond
scenario

Voorwaarden aan het scenario / incident waren:
1. Het moet gaan om een groot en complex incident.
2. Er ontstaat een groot aantal (potentiële) slachtoffers.
3. Het scenario is geschreven op basis van de volgende ramptypen:
 Verkeersongeval
 De betrokkenheid van minimaal twee gemeenten
Voor de systeemtest zijn deze ramptypen gecombineerd, zodat alle
diensten grootschalig in actie zouden moeten komen en opschaling
tot GRIP 4 noodzakelijk was.
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Samenvatting

Scenario

De systeemtest speelde tegen de achtergrond van een fictief ongeval.
Twee explosies tijdens het bloemencorso op zaterdag 3 mei 2014.
Door de explosies ontstond er chaos in de gemeenten Lisse en
Hillegom.
Ook vielen er twee dodelijke slachtoffers en meerdere gewonden.

Meldingen

De burgers belden berichten door naar de meldkamer. De medewerkers
van de meldkamer stonden deze burgers te woord.
De vanuit de responscel gepleegde meldingen worden naar tevredenheid
van de responscel afgehandeld.

Opschaling en
alarmering

De opschaling naar aanleiding van het eerste incident in Lisse verliep in
eerste instantie voorspoedig.
De opschaling heeft als volgt plaatsgevonden:
GRIP-niveau
GRIP 1
GRIP 2
GRIP 3

GRIP 4

Informatiemanagement

Tijdstip
13.10 uur:
CaCo schaalt zelfstandig op naar GRIP 1.
13.28 uur:
CaCo schaalt zelfstandig op naar GRIP 2.
13.50 uur:
OvD-P adviseert opschaling GRIP 3 aan CaCo en
deze neemt dit over.
14.03 uur:
CaCo wordt door OvD-P / politiecentralisten
geïnformeerd: opschaling naar GRIP 4.

Alle teams binnen de hoofdstructuur hebben gebruik gemaakt van
LCMS als primair instrument voor de netcentrische werkwijze. Alle
teams hebben via LCMS een belangrijke bijdrage geleverd aan het
totaalbeeld en de onderlinge informatie-uitwisseling en communicatie.
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3.1 Meldkamer
Opschaling
 De Calamiteiten Coördinator (CaCo) is 24/7 op de meldkamer aanwezig. In bepaalde gevallen
wordt de CaCo functie door (senior) centralisten waargenomen.
 De CaCo is bij aanvang van de systeemoefening op de meldkamer aanwezig en start direct met
zijn werkzaamheden. Ook de OvD-OC is dan op de meldkamer aanwezig. De coördinerend
brandweerfunctionaris stroomt ad hoc in.
 Op het moment van de oefening zijn er twee functionarissen die met de CaCo meelopen als
stagiair aanwezig. De CaCo heeft één stagiair de taak gegeven om cruciale informatie uit GMS
te halen en op het centrale informatiescherm in de meldkamer te projecteren. De andere stagiair
ondersteunt de CaCo door aangegeven taken (waar onder oplossen technische problemen,
afstemming met ambulance) uit te voeren.
 De afstemming met de ambulancedienst verloopt enerzijds via de stagiair en anderzijds door
direct contact tussen CaCo en de ambulancecentralisten.
 Op basis van het incidentbeeld (brand en slachtoffers) schaalt de CaCo om 13.10 uur zelfstandig
op naar GRIP 1. Hij deelt dit direct met alle disciplines en start om 13.11 uur met inloggen in
LCMS en aanmaken van een activiteit.
 De CaCo stuurt direct op het politieproces, heeft veelvuldig contact met de politie centralisten
en vormt zijn (meldkamer-)beeld vooral vanuit deze discipline. De politie wordt tevens
aangestuurd door de OvD-OC. CaCo en OvD-OC stemmen regelmatig af.
 De activiteiten van de brandweer wordt feitelijk gecoördineerd door een brandweer functionaris,
die ad hoc ingestroomd is. Gedurende het incident zoekt de CaCo bij tussenpozen afstemming
met de coördinerend brandweerfunctionaris.
CaCo overweegt voortdurend of opschaling naar naastgelegen GRIP niveau nodig is en reageert
adequaat op ontwikkelingen die hier aanleiding toe geven. Dit leidt onder meer tot het advies om
naar GRIP 3 op te schalen. Op basis van het incidentbeeld (brand en slachtoffers) schaalt de (CaCo)
om 13.10 uur zelfstandig op naar GRIP 1 en vervolgens om 13.28 uur naar GRIP 2. Om 13.50 uur
adviseert de OvD-P opschaling GRIP 3 aan CaCo.

Evaluatieverslag met aanbevelingen systeemtest Zonnebloem
Veiligheidsregio Hollands Midden 4 december 2014

Pagina 6 van 23

Taakuitvoering CaCo
De CaCo pakt direct zijn rol, wordt door de centralisten geaccepteerd, is toegankelijk en wordt goed
in positie gehouden. Op basis van kort zakelijke afstemming, volgt duidelijke instructies naar de
centralisten.
De CaCo heeft zelf een goed beeld van het incident en de ontwikkelingen. Sterk punt is dat de
CaCo een stagiair / centralist al bij aanvang van het incident verantwoordelijk maakt om belangrijke
informatie uit GMS centraal in de meldkamer te projecteren. Desondanks ontvangt de CaCo vragen
van de centralisten (bijvoorbeeld incidentlocatie en burger informatienummer) dat al geruime tijd
op het scherm getoond wordt. Het effect van zijn maatregel is aanmerkelijk groter als alle
centralisten op de hoogte zijn van de informatie op het centrale scherm.
De CaCo stemt veelvuldig af met de politie centralisten en OvD-OC. Afstemming met de andere
disciplines is opmerkelijk minder. Zo wordt onder andere de locatie van het gewondennest enkel
met de politie afgestemd. Ook de alternatieven om een onbereikbare brand te blussen worden
binnen de politie overlegd en opgelost. De opschaling van de geneeskundige zorg wordt
voornamelijk aan de ambulance centralisten en OvD-G overgelaten.
Bij het ontstaan van meerdere GMS-incidenten, die betrekking hebben op één incident handelt de
CaCo adequaat door meldingen te laten samenvoegen tot één melding. Om 13.56 uur wordt
opschalingsadvies van de OvD-P aan de CaCo naar GRIP 3 overgenomen en verlaat de CaCo het
bovengenoemde standpunt door in twee incidenten te willen gaan werken: Naast de GRIP 3 tevens
een GRIP 1 te alarmeren voor een tweede Plaats Incident. Deze aanpak geeft problemen bij
alarmeren en roept vragen op bij de centralisten. Na afstemming tussen CaCo en OvD-P wordt om
14.03 uur alles gekoppeld en blijft het bij GRIP 3 voor beide incidentlocaties.
De GRIP-opschaling wordt goed met de meldkamer gedeeld. Bij GRIP 4 echter duurt het langer
(14.21 uur), voordat ook de ambulancedienst op de hoogte is van de opschaling.
Operationeel stelt de CaCo de juiste prioriteiten. Eerst beeldvormen, dan opschalingsniveau
bepalen, bewaken van de uitgezette acties etcetera. Eén van de kerntaken van de CaCo is het
opstellen en onderhouden van een meldkamer (start) beeld. Dit is niet in zijn geheel tot uiting
gekomen en is bij aanvang van het incident ten koste gegaan van leiding en coördinatie van de
meldkamer. Door andere prioriteiten te stellen had dit niet gehoeven.
Onder leiding van de CaCo werken de disciplines gezamenlijk, proactief en met respect naar elkaars
processen aan de incidentbestrijding. Als gevolg hiervan komt het nauwelijks tot doorhakken van
knopen. Er heerst een beeld van saamhorigheid.
Ondanks de grote drukte en zich snel ontwikkelend incident heerst er een relatieve rust op de
meldkamer. De CaCo straalt rust en controle uit en draagt hier in positieve zin aan bij.
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3.2 CoPI
Voor zover op de locatie duidelijk werd is de oefening gestart om 13.07 uur. Om 13.11 uur is door
de CaCo opgeschaald naar GRIP1.
- 13.27 uur
GRIP2 (CaCo)
- 13.50 uur
Advies van de OvD-B op te schalen naar GRIP3 en een verzoek om een 2e
CoPI door de HOvD-B (Hanneke Bergsma)
- 13.53 uur
Roept HOVD-B naar woordvoerder GRIP 4
- 14.10 uur
Arriveren CoPI-bak
Functionaris
Functie
Leider CoPI
Leider processen van de
brandweer (OvD-B)
Leider processen van de
politie (OvD-P)
Leider processen van de
geneeskundige
hulpverlening (OvD-G)
Informatiemanager
Een voorlichtingsfunctionaris
Leider v.d. processen van de
gemeente (OvD-Bz)

Naam
Alexander Kruisman
Hanneke Bergsma (HOvD-B)
Herbert Willemse (1e OvD-B)
Adrie v.d. Plas (2e OvD-B)
Dhr. Debisarum

Tijdstip
aankomst
14.01 uur
13.40 uur
13.25 uur
14.03 uur
14.11 uur

Start meteen met
werkzaamheden
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Jan Swartsenburg

13.54 uur

Ja

Boudewijn Bogaards
Peter Kessels

13.41 uur
13.32 uur

Ja
Ja

Pieter Vletter

13.35 uur

Ja

De leider CoPI was van mening dat het CoPI zich in eerste instantie te richten had op de redding,
eigen veiligheid en de gebiedsafbakening. Daarvoor achtte de leider CoPI en de CoPI-leden het
team compleet. Daarover is overigens niet van gedachten gewisseld. In de nabespreking is het item
wel belicht en geconcludeerd dat een aanwezige namens de Keukenhof en/of de organisatie van het
bloemencorso zinvol zou zijn geweest.
Al voordat het CoPI bijeen is gekomen (aanvang 1e CoPI-overleg 14.24 uur) is opgeschaald naar
GRIP2 (13.27 uur op initiatief CaCo). De HOvD-B heeft volgend op de tweede explosie om 13.50
uur het advies uit doen gaan op te schalen naar GRIP3 en verzocht om een 2 e CoPI. In het CoPI
bestond er daarom geen reden meer om verder over opschaling na te denken, eerder om bron- en
effectgebied te definiëren, evenals de afbakening tussen de twee CoPI’s.
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De leider CoPI geeft alle partijen de ruimte om hun verhaal te doen en een bijdrage te leveren. Hij
heeft het overleg in goede banen geleid, zij het dat hij zelf veel initiatieven toonde zoals de
prioriteiten voor de inzet bepalen, te bespreken knelpunten aanreikend en het woord voerend.
De leider CoPI heeft verder zonder meer als ontkleurd leider opgetreden. Informatie werd gedeeld,
alle belangen behandeld en afgewogen; in het bijzonder wat betreft de eigen veiligheid, evenals de
verdere taakverdeling tussen de CoPI’s en het ROT.
Het CoPI heeft de juiste zaken doorgezet naar het ROT: de verdeling van de schaarse middelen,
voorlichting en de toe- en afstroom van het publiek.
Prioriteiten zijn omgezet in opdrachten. Hierbij is het wel van belang om ook de verantwoordelijken
voor de acties te benoemen. Dit is een samenwerking tussen de leider CoPI en informatiemanager.
Van de aanwezige faciliteiten: beamer, whiteboard en dergelijke is gebruik gemaakt.
Het team is gebaat bij het tonen van de plot in LCMS door de plotter. Dit verduidelijkt de
incidentbestrijding op de verschillende locaties. Dit bleef nu achterwege.
De informatiemanager had het moeilijk om in zijn rol te komen. Er werd niet eenduidig in de
blocnote en LCMS genoteerd. Hierdoor ontstond het risico, dat informatie wordt gemist en dat ook
andere teams niet de volledige informatie van het CoPI lezen.
De informatiemanager heeft voor zichzelf een beeld van het incident gevormd. Hij heeft
aangegeven dit te willen presenteren, de leider CoPI maakte geen gebruik van het aanbod. Ook
heeft hij thema’s geformuleerd om te bespreken. De leider CoPI kiest laat dit onbenut en kiest
ervoor prioriteiten te stellen. Dit past weliswaar in de noodzakelijke aanpak van het incident door
een CoPI, toch mag een CoPI als collectief meer van gedachten wisselen over de wijze van aanpak.
Het vooraf maken van afspraken over de invulling van de rolverdeling tussen de leider CoPI, de
informatiemanager (IM) en de plotter en taakvervulling door de IM en plotter was de
informatievoorziening ten goede gekomen.
Bij de beeldvorming kwamen tegenstrijdigheden naar voren. Deze werden wel geconstateerd, maar
niet verder onderzocht. Dit gold overigens ook bij andere teams en kan worden opgepakt door de
IM te vragen navraag te doen bij andere teams.
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3.3 ROT
Functionaris
Functie
Regionaal Operationeel Leider
Hoofd sectie brandweer
Medewerker sectie brandweer
Hoofd sectie politie
Medewerker sectie politie
Hoofd sectie GHOR

Naam
Hans Zuiddijk
Bas de Leeuw
Richard Vergouwen
E. Mooy
Elly Wopereis
Alma Dijkstra

Medewerker sectie GHOR

Ernst Dijkstra

Hoofd sectie Bevolkingszorg
Medewerker sectie
Bevolkingszorg
Communicatie adviseur ROT

Pieter Jeroense

Voorlichtingsfunctionaris
Hoofd Informatiemanagement
Medewerker
informatiemanagement /
Plotter
Secretaris ROT
Medewerker defensie
Informatiecoördinator
Secretaris (behorend tot
stafsectie IM)
NB collega: Ingeborg had geen
piket maar heeft geholpen met
opstarten (13:21 uur)

Monica van Duin
Ingrid van de Berg
Anne-Marie van der
Bent
Lilian Weber

Tijdstip
aankomst
13.37
14.14
13.20
13.42
13.33
13.45
Tijdstip niet
waargenomen.
14.13
13.55

Start meteen met
werkzaamheden
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

13.33
13.53

Ja
Ja

13.17
13.34

Ja
Ja

13.22
14.02
14.41

Ja
Ja
Ja

13.44

Ja

Ja
Ja

Ed Hulscher
Ingeborg Wegman
Hans Lenten
Peter Kunnen
Helen Kortekaas

In de eerste vergadering ontbreekt het hoofd sectie brandweer (is niet waargenomen door de
aanwezige medewerker brandweer) evenals het hoofd sectie Bevolkingszorg. Het hoofd sectie
Bevolkingszorg is vervangen door de medewerker sectie Bevolkingszorg.
De operationeel leider is van mening dat het verstandig is om snel het beeld met elkaar te delen, ook
al is het team nog niet compleet. Er worden afspraken gemaakt om de nu-afwezigen nader bij te
praten.
Het team kent een goede vergaderdiscipline. De OL heeft goede afstemming met de IM wat betreft
beeldvorming en actiepunten/besluiten. De actielijst wordt echter alleen door hen beiden
doorgenomen en niet plenair. Dit maakt dat geen gestructureerde terugkoppeling plaatsvindt van
uitgezette acties en besluiten.
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Tegenstrijdigheden in de informatieverstrekking worden opgemerkt en door de informatiemanager
en informatiecoördinator opgepakt.
De deelnemers hebben geen standaardvergaderagenda.

Evenals in het CoPI worden prioriteiten benoemd, die ondersteunend zijn aan het CoPI. Behoudens
één punt gaat dit goed. Alleen in de tweede vergadering wordt het punt ‘verplaatsen en opvang
publiek’ doorgeschoven naar de derde vergadering. Dit is kostbaar tijdverlies en omdat mensen in
de praktijk zelf tot handelen zullen overgaan, gaat dit ten koste van de beheersbaarheid van de
verkeerssituatie.
Evenals in het CoPI blijven de prioriteiten onveranderd, wel worden nieuwe bespreekpunten bij de
prioriteiten benoemd.
Het ROT heeft geregeld contact onderhouden met het RBT en de OL.
Er wordt door de kolommen op verschillende manieren omgegaan met LCMS. Er wordt informatie
op verschillende manieren ingevuld. Ook wordt informatie buiten LCMS om tussen de secties en de
IM gedeeld. De informatie wordt dus wel gedeeld, maar in de meeste gevallen niet direct via
LCMS. Tijdens het tweede ROT overleg doet de IM een oproep aan de leden om de tabbladen te
vullen, zodat hij het totaalbeeld goed kan vullen.
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3.4 TBZ Lisse
Functionaris
Functie
Leidinggevende Team
Bevolkingszorg
Functionaris
informatiemanagement
Hoofd Publieke Zorg
Medewerker Openbare
Orde en Veiligheid
(Volgens het Regionaal
Crisisplan Holland
Midden maakt de MOV
deel uit van het TBZ)

Naam
Annelie Jonquiere
Dirk Pronk
Ilse Dirven

René Knaap

Tijdstip
aankomst
13.40 uur
14.20 uur
13.45 uur
13.35 uur;
Hij was
via de
pager de
melding
van
GRIP1
ontvangen.

Start meteen met
werkzaamheden
Ja, is direct begonnen met de
inrichting van de TBZ-ruimte
Ja, logde direct in op de LCMSlaptop
Ja.
Ja, heeft direct via
alarmeringscomputer de
gemeentelijke organisatie
gealarmeerd en hielp daarna met
de inrichting van de TBZ-ruimte

Ja.
Functionaris belast met
coördinatie van de
voorlichting
Functionaris belast met
de coördinatie van
CRIB / SIS
Functionaris belast met
de coördinatie van
O&V
Hoofd Ondersteuning
Hoofd Omgevingszorg

Hoofd Informatie

Verslaglegger
Teamleider /
projectleider Nafase

Ester Oosterhout

13.55 uur

Niet van toepassing in Is Hoofd Informatie.
verband met
SlachtofferInformatieSystematiek (SIS).
Niet van toepassing in Is Hoofd Publieke Zorg.
verband met de opzet
van de oefening.
13.52 uur Ja, is direct begonnen met de
Roos Hermans
inrichting van de TBZ-ruimte
13.40 uur Ja, is direct begonnen met de
Nico Brink
inrichting van de TBZ-ruimte
13.45 uur Ja. Hoewel hij eigenlijk vakantie
Martin Randsdorp
had, heeft hij deelgenomen aan de
oefening.
13.40 uur Ja, ging direct aan de slag met
Roelien Meiresonne
beschikbare laptop om die klaar te
maken voor verslaglegging.
15.10 uur Ja, schuift direct aan om deel te
Marjan Breukelman
nemen aan het TBZ.

Tijdens de eerste vergadering rond 14.05 uur melde de voorzitter dat het team compleet was. Op dat
moment waren de Informatiecoördinator en het Hoofd Communicatie nog niet aanwezig. Na de
tweede vergadering landde dit besef ook bij de voorzitter toen het hoofd Communicatie zich alsnog
meldde.
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Het TBZ Lisse nam even een afwachtende houding aan. Daarna werd er direct gereageerd op
opdrachten vanuit het ROT. Later werden ook keuzes of alternatieven besproken en beslispunten
voorgelegd aan het ROT. Een goede notie was bijvoorbeeld of het ROT een gebiedsbepaling wilde
maken, zodat het TBZ het gebruik van een noodbevoegdheid door de burgemeester kon
voorbereiden. Het gebied was dus kennelijk niet duidelijk in de plot waarneembaar.
Het team onderhoudt meermalen telefonisch contact met Bevolkingszorg van het ROT. Dit is goed
om te doen naast het vullen en bijhouden van LCMS. Er moet wel voor worden gewaakt dat
telefonisch gemaakte afspraken ook worden vastgelegd. Dan is namelijk de actie/afspraak
ondubbelzinnig voor beide partijen.
De voorzitter hanteert een rustige vergaderstructuur, alleen zonder een standaardagenda waardoor
de volgorde van te bespreken punten per vergadering wisselde.
De prioriteiten zijn gedurende de oefening dezelfde gebleven, maar zijn door nieuwe informatie wel
steeds bijgesteld.
Aanvankelijk verliep de beeldvorming bij TBZ enigszins stroef. Nadat gebruik kon worden
gemaakt van LCMS verbeterde dit. Daarna werd het beeld ook aangevuld met informatie uit contact
tussen de voorzitter van het TBZ en bevolkingszorg ROT. De IM kan nog beter benut worden,
bijvoorbeeld door de vragen van de voorzitter aan bevolkingszorg in LCMS te zetten. Ook hier
speelt de speelt mee dat dit een nieuwe functie is waarmee nog meer ervaring moet worden
opgedaan.
De MOV vervult een zeer nuttige rol in het TBZ. Hij beschikt over veel achtergrondinformatie,
kennis van de processen en onderhoudt contact met OvD-Bz in het CoPI. Op cruciale momenten
bleek dit van grote waarde bijvoorbeeld bij het opstarten van SIS.
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3.5 TBZ Hillegom
Omstreeks 14.05 uur werd opgeschaald naar GRIP 4. Eerder die middag had een incident en een
explosie plaatsgevonden in de omgeving van de Keukenhof in de gemeente Lisse. Omdat er een
tweede incident plaatsvond in de stoet van het bloemencorso die zich juist bevond in de gemeente
Hillegom, is opgeschaald naar GRIP 4. Daarom is de gemeente / het TBZ van de gemeente
Hillegom gealarmeerd.
Op welke wijze de medewerkers gealarmeerd zijn, is niet duidelijk. De meesten waren in het
gemeentehuis aanwezig en daarom vrij snel in de ruimte waar het TBZ bijeen moest komen.
Functionaris
Functie
Leidinggevende Team
Bevolkingszorg
Informatie coördinatoren
(afkomstig uit de
regionale pool).
Hoofd Publieke Zorg

Naam
Hans Deul

Tijdstip
aankomst
14.15 uur

Start meteen met
werkzaamheden
Ja

Claudia Baars
Wim Hoogwerf

15.00 uur
15.30 uur

Ja
Ja

Maaike Pippel

14.15 uur

Ja

Hoofd Omgevingszorg

Henk Goettsch

14.35 uur

Ja

Hoofd Ondersteuning

Dhr. Van Dooren

14.15 uur

Ja

Ondersteuners

J.van der Weijden
H. J. Schalk

14.15 uur
14.15 uur
15.40 uur

Ja
Ja
Ja

15.10 uur

Ja

Medewerker Openbare
Orde en Veiligheid
(Volgens het Regionaal
Crisisplan Holland
Midden maakt de MOV
deel uit van het TBZ)
Notuliste

Functionaris belast met
coördinatie van de
voorlichting

Functionaris belast met de
coördinatie van CRIB
Functionaris belast met de
coördinatie van O&V

Sigrid Kunnen

Silvia Wessel
Niet aanwezig / is
vertegenwoordigd in de
(regionale) Taakorganisatie
Communicatie in Lisse. Deze
taakorganisatie neemt gehele
communicatie voor haar
rekening.
Niet van toepassing in verband
met SlachtofferInformatieSystematiek (SIS).
Niet van toepassing in verband
met de opzet van de oefening.
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De leidinggevende van het TBZ vroeg zich regelmatig (hardop)af of het TBZ compleet was. Hij
somde op wie hij nog miste. De ontbrekende functies zijn niet ingevuld. Volgens het plan van de
gemeente Hillegom miste hij in het TBZ het hoofd Communicatie en het hoofd Informatie.
Het TBZ kwam samen in het gemeentehuis van Hillegom aan de Hoofdstraat 115 in zaal
Molenduin. Deze ruimte was niet speciaal voor het TBZ ingericht: er bevond zich internetverbinding, een beamer en een projectiescherm
Het TBZ Hillegom had recent te maken gehad met herziening van hun plan en bemensing met
nieuwe functionarissen. Deze leden hadden geen duidelijk beeld van hun rol en wat van hen
verwacht werd en welke andere spelers in een GRIP 4 situatie acteren.
Daar kwam bij dat dit team als tweede TBZ in een al lopend incident terecht kwam, waardoor de
beeldvorming en informatieverwerking lastiger is dan wanneer het team het eerste TBZ was
geweest.
In LCMS was namelijk ook geen tabblad voor een tweede TBZ opgenomen, zodat het lastig was
om na te gaan welke informatie voor Lisse en welke voor Hillegom bestemd was. In het tabblad
Bevolkingszorg was dit onderscheid niet benoemd.
Het TBZ heeft zich op basis van LCMS wel een beeld gevormd van het incident. Door
bovengenoemde factoren was dit tijdrovend en de informatieverwerking bleef uit. Het team was
passief naar andere teams toe, waardoor het verstoken bleef van aanvullende informatie.
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3.6 RBT
Functionaris
Functie
Burgemeester
Leidinggevende
brandweer
Leidinggevende politie
Leidinggevende GHOR
Leidinggevende
bevolkingszorg
Informatiemanager
Medewerker
communicatie

Naam
Henri Lenferink
Henk Meijer
Paul Entken
Ineke van Steensel
Herman Romijn
Marjolein Valasek
Ilse de Heer (OM)
Hanriette Belgraver

Tijdstip
aankomst
14.34 uur
14.26 uur

Start meteen met
werkzaamheden
Ja
Ja

15.40 uur
14.42 uur
14.26 uur

Ja
Ja
Ja

14.44 uur
14.38 uur
15.16 uur

Ja
Ja

Het team werd aangevuld met
 Nelda Boersma, Officier van Justitie (14.16 uur)
 Loes Balkenende, Logboekschrijver/verslag (14.47 uur)
 Peter van Ree, Ambtenaar Openbare Veiligheid (15.06 uur)
 Gerben van Duijn, locoburgemeester Noordwijk (14.50 uur)
 Gerrit Goedhart, burgemeester Noordwijkerhout (14.54 uur)
 Lies Spruit, burgemeester Lisse (14.55 uur)
 Marieke van der Putte, serviceverlening RCC (14.45 uur)
 Hans Zuiddijk, Operationeel Leider ROT (14.59 uur)
De eerste vergadering werd gestart om 15.00 uur met de binnenkomst van de Operationeel Leider
(OL). De voorzitter stelde vast dat de burgemeester van Hillegom, de eigen medewerker
communicatie en de leidinggevende van de politie ontbraken. Voor Hillegom volstond telefonisch
contact (met OL en voorzitter), de persvoorlichter OM verzorgde voorlopig de communicatie. Voor
de volgende vergadering werd een leidinggevende van de politie verwacht. Desnoods uit het ROT.
Het RBT hanteert een goede vergadertechniek. De ervaren voorzitter maakt gebruik van een
standaard agenda met BOB structuur. Tevens heeft hij aandacht voor de IM en het werken in
LCMS. De IM schetst het beeld en de voortgang van het incident werd in LCMS gevolgd en met
het team besproken.
Het RBT moet er hierbij wel voor zorgen dat uitgezette opdrachten ook bij de juiste persoon of
team terecht komen. Zo is bijvoorbeeld een besluit over een noodverordening wel vastgelegd, alleen
is de vraag of de opdracht ook is aangekomen.
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Er ontstond een probleem over wie nu verantwoordelijk is tot het nemen van besluiten. Op het
moment dat GRIP 3 is, is de burgemeester van Lisse in charge. Vervolgens wordt er opgeschaald
naar GRIP 4. Vanaf het moment dat GRIP 4 afkondigd is en het feitelijk bijeen hebben van een
RBT gaat minimaal anderhalf uur overheen. Dit was een aandachtspunt qua besluitvorming: Wie is
in charge?
Tijdens de oefening beperkte het RBT zich strikt tot strategische zaken en bleef het weg van de
valkuil van operationele besluiten.
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3.7 Taakorganisatie Communicatie



Om 13.40 uur werd Ria de Lange (een lid van het team Communicatie van de gemeente Lisse)
gealarmeerd dat er een GRIP was.
Onbekend is gebleven hoe zij is gealarmeerd (belcomputer of via pager of via persoon).

Naam

Rian de Nie

Functie in de
crisisbeheersingsorganisatie
Algemeen
ondersteuner,
webredacteur
webredacteur

Tijdstip
Gelijk gestart met werkzaamheden
opkomst
13.49

Ja, gaat onderzoeken wat er aan de
hand is.

13.51

Nee, geeft aan af te wachten.

webredacteur

13.51

Ja, gaat logboek bijhouden.

medewerker

14.00

Ja, gaat lijsten kopiëren.

Hoofd Taakorganisatie
communicatie

14.02

Plv HTO
communicatie
Teamleider Pers- en
publiek
Stagiair communicatie

14.13

Ja, inventariseert wie aanwezig is en
wie welke taak uitvoert en geeft dat
crisiscommunicatie groot is
gealarmeerd.
Ja, wordt door HTO geïnformeerd over
incident en opschaling.
Ja, wordt door HTO geïnformeerd over
incident en opschaling.
Ja, wordt ingezet als ondersteuner en
gaat kopiëren, wordt om 15.00 uur
ingezet als plotter en notulist.
Ja, neemt contact op met de analist die
in Leiden zit en een analyse maakt.
Begint daarna met het maken van een
omgevingsanalyse en
communicatieadvies.
Ja, wordt geïnformeerd door teamleider
Pers en publiek.
Ja, wordt geïnformeerd door teamleider
Pers en publiek.
Ja, wordt door HTO geïnformeerd en
gaat samen aan de slag met Ria Weijers
als analist en communicatieadviseur
strategie. Wordt later ingezet als
teamleider analyse en advies.
Ja, wordt geïnformeerd door teamleider
Pers en publiek.
Ja, gaat zich bezighouden met LCMS.

Lina Damo
Ria de Lange
Laura van
Swigchum
Esther
Oosterhout
Suzanne de Jong
Mira van Luit
Carlijn van
Krimpen

14.25
14.25

Communicatieadviseur 14.45
Strategie
Ria Weijers

Heleen van
Berkel
Margriet van
Duijn
Floor van
Deursen

Willemijn Favier
Roos van Sen

Persvoorlichter

15.07

webredacteur

15.07

Communicatieadviseur 15.07
Strategie

Publieksvoorlichter

15.14

onbekend

15.55
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Om 14.02 uur komt de HTO communicatie en geeft aan dat er meer medewerkers gealarmeerd
moeten worden. Zij geeft groot gealarmeerd te hebben maar dat er taken blijven liggen. Zij geeft
ook aan dat er al is opgeschaald naar Grip-4
De HTO blijft bellen met collega’s in de regio en blijft het verzoek doen om ondersteuning voor
de functies: analisten, communicatieadviseur strategie, pers- en publieksvoorlichter en een
informatie coördinator.
Om 14.13 uur komt de plaatsvervangend HTO en ondersteunt de aanwezige HTO met het bellen

Uiteindelijk worden alle functies ingevuld met uitzondering van de informatie coördinator
Na de komst van HTO komt er structuur in het werk van het actiecentrum: taken worden verdeeld
en uitgezet. Dit alles gebeurt conform het deelplan crisiscommunicatie.
HTO en plaatsvervangend HTO gaan als liaison naar TBZ. Op deze manier ontvangen zij
rechtstreeks informatie en kunnen vice versa direct verslag uitbrengen van de acties van hun eigen
medewerkers. De HTO en plaatsvervangend HTO hebben ook contact met leden van het team pers
en publiek. Dit behoort te worden overgelaten aan de teamleider.
Het actiecentrum zet opdrachten concreet weg bij personen. Afronding en voortgang worden niet
allemaal besproken in het afstemmingsoverleg.
De beeldvorming over het incident is fragmentarisch. Informatie uit LCMS is na verloop van tijd
uitgelezen. Bij het afstemmingsoverleg bleef de vervolgstap oordeelsvorming uit.
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Enkele aanbevelingen

Commando Plaats Incident (CoPI)
 Borg de juiste manier van werken van de Leider CoPI als ontkleurd leider.
 Laat de Leider CoPI zichzelf ruimte gunnen door de CoPI-leden meer te betrekken in de te
bespreken onderwerpen (oordeelsvorming) en de te nemen besluiten. Hij kan de leden
uitnodigen datgene vanuit hun kolom in te brengen dat multidisciplinair van belang is.
 Maak nog effectiever gebruik de aanwezige faciliteiten (beamer, whiteboard en dergelijke).
 Structureer de informatie op het whiteboard. Thematisch vergaderen helpt hierbij, zodat elk
thema kan worden bijgehouden.
 Laat de plotter de plot in LCMS tonen. Dit verduidelijkt de incidentbestrijding op de
verschillende locaties.
 Maak de Leider CoPI, informatiemanager en plotter bekend met elkaars rol, taken en
werkzaamheden. Maak vooraf afspraken over de invulling van de rolverdeling tussen de leider
CoPI, de informatiemanager (IM) en de plotter. Dit komt de taakvervulling door de IM en
plotter en de informatievoorziening ten goede. Leg de werkzaamheden vast in werkafspraken.
Bijvoorbeeld: informatiemanager presenteert beeld en doet dit bij aanvang van de vergadering.
 Gebruik de projectie van LCMS om te checken of iedereen het beeld deelt.
 Laat de informatiemanager contact opnemen met de CaCo over het actueel beeld, voordat het
eerste overleg van het CoPI begint.
Regionaal Operationeel Team (ROT)
 Als het team nog niet compleet is, start alvast met de aanwezige teamleden ten behoeve van
beeldvorming. Maak afspraken wie de afwezigen naderhand bijpraat.
 Zorg als Operationeel Leider, dat de genomen besluiten en uitgezette acties bij elke vergadering
worden teruggekoppeld en doorgenomen.
 Geef als team ondersteuning c.q. input aan de Operationeel Leider (verbindend adviseurschap).
 Hanteer als Operationeel Leider voor de terugkoppeling uit andere teams naar de leden van het
ROT een vaste aanpak.
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Team Bevolkingszorg (TBZ) Lisse
 Als er nog geen informatiecoördinator is, laat iemand anders contact leggen met
informatiemanager in een ander team om zo sneller een beeld van de situatie te krijgen.
 Borg (regionaal) dat de MOV periodiek contact heeft met de OvD-Bz in het CoPI.
 Borg (regionaal) dat de voorzitter van TBZ periodiek contact heeft met de Algemeen
Commandant Bevolkingszorg in het ROT.
Team Bevolkingszorg (TBZ) Hillegom
 Maak afspraken over een vertegenwoordiger / liaison Communicatie in een tweede TBZ.
 Maak afspraken over het aanmaken van een eventueel tweede tabblad Bevolkingszorg in
LCMS.
 Als er nog geen informatiecoördinator is, laat iemand anders contact leggen met
informatiemanagement in een ander team om zo sneller een beeld van de situatie te krijgen.
 Zorg dat leden van TBZ hun verantwoordelijkheden, rollen en taken kennen.
 Maak gebruik van de kennis en informatie van de MOV door deze expliciet te vragen naar
aanvullingen et cetera.
Taakorganisatie Communicatie
 Maak afspraken over een vertegenwoordiger / liaison Communicatie in een tweede TBZ.
 Maak afspraken over het aanmaken van een eventueel tweede tabblad Bevolkingszorg in
LCMS.
 Laat een ondersteunend medewerker de afwezigen bellen, zodat de HTO zich kan richten op de
organisatie en verdeling van het werk.
 Bewaak voortgang en afronding van opdrachten. Dit kan door een logboekschrijver te
benoemen.
Regionaal Beleidsteam (RBT)
 Bewaak ook als RBT de voortgang van de uitgezette opdrachten en acties.
 Maak duidelijk wie de leiding heeft in de tussentijd van opschaling naar GRIP 3 naar GRIP 4 en
het bijeen zijn van het Regionaal Beleidsteam.
Informatiemanagement (algemeen)
 Maak afspraken over het vullen van LCMS:
o Wie doet dit?
o Welk tabblad wordt gevuld?
o Welke informatie wordt genoteerd?
 Spreek af dat tegenstrijdigheden in beeldvorming worden uitgezocht door de IM bij andere
teams.
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Vergelijking met aanbevelingen systeemtesten 2012 en 2013

Hieronder volgen enkele aanbevelingen uit de systeemtesten van 2012 en 2013 en de stand van
zaken in 2014.
Aanbevelingen 2012

Stand van zaken 2013

Stand van zaken 2014

Maak bij de alarmering van de
hoofdstructuur gebruik van de
normale procedure om te
voorkomen dat functionarissen
niet, niet tijdig / of niet op de
juiste manier worden
gealarmeerd.

De alarmering heeft
plaatsgevonden overeenkomstig
de normale procedure met als
gevolg dat er veel meer goed
gegaan is. Aandacht verdient
nog de alarmering van de
gemeentelijke kolom via OOValert en de (automatische)
alarmering van de politie bij
GRIP 2.
Bij de opschaling door de
meldkamer naar GRIP 2 zijn
extra centralisten opgeroepen
voor de ambulance meldkamer.
Ook is er een tweede
calamiteitencoördinator
opgekomen waardoor een
taakverdeling mogelijk was.

Meldkamers Hollands
Midden en Haaglanden zijn
per september 2014
gefuseerd.

De Hoofdofficier van Dienst van
de brandweer heeft zich goed als
ontkleurd leider CoPI opgesteld.

De Hoofdofficier van Dienst
van de brandweer heeft zich
goed als ontkleurd leider
CoPI opgesteld.

Voorkom dat bij een groot
incident de mogelijkheid bestaat
dat de span of control van de
calamiteitencoördinator wordt
overschreden en dat afbreuk
wordt gedaan aan de adequate
informatieoverdracht aan de
CaCo en de centralisten van de
andere kolommen.
Borg dat de Leider CoPI snel ter
plaatse is om de rol van
‘ontkleurd’ leider op zich te
nemen.
Zorg dat bij een GRIP 4 de rol
van de gemeente Leiden (de staf
van de burgemeester) ook
duidelijk is voor de omliggende
gemeenten, die mede namens de
gemeente Leiden piket draaien.

Maak binnen de regio de
afspraken over het al dan niet
actief blijven van een GBT (en
in welke vorm) bij GRIP4
bekend. Zorg ervoor dat iedere
gemeente op de hoogte is van
deze afspraken en zorg dat deze
eenduidig worden ingevuld.

De functionarissen van de
gemeente Leiden hadden de
afspraken over hun inzet goed in
beeld. De ondersteuning van de
voorzitter was snel aanwezig
waardoor het RBT ook snel kon
starten met haar
werkzaamheden.
De afspraken zijn gemaakt en
tijdens de oefening goed
uitgevoerd. Zodra het GRIP 4
werd is de burgemeester van
Zuidplas direct naar het RBT in
Leiden vertrokken.

Evaluatieverslag met aanbevelingen systeemtest Zonnebloem
Veiligheidsregio Hollands Midden 4 december 2014

De calamiteitencoördinator is
24/7 aanwezig in de
meldkamer.

Maak duidelijke afspraken
over verantwoordelijkheid en
aansprakelijkheid tussen de
opschaling naar GRIP 4 en
het fysiek aanwezig zijn in
het Regionaal Beleidsteam.
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Tot slot
Wij danken u voor uw positieve bijdrage!
Zwolle, maart 2015.
Namens Cuijpers Consultancy bv,
mr. W.M. Cuijpers.

7

Bijlagen
Bijlage 1

: Plot / LCMS Viewer

Bijlage 2

: Totaalbeeld LCMS

Bijlage 3

: Meldingen Monitor

Bijlage 4

: P2000
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A.8

1. Samenvatting voorstel
Drie keer per jaar wordt de voortgang van het Regionaal Beleidsplan VRHM 2012-2015, de
werkplannen van de multidisciplinaire werkgroepen en overige bestuurlijke besluiten (o.a. naar
aanleiding van evaluaties, systeemtest) in beeld gebracht. De nu voorliggende voortgangsrapportage
blikt terug op de eerste drie maanden van 2015.

2. Algemeen
Onderwerp:

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

Eerste
voortgangsrapportage
VRHM (januari-april 2015)
Algemeen Bestuur

Opgesteld door:

Datum:

VRHM
Veiligheidsbureau
B. Achten
25 juni 2015

A.8

Bijlage(n):

1

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

Status:

Informatief

Datum:

/

3. Toelichting
Bestuurlijk is afgesproken om de uitvoering van het multidisciplinaire Regionaal Beleidsplan VRHM
2012-2015 (RBP VRHM 2012-2015) in de P&C-cyclus op te nemen. Om de voortgang van het RBP
VRHM 2012-2015, de werkplannen van de multidisciplinaire werkgroepen en overige bestuurlijke
besluiten (o.a. naar aanleiding van evaluaties, systeemtest) te kunnen monitoren, is een
voortgangsrapportage ontwikkeld.
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)’.
Resultaten
In het Regionaal Beleidsplan 2012-2015 is er voor gekozen de komende jaren in te zetten op het
versterken van de generieke crisisorganisatie en in het bijzonder op de versterking van de
gemeentelijke kolom, de samenwerking met partners, informatiemanagement en crisiscommunicatie.
Door de veerkracht die daardoor ontstaat kunnen uiteenlopende incidenten adequaat bestrijd worden.
In de eerste drie maanden van dit laatste uitvoeringsjaar van het huidige beleidsplan is hier verder
aan gewerkt. De laatste, resterende actiepunten zijn voortvarend opgepakt.
Beleidsprioriteit 1: Versterking gemeentelijke kolom
Voor het werkplan Oranje Kolom 2015 zijn 4 prioriteiten benoemd:
- Opleiden, trainen, oefenen
- Implementatie bevolkingszorg op orde 2.0
- Versterken proces netcentrisch werken
- Professionalisering crisiscommunicatie

Alle prioriteiten kennen op dit moment voldoende voortgang. Zo is de visie bevolkingszorg op orde
2.0 na positieve besluitvorming in het AB toe aan een ronde collegebesluiten en wordt de
implementatie voorbereid. Ook is het aangepaste normenkader bijna gereed voor besluitvorming. De
nieuwe productcatalogus is verspreid en verschillende opleidingen/trainingen worden gepland. Voor
netcentrisch werken wordt aansluiting gezocht bij de activiteiten van de multidisciplinaire werkgroep.
De evaluatie van de hard piketfuncties crisiscommunicatie is afgerond en zal, na bestuurlijke
besluitvorming in het derde kwartaal, leiden tot een paar aanpassingen. Voor de de
crisiscommunicatierollen staan de komende drie kwartalen veel trainingen op het programma.
Beleidsprioriteit 2: Samenwerking met partners
In partnerschappen wordt goed geïnvesteerd. De netwerkorganisatie krijgt steeds steviger vorm. De
convenanten en actielijsten helpen daarbij. Aandachtspunten zijn borging en beheer van de
afspraken. In de uitvoering is oefenen een aandachtspunt. Gezien de omvang van het aantal partners
is het niet mogelijk alle partners jaarlijks mee te nemen in de oefeningen. Daarom is er voor gekozen
om betrokken partners uit te nodigen voor het OTO-traject van nieuwe informatiekaarten/planvorming.
Beleidsprioriteit 3: Informatiemanagement
Met informatiemanagement zijn de afgelopen jaren grote stappen gezet rond crisisbeheersing. Zowel
rond de voorziening als het gebruik. In 2015 wordt verder ingezet op de ingezette
professionaliseringslag, en in het bijzonder op de doorontwikkeling van de werkwijze en de
vakbekwaamheid van de betrokken crisisfunctionarissen. Er is een OTO-jaarprogramma netcentrisch
werken vastgesteld voor de hele hoofdstructuur dat in 2015 wordt uitgevoerd. Met het beleidsplan
informatiemanagement is een aanvullende lijn ingezet, waarbij ook meer aandacht is voor de andere
processen. Er wordt, bij vervanging, zoveel mogelijk aangesloten bij landelijke systemen en
standaarden.
Beleidsprioriteit 4: Crisiscommunicatie
De implementatie van het plan van aanpak professionaliseren crisiscommunicatie, fase 2 is
voortvarend opgepakt. Vanaf 1 juli 2014 zijn de regionale rollen op dit vakgebied opgeleid en
beschikbaar vanuit een pool (zacht piket). De komende periode krijgen Opleiden, Trainen en Oefenen
voor deze groep functionarissen veel aandacht. Blijvend punt van aandacht is de continuïteit van de
poolbezetting. Medewerkers krijgen andere functies en de doelgroep is beperkt. Bij werving van
nieuwe medewerkers (zowel bij gemeenten als bij de operationele diensten) dient ook aandacht te
e
zijn voor competenties op het gebied van de crisiscommunicatie. Op basis van de in het 1 kwartaal
2015 uitgevoerde evaluatie van de harde piketfuncties worden enkele wijzigingen voorgesteld.
e
Bestuurlijke besluitvorming vindt plaats in het 3 kwartaal 2015. De mogelijkheden van nieuwe
communicatietechnologieën worden onderzocht en waar mogelijk uitgeprobeerd. Dit heeft nog niet
geleid tot concreet voorstel. De focus ligt op het aanschaffen van een monitoringtool voor social
media en het inrichten van een crisiswebsite voor de warme situatie.
Risicobeheersing
In het eerste kwartaal van 2015 zijn de coördinatoren risicoadvisering en evenementenveiligheid van
start gegaan. De komende periode ligt de focus op het ontwikkelen en stroomlijnen van de twee
adviesprocessen. Streven is om vanaf de tweede helft van 2015 volgens de uitgewerkte
adviesprocessen te gaan werken en invulling te geven aan de twee ‘loketfuncties’. De visie op
risicobeheersing die de komende maanden wordt afgerond, wordt hierin meegenomen. Het conceptRegionaal Risicoprofiel is vastgesteld en is vrijgegeven voor consultatie bij de gemeenteraden.
Onderwerpen voor de beïnvloedingsanalyse worden geïnventariseerd. De evenementenkalender is
opgesteld.
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Incidentbestrijding en herstel
De voorbereidingen voor het kunnen opstellen van een beleidskader ontkleurd operationeel
leiderschap zijn gestart. Er vindt een behoeftepeiling plaats bij de voorzitter van de veiligheidsregio en
zijn vervangers over de gewenste kwaliteit en invulling van de rol van voorzitter veiligheidsregio. De
voortgang van de aandachtspunten uit de systeemtesten worden gemonitord (alarmering, opschaling,
netcentrisch werken). De mogelijkheden van het onderbrengen van het Regionaal
Coördinatiecentrum (RCC/de crisisruimten) van de VRHM in De Yp worden in kaart gebracht. De
voorbereidingen voor het kunnen vaststellen van een herzien Regionaal Beleidsplan en Crisisplan
VRHM 2016-2019 liggen op koers.
De geplande implementatie van de registratie van crisisfunctionarissen in het systeem AG5 loopt
ernstige vertraging op (registratie van de mate van geoefendheid en vakbekwaamheid van de
e
e
crisisfunctionarissen Bevolkingszorg, communicatie). Implementatie zou plaatsvinden in het 2 of 3
kwartaal van 2015. Vanwege de juridische verplichting tot Europese aanbesteding van de software
loopt de implementatie ernstige vertraging op (minimaal 1 jaar). Gezocht wordt naar tijdelijke
oplossingen (mogelijkheden van Excell).
Bedrijfsvoering
De uitvoering van het programma M-A-M (Meer-Anders-Minder) is gestart. De
bezuinigingstaakstelling van 5,31% op de gemeentelijke bijdragen (‘Commissie Strijk’) is in de
ontwerp-programmabegroting 2015 en in de meerjarenraming structureel verdisconteerd voor de
programma’s GMK, Veiligheidsbureau en Oranje Kolom. Op het programma Brandweer is voor de
jaren 2013–2015 een 2e efficiencykorting van 5% in 3 jaarlijkse tranches verdisconteerd in de
bijdragen van gemeenten. De implementatie van de nieuwe werkwijze bij de evaluatie van GRIPincidenten ligt op koers. Er zijn twee incidentenevaluaties gehouden. De voortgang van de
aanbevelingen wordt gemonitord.
Een algemeen aandachtspunt is de impact van de totstandkoming van de Nationale Politie. Het
uitgangspunt bij deze reorganisatie is dat de ‘dienstverlening’ van de politie richting (onder andere)
veiligheidsregio Hollands Midden op hetzelfde niveau gehandhaafd blijft als voorgaande jaren.
Desalniettemin heeft de reorganisatie consequenties voor medewerkers die nu werkzaamheden
verrichten binnen het takenpakket van de veiligheidsregio Hollands Midden. Dit vergt flexibiliteit van
de politie en de Veiligheidsregio Hollands Midden.

4. Implementatie en communicatie
De voortgangsrapportage verschijnt drie keer per jaar.

5. Bijlagen
De voortgangsrapportage VRHM januari - april 2015.
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A.8 bijlage

Voortgangsrapportage
VRHM
januari - april 2015

Versie:
Datum:
Betreft:
Besluitvorming:
Documentbeheer:

0.1
april 2015
Voortgangsrapportage Regionaal Beleidsplan periode 1-1-2014 t/m 31-03-2015
Veiligheidsbureau VRHM

1

Voorwoord
Voor u ligt de eerste voortgangsrapportage van het jaar 2015 van de Veiligheidsregio Hollands
Midden (VRHM). Het is bedoeld als sturingsinstrument 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 2015 van het
Regionaal Beleidsplan VRHM 2012-2015 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
werkplannen van de werkgroepen1 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 voortgang van de werkplannen van de kolommen en de
werkplannen van de werkgroepen.
In het eerste deel van de voortgangsrapportage vindt u de voortgang van de actiepunten die
voortkomen uit evaluatierapporten zoals die van de systeemtest ‘Zonnebloem’en ‘Paperclip’. In het
tweede deel komt de uitvoering van het Regionaal Beleidsplan aan de orde. In de bijlage ten slotte is
de voortgang van de werkplannen van de werkgroepen weergegeven.
De concept-voortgangsrapportage VRHM wordt eerst in het HO besproken. De kolommen en de
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 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.

2
Agendapunt A.8 bijlage AB VRHM 25 juni 2015

Deel I
Actiepunten die voortkomen uit evaluatierapporten
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Systeemtest Zonnebloem 2014
Aanleiding
Op 4 december 2014 is in de VRHM een onverwachte systeemtest (Zonnebloem) gehouden. In het
evaluatieverslag over de systeemtest is een aantal aanbevelingen opgenomen. Naast de inhoudelijke
thema’s bestaat er zorg over de wijze van organisatie van de systeemtest en de kwaliteit en tijdigheid
van de opgeleverde rapportages.
Naast de rapportages van het bureau Cuijpers heeft ook de voorzitter VRHM kort na de systeemtest
in een overleg met een aantal betrokkenen enkele aandachtspunten geformuleerd.
Groen
Geel

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

Aanbevelingen
Aanbevelingen evaluatieverslag
1
Alarmering: het multidisciplinair
meldkamerbeeld is niet binnen
5 minuten na alarmering
gereed. Dit proces behoeft
verbetering
2
Informatiemanagement: proces
kan worden versterkt (helder
maken rollen IM en plotter,
samenspel tussen leiders
crisisteams en infomanager/ in
de techniek voor LCMS worden
suggesties gedaan zoals
aanmaken extra tabbladen in
LCMS).
3
Opschaling en mandaat:
onduidelijkheid over mandaat
bij opschaling en de
bevoegdheden in GRIP 3 en 4
wegnemen (CaCo heeft
opgeschaald naar GRIP 3
zonder expliciet besluit van de
burgemeester).
4
Diverse kleine onderdelen van
werkprocessen of –afspraken
kunnen worden verbeterd (hfst
4 evaluatieverslag)

Actiehouder

Rood

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

Voortgang

Toelichting op voortgang

GMK

Dit vereist continue aandacht bij
directe opschaling. Wordt
meegenomen in opleiding en training
van NCW.

MDNCW

De afgelopen anderhalf jaar is veel
geïnvesteerd in de functionarissen
die een rol spelen in het
informatieproces bij een opgeschaald
proces. Voor de komende periode
staan nieuwe trainingen gepland. Op
dit onderwerp zijn goede stappen
gezet, het proces wordt de komende
tijd versterkt.
Afgerond. Caco heeft geen mandaat.
Wordt meegenomen in opleiding en
training. BGC geeft nogmaals
voorlichting aan de burgemeesters
en MOV’ers over de
opschalingsafspraken.

GMK

Voor verschillende teams uit
hoofdstructuur worden
aanbevelingen gedaan over
werkprocessen en –afspraken
(hanteren vaste vergaderaanpak,
gebruiken LCMS-plot, bewaken
uitgezette opdrachten en acties). Al
deze elementen komen aan de orde
in verschillende OTO-momenten van
de verschillende teams. Hier hoeft
geen aparte actie op te worden
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gezet.
Opmerkingen voorzitter VRHM
5
Standaardtekst pagerbericht
GRIP 4 aan burgemeester
wijzigen in die zin dat er als
eerste een
handelingsperspectief op het
bericht komt te staan: GRIP 4,
zsm begeven naar RBT.

6

7

8

9

BGC

Bij een eerste mogelijkheid
benadrukken dat gealarmeerde
piketmedewerkers van
ROT/RBT zich zo spoedig
mogelijk dienen te begeven
naar het RCC in Leiden. ZSM
betekent per auto of taxi en niet
met het openbaar vervoer. De
wettelijke opkomsttijden zijn
maximumtijden en geen
streeftijden.
Uitzoeken waarom de politie
extreem laat in het RBT
arriveerde. Is de alarmering hier
wel goed gegaan?

BGC

Vervangingsregeling RBT
gemeentesecretaris (is
secretaris Leiden, vanwege
afspraak dat Leidse
‘hofhouding’ meekomt met de
voorzitter van de vr bij een
GRIP 4), afspreken met
regiegroep
gemeentesecretarissen en
goed communiceren met Leidse
MOV’ers die verantwoordelijk
zijn voor zoeken van een
vervanger. Wellicht ‘hard piket’
afspraken maken.
Worden de informatiemanagers
(R)BT via OOV Alert of dmv
een pagerbericht gealarmeerd?

BGC

Politie

BGC

De opschaling naar GRIP 4 vindt
plaats binnen het aangemaakte
incident in GMS. Omwille van de
snelheid en de werkdruk van de
GMK wordt geen ander bericht
aangemaakt voor een aparte
alarmering. Wel zal nogmaals
voorlichting worden gegeven aan de
burgemeester wat het standaard
handelingsperspectief is bij een
melding over een GRIP 3 en GRIP 4.
Dit is de reeds bestaande standaard
afspraak en deze afspraak zal
opnieuw worden gecommuniceerd
onder de piketmedewerkers.

De eenheidsleiding van de politie
draagt geen pagers. Er vindt een
interne alarmering plaats vanuit het
ROT. Deze heeft in de systeemtest
niet tijdig plaatsgevonden. Bovendien
was er verwarring of er ook echt
opgekomen moest worden.
Tussen de AC’s bevolkingszorg
(gemeentesecretarissen) is een
zachte piketregeling afgesproken om
in deze functie te voorzien.

De informatiemanagers (R)BT
worden via de pager gealarmeerd
(via de standaard alarmering bij
GRIP).
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10

11

12

Algemene ondersteuning RBTruimte (klaarmaken RBT-ruimte
en openzetten
computercounter) 7x24 uur
onderbrengen als taak bij een
functionaris.
ICT-ondersteuning RBT-ruimte
verbeteren.

BHM

Regelmatig realistisch oefenen
met logboekschrijvers
/secretarissen RBT, zodat zij
direct aan de gang kunnen met
de goede dingen.

BGC

BHM

Gekeken wordt of via een afspraak
vrije piketmedewerkers uit Leiden
Zuid (bekend met de locatie en
hebben toegang) beschikbaar zijn.
Als achtervang kan mogelijk vanuit
het ROT hierin worden voorzien.
Maandelijks vindt een controle plaats
en worden updates uitgevoerd door
medewerkers van de afdeling ICT.
BGC organiseert voor de
ondersteuningsgroep (IM RBT) zal
een nadere kennismaking met de
faciliteiten worden georganiseerd
(herhaling)
De logboekschrijvers/secretarissen
RBT worden standaard geoefend via
de gemeentelijke oefeningen.

6
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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
GRIP-situaties 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
Geel

Voortgang conform tijd, kwaliteit en capaciteit
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]
Neem een beslissing over het al
dan niet opnemen van
‘bestuurlijke GRIP’ in de

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 activeren van het ROT zonder een CoPI.
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1b

1c

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]

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. Dit laat onverlet dat de Caco
zelf alert moet blijven op de alarmering en dit
punt onderwerp blijft van training. Actie is
afgerond.
Dit is meegenomen in een wensenlijst.

1d

Onderzoeken mogelijkheid
Manager
visuele weergave actueel GRIP- GMK HM
niveau op de meldkamer
Stap 2: het versturen van de alarmering door de centralist
2a Onderzoeken mogelijkheid
Manager
alarmering 1 druk op de knop
GMK HM

2b

Vastleggen afspraken over
actualisatie alarmeringslijsten
crisisfunctionarissen per kolom

Manager
GMK HM

90% van de te alarmeren functionarissen
wordt middels één druk op de knop door de
brandweer gealarmeerd. Voor 10% van de
funtionarissen kan dat nooit (want
incidentafhankelijk of plaatsgebonden) en
vergt dit altijd handmatige alarmering door de
centralist, die daar middels
inzetvoorstellijstten (IV+) bij wordt
ondersteund. De werking van de afspraak
wordt uitgezocht.
De lijst is in december 2013 voor het laatst
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 (halfjaarlijks) vragen om controle
van de actualiteit van de gegevens. De
werking van de afspraak wordt uitgezocht.
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e

2c

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

Mono/
coördinatie
manager
GMK HM
Manager
GMK HM

2d

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

2e

Aandacht centralist en Caco
voor maximale lengte
pagertekst

Manager
GMK HM

2f

Opnemen pagertraining in OTOmomenten

BGC

De GMK laat de inzetvoorstellijsten regulier 2x
per jaar door de kolommen controleren op
juistheid en volledigheid. Dit is gerealiseerd
maar vraagt structureel aandacht.

Er zijn systemen beschikbaar. Hiervoor is
aanschaf van nieuwe pager en een
abonnement noodzakelijk (€ 295
aanschaf en € 2,95 maandabonnement).
In 2014 wordt het P2000-netwerk encrypt
waarvan nog onbekend is wat de effecten
voor de apparatuur zal zijn. De
uitkomsten hiervan worden gemonitord.
Tekst die het aantal van 140 karakters
overschrijdt, wordt rood gekleurd. De
hoeveelheid functionarissen bepaalt deels de
lengte van het alarmeringsbericht. Dit heeft
een relatie met punt 2a. Landelijk wil de
beheerder meldkamersystemen
standaardiseren en zullen de pagerteksten in
de toekomst landelijk beheerd gaan worden.
Mono functies: wordt door de eigen kolom
uitgevoerd. Er is een nieuwe instructie
verspreid over burgemeesters en MOV’ers.
De MOV’ers zijn aanspreekpunt voor vragen.
Multi functies: wordt door de coördinator
uitgevoerd

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
alarmerings- en opkomsttijden
HM/MDOP
crisisfunctionarissen bij
oefeningen en incidenten

4b

Organiseer structureel
alarmerings- en
opkomstoefeningen

MDOTO/GMK

De GMK HM registreert de alarmeringstijden.
De leiding GMK HM rapporteert hierover
periodiek (alarmeringstijden, GRIP-situaties).
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. De opkomsttijden van de
ROT-functionarissen worden centraal
bijgehouden.
Organisatie- en uitvoeringsvoorstel wordt
geschreven.
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Deel II
Actiepunten die voortkomen uit
Regionaal Beleidsplan
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1. Beleidsprioriteit 1: Versterking gemeentelijke kolom
Vertrekpunt
De gemeenten zijn een belangrijk en onmisbaar onderdeel van de hoofdstructuur van de crisisorganisatie. In 2010 zijn door de inspectie
2
Openbare Orde en Veiligheid tekortkomingen gesignaleerd voor de gemeentelijke kolom op het gebied van opschalen, alarmeren, opkomst en
3
kwaliteit en continuïteit van de gemeentelijke processen . Op basis van de scan ‘gemeentelijke processen’ en een vastgesteld normenkader zijn
verbeteractiviteiten voor de komende vier jaar geformuleerd. Door invulling te geven aan deze verbeteractiviteiten draagt deze ‘vierde
hulpverleningskolom’ bij aan de versterking van de generieke crisisorganisatie.
Resultaten:
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 betreft vooral 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);
Groen
Geel

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

Rood

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

2 Inmiddels Inspectie Veiligheid en Justitie
3 Dit is beschreven in het document ‘De Staat van de Rampenbestrijding’ van maart 2010.
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nr actiepunt

mono/ verantwoordelijk verantwoordelijk

reguliere 12 13 14 15 Status Toelichting

multi

bedrijfs-

directieniveau

uitvoering

voering
1 Uitvoeren lokale en districtelijke

mono

verbeterplannen
2 Uitvoeren regionaal verbeterplan

gemeentesecretarissen ja

X

X

hoofd BGC

ja

X

X

gemeentesecretarissen ja

X

functionaris
mono

2011
3 Uitwerken blauwdruk

coördinerend
coördinerend

Concrete acties rondom informatiemanagement

functionaris
mono

samenwerkingsvormen gemeenten

coördinerend

(regionale piketgroep IM-BT en IC –TBZ zijn afgerond.
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.

4 Uitrollen samenwerkingsverbanden

mono

gemeenten

coördinerend

gemeentesecretarissen ja

X

X

X

functionaris

In alle clusters wordt de samenwerking verder
vormgegeven. Focus ligt nu op het vormgeven van de
gemeentelijke crisisorganisatie op clusterniveau.
Tijd/tempo varieert.

5 Uitvoeren vervolgmetingen (+1 en

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 is besproken in DB en AB en is verstuurd
naar alle gemeenten. Aanpassing normenkader wordt
meegenomen in traject bevolkingszorg op orde 2.0
(uitvoering 2015). Actiepunt kan worden beschouwd als
afgerond.

6 Uitwerken en implementeren

mono

monodisciplinair OTO-beleidsplan

coördinerend

gemeentesecretarissen ja

X

X

X

X

functionaris

gereed en vastgesteld. Wordt uitgewerkt tot OTO-

gemeenten
7 Aanbieden van een jaarlijkse OTO
producten catalogus cq OTO
jaarplan aan gemeenten

Door omstandigheden uitgesteld; kader is inmiddels
programma in 2015.

mono

coördinerend
functionaris

hoofd BGC

ja

X

X

X

X

Productcatalogus 2015 is verspreid. Proces wordt
jaarlijks herhaald. Inhoud van aanbod wordt afgestemd
met de gemeenten.
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8 Vastleggen van de mate van

mono

geoefendheid en vakbekwaamheid

coördinerend

gemeentesecretarissen ja

X

functionaris

X

X

Gemeentesecretarissen en bestuur zijn akkoord met de
aanschaf van het systeem AG5. Implementatie zou

per crisisfunctionaris (lokaal) in een

plaatsvinden in 2e of 3e kwartaal 2015. Vanwege

door de VRHM beschikbaar gesteld

juridische verplichting Europese aanbesteding wordt

systeem

ernstige vertraging opgelopen (min. 1 jaar). Gezocht
wordt nog naar tijdelijke oplossingen.

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

Conclusie:
Voor het werkplan Oranje Kolom 2015 zijn 4 prioriteiten benoemd:
- Opleiden, trainen, oefenen
- Implementatie bevolkingszorg op orde 2.0
- Versterken proces netcentrisch werken
- Professionalisering crisiscommunicatie
Alle prioriteiten kennen op dit moment voldoende voortgang. Zo is de visie bevolkingszorg op orde 2.0 na positieve besluitvorming in het AB toe
aan een ronde collegebesluiten en wordt de implementatie voorbereid. Ook is het aangepaste normenkader bijna gereed voor besluitvorming.
De nieuwe productcatalogus is verspreid en verschillende opleidingen/trainingen worden gepland. Voor netcentrisch werken wordt aansluiting
gezocht bij de activiteiten van de multidisciplinaire werkgroep. De evaluatie van de hard piketfuncties crisiscommunicatie is afgerond en zal, na
besluitvorming in het derde kwartaal, leiden tot een paar aanpassingen. Voor de komende drie kwartalen staan ook voor de
crisiscommunicatierollen veel trainingen op het programma.
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2. Beleidsprioriteit 2: Samenwerking met partners
Vertrekpunt

De VRHM ziet het als haar kerntaak om bestuurlijke en private partners in veiligheid met elkaar te verbinden en de samenwerking te
4
bevorderen. De Inspectie stelt dat regio’s zich moeten voorbereiden op landelijke rampscenario’s zoals hoog water, pandemieën en uitval van
vitale infrastructuur. De Inspectie heeft ook opgemerkt dat nog niet alle regio’s bijstandsafspraken met omliggende veiligheidsregio’s hebben
gemaakt. De VRHM heeft benoemd dat zij de relatie met verschillende, relevante partners en buurregio’s wil versterken en dat zij operationele
5
afspraken wil maken om zodoende bij te dragen aan de versterking van de generieke crisisorganisatie.
Resultaten:
- 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, maar ook bijvoorbeeld 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.
Groen
Geel

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

nr actiepunt

Rood

mono/ verantwoordelijk verantwoordelijk

regulier

multi

e

directieniveau

uitvoering

Prestatie/doel wordt niet/niet tijdig gehaald
Actiepunt is afgerond
12 13 14 15 Status Toelichting

bedrijfsvoering
1 Uitvoeren benodigde

multi

directeur VRHM

voorzitter MDOP

ja

X

X

X

X

Is opgenomen in werkplanning MDOP.

voorbereidingsacties t.b.v.
nationale rampscenario’s zoals
hoog water, pandemieën en uitval

4 Zie ‘ Rampenbestrijding op orde’, maart 2010
5 Zie de rapportage Samenwerken Loont, oktober 2010
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van vitale infrastructuur samen
met partners
2 Uitvoeren actielijsten van

multi

directeur VRHM

hoofd planvorming

bestaande convenanten, bepalen

BHM

of doorwerking naar bijvoorbeeld

(tbv 4 kolommen)

ja

X

X

X

X

ja

X

X

X

X

ja

X

X

X

X

ja

X

X

X

X

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

hoofd planvorming

over bereikbaarheid, alarmering

BHM

en oefenen

(tbv 4 kolommen)

6 Organiseren jaarlijks strategisch

multi

directeur VRHM

hoofd planvorming

ja

X

X

X

X

Vindt i.s.m. de regio’ s uit de provincie Zuid-Holland plaats.

multi

directeur VRHM

hoofd planvorming

ja

X

X

X

X

Gebeurt op verschillende thema’ s (herijking crisisplan en

overleg met partners
7 Afstemmen met zes omliggende
veiligheidsregio’s

risicoprofiel, risico- en crisisbeheersing, OL’ s).

Conclusie:
In partnerschappen wordt goed geïnvesteerd. De netwerkorganisatie krijgt steeds steviger vorm. De convenanten en actielijsten helpen daarbij.
Aandachtspunten zijn borging en beheer van de afspraken. In de uitvoering is oefenen een aandachtspunt. Gezien de omvang van het aantal
partners is het niet mogelijk alle partners jaarlijks mee te nemen in de oefeningen. Daarom is er voor gekozen om betrokken partners uit te
nodigen voor het OTO-traject van nieuwe informatiekaarten/planvorming.
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3. Beleidsprioriteit 3: Informatiemanagement
Vertrekpunt
Crises kenmerken zich door een explosieve toename van informatie die paradoxaal gepaard gaat met een informatietekort. De Inspectie heeft
geconstateerd dat de kolommen binnen de VRHM en de externe partners tijdens crises onvoldoende gegevens uitwisselen en/of onvoldoende
6
over de juiste gegevens beschikken . De VRHM wil de komende jaren informatiemanagement op een hoger niveau brengen zodat 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. In 2010 heeft de VRHM besloten om gebruik te gaan maken van het Landelijk Crisis Management Systeem (LCMS). In 2011 zijn
de organisatiestructuur en methodiek van netcentrisch werken binnen de VRHM vastgesteld.
Resultaten:
De VRHM wil de komende jaren informatiemanagement met name voor de crisisorganisatie op een hoger niveau brengen door:
- Over een goed werkend LCMS te beschikken.
- Te voldoen aan wetgeving.
- Te werken volgens de landelijke standaard.
- Fallback en uitwijklocaties te organiseren voor de hoofdstructuur en GMK
Groen
Geel
nr

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

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-

multi

directeur VRHM

voorzitter NCW

ja

X

X

multi

regionaal

voorzitter MDOTO

ja

X

X

voering
1 Zorgen dat crisisfunctionarissen van

X

X

OTO programma van MDNCW is gestart

alle kolommen geëquipeerd zijn voor
netcentrisch werken
2 Opnemen netcentrisch werken als vast
onderdeel binnen opleiden, trainen en

Is vast onderdeel geworden. Actiepunt is afgerond.

commandant BHM

oefenen

6 Staat van de Rampenbestrijding, mei 2010.
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3 Invullen (piket)functies voor

multi

directeur VRHM

voorzitter NCW

ja

X

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

X

Het beleidsplan is gepresenteerd in HO, VD en DB

informatiemanagement gericht op het

en gaat nog langs het AB. Actiepunt kan hiermee

opzetten van een structuur, het maken

worden beschouwd als afgerond.

van werkafspraken en het beschikbaar
maken van middelen en verbinding
tussen de reguliere en crisisorganisatie
5 Beschrijven informatieproducten

multi

(inclusief behoefte en beschikbaarheid)

regionaal

projectleider

commandant BHM

crisisplan

ja

X

X

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
7 Aansluiten op landelijke

mono

basisregistraties (vb gemeentelijke

regionaal

Voorzitters MD

commandant BHM

NCW / MD OTO

leden VD voor

voorzitter MDI

ja

X

X

X

X

Informatieproducten zijn onderdeel van alle
relevante OTO producten

ja

X

X

X

X

eigen kolom

Via LCMS plot en de geovoorziening is steeds meer
mogelijk. Daarnaast zijn mono-ontwikkeling hierin

basisadministratie, basis administratie

behulpzaam (DBK, Witte kaart).

gebouwen, nieuw handelsregister) en
bij landelijke werkwijze
8 In gebruik nemen van (landelijke)

mono

geografische informatiesystemen die

leden VD voor

voorzitter MDI

onbekend

X

X

X

X

eigen kolom

Er wordt gebruik gemaakt van LCMS Plot. Hierin
worden de kaartlagen van Geo4OOV ontsloten. Het

aansluiten bij LCMS

gebruik van die informatie is alleen nog beperkt.
Voor een bredere toepassing (dan crisisbeheersing)
van geografische informatie vindt in 2015 een
vooronderzoek plaats. Hierbij zal gekeken worden
naar beschikbare alternatieven omdat het landelijke
traject stokt.

9 Gebruikmaken van de standaard

multi

directeur VRHM

voorzitter MDI

ja

X

X

X

X

VERA wordt (steeds meer) gehanteerd.

uitwisselingsformatten en de NORA in
bestaande applicaties en opnemen als
standaardeis bij nieuwe applicaties
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10 Gebruikmaken – indien mogelijk – van

multi

directeur VRHM

multi

directeur VRHM

voorzitter MDI

onbekend

X

X

X

X

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 bijstandsafspraken door de brandweer

BHM

gemaakt. Daarnaast spreken we met HGL over het
meer uniform maken van de COPI faciliteiten van
beide VR’s. HGL start 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

BHM

X

Voorlopige afspraken zijn gemaakt. Voor de
toekomst is de ontwikkeling rondom de Yp van

Coördinatiecentrum (RCC)

invloed. Vanwege de verhuizing van de GMK
Hollands Midden naar de Yp vorig jaar, vindt
onderzoek plaats naar het mogelijk onderbrengen
van de crisisruimten van de VRHM in de YP. De
randvoorwaarden en (financiële) consequenties van
deze verhuizing naar de Yp worden in beeld
gebracht.. Bespreking in bestuur in juni.

13 Organiseren fallback faciliteiten en

mono

uitwijklocatie voor BT in iedere

coördinerend

gemeente-

functionaris

secretarissen

ja

X

Uit de scan 2-meting 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

Politiechef Eenheid manager GMK

ja

X

X

nee

X

X

Geregeld met de Yp – RR. Actiepunt is afgerond.

Den Haag
multi

Politiechef eenheid
Den Haag

manager GMK

X

Vanwege de toekomstige overgang van de GMK HM
naar de LMO, is de implementatie van
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ProQ&A

multidisciplinaire intake middels ProQ&A uitgesteld.
Het is onderwerp geworden van besluitvorming door
betrokken ministers en de LMO en is buiten de
scope van de VRHM komen te liggen. De
meldkamer van de eenheid Den Haag heeft zich bij
de LMO aangemeld voor de pilot multidisciplinaire
intake middels ProQ&A.

Conclusie:
Met informatiemanagement zijn de afgelopen jaren grote stappen gezet rond crisisbeheersing. Zowel rond de voorziening als het gebruik zijn
stappen gezet. Dit zijn wel thema’s die doorlopend onderhoud en vernieuwing vergen. Met het beleidsplan informatiemanagement is een
aanvullende lijn ingezet, waarbij ook meer aandacht is voor de andere processen. Hierop moet komende jaren meer worden geïnvesteerd. Het
aansluiten bij landelijke systemen en standaarden is een lijn die is ingezet, en die bij vervanging steeds in ogenschouw wordt genomen.

19
Agendapunt A.8 bijlage AB VRHM 25 juni 2015

4. Beleidsprioriteit 4: Crisiscommunicatie
Vertrekpunt
De dagelijkse praktijk bij crisissituaties, hoe groot of klein ook, laat zien dat communicatie een belangrijke plaats inneemt in de crisisbeheersing.
Op 31 maart 2011 is het ‘plan van aanpak Professionalisering crisiscommunicatie’ vastgesteld. Hierin is beschreven hoe crisiscommunicatie
met ‘informatievoorziening, schadebeperking en betekenisgeving’ bijdraagt aan de versterking van de crisisorganisatie.
Resultaten:
Professionalisering crisiscommunicatie
- Als een incident een lange tijd aanhoudt, is het voor gemeenten een grote belasting het communicatieproces gedurende lange tijd
zelfstandig uit te voeren. De VRHM coördineert de samenwerking tussen gemeenten en maakt afspraken 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. Via mandaten wordt geregeld dat
communicatieprofessionals snel aan een gewenste informatiebehoefte kunnen voldoen.
- 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 wordt 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 wat er wanneer gebeuren moet, welke middelen daarvoor nodig zijn en wie welke
taken heeft.
Samenwerking
- 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 wordt deelgenomen aan
diverse overlegstructuren voor zowel de operationele diensten (hulpdiensten, milieudienst, waterschappen, nutsbedrijven e.d.) als
gemeenten.
Ontwikkelingen
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-

7

De komende jaren komen meer nieuwe technologieën die helpen bij het tijdig alarmeren van of communiceren met burgers: NL-alert , meer
gebruik van websites en sociale media. De VRHM past deze technologieën, daar waar mogelijk toe.

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

multi

coördinerend

voorzitter

functionaris

werkgroep

taakkaarten aangepast op basis van landelijke kaders

communicatie

(GROOTER)

voering
1 Beschrijven rollen, taken en
verantwoordelijkheden bij
incidenten die op gebied van

ja

X

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

X

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

mono

geoefendheid en vakbekwaamheid

coördinerend

voorzitter

functionaris

werkgroep

kolom (invoering AG5). Tijdelijk bestand is opgemaakt.

communicatie

Gemeentesecretarissen en bestuur zijn akkoord met de

van de communicatieadviseurs, -

ja

X

X

X

X

Onderdeel van punt 8 beleidsprioriteit gemeentelijke

medewerkers in piketfuncties en

aanschaf van het systeem AG5. Implementatie zou

de voorlichterspool in een door de

plaatsvinden in 2e of 3e kwartaal 2015. Vanwege

VRHM beschikbaar gesteld

juridische verplichting Europese aanbesteding wordt

systeem

ernstige vertraging opgelopen (min. 1 jaar). Gezocht
wordt nog naar tijdelijke oplossingen.

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
4 Vaststellen mandaten zelfstandige
bevoegdheid
communicatieadviseurs, -

multi

coördinerend

voorzitter

functionaris

werkgroep

ja

X

mandaat NL-Alert heeft plaatstgevonden in 2e helft

Mandaten zijn geborgd in vastgestelde RCP. Aanvulling

communicatie

2014. Actiepunt is afgerond.

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

multi

‘omgevingsanalyse’ en

coördinerend

voorzitter

functionaris

werkgroep

regionaal

projectleider

commandant BHM

crisisplan

regionaal

projectleider

commandant BHM

crisisplan/ voorzitter

webredactie
6 Ontwikkelen deelprocesplan

nee

X

X

Regionale pools voor deze rollen zijn gevuld en zijn in
het 2e en 3e kwartaal 2014 getraind. Pools zijn vanaf 1

communicatie
multi

Communicatie (als onderdeel van

juli 2014 operationeel. Periodieke training is belangrijk.
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

Taakkaarten zijn opgenomen als bijlage RCP.

werkgroep
communicatie

8 Organiseren werkruimte regionaal

multi

directeur VRHM

actiecentrum Communicatie
9 Contact leggen met

directeur middelen

ja

X

X

BHM
multi

communicatieadviseurs van

vastgelegd.

coördinerend

voorzitter

functionaris

werkgroep

communicatieadviseurs uitgenodigd bij de halfjaarlijkse

communicatie

platformbijeenkomsten communicatie. Vindt op

partners die betrokken (kunnen)

ja

X

X

X

X

zijn bij rampenbestrijding en

beschouwd als afgerond.
multi

‘communicatie’ in af te sluiten

regionaal

hoofd planvorming

commandant BHM

BHM

convenanten
11 Benutten nieuwe communicatie

Naast specifieke afspraken vanuit convenanten worden

reguliere basis plaats. Actiepunt kan worden

crisisbeheersing
10 Opnemen hoofdstuk

Afspraken hierover zijn gemaakt en worden nog

ja

X

X

X

X

Wordt standaard meegenomen. Actiepunt kan als
afgerond worden beschouwd.

(tbv 4 kolommen)
multi

technologieën

coördinerend

voorzitter

functionaris

werkgroep

onbekend

X

X

X

X

Mogelijkheden worden onderzocht en waar mogelijk
uitgeprobeerd; heeft nog niet geleid tot concreet

communicatie

voorstel. Focus ligt op het aanschaffen van een
monitoring tool voor social media en het inrichten van
een crisiswebsite voor de warme situatie. Opgenomen
in werkplan communicatie voor het 2e kwartaal 2015.

12 Ontwikkelen beleid sociale media

multi

coördinerend

voorzitter

functionaris

werkgroep

ja

X

X

X

X

werkgroep communicatie akkoord bevonden; wordt

Er is inmiddels een voorstel opgesteld en in de

communicatie

geborgd in crisisplan.
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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 is voortvarend opgepakt. Enig aandachtspunt vormt de aanschaf van het systeem AG5 dat
vertraging oploopt vanwege juridische verplichtingen. Vanaf 1 juli 2014 zijn de regionale rollen op dit vakgebied opgeleid en beschikbaar vanuit
een pool (zacht piket). De komende periode krijgen Opleiden, Trainen en Oefenen voor deze groep functionarissen nog veel aandacht. Blijvend
punt van aandacht is de continuïteit van de poolbezetting. Medewerkers krijgen andere functies en de doelgroep is beperkt. Bij werving van
nieuwe medewerkers (zowel bij gemeenten als bij de operationele diensten) dient ook aandacht te zijn voor competenties op het gebied van de
e
crisiscommunicatie. Op basis van de in het 1 kwartaal 2015 uitgevoerde evaluatie van de harde piketfuncties worden enkele wijzigingen
e
voorgesteld. Bestuurlijke besluitvorming vindt plaats in het 3 kwartaal 2015.
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5. Risicobeheersing
Vertrekpunt
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 beheerst, zodat schade en leed wordt beperkt. Risicobeheersing is een veld in
beweging met de ontwikkelingen rond de omgevingsdiensten.
Resultaten:
Risicoadvisering
- Opstellen van de visie op risicobeheersing om de adviestaak een multidisciplinair karakter zoals bedoeld in de Wvr te geven.
- De (nog samen te stellen) werkgroep risicobeheersing analyseert de risico’s uit het risicoprofiel en adviseert over welke risico’s op welke
wijze met welke partners worden aangepakt.
Risicocommunicatie
- Risicocommunicatie sluit aan bij het regionaal risicoprofiel.
- Resultaten van de veiligheidsmonitor worden gebruikt bij uitvoering van het risicocommunicatieplan dat op 23 juni is vastgesteld.
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

directieniveau

uitvoering

bedrijfs-

multi

directeur VRHM

voorzitter werkgroep

Toelichting

voering
1 Opstellen multidisciplinaire visie op
risicobeheersing, waarin onder

ja

X

X

X

Naar verwachting in Q3 afgerond

X

X

X

In uitvoering, is gekoppeld aan het traject van het opstellen

risicobeheersing

andere de relatie met de
omgevingsdiensten is opgenomen
2 Analyseren en adviseren over de
aanpak van risico’s

multi

directeur VRHM

voorzitter werkgroep
risicobeheersing

ja

X

regionaal risicoprofiel en beleidsplan
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3 Oprichten evenementenloket voor

multi

eenduidige multidisciplinaire

coördinerend

voorzitter werkgroep

functionaris

evenementen

ja

X

X

X

De evenementencoördinator, die randvoorwaardelijk is voor
het oprichten van het evenementenloket, is geworven en

advisering bij vergunningverlening

zou starten in oktober. Door onvoorziene omstandigheden

risicovolle evenementen

is de wervingsprocedure opnieuw opgestart en succesvol
afgerond in 2015. De komende periode worden de
werkprocessen ingericht. Doel is om vanaf de tweede helft
van 2015 te werken met operationele loketten.

4 Creëren van een overzicht van

multi

risicovolle evenementen in de regio

coördinerend

coördinator (nog op

functionaris

te richten)

Hollands Midden in de vorm van

ja

X

X

X

X

ja

X

X

X

X

ja

X

X

X

X

Wordt in Q4 aangeleverd

evenementenloket

een evenementenkalender
5 Uitvoeren risicocommunicatieplan
6 Ontwikkelen en uitvoeren Plan
Brandveiligheideducatie

multi
mono

coördinerend

voorzitter werkgroep

functionaris

communicatie

regionaal

directeur

commandant

risicobeheersing

BHM

BHM

Voorstel is opgenomen in visievorming risicobeheersing en
wordt opgenomen in het beleidsplan 2016-2019.

Conclusie:
Risicobeheersing richt zich komende maanden op het afronden van de visie risicoadvisering. Deze visie geeft helderheid over de wijze waarop
uitvoering wordt gegeven aan risicoadvisering. In het eerste kwartaal van 2015 zijn de coördinator risicoadvisering en evenementenveiligheid van
start gegaan waarbij de focus ligt op ontwikkelen en stroomlijnen van het adviesproces. Met deze twee ontwikkelingen is risicobeheersing is
staat om in de tweede helft van 2015 te starten met het implementeren van het uitgewerkte adviesproces.
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6. Incidentbestrijding en herstel
Vertrekpunt
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. Het herstel uit een ontwrichte situatie betreft alle maatregelen die
nodig zijn voor de terugkeer naar de normale situatie. Uit de in 2009 gehouden toets RADAR van de inspectie blijkt dat er nog wat
verbeterpunten zijn wat betreft dit onderwerp. Daarnaast brengt invoering van de Wvr in 2010 een aantal nieuwe Multi- en monodisciplinaire
eisen met zich mee waaraan de VRHM aan dient te voldoen.
Resultaten:
Rampenbestrijdingsplannen, crisisplan en oefenen
- Daar waar mogelijk wordt bij planvorming voor harmonisatie gekozen en voor het beperken van het aantal planfiguren.
- Het regionaal crisisplan komt gefaseerd tot stand. 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 het nieuwe dekkingsplan van de brandweer zijn de nieuwe wettelijke eisen over de opkomsttijden opgenomen.
- In het Multidisciplinair Opleidings-, Trainings- en Oefenbeleidsplan 2010 – 2013 is bij specifieke doelgroepen beschreven welke OTOactiviteiten ondernomen worden.
Melding en alarmering
- Een beoogde kwaliteitsverbetering in het proces melding en alarmering (en daarmee ook van de opschaling en operationele leiding) via 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.
- 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 werkelijkheid leiden tot het behalen van de vereiste operationele prestaties.
26
Agendapunt A.8 bijlage AB VRHM 25 juni 2015

Leiding en coördinatie
- 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
- Het gemeentelijke proces nazorg is onderdeel van het crisisplan.
Onderzoeken en evaluatie
- Vergaren en inzetten van kennis over incidentbestrijding ter vergroting van de effectiviteit van de eigen organisatie (mono en
multidisciplinair) en naar partners. 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
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

15

X

X

X

X

Status

Toelichting

bedrijfsv
oering

1 Implementatie regionaal crisisplan

multi

ja

Wordt vanuit project herziening RCP

verantwoordelijke

opgepakt. De implementatie is grotendeels

n in 4 kolommen

doorgevoerd. De deelprocessen van de
brandweer worden dit jaar verder uitgewerkt.

2 Implementeren dekkingsplan (incl.
opkomsttijden brandweer)

mono

regionaal

directeur

ja

X

X

Dekkingsplan is geïmplementeerd en

commandant

operationele

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
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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
Ambulancezorg (MKA)
5 Doorontwikkelen gedachte

politiechef

manager GMK

nee

X

manager GMK

nee

X

Ingevoerd. Het actiepunt is afgerond.

Eenheid Den
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. De
meldkamer van de eenheid Den Haag heeft
zich bij de LMO aangemeld voor de pilot
multidisciplinaire intake middels ProQ&A.

6 Op basis van regionaal en landelijk

mono

beleid terugdringen OMS-meldingen
7 Toetsen of aan de eisen van op- en

multi

regionaal

directeur

commandant

risicobeheersing

BHM

BHM

directeur VRHM

hoofd

nee

X

X

X

X

ja

X

X

X

X

Actiepunt kan worden afgevoerd.
Het projectplan STOOM is nu volop in
uitvoering en heeft een looptijd t/m 2016

N.a.v. de systeemtest 2013 en 2014 is een

afschaling wordt voldaan en of de

planvorming

aanvullende analyse opgesteld met

operationele prestaties worden

BHM (tbv 4

bijbehorend advies. De adviezen zijn

gehaald

kolommen)

meegenomen in de werkplannen. Een groot
aantal actiepunten is inmiddels uitgevoerd.
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8 Opstellen beleidskader ontkleurd

multi

directeur VRHM

Voorzitter

operationeel leiderschap en

werkgroep MD

implementeren

OP

9 Borgen bestaande kwaliteit door
oefenen van leiding, coördinatie en
invulling rol voorzitter veiligheidsregio

multi

directeur VRHM

voorzitter
MDOTO

nee

X

X

X

X

In uitvoering

ja

X

X

X

X

Behoeftepeiling in overleg met de voorzitter
en zijn vervangers, waarna programma wordt
afgesproken.

(GRIP 4)

Conclusie:
De laatste actiepunten worden dit jaar afgerond. De voorbereidingen voor het kunnen opstellen van een beleidskader ontkleurd operationeel
leiderschap zijn gestart. Er vindt een behoeftepeiling plaats bij de voorzitter van de veiligheidsregio en zijn vervangers over de gewenste
kwaliteit en invulling van de rol van voorzitter veiligheidsregio. De voortgang van de aandachtspunten uit de systeemtesten worden gemonitord.
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7. Bedrijfsvoering
7.1 Financiële middelen
Vertrekpunt
Begrotingsomvang en weerstandsvermogen
- Verantwoording geschiedt door aanbieding van jaarstukken aan het AB, waar ze in de openbare vergaderingen worden vastgesteld.
- 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
8
Gemeentefonds ontvangen als fictief budget voor de brandweertaak (de zgn. Cebeon-norm) .
Resultaten
Bezuinigingsmaatregelen
- In de komende begrotingen van de VRHM rekening houden met bezuiningsmaatregelen, de vorming en bekostiging van het Instituut
Fysieke Veiligheid en een veranderende financieringsstroom van de noodcommunicatievoorzieningen.
- De uitkomsten van het onderzoek naar verplichte regionalisering van de brandweer volgen (wellicht komt de hybride financiering ter
discussie te staan wat effect heeft op de rijksbijdrage).
Uitwerking Beleidsplan 2012-2015
- De actiepunten uit het beleidsplan worden voor het betreffende jaar concreet uitgewerkt zodat in het uitvoeringsjaar bekend is welk beslag
de beleidsvoornemens leggen op investeringen, budgetten en capaciteit.
- 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.
- Inzetten van de reserve Samenwerken Loont als dekkingsmiddel voor het treffen van aanvullende maatregelen.
Groen
Geel

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

Rood

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

8 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 geen aanwijzingen in de kostenontwikkeling voor

bijdrage brandweerkosten conform

control en kwaliteit

2015 die aangeven dat het jaarrekeningresultaat niet

het referentiebudget van de Cebeon

BHM

binnen de begroting zou blijven en daarmee conform de

norm
3 Verwerken voorstellen voor

routekaart Cebeon is.
multi

directeur VRHM

doelmatigheidsdoelstellingen

hoofd planning,

ja

X

X

X

X

De bezuinigingstaakstelling van 5,31% op de gemeentelijke

control en kwaliteit

bijdragen (‘Commissie Strijk’) is in de ontwerp-

BHM (tbv 4

programmabegroting 2015 en in de meerjarenraming

kolommen)

structureel verdisconteerd voor de programma’s GMK,
Veiligheidsbureau en Oranje Kolom. Op het programma
Brandweer is voor de jaren 2013–2015 een 2e
efficiencykorting van 5% in 3 jaarlijkse tranches
verdisconteerd in de bijdragen van gemeenten.

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)

afgerond.

5 Beoordelen van de effecten van

multi

directeur VRHM

hoofd planning,

ja

X

X

X

X

Door het Veiligheidsberaad zijn de volgende documenten

veranderingen politiebestel en

control en kwaliteit

aan de Veiligheidsregio’s ter consultatie aangeboden: Plan

opmaat GMK in relatie tot de

BHM (tbv 4

van aanpak LMO, Ontwerpplan LMO, Landelijk Kader

begrotingspositie

kolommen)

samenvoegen meldkamers en Protocol Due Diligence
Commissie. Het Veiligheidsberaad heeft om een integrale
reactie verzocht uiterlijk 8 juli 2015.

6 Monitoren financiële resultaten

multi

Politiechef

manager GMK

ja

X

X

X

Vanwege de toekomstige overgang van de GMK HM naar
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Multidisciplinaire Intake GMK

Eenheid Den

de LMO, is de implementatie van multidisciplinaire intake

Haag

middels ProQ&A uitgesteld. De implementatie ervan is
onderwerp geworden van besluitvorming door betrokken
ministers en de LMO en is buiten de scope van de VRHM
komen te liggen. De meldkamer van de eenheid Den Haag
heeft zich bij de LMO aangemeld voor de pilot
multidisciplinaire intake mbv ProQ&A.

7.2

Kwaliteitszorgsysteem

Vertrekpunt
Een van de eisen die de Wvr stelt is dat het bestuur van de veiligheidsregio een kwaliteitszorgsysteemt hanteert. In de Wvr is niet beschreven
aan welke eisen een kwaliteitszorgsysteem dient te voldoen. Bij het realiseren van een regionale kwaliteitszorgcyclus voor multidisciplinaire
crisis- en rampenbestrijdingsprocessen wordt gebruik gemaakt van door kolommen gehanteerde kwaliteitszorg- en registratiesystemen.
Resultaten
- 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.
- Monitoring kwaliteitsindicatoren van kwaliteitszorgsysteem.
- 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.
Groen

Voortgang conform tijd, kwaliteit en capaciteit

Rood

Prestatie/doel wordt niet/niet tijdig gehaald
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Geel

Afwijking op tijd, kwaliteit, capaciteit

nr actiepunt

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

ja

X

X

X

X

Invoering wordt vertraagd door

(overige) crisisfunctionarissen

aanbesteding software en OR- traject.

inclusief de structurele bewaking van

Planning 2016.

termijnen
2 Doorontwikkelen van het bestaande

multi

directeur VRHM

hoofd

ja

X

X

Zowel voor oefeningen als incidenten is

evaluatie-instrumentarium, de

kenniscentrum

een evaluatiesystemtatiek ontwikkeld en

bijbehorende rapportage systematiek

BHM

vastgesteld. De aanbevelingen van de

en prestatie-indicatoren met

evaluatie van incidenten wordt gemonitord

bijzondere aandacht voor het borgen

via de voortgangsrapportage. Die van de

van de gevonden verbeterpunten

oefeningen via de evaluatiemonitor
MDOTO.

3 Registreren (structureel) prestatie- en

multi

directeur VRHM

hoofd planning,

ja

X

X

X

X

Basis kwaliteitszorgsysteem is gelegd

kwaliteitsgegevens in een

control en kwaliteit

door middel van het identificeren van

kwaliteitszorgsysteem

BHM

producten. Een nieuwe werkvorm voor het

(tbv de 4

definiëren van de producten door middel

kolommen)

van het formuleren van kwaliteitsafspraken
wordt ontwikkeld.

4 Toetsen kwaliteitssystematiek door

multi

directeur VRHM

hoofd planning,

middel van interne audits /

control en kwaliteit

directiebeoordeling

BHM

ja

X

X

X

Start op zijn vroegst in 2015 zodra
kwaliteitszorgsysteem gereed is.

(tbv de 4
kolommen)
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Bijlagen:
Voortgang multidisciplinaire Werkplannen MDRB,
MDOP, MDOTO, MDNCW, MDI en MDCOM
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Voortgang werkplan 2015 MDRB
Legenda
Groen
Geel
nr

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

Actiep
unt
beleid
splan

Rood

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

Gepland Voortga
e
ng
uitvoeri
ng

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

Regulier advies
1

Coördinatiepunt
risicobeheersing/evenementen:
advisering externe veiligheid
aanwijzing bedrijfsbrandweren
adviseren bevoegd gezag in de
gevallen die in beleidsplan zijn
bepaald
algemene vraagbaak voor
risicoadvisering
advisering infrastructurele
projecten
advisering
Veiligheidseffectrapportages
advisering Integraal
Veiligheidsplan van gemeenten
Adviseren over
rampbestrijdingsplannen/inform
atiekaarten
Advisering evenemtenveiligheid

Q1 t/m
Q4

2

Doorontwikkeling Multi RB

Q1 t/m

Coördinator risicoadvisering en de coördinator evenementen zijn beide
in Q1 gestart. Het stroomlijnen en verbeteren van de werkprocessen is
een eerste prioriteit.
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Q4
Projecten (beleidsmatig)
3

Herziening Regionaal Risicoprofiel

Q1 t/m
Q4

Het regionaal risicoprofiel wordt op 26 november aan het AB ter
vaststelling voorgelegd

4

Opstellen multidisciplinaire visie op
risicobeheersing (obv beleidsplan)

Q1 t/m
Q4

Eerste opzet is gereed. Afronding wordt verwacht in Q3.

5

Procesafspraken risicobeheersing
met gemeenten en RUD’s
doorontwikkelen (incl. integraal
veiligheidsplan van gemeenten)

Q1 t/m
Q4

6

Doorontwikkeling
samenwerkingsverband Zuid West
EV en BRZO

Q1 t/m
Q4

7

Analyseren en adviseren over de
aanpak van risico’s

Q3-Q4

8

Convenanten

Q2 en
Q4

9

Niet geplande projecten

Q1 t/m
Q4

Evaluatie van het samenwerkingsverband Zuid-West (de 5 VR’s in Zuid Holland en Zeeland) wordt naar verwachting in Q2 opgeleverd.

geen

Projecten (adviestaak VRHM)
10

Aanwijzing bedrijfsbrandweren (art.
31 Wvr)

Q1 t/m
Q4

11

Rijnlandroute inclusief herziening
Tjalmaweg en Europaweg (N206)

Q1 t/m
Q4

12

Explosievenontmanteling in
openbaar gebied

Q1 t/m
Q4

13

Ontwikkeling voormalig Vliegkamp
Valkenburg

Q1 t/m
Q4

Advisering loopt volgens plan.
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Voortgang werkplan 2015 MDOP
Legenda
Groen
Geel

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

Rood

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

nr

Onderwerp

Actiepunt
beleidspl
an

Geplande
uitvoering

1

HSL-Zuid (afronding van herziening)

Q1t/mQ3

2

Dekker Tanktransport (VR-plichtig)

Q1-Q2

3

Grootschalige ziektegolf

Q3-Q4

4

Decontaminatie

Q1

5

Tunnelprocedure

Q3-Q4

6

Keukenhof (afronding)

Q1

7

Bomruimingen (afronding)

Q1-Q2

8

Ontmantelingstraject MVKV

Q1

9

Waterdossiers
-

Dijkring 14, 15 en 44

Q1t/mQ4

-

Incidentbestrijding op het water (drie - rivierenpunt
en Noordzee)

Q1t/mQ4

-

Evacuatiestrategieën bij Hoogwater

Q1t/mQ4

Voortgan
g

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

Vertraging ivm afronding Veiligheidsrapportage

Vertraging ivm capaciteit

De ontwikkelingen rondom de Strategische
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Agenda versterking veiligheidsregio’s wordt
hierin meegenomen.
10

Actualisering Infokaart Bio Science Park

Q2-Q3

11

RBP Akzo Nobel (herziening)

Q1

12

Notitie Invulling Ontkleurde Operationele Leiding
(afronding)

Q1

13

Convenanten/ partnerschappen

14

-

Beheer bestaande convenanten

Q2 en Q4

-

Openbaar Ministerie

Q2

-

Reddingsbrigades Nederland

Q3

Afronding Q2

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

Uitval Nutsvoorzieningen

Q1

-

Hoog water

Q2

-

Akzo Nobel

Q3

-

Crisisplan

Q1t/mQ4

15

Afronding actualisering Regionaal Crisisplan

Q1

16

Ontwikkelen formats

Q2-Q3

17

Post onvoorzien

Q1t/mQ4
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Voortgang werkplan 2015 MDOTO
Legenda
Groen
Geel

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

nr

Onderwerp

Rood

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

Actiepunt
beleidspla
n

Geplande
uitvoering

Voortgang

Toelichting op voortgang

Oefeningen
1

Beleidsteamoefeningen (2 jaarlijkse cyclus)

2

Operationele trainingen

3

CoPI oefenweek

4

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

5

RBT-oefening

6

Systeemtest

7

Basiscursus crisisbeheersing

8

Themabijeenkomsten

6.9
6.9
6.9

Q1 t/m Q4
Q1 t/m Q3
Q4
Q1 t/m Q3

6.9

6.9
6.9
6.9

Q2
Q4
Q1 t/m Q4
Q1 t/m Q4

Ontwikkelingen
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9

Vaardigheidspaspoort

10

Vakbekwaamheidsregistratie

Q1 t/m Q4

Volgt uit registratie systeem vakbekwaamheid; verwachte
realisatie 2016/2017

Q1 t/m Q4

Vertraging door aanbesteding software en OR- traject
(omgang mogelijk vertrouwelijke informatie). Verwachte
realisatie: 2016/ 2017

7.2.1
11

Q1 t/m Q2

12

Verbeteren samenwerking tussen
multidisciplinaire werkgroepen en
pikethouders
Productencatalogus OTO

13

Responsecel middelen implementatie

Q1 t/m Q4

Q1 t/m Q4

Volgt direct op Regionaal Beleidsplan: realisatie 2017
(conform beleidsplan MDOTO)
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Voortgang werkplan 2015 MDNCW
Legenda
Groen
Geel

Nr

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

Onderwerp

1

Rood

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

Actiepunt
beleidsplan

Geplande
uitvoering

Regionale implementatie landelijk
Handboek IM

3.1

1.2

Doorontwikkeling rol
monodisciplinaire ‘HIN’ binnen de
hoofdstructuur.

3.6

Q1 en Q2
Q1 en Q2

Visie omgang vertrouwelijke
informatie

3.6

1.4

Handreiking ketenpartners

2.3

Q1 en Q2

1.5

Deelname landelijk netwerk

3.1

Q1 t/m Q4

2
2.1

2.2

Toelichting

Doorontwikkeling proces IM

1.1

1.3

Voortgang

Q2 en Q3

Nog onduidelijk of dit tijdig kan starten vanwege
capaciteit projectleider. Er wordt op landelijk niveau
gewerkt aan een visie op vertrouwelijkheid.

Doorontwikkeling plotfunctie
Regionale implementatie
handboek plot (deelname
landelijk)

3.1

Vakbekwaamheid plotters

3.6

Q1 en Q2

Q1 en Q2
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3

Doorontwikkeling systeem
LCMS

3.1

Adviseren ontwikkelingen systeem
LCMS

Q1 t/m Q4

3.2

Implementatie nieuwe releases

Q1 t/m Q4

3.3

Opschoonactie accounts LCMS

Q1

4

Opleiden, trainen en oefenen
(OTO)

4.1

Organiseren trainingen en
oefeningen

4.2

Behoefte stellen richting MDOTO

4.3

Analyseren toepassing NCW in de
praktijk

4.4

Kennis en expertise
werkgroepleden

Q1 t/m Q4
3.2

Q1 t/m Q4

Niet structureel geregeld.

Q1 t/m Q4

Relatie met Multi-evaluaties, levert weinig op. NCW
brengt een voorstel in om dit te verbeteren
(evalueren toepassing NCW tijdens oefeningen).

3.2
Q1 t/m Q4
3.1
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Voortgang jaarplan 2015 MDI
Legenda
Groen
Geel

Nr

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

Onderwerp

1

Actiepunt
beleidsplan

Rood

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

Geplande
uitvoering

Voortgang

Toelichting

Kernregistraties op orde en
geïntegreerd

1.1

Geografische objectregistratie en
GIS starten

Q2 en Q3

Vooronderzoek wordt gestart.

1.2

Multi-registratie oefenen

Q1 t/m Q4

Dit project wordt uitgesteld i.v.m. een
investeringsstop op AG5. Dit systeem moet worden
aanbesteed.

1.3

Risicoadministratie (ook te
gebruiken door MDOP):

Q2 en Q3

Vooronderzoek wordt opgestart in samenwerking
met de Coördinator Evenementen

2

-

bebouwde omgeving

-

evenementen

Netcentrisch en
informatiegestuurd werken

2.1

Doorontwikkeling (gebruik van)
LCMS

Q1 t/m Q4

2.2

Rol van GMK/RTIC en NMS
(Nederlands /Nieuw Meldkamer

Q3 en Q4
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Systeem)
3

Samenwerkingsplatforms

3.1

Pilot Sharepoint

Q1 en Q2

Pilot loopt

3.2

Verdere uitrol Sharepoint over
MD-groepen

Q2 t/m Q4

Voorbereiding evaluatie pilot loopt. Op basis van
uitkomsten volgt voorstel voor verdere uitrol.

Q1 t/m Q4

Bijdrage aan Hoog water

4

Informatiedeling met partners

4.1

Informatiebehoefte vraag VRHM
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Voortgang jaarplan 2015 MDCOM
Legenda
Groen
Geel
Nr

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

1

Risicocommunicatie

1.1

Uitwerken 5 thema’s:

Rood

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

Actiepunt
beleidsplan

Geplande
uitvoering

5.5

Q2

Voortgan
g

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

Grieppandemie, vuurwerkopslag, asbest, grote
brand, grootschalige verkeersincidenten
1.2

Actueel houden website pagina Hollands Midden
Veilig

5.5

Q1 t/m
Q4

1.3

Bijeenkomsten deelwerkgroep risicocommunicatie

5.5

Q1 t/ Q4

1.4

Landelijke bijeenkomsten/ontwikkelingen

5.5

Q1 t/m
Q4

1.5

Actueel houden netwerk

1.6

Ad hoc/overig

2
2.1

.

Q1 t/m
Q4
5.5

Q1 t/m
Q4

Crisiscommunicatie
Ontwikkeling

Q1 t/m
Q4
45
Agendapunt A.8 bijlage AB VRHM 25 juni 2015

2.2

-

inzet social media door VRHM

1.2

Q1 t/m
Q4

-

inzet nieuwe technologie (ontwikkeling
darksite en monitoringtool)

4.2

Q1 t/m
Q4

Beheer

4.12

Piketcoordinatie
-

coördinatie, borging en beheer
piketgroepen en pool

-

vastleggen vakbekwaamheid
crisiscommunicatiemedewerkers

-

Evaluatie/monitoring 4 harde piketfuncties
communicatie

-

Q1 t/m
Q4

Punt c. is afgerond; bestuurlijke
e
besluitvorming volgt in het 3 kwartaal
2015.
Puiten a en c zijn afgerond/going concern.

Werving en selectie pools

Implementatie NL Alert

Onderhouden netwerk communicatieadviseurs
externe partners

Q1

1.2

Organiseren platform (2x per jaar)

2.3

Punt b komt in vertraging in verband met
traject Europese aanbesteding (zie
melding bij Oranje kolom)

Bestuurlijke besluitvorming aangehouden
in AB maart 2015. Implementatie behoeft
nog aandacht

Q1 t/m
Q4
Q2 en Q4

Eerste platform is gepland op 21 mei
2015

Q1 en Q2

Is verwerkt in de productcatalogus van
BGC die aan de gemeenten is
aangeboden. Voor alle regionale
piketgroepen (hard en zacht) worden

Opleiden en oefenen
-

Opleidingsbehoefte crisiscommunicatie
uitwerken/herzien

1.6
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trainingen/opleidingen vanuit BGC
gecoördineerd.
3.

Ondersteuning projecten/multi-werkgroepen

3.1

Werkgroep voorbereiding jaarwisseling

3.2

Werkgroep Regionaal Beleidsplan

Q1 t/m
Q4

3.3

Werkgroep Regionaal Crisisplan

Q1 t/m
Q4

3.4

Werkgroep Regionaal Risicoprofiel

Q1 t/m
Q4

3.5

Advisering Multi-werkgroepen

3.6

Algemeen advies

3.7

Deelname werkgroep Communicatie VRHM

Q3 en Q4

Q1 t/m
Q4
Q1 t/m
Q4
Q1 t/m
Q4
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A.9

1. Algemeen
Onderwerp:
Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:

Informatiekaart Keukenhof
Algemeen Bestuur

Opgesteld door:
Datum:

C.B. Bogaards
25 juni 2015

A.9

Bijlage(n):

-

Portefeuille:

L. Spies (DB)
H. Meijer (VD)
-

Status:

Informatief

Datum:

-

Vervolgtraject
besluitvorming:

2. Toelichting
Conform het werkplan van de werkgroep MDOP is de informatiekaart Keukenhof opgesteld. Het plan
voor Keukenhof is gemaakt door de veiligheidsregio met medewerking van de gemeente Lisse,
Keukenhof en de hulpdiensten. Het plan heeft uitsluitend betrekking op de bloemententoonstelling.
Het kasteel Keukenhof blijft buiten beschouwing. Over de activiteiten van de werkgroep heeft
afstemming plaatsgevonden met de werkgroep MDOP.
De informatiekaart is mede op basis van de bestaande afspraken en documenten opgesteld. Tevens
geeft de kaart inzicht in specifieke aandachtspunten bij een calamiteit op de Keukenhof. De kaart is
bestemd voor crisisfunctionarissen op CoPI, ROT en (R-)BT niveau.

3. Implementatie en communicatie
Na vaststelling door de Veiligheidsdirectie wordt de informatiekaart verspreid onder de relevante
crisisfunctionarissen en –teams en opgeslagen in LCMS. Hiermee is het project afgerond. De
informatiekaart wordt in beheer genomen door Werkgroep MDOP en wordt periodiek herzien of
tussentijds naar aanleiding van bijvoorbeeld oefen- of incidentenevaluaties.
Verdere implementatie vindt plaats binnen het reguliere oefentraject van de werkgroep MDOTO.

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 15
april 2015.

B.1

1. Samenvatting voorstel
Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd de Jaarstukken 2014 van de Veiligheidsregio Hollands
Midden vast te stellen.
Het jaarrekeningresultaat 2014 bedraagt € 2.430.344 positief. Het Dagelijks Bestuur wordt gevraagd
in te stemmen met restitutie van € 2.320.278 aan de deelnemende gemeenten en een saldo van
€ 110.066 toe te voegen aan de bestemmingsreserve GMK ter dekking van het verschil in facturering
voor het beheer van de rode meldkamer door de Politie ten opzichte van de begrote inwonerbijdragen
in de programmabegroting(en) GMK voor de periode 2016–2019.
In het Dagelijks Bestuur is besloten om vooralsnog geen bestemmingsreserve te vormen om de
financieel-administratieve consequenties (€ 750.000) van invoering van het Individueel Keuzebudget
(IKB) voor de jaarrekening op te kunnen vangen. LOGA-partijen hebben besloten de invoeringdatum
van het IKB te verplaatsen naar 1 januari 2017 in plaats van 1 januari 2016. In de betreffende LOGAbrief wordt ook vermeld dat vanuit de sector een alternatief voorstel is gekomen voor het
onderbrengen van de vakantietoelage in het IKB.

2. Algemeen
Onderwerp:

Jaarstukken GR VRHM 2014

Opgesteld door:

Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:

Algemeen Bestuur

Datum

E.H. Breider
Concerncontroller
Dagelijks Bestuur
Portefeuillehouder
Middelen
Veiligheidsdirectie
25 juni 2015

B.1

Bijlage(n):

2

Portefeuille:

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

Status:

Besluitvormend

Datum:

-

Afgestemd met:

Vervolgtraject
besluitvorming:

3. Besluit
Het Algemeen Bestuur besluit:
a. de jaarstukken 2014 en de voorgestelde resultaatbestemmingen, zoals omschreven in de
toelichting op dit besluit, vast te stellen;
b. de restitutie aan de deelnemende gemeenten voor het bedrag van € 2.320.278, voor het
programma brandweer naar rato van hun onderlinge inbreng in de bijdragen brandweer, voor de
overige programma’s naar rato van het aantal inwoners, een en ander overeenkomstig de bijlage
bij dit voorstel;

c.

de ophoging van de bestemmingsreserve GMK met € 351.137 door overheveling vanuit de
bestemmingsreserve Tijdelijke Capaciteit GMK (€ 241.071) en bestemming van het resterend
saldo ad € 110.066 uit het jaarrekeningresultaat van 2014.

4. Toelichting op het besluit
Proces van de jaarstukken 2014
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 en is voorzien van een controleverklaring
door de accountant.
Thans is aan de orde de vaststelling van de jaarstukken 2014 door het Algemeen Bestuur.
Ten opzichte van voorgaande jaren is er een belangrijke wijziging in het aanbiedingstraject. Volgens
de (gewijzigde) Wet gemeenschappelijke regelingen (Wet van 9 juli 2014, Stb. 306) dient de
voorlopige jaarrekening in het vervolg vóór 15 april volgend op het verslagjaar aan de raden van de
deelnemende gemeenten te worden aangeboden. Er geldt bij de aanbieding naar de gemeenten
geen zienswijzeprocedure zoals in het begrotingsproces.
Vaststelling geschiedt uiteindelijk door het Algemeen Bestuur op 25 juni 2015. Die vaststelling dient
voor 1 juli plaats te vinden. De jaarrekening dient uiteindelijk door het Dagelijks Bestuur vóór 15 juli
aan het college van Gedeputeerde Staten te worden aangeboden in het kader van het toezichtsregime.
Resultaatbepaling jaarstukken 2014 voor resultaatbestemming
Het boekjaar 2014 is met een positief resultaat vóór resultaatbestemming afgesloten:
Programma
Brandweer
GMK
GHOR
Veiligheidsbureau
Oranje Kolom
Totaal VRHM voor resultaatbestemming

€
€ -/€
€
€ -/€

bedrag
2.588.173
170.544
2.116
45.699
35.100
2.430.344

In de jaarstukken 2014 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):
 Hogere (incidentele) baten
 Uitgestelde vervangingsinvesteringen als gevolg van heroverwegingen (programma MeerAnders-Minder / materieelplan)

2
Agendapunt B.1 AB VRHM 25 juni 2015

Programma GMK (negatief resultaat):
 Facturering voor het beheer van de rode meldkamer door de Politie ligt structureel hoger dan de
begrote inwonerbijdragen in de programmabegroting(en)
Programma Veiligheidsbureau (positief resultaat);
 Lagere kosten (kassierfunctie) Slachtoffer Informatiesysteem (SIS) door de overgang van Rode
Kruis Verwanteninformatie per 1 juni 2014
 Lagere organisatiekosten van het bureau
Programma Oranje kolom (negatief resultaat):
 In 2013 en 2014 is subsidie toegekend voor het programma GROOTER. Hieraan zijn specifieke
voorwaarden verbonden, zodanig, dat eerst de kosten voor opleidingen gemaakt moeten worden,
waarna in 2015 de subsidie kan worden verantwoord.
Resultaatbestemming 2014 en reserveringen
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.
Daaraan zijn in de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur van 10 april en 12 juni 2014 de volgende
uitgangspunten toegevoegd:
 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.
Algemene reserve
De limieten zijn bepaald op minimaal 1% en maximaal 2,5% van de begrote lasten van de VRHM. Op
basis van de begroting 2014 bedragen de limieten derhalve (afgerond) € 556.000 en € 1.389.000. In
het financieel kader van de gemeenschappelijke regelingen is gevraagd om voor de algemene
reserve het niveau van 1 januari 2013 aan te houden.
De stand van de algemene reserve bedraagt per ultimo 2014:
Stand op 1 januari 2014:
Mutatie bij het jaarrekeningresultaat 2013 wegens aframen meldkamer:
Mutatie bij begrotingswijziging 2014 wegens vermogensovergang aandeel GHOR:
Stand per ultimo 2014

€ 1.500.000
-/- € 141.375
-/- €
55.500
€ 1.303.125
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Het niveau van de algemene reserve ligt daarmee tussen de limieten.
Bestemmingsreserves
In de jaarrekening is een specificatie met bijbehorende toelichting gegeven op de mutaties van de
bestemmingsreserves. Het bestaand beleid is op dat punt gecontinueerd.
In het licht van de resultaatbestemming zijn er twee reserveringen aan de orde, te weten:
Reserve GMK en reserve Tijdelijke capaciteit GMK
De Politie Hollands Midden factureert vanaf 2012 op basis van de geïndexeerde ‘gekorte herijkte’
beheersbegroting en stuurt na afloop van het kalenderjaar eventueel een aanvullende factuur,
waarmee ook verrekening van de gerealiseerde aanvulling van de uitvoerende bezetting plaatsvindt.
Facturering voor het beheer van de rode meldkamer door de Politie ligt hoger dan de begrote
inwonerbijdragen in de programmabegroting(en). In de programmabegroting van de GMK is wel
tijdelijke dekking (oorspronkelijk gevormd in 2009 voor de jaren 2010 en 2011) voorzien voor
facturering op basis van de ‘gekorte herijkte beheersbegroting’ en de aangekondigde extra benodigde
gelden voor de extra bezetting op de GMK. Dit door gebruik te maken van een onttrekking aan de
daarvoor gevormde bestemmingsreserves.
In 2013 is aan de bestemmingsreserve GMK € 113.209 onttrokken. Aan de bestemmingsreserve
Tijdelijke Capaciteit GMK is niet onttrokken.
Het saldo van de bestemmingsreserve GMK ad € 86.791 is onvoldoende om de hogere facturering
van de beheersbegroting te dekken uit de inwonerbijdragen voor de planperiode 2016 – 2019.
Onbekend is nog wanneer de LMO operationeel wordt. Momenteel (maart 2015) wordt met de
besturen gewerkt aan een ambitieplanning. Daarin wordt duidelijk wanneer de samenvoegingen van
de meldkamerlocaties zijn gepland. Pas nadat de Politiewet en de Wet veiligheidsregio's zijn
aangepast, is de LMO formeel een bijzonder onderdeel van de politie.
Zekerheidshalve wordt in de programmabegroting 2016 – 2019 rekening gehouden met de voor
Hollands Midden achterblijvende kosten van de meldkamer Hollands Midden. In de bestemming van
het jaarrekeningresultaat van 2014 wordt voorgesteld de bestemmingsreserve GMK op te hogen met
€ 351.137 (4 jaren tekort à € 109.482 -/- saldo ad € 86.791) door overheveling vanuit de
bestemmingsreserve Tijdelijke Capaciteit GMK (€ 241.071) en het resterend saldo ad € 110.066 te
bestemmen uit het jaarrekeningresultaat van 2014.
Resumerend voorstel
Het jaarrekeningresultaat na bovenstaande (voorgestelde) resultaatbestemmingen van 2014 ziet er
daarmee als volgt uit:
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bedrag
Totaal positief resultaat op de programma's
voor resultaatbestemming
Bestemming resultaat wegens:
- dotatie in Reserve GMK
- restitutie aan gemeenten (zie specificatie in bijlage
2)
Resterend saldo

€

2.430.344

€ -/-

110.066

€ -/-

2.320.278
0

5. Kader
De jaarstukken 2014 worden afgewikkeld binnen het wettelijk kader en rekeninghoudend met de door
het Algemeen Bestuur vastgestelde Controleverordening Veiligheidsregio Hollands Midden
respectievelijk het Controleprotocol 2014.

6. Consequenties
Controleverklaring en vaststellingsbesluit
De jaarstukken 2014 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.

7. Aandachtspunten / risico’s
-

8. Implementatie en communicatie
De jaarstukken 2014 zijn ter vaststelling doorgeleid naar het Algemeen Bestuur in de vergadering van
25 juni 2015. Na vaststelling worden de jaarstukken in het kader van het financieel toezicht direct
toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland.
De deelnemende gemeenten hebben een exemplaar van de jaarstukken, die in PDF-format ook via
de hoofden financien van de gemeenten ter beschikking zijn gesteld, ontvangen.
De jaarstukken zijn op de website van de VRHM geplaatst. De restitutie aan de gemeenten geschiedt
na en op basis van het besluit van het Algemeen Bestuur medio juli 2015.

9. Bijlagen
Er zijn 2 bijlagen: de jaarstukken en een specificatie van de restitutie aan de gemeenten.

10. Historie besluitvorming
De eerdere besluitvorming is verwerkt in de jaarstukken en in deze beslisnotitie.
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Bijlage 1. Jaarstukken 2014 (zie afzonderlijk document)
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Bijlage 2. Overzicht uitkering restitutie aan gemeenten jaarstukken 2014

VOORSTEL JAARSTUKKEN 2014 UITKERING AAN GEMEENTEN (AB VAN 25 JUNI 2015)
programma's

resultaat

programma Brandweer
reservering

Brandweer
GMK
GHOR
Veiligheidsbureau
Oranje Kolom

2.588.173

restitutie
0

overige programma's
reservering

restitutie

2.588.173

-170.544

-110.066

-280.610

2.116

2.116

45.699

45.699

-35.100

-35.100

2.430.344

2.588.173

(267.895)

2.320.278

uitkering

totaal

basis

uitkering

basis

bijdrage BRW

naar rato

inwoners

6.210.833

372.198

106.558

-37.256

334.942

562.727

33.723

9.908

-3.464

30.259

Bodegraven-Reeuwijk

1.778.299

106.569

32.834

-11.480

95.089

Gouda

4.155.592

249.033

71.235

-24.906

224.127

Hillegom

1.087.587

65.176

20.831

-7.283

57.893

Kaag en Braassem

1.278.591

76.622

25.737

-8.998

67.624

Katwijk

2.841.371

170.276

62.476

-21.844

148.432

Leiden

8.947.854

536.221

118.748

-41.518

494.702

Leiderdorp

1.247.657

74.769

26.706

-9.337

65.431

Lisse

1.203.918

72.148

22.511

-7.871

64.277

873.713

52.359

13.992

-4.892

47.467

Nieuwkoop

1.315.354

78.826

26.974

-9.431

69.395

Noordwijk

1.419.187

85.048

25.517

-8.922

76.126

Noordwijkerhout

843.163

50.528

15.648

-5.471

45.057

Oegstgeest

999.243

59.882

22.788

-7.967

51.914

Ouderkerk

558.410

33.464

8.049

-2.814

30.650

Schoonhoven

630.364

37.776

11.814

-4.131

33.645

1.791.428

107.355

35.686

-12.477

94.878

602.670

36.116

9.773

-3.417

32.699

Voorschoten

1.064.044

63.765

24.310

-8.500

55.266

Waddinxveen

1.146.732

68.721

25.280

-8.839

59.882

verdeling
Alphen aan den Rijn
Bergambacht

Nederlek

Teylingen
Vlist

Zoeterwoude
Zuidplas
Generaal-totaal

611.733

36.659

8.171

-2.857

33.803

2.018.089

120.939

40.673

-14.221

106.718

43.188.559

2.588.173

766.219

-267.895

2.320.278

Toelichting: Het aantal inwoners is ontleend aan de basis voor
begroting 2014. De bedragen brandweer zijn (na afronding)
ontleend aan de facturen. Deze komen overeen met de
primitieve begroting 2014, de begrotingswijzigingen voor
Katwijk, Alphen a/d Rijn en wijziging financiering GHOR en zijn
inclusief de aanvullende huisvestingsafspraken. In de realisatie
van de jaarrekening 2014 is 43.188.553 verantwoord.
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Aanbieding jaarstukken 2014
Hierbij bieden wij u de jaarstukken 2014 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio
Hollands Midden aan. De jaarstukken worden geagendeerd voor de openbare vergadering van het
Algemeen Bestuur van 25 juni 2015. Op grond van het provinciaal toezichtsregime worden de
vastgestelde jaarstukken aangeboden aan het College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland.
Het aanbieden van het jaarverslag en de jaarrekening over 2014 biedt een goede gelegenheid om de
belangrijkste resultaten te benoemen.

Wat hebben we bereikt in 2014
2014 was het vierde jaar van het bestaan van de Veiligheidsregio Hollands Midden. Het was een jaar
waarin weer een groot aantal ontwikkelingen in gang werd gezet. 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 brandweer,
gemeenschappelijke meldkamer en GHOR. Het Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing
ondersteunde de gemeenten in hun taken terwijl het Veiligheidsbureau de voorbereiding en
coördinatie van de bestuurlijke vergaderingen verzorgde. Daarnaast werden diverse
bestuursbesluiten, gericht op de toekomst, voorbereid, genomen en uitgevoerd.
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 2014 voor de organisatieonderdelen 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 betekent dat ook de
brandweer van gemeente Katwijk vanaf 2014 deel uitmaakt van Brandweer Hollands Midden.
De Minister van Veiligheid en Justitie (VenJ) heeft een onafhankelijke commissie, de commissie
Hoekstra, een integraal advies uit laten brengen over de Wet veiligheidsregio’s en het brede
Nederlandse stelsel van rampenbestrijding en crisisbeheersing. Deze evaluatie van de Wet
veiligheidsregio’s heeft ertoe geleid dat op 2 juli 2014 de minister van VenJ de Tweede Kamer
geïnformeerd heeft over de gezamenlijke agenda van hem en het Veiligheidsberaad.
Extern presteren, intern versterken!
Terugkijkend op de eerste vier jaren als nieuwe veiligheidsorganisatie, kan geconcludeerd worden dat
de externe prestaties (incidentbestrijding, risicobeheersing, bestuurlijke advisering/ondersteuning)
naar behoren zijn. De interne organisatiekracht dient echter nog steeds verder versterkt te worden, om
zowel de externe prestaties te kunnen blijven leveren c.q. te kunnen verbeteren, als ook te kunnen
voldoen aan de bestuurlijke opdracht om te komen tot het Cebeon-kostenniveau.
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Naast de inspanningen hiervoor op sectoraal niveau binnen de brandweerorganisatie, is er in 2014 op
concernniveau gestuurd op:
1. het verbeteren van de interne verbinding (o.a. definiëren producten, kwaliteitsafspraken en
werkprocessen tussen alle sectoren);
2. het verbeteren van de besturing (o.a. doorontwikkeling van de P&C-cyclus, vergroting van het
inzicht in de prestaties en kosten, de opzet van volledige en actuele administraties);
3. het verbeteren van de ondersteuning (o.a. versneld versterken facilitaire proces);
4. het opstellen van een bestuurlijk voorstel om te komen tot het Cebeon-kostenniveau (MAMprogramma).
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, Veiligheidsbureau en Oranje Kolom. In deze programma’s wordt vermeld wat er in
2014 is gerealiseerd, inclusief een financiële verantwoording. Wat waren hierin de belangrijkste
besluiten en gebeurtenissen?
Programma Brandweer
• Brandweer Hollands Midden ontwikkelt zich tot een risicogestuurde organisatie. Eén van de
basiselementen hiervoor is het brandweerrisicoprofiel. In 2014 zijn belangrijke stappen gezet
om te komen tot oplevering van een eerste risicoprofiel voor branden.
• Risicogestuurd werken heeft zich verder geuit in het (landelijke) project ‘Geen Nood bij Brand,
brandveiligheid in de zorg’, het terugdringen van loze meldingen, het geven van aanwijzingen
bedrijfsbrandweren, werken aan multidisciplinaire risicoadvisering, risicogebaseerd toezicht
(Uitvoeringsprogramma Toezicht Brandveiligheid 2014) en een succesvolle brandveiligheidscampagne. In 2014 is in het kader van ‘Geen Nood bij Brand’ een pilot gestart met drie
zorginstellingen.
• De parate organisatie werd verder versterkt door het implementeren van een paraatheidsregistratie, het implementeren van een nieuwe werkwijze voor het Bedrijfsopvangteam en het
verder ontwikkelen van een materieel- en personeelsplan.
• In de aanloop naar de vorming van Brandweer Hollands Midden is veel aandacht besteed aan
de rol en de positie van de brandweervrijwilligers binnen de nieuwe organisatie. Eind 2013 is,
in samenwerking tussen Brandweer Nederland en de Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers ,
de landelijke visie op vrijwilligheid, uitgegeven. Begin 2014 is daar de ‘strategische visie
Vrijwilligheid Brandweer’ aan toegevoegd. Geïnspireerd door de landelijke visie, is in 2014
een richtinggevende visie ten aanzien van vrijwilligheid binnen Brandweer Hollands Midden
opgesteld.
• Het Algemeen Bestuur heeft besloten tot nieuwbouw van de brandweerkazerne Leiden-Noord
en na ingebruikname (voorzien in 2018) over te gaan tot sluiting van de brandweerkazernes
Leiderdorp en Oegstgeest, omdat door deze nieuwbouw er onvoldoende operationele
noodzaak en meerwaarde is voor deze beide kazernes en de brandweerzorg in de betrokken
gemeenten verantwoord blijft.
• Op het gebied van opleiden, oefenen en kennisontwikkeling werden verdere stappen vooruit
gemaakt, zichtbaar in onder andere de vaardigheidstoetsen, kring- en
jeugdbrandweerwedstrijden. In 2014 is begonnen met de vervanging van het Realistisch
Oefencentrum Brandweer (ROB) te Waddinxveen.
• Via het project Facilitair 2.0 is geïnvesteerd in het versneld versterken van het facilitaire
proces. Een effectief en efficiënt ingericht facilitair proces levert, naast een betrouwbare
interne dienstverlening, ook belangrijke besparingskansen op.
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Daarnaast is de standaard voor Brandweer Hollands Midden bepaald van de ademluchtset.
Harmonisatie zal verder worden bereikt in 2015 door implementatie van de resultaten van het
project Ademlucht.
In 2014 is het programmaplan Informatiemanagement ‘Informatie binnen handbereik’
vastgesteld. Het doel van dit programmaplan is om voor de komende jaren richting en
samenhang te geven aan de ontwikkeling van de informatievoorziening (IV), informatiedeling
(ID) en informatietechnologie (IT), zowel inhoudelijk als organisatorisch.
Eind 2014 is begonnen met de inbouw van de Digitale Bereikbaarheidskaart (DBK) en Route
Informatiesysteem (RIS) in de tankautospuiten. Het personeel wordt parallel hieraan opgeleid.
De samenwerking met partners werd geïntensiveerd door samenwerking te zoeken met de
omgevingsdiensten op verschillende thema’s, waaronder de onderlinge informatieuitwisseling. Om de samenwerking tussen veiligheidsregio's en Rijkswaterstaat te
optimaliseren, is een convenant VRHM - Rijkswaterstaat opgesteld.
Het bestuur heeft ingestemd met de kadernota Meer-Anders-Minder in het licht van de
invulling van de routekaart naar Cebeon.

Programma GMK
• De gemeenschappelijke meldkamer staat in het teken van het landelijk centraliseren van de
meldkamerorganisatie (Landelijke Meldkamerorganisatie – LMO).
• De Nulmeting van de meldkamer van de Veiligheidsregio Hollands Midden is eind 2014
afgerond. De Nulmeting wordt gezien als essentieel voor een goed verloop van de transitie
naar de LMO. De heer G. Goedhart, portefeuillehouder Middelen in het Dagelijks Bestuur,
heeft namens het bestuur geoordeelddat 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.
• De meldkamer van Hollands Midden is op 27 mei 2014 samengevoegd met de meldkamer
van Haaglanden. Om deze samenvoeging te onderstrepen en te ondersteunen hebben de
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.
Programma Veiligheidsbureau
• De bestuursondersteuning (van het Hoofdenoverleg tot en met het Algemeen Bestuur) is één
van de hoofdtaken van het Veiligheidsbureau.
• In samenwerking met de RDOG Hollands Midden zijn de gemeenschappelijke regelingen
RDOG en VRHM gewijzigd en met terugwerkende kracht in werking getreden per 1 januari
2014. Deze wijziging was noodzakelijk in verband gewijzigde wetgeving en het omleggen van
de financieringsstroom van de GHOR.
Programma Oranje Kolom
• In 2014 is een vernieuwde versie van het (landelijke) rapport Bevolkingszorg op Orde 2.0
uitgebracht. Dit rapport, waarin de visie op de gemeentelijke crisisbeheersing wordt
aangescherpt, is door de Veiligheidsregio Hollands Midden vertaald naar de gemeentelijke
crisisorganisaties in Hollands Midden.
• De implementatie van het deelplan bevolkingszorg Regionaal Crisisplan is in 2012 gestart en
is begin 2014 afgerond.
• Begin 2014 heeft de 2e meting plaatsgevonden. De herijking van het normenkader op basis
van de uitgevoerde scans wordt meegenomen in het traject Bevolkingszorg op orde 2.0.
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De professionalisering van de crisiscommunicatie heeft in ook in 2014 veel aandacht
gekregen. De coördinatie en ondersteuning van de verschillende piketgroepen en piketpools
heeft vorm gekregen. Er zijn regionale piketgroepen (zacht piket) voor cruciale functies
gevormd en de leden van deze pools hebben een opleiding/training gehad.
In 2014 is veel geïnvesteerd in opleidingen, trainingen en oefeningen voor de
communicatieadviseurs. Er is een kader voor het monodisciplinair OTO ontwikkeld. Dit is een
handvat om de komende jaren het opleiden, trainen en oefenen vorm te geven.
Het alarmeringssysteem OOV-Alert werkt goed als systeem. Met behulp van dit systeem
kunnen in geval van een incident de cruciale gemeentelijke functionarissen worden
gealarmeerd.
In 2014 is de implementatie van het kader evenementenveiligheid Hollands Midden door
gemeenten en hulpdiensten verder ter hand genomen. Er is een eerste versie van de
regionale evenementenplanningskalender gemaakt die overzicht geeft over het aantal
risicovolle evenementen in Hollands Midden en eventuele knelpunten hierin.

Met trots op wat we hebben bereikt in 2014 nodig ik u graag uit om kennis te nemen van de
aangeboden informatie en stel ik u voor tot bestuurlijke vaststelling van de jaarstukken 2014 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
(gewijzigde) Wet gemeenschappelijke regelingen
2014.
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:

Aantal inwoners

Alphen aan den Rijn

72.853

Bergambacht

9.908

Bodegraven-Reeuwijk

32.834

Boskoop

15.087

Gouda

71.235

Hillegom

20.831

Kaag en Braassem

25.737

Katwijk

62.476

Leiden

118.748

•

de brandweerzorg;

Leiderdorp

26.706

•

het inrichten en in stand houden van de
gemeenschappelijke meldkamer;

Lisse

22.511

Nederlek

13.992

de geneeskundige hulpverlening bij
ongevallen en rampen;

Nieuwkoop

26.974

Noordwijk

25.517

•

de multidisciplinaire rampenbestrijding en
crisisbeheersing;

Noordwijkerhout

15.648

Oegstgeest

22.788

•

de samenwerking bij de gemeentelijke
crisisbeheersing en rampenbestrijding.

Ouderkerk

8.049

Rijnwoude

18.618

Schoonhoven

11.814

Teijlingen

35.686

•

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

Vlist

9.773

Voorschoten

24.310

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

Waddinxveen

25.280

Zoeterwoude

8.171

Hiernaast zijn de laatst bekende inwoneraantallen
volgens CBS vermeld per 1 januari 2012 (basis voor
programmabegroting 2014.

Totaal

Zuidplas

40.673
766.219

In 2014 zijn de gemeenten Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude samengevoegd tot de
gemeente Alphen aan den Rijn.
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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 brandweer van de gemeente Katwijk is
sinds 1 januari 2014 aangesloten bij de Brandweer Hollands Midden.
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 zijn
in totaal circa 400 beroeps- en kantoorpersoneel en 1.000 vrijwilligers verbonden.

2.2 Wijze van realisatie van de beleidsvoornemens in 2014
2.2.1 Risicobeheersing
Visie
De visie van de sector Risicobeheersing (RB) 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.
De sector RB adviseert en doet voorstellen voor maatregelen om risico’s terug te dringen. Daarbij
staat eenduidigheid in de kwaliteit van de advisering centraal. Hierdoor kan elke gemeente rekenen
op een tijdig en inhoudelijk goed advies en te houden toezicht. Bij de bepaling van de inzet van de
sector RB wordt gebruik gemaakt van het door het Algemeen Bestuur op 24 juni 2011 vastgestelde
Regionale Risicoprofiel.
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Externe Veiligheid
In 2014 is binnen de veiligheidsregio verder geïnvesteerd in multidisciplinaire advisering op het gebied
van Externe Veiligheid. De relatie met de taakvelden waarover de brandweer adviseert (zoals: Wabo
en het dekkingsplan) is verder uitgewerkt. Er is geïnvesteerd in adviezen die beter aansluiten aan de
behoefte van het bevoegd gezag.
Projectgroep Structureel Terugdringing Onnodige en Onechte meldingen
In 2014 is het project STOOM regionaal van start gegaan. Aan de hand van een projectplan is gestart
met de regionale aanpak om het aantal loze brandmeldingen terug te gaan dringen.
Door middel van de top 10+ lijst van grootste veroorzakers van loze meldingen in 2013, zijn deze
gebruikers allemaal benaderd om ze bewust te maken van de gevolgen van loze meldingen voor
henzelf en voor de brandweer. Bij een groot aantal gebruikers is reeds maatregelen genomen welke
geleid hebben tot vermindering van het aantal loze meldingen.
Terugkijkend op 2014 blijkt dat de eerste vruchten geplukt zijn: het aantal loze automatische
brandmeldingen is afgenomen met circa 10%.
Ontwikkelingen Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
Naar aanleiding van de evaluatie en up date van de procesafspraken met de gemeenten en
omgevingsdiensten zijn deze begin 2014 geïmplementeerd. Hierdoor zullen de processen leiden tot
verdere effectiviteit voor de uitvoering van de adviezen.
De verbeterde registratie van de adviezen heeft in 2014 geleid tot de verwachte kwaliteitsslag
waardoor betrouwbare gegevens kunnen worden aangeleverd. Ook is geïnvesteerd in interne
bijscholingen voor de medewerkers ten aanzien van wet- en regelgeving en de uitvoering daarvan.
Brandveiligheid was ook in 2014 volop in beweging. De omgeving om ons heen verandert, waardoor
advies zich aan het oriënteren is op de toekomst. Landelijk worden de ontwikkelingen gevolgd ten
aanzien van deregulering en nieuwe wetgeving.
Toezicht
Het uitvoeringsplan Toezicht 2014 vormde de basis voor het houden van toezicht waarbij onderscheid
gemaakt werd in:
1. toezicht bouwfase;
2. toezicht gebruiksfase;
3. toezicht evenementen;
4. toezicht op verzoek van IB of Omgevingsdienst.
Toezicht tijdens de bouwfase wordt gehouden voornamelijk voor gebouwen waarop de brandweer
advies heeft uitgebracht en geschiedt veelal samen met de afdeling Bouw- en Woningtoezicht van de
gemeente.
Voor bestaande gebouwen is een risico-indeling gemaakt en wordt voornamelijk toezicht gehouden in
gebouwen met verminderd zelfredzame personen, gebouwen met een logiesfunctie en basisscholen.
Voor diverse evenementen is toezicht gehouden tijdens de opbouw van het evenement, maar ook
tijdens het evenement is diverse keren toezicht gehouden afhankelijk van het soort evenement.
Risicobeheersing heeft op verzoek van de sector Incidentbestrijding diverse keren toezicht gehouden
in en rondom gebouwen naar aanleiding van opmerkingen. Samen met de Omgevingsdienst West
Holland en Midden Holland is een pilot gehouden om gezamenlijke de opslagloodsen met gevaarlijke
stoffen (zogenaamde PGS15 loodsen) te controleren. In november en december 2014 zijn ook de
vuurwerkverkooplocaties gezamenlijk gecontroleerd.

Jaarstukken 2014
Veiligheidsregio Hollands Midden

- 17 –

Belangrijke ontwikkeling binnen toezicht is de start van de pilot Geen Nood bij Brand 16.0. De pilot is
gestart met twee zorginstellingen en heeft als belangrijkste doel het vergroten van het risicobewustzijn
in zorginstellingen. Libertas Leiden heeft na de pilot een beroep gedaan op Brandweer Hollands
Midden om de methode GNBB toe te passen op haar zorglocaties.
Inspectietaken Besluit rampen en zware ongevallen (BRZO)
De BRZO-inspecties zijn volgens planning uitgevoerd. In 2014 is een convenant afgesloten met de
veiligheidsregio’s Haaglanden, Zuid Holland Zuid, Rotterdam Rijnmond, Zeeland en de VRHM om een
betere uitvoering van de BRZO-inspectietaken te kunnen realiseren doordat specialistische kennis
wordt gedeeld en doordat de continuïteit beter kan worden geborgd. Op basis van een vastgestelde
prioritering wordt uitvoering gegeven aan de aanwijzing tot bedrijfsbrandweer voor inrichtingen binnen
Hollands Midden.
Informatiemanagement, klanttevredenheidsonderzoek, bereikbaarheid
Informatiemanagement
Met een vaste frequentie komen managementrapporten beschikbaar, waardoor de brandweer in staat
is om de kwaliteit en kwantiteit van het advies – en toezichtproces te monitoren en bij te sturen. De
rapporten kunnen ook worden ingezet 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 enquête is in 2014 gehouden. De resultaten zijn nog niet
bekend.
Bereikbaarheid
Ook bereikbaarheid is een continue proces. De adviesrol aan gemeenten met betrekking tot
bereikbaarheidsvraagstukken zal onverminderd worden voortgezet. Het informeren van de sector
Incidentbestrijding met betrekking tot (tijdelijke) afsluitingen van straten en wegen zal onverminderd
doorgaan. In 2015 zullen de blusvoertuigen voorzien zijn van routenavigatie waarbij de keten van
beheer van wegafsluitingen en de operatie in het veld gesloten is. In 2015 zal er vanuit deze
voertuigen informatie komen over gereden routes en snelheden en zal het adviesproces op
bereikbaarheid dichter aansluiten op de praktijk. Dit is overigens wel een traject dat langere tijd nodig
zal hebben.
Bluswater
De verantwoordelijkheid voor de bluswatervoorziening is conform afspraken in het ontvlechtingproces
bij de vorming van één Brandweer Hollands Midden bij de gemeenten gebleven. Het beschikbaar
houden en hebben van bluswater is een complex systeem waarbij veel partijen betrokken zijn (denk
aan gemeenten, brandweer, waterleidingbedrijven, particulieren, waterschappen en diverse
bedrijven).
Met betrekking tot het beheer van de huidige bluswatersystemen is de verantwoordelijkheid belegd bij
de gemeenten. Deze verantwoordelijkheid wordt op wisselende wijze ingevuld en vraagt op een aantal
plekken meer aandacht. Deze zal in 2015 gevraagd gaan worden.
Objectpreparatie
Mede op basis van het (brandweer)risicoprofiel zal de Brandweer Hollands Midden zich verder
prepareren op risico’s in onze omgeving. De voorbereiding zal gedaan blijven worden op basis van
risico´s, maar de maatschappelijke impact van incidenten zal in de voorbereiding meer aandacht gaan
krijgen in de prioriteitsbepaling.

Jaarstukken 2014
Veiligheidsregio Hollands Midden

- 18 –

In 2015 zullen de objectkaarten digitaal in de blusvoertuigen beschikbaar gesteld worden, waarmee
een belangrijke stap in het DBK-project afgerond zal worden. In 2015 zal de doorontwikkeling van de
koppeling tussen de sectoren Risicobeheersing en Incidentbestrijding een belangrijke rol gaan krijgen.
Het is de bedoeling om hier (mede in het kader van MAM) de doelstellingen, producten en middelen
meer helder te krijgen.
Digitale bereikbaarheid kaart (DBK)
De DBK wordt gezien als het eerste informatieproduct dat aangereikt wordt aan de bevelvoerder van
de uitrukeenheid. Hiermee is de brandweer beter voorbereid op zijn taak, met als effect een grotere
veiligheid voor ons personeel en de burgers. Als de DBK is geïmplementeerd, beschikt de brandweer
over een geografisch informatiesysteem waarbij medewerkers brandweerspecifieke informatie zelf
toevoegen en tegelijkertijd een groot deel van de informatie ‘automatisch’ ophalen bij de bron. Hierbij
valt onder meer te denken aan informatie van gemeenten, waterleidingbedrijven en zorginstellingen.
De operationele dienst beschikt dan over een ICT-toepassing waarbij route-, objecten
omgevingsinformatie snel beschikbaar is op weg naar en op de plaats van het incident. Hiermee is de
‘papieren’ versie van de bereikbaarheidskaart omgezet in een digitale versie: de DBK. De
implementatie van DBK door het starten met het inbouwen van hardware in de blusvoertuigen is
gestart in het vierde kwartaal 2014, nadat de aanbesteding succesvol was afgerond. Hierdoor zal in
2015 het project worden afgesloten.
Multidisciplinaire samenwerking
Samen met het Bureau Gemeentelijk Crisisbeheersing (BGC), de GHOR en de Politie geeft de
Brandweer Hollands Midden invulling aan de adviestaken van de veiligheidsregio. Alle partners
hanteren het uitgangspunt dat wordt geadviseerd op basis van het Regionaal Risicoprofiel.
Bij het multidisciplinair adviseren worden kennis en kunde ingebracht vanuit elke kolom en
samengevoegd tot een kwalitatief hoogstaand, eenduidig en gedragen advies. Het tonen van respect
voor elkaars belangen en verantwoordelijkheden is van essentieel belang om te komen tot een
gedragen advies. Synergie tussen de adviserende partijen levert daarbij een belangrijke meerwaarde
bij de totstandkoming van multidisciplinair adviezen.
Een eenduidig advies komt tot stand volgens duidelijke afspraken, zowel met interne als externe
partijen. Daarvoor worden onder andere samen met de twee omgevingsdiensten binnen Hollands
Midden processen uitgewerkt, zoals in het convenant tussen de omgevingsdiensten en de VRHM is
vastgelegd. Ook zijn procesafspraken met de gemeenten vastgesteld.
Om de samenwerking daadwerkelijk uit te kunnen voeren zijn 2014 twee vacatures opengesteld: een
voor coördinatie van de multiadvisering evenementen en voor de coördinatie van multiadvisering van
adviesaanvragen.
Samenwerking met de partners in het werkgebied
De samenwerking met milieudiensten (Omgevingsdiensten, voorheen Regionale Uitvoeringsdiensten)
zal voortgezet worden. Met de twee omgevingsdiensten binnen Hollands Midden worden
gezamenlijke processen uitgewerkt zoals in het convenant tussen de omgevingsdiensten en de VRHM
is vastgelegd. Om te zien hoe de samenwerking rondom advisering en toezicht verbeterd kan worden,
zijn twee pilots opgestart: enerzijds een pilot voor gezamenlijke advisering, anderzijds een pilot met
als onderwerp: “welk risico vraagt welk integraal toezicht?”.
Prestatiegegevens
Per kwartaal is aan de gemeenten opgaaf gedaan van het resultaat van de geleverde prestaties. Voor
het totaal overzicht van alle gemeenten is onderstaande staat 2014 en vergelijking 2013 gemaakt:
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2013
3.098

2014
3.567

1
1.509
3.224
1.541
1.594
10.967

1
1.450
3.307
1.545
1.582
11.452

2.2.2 Operationele Voorbereiding
Planvorming
Vanuit de afdeling planvorming wordt een bijdrage geleverd aan producten zoals aanvalsplannen en
werkinstructies die het operationele werk van de brandweer ondersteunen. Ook de multidisciplinaire
voorbereiding op calamiteiten wordt ondersteund met concrete producten. Deze producten,
bijvoorbeeld een rampbestrijdingsplan of een informatiekaart, dragen bij aan een gecoördineerd
optreden van de hulpverleningsdiensten. Andere belangrijke planvormingsactiviteiten in 2014
betroffen onderzoeken naar nieuwe kazernelocaties en het uitwerken en herijken van de
kazernevolgordetabel. Uitgangspunt is steeds het optimaliseren van de lokale brandweerzorg.
Een derde categorie werkzaamheden richt zich op de mono- en multidisciplinaire voorbereiding op
evenementen. Naast de jaarlijks terugkerende evenementen zoals bijvoorbeeld het Leidens Ontzet,
de kaarsjesmarkt in Gouda, de jaarmarkt in Alphen aan den Rijn, het bloemencorso in de Bollenstreek
en de jaarwisseling heeft met name de Nucleair Security Summit in 2014 veel tijd en aandacht
gevraagd.
Door het actief onderhouden van contacten met diverse partners en het actualiseren van convenanten
wordt bijgedragen aan de beleidsprioriteit versterking partnerschappen. Tot slot wordt ook een
bijdrage geleverd aan de beleidsprioriteit informatiemanagement/netcentrisch werken: in 2014 is
onder meer een opleidingsprogramma voor informatiemanagers ontwikkeld en uitgevoerd.
Vakbekwaamheid
Alle opleidingen voor repressief en niet-repressief brandweerpersoneel zijn belegd bij de afdeling
Vakbekwaamheid. De afdeling Vakbekwaamheid is in 2014 verder gegaan met de geplande
uniformering en standaardisering van opleidings- en oefenactiviteiten. Binnen de afdeling hebben er
personele verschuivingen plaatsgevonden om de werkprocessen effectiever en efficiënter te laten
verlopen. Er is aangesloten bij de discussie rond het Project Versterking Brandweeronderwijs. In 2014
is een interregionale projectgroep gestart voor de implementatie en introductie van de landelijke
Elektronische Leer Omgeving (ELO), die in 2015 vorm moet krijgen. De landelijke ELO is een initiatief
van Brandweer Nederland, de veiligheidsregio´s en het Instituut Fysieke Veiligheid. Er is een aanvang
gemaakt met de nieuwbouw van het ROB. In 2014 is verder uitvoering gegeven aan de oefeningen en
bijscholingen van diverse specialismen, naast het oefenen van de basisvaardigheden.
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 vooral op:
•
Verbeteren van de vakinhoudelijke kwaliteit van de brandweer.
•
Leren van incidenten.
•
Volgen van nieuwe ontwikkelingen, het beoordelen van het belang voor de organisatie en
adviseren wat hiervoor nodig is.
In 2014 is het Kenniscentrum meer zichtbaar geweest maar heeft hier nog niet haar optimum bereikt.
Ontwikkelde methoden worden of zijn geëvalueerd en maakt het dat zij in 2014 als afdeling meer tot
haar recht is gekomen. In het verder vormgeven van de organisatie heeft het Kenniscentrum bijdrage
geleverd aan projecten zowel intern als extern. Met betrekking tot brandonderzoek is het besluit
genomen om de pilot te verlengen tot eind 2015. Het zichtbaar maken van innovaties en het geven
ruimte om in Hollands Midden innovaties te ontwikkelen heeft nog onvoldoende plaatsgevonden
omdat er veel tijd is geïnvesteerd in het ondersteunen van projecten. Het Kenniscentrum heeft weer
een stap voorwaarts gemaakt in 2014 en komt in de ontwikkeling steeds beter tot haar recht als
volwaardige afdeling.

2.2.3 Incidentbestrijding
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.
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.
Versterken van de paraatheid
In 2014 is aandacht geschonken aan het versterken van de paraatheid. Het paraatheidinformatiesysteem is geheel geimplementeerd en de opstappers worden flexibel ingezet.
Daarnaast is het ingevoerde 24-uurs rooster voor de beroepskazernes geëvalueerd en zijn
verbeterpunten geformuleerd. Deze zijn voor besluitvorming en medezeggenschap gereed.
De Kazernevolgordetabel (KVT) is in 2014 geactualiseerd op basis van de gerealiseerde tijden uit
2013 en uitgebreid met een KVT voor Waterongevallenvoertuigen. Deze KVT is tevens afgestemd met
de omliggende regio’s en met de veiligheidsregio Kennemerland is de operationele grens verfijnd.
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
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ruimtelijke ontwikkelingen binnen de gemeente. Dit zijn de huidige kazernes Leiden-Noord
(verouderde huisbevesting/ongunstige ligging), Stolwijk (verkoop locatie door gemeente), Bodegraven
(ongunstige ligging) en Zwammerdam (onvoldoende functioneel).
Productverfijning.
Qua specialisme vond in 2014 een verfijning plaats op gebied van Gevaarlijke Stoffen Eenheid (GSE)
en Technische Hulpverlening Eenheid (THU). De GSE is in 2014 geïmplementeerd in de kazernes
Gouda en Leiden Zuid. Daarbij zijn de OvD piketten Leiden en Gouda afgestemd op dit specialisme.
De THU containers zijn vanuit decentraal 3 kazernes naar een centrale kazerne in Alphen aan de Rijn
verplaatst. Medewerkers zijn hiervoor bijgeschoold en opgeleid.
Voor de zes duikploegen is nieuw duikapparatuur en communicatieapparatuur aangekocht. Deze is
volledig geharmoniseerd en afgestemd op het niveau van de persoonlijke uitrusting van de duikers.
Alle betrokken medewerkers hebben een bijscholingstraject doorlopen, waarbij de duikapparatuur op
1 juli 2014 geïmplementeerd is.
Voor de voertuigen van de duikploegen is een aanbestedingstraject doorlopen en zijn de drie eerste
voertuigen besteld en afgeleverd. Deze worden in 2015 in gebruik genomen.
Daarnaast is een aantal harmonisatieslagen uitgevoerd op de Tankautospuiten (TAS). Iedere TAS
heeft nu de beschikking over dezelfde warmtebeeldcamera, meters en middelen voor ongeval met
gevaarlijke stoffen. Daarnaast zijn qua materiaal kleine wijzigingen doorgevoerd. Hierdoor kan op een
gelijkvormige wijze worden voldaan aan een te stellen hulpvraag.
In 2014 is gestart om alle schippers eenduidig bij te scholen. Dit project wordt in het voorjaar van 2015
afgerond.
De meldkamer is in 2014 verhuisd. Dit heeft gevolgen gehad in procedures en processen. Vanuit
sector IB is hierop geanticipeerd en wordt de nieuwe werkwijze gemonitord daar waar nodig in goed
overleg met de GMK bijgesteld.
Optimaliseren van interne processen
Vanuit de sector is deelgenomen aan grote projecten als de Digitale Bereikbaarheidskaart (DBK), en
de Kazerne Volgorde tabellen en het Risicoprofiel. De sector IB heeft zelf het initiatief bij het
Materieelplan, en de uitrol van de gevaarlijke stoffeneenheden. Daarnaast is gewerkt aan het nieuwe
keuringsstelsel en aan het afstemmen en optimaliseren van de interne processen die nodig zijn om
het personeel vakbekwaam te houden.
Vrijwilligersmanagement
Het Algemeen Bestuur heeft in zijn besluit d.d. 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.
Om bovenstaande te bereiken is in 2014 de ‘Visie vrijwilligheid’ opgesteld en gewerkt aan de
investering in de algemene vitaliteit van de vrijwillige kazernes. Op dit punt zijn flinke vorderingen
gemaakt en wordt het huidige beleid van de Brandweer Hollands Midden en de deelname en
betrokkenheid van vrijwilligers getoetst aan de visie.
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Bijzondere evenementen
In het jaar 2014 is door de sector een grote bijdrage geleverd aan de veiligheid rondom het NSS, de
vergadering omtrent nucleaire strategische kwesties van wereldleiders in Den Haag, Noordwijk en
wijde omgeving.
Voorts is geparticipeerd in de USAR en een bijdrage geleverd aan internationale ontwikkelingen op
gebied van planvorming, classificatiesysteem en oefeningen.

Kengetallen Incidentbestrijding
Classificatie
Brand
Hulpverlening
OMS
Totaal

2013
1.615
3.056
2.662
7.333

2014
1.532
3.112
2.311
6.955

Prioriteit
0
1
2
3
4
5
Totaal

2013
5
4.666
2.556
25
76
5
7.333

2014
8
4.388
2.426
27
89
17
6.955
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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

4.901.000
5.708.000
15.235.000
9.401.000
14.066.000
49.311.000

3.735.774
(114.000)
3.621.774

4.901.000
5.708.000
15.235.000
13.136.774
13.952.000
52.932.774

4.453.929
5.391.012
15.629.339
13.542.618
11.758.503
50.775.400

447.071
316.988
(394.339)
(405.844)
2.193.497
2.157.374

Gemeentelijke bijdragen
Restitutie gemeentelijk e bijdragen 2013
Brede doeluitkering
Overige baten
Totaal baten

41.896.000

996.021

42.892.021

5.176.000
2.000.000
49.072.000

1.734.753
2.730.774

6.910.753
2.000.000
51.802.774

43.188.553
(1.079.799)
6.918.426
2.608.613
51.635.793

(296.532)
1.079.799
(7.673)
(608.613)
166.981

239.000

891.000

1.130.000

(860.393)

(125.000)

(200.000)
(205.000)
(350.000)
(250.000)

(114.000)
-

114.000
-

Gerealiseerd totaal saldo baten en lasten
Algemene reserve
Reserve kwaliteitsprojecten
Reserve samenwerken loont
Reserve sociaal plan
Reserve versnelde organis atie opbouw
Reserve nieuwe brandweerconcepten
Reserve FLO
Reserve bedrijfsk leding
Gerealiseerd resultaat

(200.000)
(205.000)
(125.000)
(350.000)
(250.000)

(1.079.799)
(200.000)
(27.966)
(125.000)
(341.575)
46.560

-

(2.588.173)

1.990.393
1.079.799
(177.034)
(8.425)
(250.000)
(46.560)
2.588.173

De realisatie van het programma Brandweer is binnen het budgettaire kader van de begroting 2014
gerealiseerd. De afwijking van het saldo ten opzichte van de programmabegroting en de mutaties in
de reserves worden toegelicht bij het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening.
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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 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 sluit een convenant af 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).
Een 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.
De meldkamer van Hollands Midden is op 27 mei 2014 samen gehuisvest met de meldkamer van
Haaglanden. Deze meldkamers zijn gehuisvest in het gebouw ‘De Yp’ aan de Katschiplaan 10 in Den
Haag (Ypenburg).

3.2 Wijze van realisatie van de beleidsvoornemens in 2014
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 AMPDS/ ProQA
(Advanced Medical Priority Dispatch System). Begin 2012 werd gestart met de voorbereiding van de
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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 werd begroot dat dit voor 2012 € 155.500, voor 2013
€ 277.200 en voor 2014 € 138.600 aan onvoorziene kosten zou opleveren. Door een verrekening van
de hogere personeelslasten met een onderuitputting van de materiële kosten zijn de begrote lasten
per saldo lager uitgevallen (2012 € 36.741, 2013 € 36.129 en 2014 nihil). Voor deze lasten 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 werd 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 is voor alle kolommen en voor het gehele verzorgingsgebied van de
(politie)eenheid Den Haag operationeel.
Inzet was en is dat na samenvoeging op termijn wordt gekomen tot een multidisciplinaire intake op
basis van een geprotocolleerd uitvraagsysteem. In het transitieakkoord is de afspraak gemaakt dat,
om de reikwijdte van de uitvraag door de multidisciplinaire centralist te bepalen op basis van
onafhankelijke data en pilots, de effecten van de multidisciplinaire intake worden getest. Het
Veiligheidsberaad wil dat in de pilots alle varianten van multi-intake moeten kunnen worden beproefd
(van een volledige multi-intake tot een beperkte). Een aantal veiligheidsregio’s heeft aangegeven mee
te willen werken aan een pilot voor een maximale multi-intake, dit betreft ook Hollands Midden.
De meldkamer van Hollands Midden is op 27 mei 2014 samen gehuisvest met de meldkamer van
Haaglanden. Om dit ‘samenwonen’ te onderstrepen en te ondersteunen hebben de
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. De eenmalige frictiekosten van het samenwonen, zoals verhuizing
van ICT/systemen, bedroegen € 545.000. De financiering van deze kosten kwam voor rekening van
de politie en de twee veiligheidsregio’s. Dit betekende voor de politie de helft van het bedrag,
€ 275.000. De resterende € 270.000 is voor rekening van de beide veiligheidsregio’s gekomen, zijnde
€ 135.000 per regio. Financieel uitgangspunt is dat bij samenwonen de structurele kosten van beide
meldkamers gelijk blijven en zo mogelijk dalen.
In het Transitieakkoord ‘Meldkamer van de toekomst’ is vastgelegd dat een regionaal kwartiermaker
de samenvoeging tot en de inrichting van de overeengekomen meldkamerlocatie implementeert. Dhr.
Michel is benoemd tot regionaal kwartiermaker meldkamerlocatie Den Haag.
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Landelijke ontwikkelingen 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.
Op 2 mei 2014 heeft de Kwartiermaker Landelijke Meldkamerorganisatie (KLMO) een brief gestuurd
waarin het traject van de Nulmeting is gestart. De Nulmeting wordt gezien als essentieel voor een
goed verloop van de transitie naar de LMO. De Nulmeting heeft als oogmerk de bestuurlijk-juridische,,
operationele en financiële situatie in beeld te brengen. Hiermee vormt de Nulmeting de basis voor het
landelijk financieel 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.
De KLMO fungeert als opdrachtgever voor de Nulmeting die is uitgevoerd door PwC. De Due
Diligence Commissie is geconsulteerd over de aanpak, haar adviezen zijn betrokken bij het vaststellen
van het onderzoeksraamwerk. De Nulmeting van de meldkamer van de Veiligheidsregio Hollands
Midden is eind 2014 afgerond. De heer G. Goedhart, portefeuillehouder Middelen in het Dagelijks
Bestuur, heeft namens het bestuur geoordeeld dat 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. Voor de regio’s is nog niet duidelijk wat de uitkomsten van de
Nulmeting zullen zijn. Er is onduidelijkheid over de overheveling van financiële middelen naar de LMO.
Inmiddels is hiervoor een ambtelijke werkgroep ingericht die daarover moet adviseren met daarin
vertegenwoordigers van VNG, Veiligheid en Justitie, BZK en VR’s/IFV. Ook zal de Due Dilligence
Commissie advies geven op de redelijkheid en billijkheid van de overdracht. Maar samen met de
onduidelijkheid over achterblijvende kosten draagt dit wel bij aan een zekere onrust over de verdere
financiële trajecten. Het Veiligheidsberaad dringt aan op tempo in de transitie. Het is van belang de
periode van onzekerheid zo kort mogelijk te houden, met name ook over de financiële aspecten.
Eén van de onderdelen van de transitie betreft de ICT. Het is voor het welslagen van de nieuwe LMO
cruciaal dat er een forse vernieuwingsslag op het terrein van de ICT gemaakt wordt. Het Nationaal
Meldkamersysteem (NMS) maakt daarvan deel uit. Het Veiligheidsberaad heeft de uitkomsten van de
voorbereidingsfase NMS aan het ministerie van Veiligheid en Justitie overgedragen.
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3.3 Lasten en baten
Primitieve BegrotingsBegroting
wijziging

Begroting
na wijziging

Realisatie

Verschil

1.567.370
135.000
17.424
1.719.794

(14.770)
(135.000)
(17.424)
(167.194)

135.000
1.383.250
113.209
31.000
1.662.459

(135.000)
(250)
(113.209)
(248.459)

Programma GMK
DVO
Project 'Samenwonen in de Yp'
Overige lasten
Totaal lasten
Bijdrage Politie Hollands Midden
Bijdrage Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
Bijdrage Landelijke Meldkamer
Gemeentelijke bijdragen
Restitutie gemeentelijk e bijdragen 2013
Brede doeluitkering
Totaal baten

7.019.000

(5.466.400)

1.552.600

7.019.000

(5.466.400)

1.552.600

3.705.000
1.900.000

(3.705.000)
(1.900.000)

1.383.000
31.000
7.019.000

(5.605.000)

Gerealiseerd totaal saldo baten en lasten

-

138.600

Algemene reserve
Reserve tijdelijke capaciteit GMK
Gerealiseerd resultaat

-

(138.600)
-

1.383.000
31.000
1.414.000
138.600
(138.600)
-

57.335

81.265

113.209
170.544

(113.209)
(138.600)
(170.544)

De realisatie van het programma GMK is niet binnen het budgettaire kader van de begroting 2014
gerealiseerd. De afwijking van het saldo ten opzichte van de programmabegroting en de mutaties in
de reserves worden toegelicht bij de programmarekening.

Jaarstukken 2014
Veiligheidsregio Hollands Midden

- 28 –

4. Programma GHOR
Vanaf 2014 is de GHOR een zelfstandig organisatie en worden de taken en financiering niet meer
verantwoord onder de jaarstukken van de VRHM.
In 2014 zijn de reserves afgerekend met de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg en is het
positieve rekeningsaldo 2013 verrekend met gemeenten. Deze posten zijn opgenomen als negatieve
baat in 2014 conform het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten.

4.1 Lasten en baten
Primitieve BegrotingsBegroting
wijziging

Begroting
na wijziging

Realisatie

Verschil

Programma GHOR
DVO
project ICT migratie
project Geneeskundige projectplannen
Project informatiemanagement
Project OvDG
Project Witte kaart/Sharepoint
Overige kosten
Huisvesting, ICT en overige
Totaal lasten

2.023.000

Brede doeluitkering
Gemeentelijke bijdragen
Restitutie gemeentelijk e bijdragen 2013
Overige baten
Totaal baten
Gerealiseerd totaal saldo baten en lasten
Algemene reserve
Reserve informatiemanagement
Reserve Witte kaart/Sharepoint
Reserve ICT migratie
Algemene reserve OvDG
Gerealiseerd resultaat

24.000
41.000
2.156.000

(2.023.000)
(20.000)
(48.000)
(24.000)
(41.000)
(2.156.000)

-

1.423.000
665.000

(1.423.000)
(665.000)

-

2.088.000

(334.753)
(2.422.753)

20.000
48.000

-

-

(334.753)
(334.753)

(86.653)
(333.137)
(419.790)

86.653
(1.616)
85.037

68.000

266.753

334.753

419.790

(85.037)

(20.000)
(48.000)
-

(55.000)
(1.753)
(66.000)
(144.000)
-

(55.000)
(21.753)
(66.000)
(192.000)
-

(142.153)
(21.753)
(66.000)

87.153
2.116

(192.000)
(2.116)

De afwijkingen ten opzichte van de programmabegroting worden toegelicht in het overzicht van baten
en lasten in de jaarrekening.
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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 2014
Door het Veiligheidsbureau zijn de taken uitgevoerd zoals omschreven in de begroting 2014. De
bestuursondersteuning (van het Hoofdenoverleg tot en met het Algemeen Bestuur) is één van de
hoofdtaken van het Veiligheidsbureau. In 2014 zijn de volgende vergaderingen door het
Veiligheidsbureau ondersteund:
Algemeen Bestuur
Dagelijks Bestuur
Veiligheidsdirectie
Hoofdenoverleg

3 (plus 2 thematisch)
7
10
20
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In samenwerking met de RDOG Hollands Midden zijn de gemeenschappelijke regelingen RDOG en
VRHM gewijzigd en met terugwerkende kracht in werking getreden per 1 januari 2014. Deze wijziging
was noodzakelijk in verband gewijzigde wetgeving en het omleggen van de financieringsstroom van
de GHOR.
Door het omleggen van de financieringsstroom GHOR kan een deel van de vrijgekomen middelen
worden aangewend voor de regionale financiering van het gemeentelijke Veiligheidshuis. Alle
gemeenten hebben hiermee ingestemd. De veiligheidsregio treedt op als kassier met ingang van
2015.
In 2014 is gestart met de herijking van de wettelijke planfiguren (regionaal risicoprofiel, regionaal
beleidsplan en regionaal crisisplan). Op basis van de Wet veiligheidsregio’s dient dit elke vier jaar te
gebeuren. In 2015 worden deze planfiguren bestuurlijk vastgesteld.
De veiligheidsregio heeft een netwerkfunctie voor crisispartners. Het op een gebruiksvriendelijke wijze
kunnen delen van digitale informatie is daarbij onontbeerlijk. Hiervoor is de pilot sharepoint gestart. De
resultaten hiervan zullen in 2015 bekend worden.
Vanaf 2014 is de wettelijk verplichte systeemtest structureel opgenomen in het jaarprogramma. De
resultaten van de systeemtest worden gebruikt om de hoofdstructuur van de rampen- en
crisisbeheersing verder te versterken. De afhandeling wordt gemonitord via de voortgangsrapportage.
De nieuwe multidisciplinaire evaluatiesystematiek voor GRIP-incidenten is geïmplementeerd. De
(relevante) GRIP-incidenten worden nu geëvalueerd zodat de opgedane kennis en ervaring benut kan
worden voor het optimaliseren van de kwaliteit van de hoofdstructuur. In 2015 vindt een eerste
evaluatie plaats van deze nieuwe sytematiek.
De samenwerking met en tussen veiligheidsregio’s krijgt op landelijk niveau (Veiligheidsberaad)
steeds meer vorm en inhoud. De advisering van de ambtelijke en bestuurlijke deelnemers aan de
diverse vergadergremia van het Veiligheidsberaad wordt een steeds belangrijkere taak.

5.3 Lasten en baten
Primitieve BegrotingsBegroting
wijziging

Begroting
na wijziging

Realisatie

Verschil

Progr. Veiligheidsbureau
Kas siersfuncties (SH, RK)
Veiligheidsbureau
Totaal lasten

201.000
211.000
412.000

-

201.000
211.000
412.000

186.305
167.246
353.551

14.695
43.754
58.449

Gemeentelijke bijdragen
Restitutie gemeentelijk e bijdragen 2013
Bijdrage van Politie
Brede doeluitkering
Totaal baten

336.000

-

336.000

66.000
10.000
412.000

-

66.000
10.000
412.000

335.857
(18.584)
53.393
10.000
380.666

143
18.584
12.607
31.334

(27.115)
(18.584)
(45.699)

27.115
18.584
45.699

Gerealiseerd totaal saldo baten en lasten
Algemene reserve
Gerealiseerd resultaat

-

-

-

De realisatie van het programma Veiligheidsbureau is binnen het budgettaire kader van de begroting
2014 gerealiseerd. De afwijking van het saldo ten opzichte van de programmabegroting en de
mutaties in de reserves worden toegelicht bij het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening.
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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 2014
De meeste activiteiten uit het jaarwerkplan Oranje Kolom 2014 zijn gerealiseerd of in afronding. De
activiteiten welke in 2014 nog niet afgerond konden worden, zijn opgenomen in het werkplan Oranje
Kolom voor 2015.
Belangrijke thema’s in 2014 zijn geweest:
Bevolkingszorg op orde 2.0
In 2014 is een vernieuwde versie van het (landelijke) rapport Bevolkingszorg op Orde uitgebracht. Dit
rapport, waarin de visie op de gemeentelijke crisisbeheersing wordt aangescherpt, is door de
Veiligheidsregio Hollands Midden opgepakt als vertrekpunt om de eigen gemeentelijke
crisisorganisatie tegen het licht te houden. Aan de hand van thema’s als zelfredzaamheid, burgerhulp
en voorbereide en geïmproviseerde zorg heeft een brede projectgroep een (concept)
adviesrapportage opgesteld waarin de visie is vertaald naar de gemeentelijke crisisorganisaties in
Hollands Midden. De vragen: wat is onze visie op de bevolkingszorgtaken, in welke mate bereiden we
ons voor op deze taak en wie kan deze taak het beste uitvoeren, worden in deze rapportage
beantwoord. Deze adviesrapportage zal begin 2015 besproken worden in verschillende gremia en ter
besluitvorming aangeboden worden aan het Algemeen Bestuur. De adviesrapportage heeft een aantal
consequenties dat in 2015 gestalte krijgt: aan de hand van de nieuwe visie wordt het huidige
normenkader herzien, de organisatorische wijzigingen zullen worden verwerkt in het regionaal
crisisplan en geïmplementeerd.
Implementatie deelplan bevolkingszorg Regionaal Crisisplan
De implementatie van dit traject dat in 2012 is gestart, is begin 2014 afgerond. Op basis van de
resultaten van het traject Bevolkingszorg op orde 2.0 kunnen in 2015 een (beperkt) aantal
aanpassingen aan de orde zijn.
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. Begin 2014 heeft daarom de 2-meting
plaatsgevonden. Door personele omstandigheden zijn de rapportages (regionaal en per gemeente),
enigszins verlaat, eind december opgeleverd. De herijking van het normenkader op basis van de
uitgevoerde scans wordt meegenomen in het traject Bevolkingszorg op orde 2.0.
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Professionaliseren crisiscommunicatie
De professionalisering van de crisiscommunicatie heeft in ook in 2014 veel aandacht gekregen. Op
basis van het eind 2013 bestuurlijk geaccordeerde plan, is in 2014 gewerkt aan de verdere
implementatie.
De coördinatie en ondersteuning van de verschillende piketgroepen en piketpools heeft vorm
gekregen. Er zijn regionale piketgroepen (zacht piket) voor cruciale functies gevormd en de leden van
deze pools hebben een opleiding/training gehad. Vanuit de regionale werkgroep communicatie wordt
de implementatie gevolgd en ondersteund.
Opleiden, trainen en oefenen (OTO)
In 2014 is veel geïnvesteerd in opleidingen, trainingen en oefeningen voor de communicatieadviseurs.
Er zijn diverse opleidingen gehouden en op 10 november 2014 werd dit traject afgesloten met een
communicatie-oefening waar ruim 80 communicatiemedewerkers bij betrokken zijn geweest. Voor de
(loco)burgemeesters zijn basiscursussen crisiscommunicatie en mediatrainingen georganiseerd.
Verder is gewerkt aan de voorbereidingen van de workshops TBZ in 2015. Er is een kader voor het
monodisciplinair OTO ontwikkeld. Dit is een handvat om de komende jaren het opleiden, trainen en
oefenen vorm te geven. Er is een adviesrapport gemaakt met betrekking tot het registratiesysteem
OTO voor de gemeenten van Hollands Midden. Momenteel vinden de voorbereidingen voor de
inrichting van het registratiesysteem plaats. Daarnaast heeft de Oranje Kolom geparticipeerd in de
multi oefeningen voor BT, ROT en CoPI. In december waren de gemeenten Lisse en Hillegom de
locaties waar de jaarlijkse systeemtest plaatsvond.

Alarmering en opschaling
Het alarmeringssysteem OOV-Alert werkt goed als systeem. 15 van de 19 gemeenten gebruiken op
dit moment het systeem en testen het periodiek. Met behulp van dit systeem kunnen in geval van een
incident de cruciale gemeentelijke functionarissen worden gealarmeerd. Over de alarmering en
opschaling via de pagers en het gebruik van de actuele telefoonnummers van burgemeesters stemt
BGC periodiek af met de GMK.
Regionaal kader evenementenveiligheid en evenementenkalender
In 2014 is de implementatie van het kader evenementenveiligheid Hollands Midden door gemeenten
en hulpdiensten verder ter hand genomen. Het regionale kader is, op een enkele gemeente na, door
alle gemeenten in Hollands Midden vastgesteld. BGC heeft in oktober een succesvolle contactdag
voor vergunningverleners evenementen georganiseerd. De werving voor de regionale evenementencoördinatie is gestart. Er is een eerste versie van de regionale evenementenplanningskalender
gemaakt die overzicht geeft over het aantal risicovolle evenementen in Hollands Midden en eventuele
knelpunten hierin. Tot slot is de evaluatie van de implementatie van het regionale evenementenkader,
die in de eerste maanden van 2015 plaatsvindt, voorbereid.
Organisatie Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing en invulling van de functie van
Coördinerend Functionaris
Het BGC kent 3,55 formatieplaatsen (inclusief de Coördinerend Functionaris; exclusief bijdrage aan
sturing BGC door hoofd planvorming). In dit getal is de extra beschikbaar gestelde formatie voor de
coördinatie crisiscommunicatie (+ 0,22) en de ingeleverde formatie (- 0,11) verwerkt. 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, waar bij de kosten gedeeltelijk worden gedekt uit
de rijksbijdrage BDUR.
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6.3 Lasten en baten
Primitieve BegrotingsBegroting
wijziging

Begroting
na wijziging

Realisatie

Verschil

195.000
30.000
62.000
118.000
21.000
15.000
184.500
37.500
663.000

196.758
61
83.112
140.306
23.176
4.000
132.676
120
580.209

1.75829.939
21.11222.3062.17611.000
51.824
37.380
82.791
443
20.051
820
23.427
44.741

Progr. Oranje Kolom
BGC
Opleidingen bevolkingszorg
Coördinerend functionaris
Gemeentelijke piketten
Belsysteem
E-learning en bijeenkomsten
Overige kosten
Scan gemeentelijke processen
Totaal lasten

195.000
30.000
62.000
118.000
21.000
15.000
12.000
37.500
490.500

172.500
172.500

Gemeentelijke bijdragen
Restitutie gemeentelijk e bijdragen 2013
Brede doeluitkering
Overige baten
Totaal baten

370.000

-

370.000

68.000
52.500
490.500

-

68.000
52.500
490.500

369.557
(20.051)
67.180
29.073
445.759

Gerealiseerd totaal saldo baten en lasten

-

172.500

172.500

134.450

38.050

Algemene reserve
Reserve versterking OK
Reserve samenwerken loont
Gerealiseerd resultaat

-

(147.500)
(25.000)
-

(147.500)
(25.000)
-

(20.051)
(69.596)
(9.703)
35.100

20.051
(77.904)
(15.297)
(35.100)

De realisatie van het programma Oranje Kolom is niet binnen het budgettaire kader van de begroting
2014 gerealiseerd. De afwijking van het saldo ten opzichte van de programmabegroting en de
mutaties in de reserves worden toegelicht bij het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening.

Jaarstukken 2014
Veiligheidsregio Hollands Midden

- 34 –

Jaarstukken 2014
Veiligheidsregio Hollands Midden

- 35 –

7. Paragrafen
7.1 Paragraaf weerstandsvermogen (artikel 11 BBV)
7.1.1 Algemeen
Ingevolge het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (artikel 11 BBV) bestaat
het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen:
a. de weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover de VRHM beschikt of
kan beschikken om niet begrote kosten te dekken;
b. alle risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn
in relatie tot de financiële positie.
De paragraaf betreffende het weerstandsvermogen en risicobeheersing bevat ten minste:
a. een inventarisatie van de weerstandscapaciteit;
b. een inventarisatie van de risico's;
c. het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico's.
In de afgelopen jaren heeft de VRHM in het jaarbericht en in de begroting een gelijkluidende paragraaf
opgenomen omdat beide documenten in dezelfde bestuursvergadering worden vastgesteld. In de
derde bestuursrapportage van het dienstjaar worden de risico’s tussentijds beoordeeld. In de
paragraaf weerstandsvermogen worden vermeld:
a. de risico’s van materieel belang en een inschatting van de kans dat deze risico’s zich voordoen;
b. het weerstandsvermogen en in hoeverre schade en verliezen als gevolg van risico’s van materieel
belang met het weerstandsvermogen kunnen worden opgevangen.
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 middelen bestaan uit de
algemene reserve, de bestemmingsreserves, de stille reserves alsmede uit de nog niet ingevulde
begrotingsruimte en een post onvoorzien.

7.1.2 Risico’s VRHM
Als risico’s onderkent het Algemeen Bestuur van de VRHM:
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.
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Voldoen aan wet- en regelgeving/wettelijke gestelde normen
Van iedere veiligheidsregio wordt verondersteld dat deze voldoet aan wet- en regelgeving of
voorgeschreven normeringen. Dit geldt ook voor de VRHM die uitvoering dient te geven aan de Wet
veiligheidsregio’s, de uitvoeringsbesluiten, maar ook aan andere regelgeving. Hierbij kan worden
gedacht aan fiscale regelgeving, aan ARBO etc. Het is denkbaar dat bij aanscherping van regelgeving
aanvullende maatregelen moeten worden getroffen, waarbij het de vraag blijft of dit nu in de categorie
risico moet worden gekwantificeerd. In het kader van het dekkingsplan brandweer heeft het AB een
besluit genomen. Ook in de geneeskundige hulpverlening zal de operationele inzet, de zorgcontinuïteit
en de advisering van vergunningverlening bij evenementen op de kans, omvang en effect van risico’s
beoordeeld moeten worden. Gewijzigde regelgeving kan 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. 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.
Strategische agenda Veiligheidsberaad
Het Veiligheidsberaad besloot dat de definitieve plannen als invulling van de Strategische agenda in
maart 2015 voorliggen voor een voorgenomen besluit zodat de regio’s de plannen kunnen bespreken
met hun regionale besturen. Pas dan zijn de kosten en de bijdragen per regio bekend.
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Afloop Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO)
De werkingsduur van de huidige CAO is tot 1 januari 2016. In de begroting 2016 worden de
loonkosten op basis van deze CAO doorgerekend; eventuele effecten uit een nieuwe CAO zijn daarin
niet begrepen.
Werkkostenregeling (WKR)
Met ingang van 2015 vervangt de werkkostenregeling de bestaande fiscale regels voor het onbelast
vergoeden en verstrekken aan de medewerkers van VRHM. Dit kan leiden tot extra structurele lasten
voor VRHM. Dit wordt dan veroorzaakt doordat de onbelaste onkostenvergoedingen voor
brandweervrijwilligers zich niet geheel of gedeeltelijk kwalificeren als gerichte vrijstellingen of
intermediaire kosten binnen de WKR. Over de nadelige financiële gevolgen van de invoering van de
WKR voert een vertegenwoordiging van het kernteam Finance & Control, samen met de vakgroep
arbeidsvoorwaarden Brandweer Nederland, overleg met het ministerie van Financiën.
Samenvoeging meldkamers
De kosten van het project samenvoeging meldkamers Haaglanden en Hollands Midden
(ondersteuning op het gebied van communicatie, uitvoerend projectleider, externe audit, e.d.) en de
betaling daarvan zijn nog niet duidelijk belegd. Aangezien wel kosten worden gemaakt voor het project
is het van belang af te spreken op welke wijze begroting, verantwoording en verrekening van de
kosten plaats vindt. Het werkbudget is vooralsnog vastgelegd op maximaal € 100.000 per 6 maanden,
verrekening over de betrokken partijen (politie, VRHGL, VRHM) vindt plaats volgens de verdeelsleutel
van politie 50%, VRHL 25% en VRHM 25%. Aan de projectgroep is de opdracht verstrekt om de
financiering van de ondersteuning te organiseren. Met de LMO wordt overlegd gevoerd over het voor
haar rekening nemen van (een deel van) de projectkosten.
Structurele financiering landelijke meldkamerorganisatie
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 deze er uit gaat zien is op dit moment niet bekend. Mede ten behoeve van
de financiële overdracht is gestart met de nulmeting van de huidige 25 meldkamers. In het Transitieakkoord zijn specifieke afspraken gemaakt over de overdracht van financiële middelen taken
brandweer naar de LMO. 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. De wijze van overdracht van middelen
wordt bepaald in samenspraak met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
(BZK) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Bij de uitwerking wordt als uitgangspunt
gehanteerd dat er geen herverdelingseffecten zijn (aldus het Transitieakkoord).
Herverdeling gemeentefonds/BDUR (2015)
Naar de verdeling van het gemeentefonds zijn in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties diverse onderzoeken gedaan door de onderzoekscombinatie CebeonRegioplan. Zij hebben betrekking op de indeling, verdeling, het volume en de toekomstbestendigheid
van alle clusters in het gemeentefonds.
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Door de fondsbeheerders (de minister van BZK en de Staatssecretaris van Financiën) is in
samenspraak met het ministerie van V&J 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 BUDR 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. Dit onderzoek loopt en de VRHM verleent daaraan
medewerking. De planning is thans dat de resultaten van het herijkingsonderzoek niet eerder dan per
mei 2015 bekend zullen zijn. 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 en verzekeringen
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) of het overdragen van het risico
(bijvoorbeeld door te verzekeren). De VRHM heeft diverse verzekeringspolissen afgesloten voor
aansprakelijkheid, ongevallen personeel, schade aan opstallen, bedrijfsinventarissen en materieel. De
VRHM voldoet hiervoor premie en kent per schade een beperkt eigen risico.
Als de verwachte impact van het risico naar verhouding erg klein is, kan er ook voor gekozen worden
om het risico te accepteren. Als dat risico zich dan voordoet, draagt de VRHM de gevolgen zelf.
Daar waar de VRHM een risico heeft verzekerd, maakt dit geen onderdeel meer uit van het vraagstuk
rond het weerstandsvermogen. Immers het financieel risico is afgedekt en bij een derde, een
verzekeringsmaatschappij, belegd.

7.1.5 Weerstandsvermogen en weerstandscapaciteit VRHM
Toegespitst op de in de organisatie aanwezige middelen om tegenvallers op te vangen wordt per
middel een toelichting verstrekt. Tevens wordt ingegaan op de Nota Risicomanagement en het
actualiseren van de Nota Reserves.
Algemene reserve
De aan de gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten staan garant dat de VRHM te allen
tijde over voldoende middelen beschikt om aan zijn verplichtingen te kunnen voldoen. Daarmee is het
weerstandsvermogen in principe altijd 100%.
De VRHM heeft hierin ook een eigen verantwoordelijkheid en acht het vanuit normale bedrijfsvoering
onwenselijk om als zich een onverwachte tegenvaller voordoet, de gemeenten aan te moeten spreken
om financieel bij te springen. Daarom kiest zij ervoor, zelf over een zekere weerstandscapaciteit te
beschikken die afdoende is om (de belangrijkste) onvoorziene tegenvallers op te vangen. De
algemene reserve kent geen geoormerkte bestanddelen en is daarmee volledig inzetbaar voor het
afdekken van de financiële consequenties van risico’s. De bandbreedte van de weerstandscapaciteit
in de algemene reserve bedraagt tussen de € 0,6 en € 1,5 miljoen. Per ultimo 2014 bedroeg het saldo
van de algemene reserve (voor resultaatbestemming 2014 en afgerond) € 1,3 miljoen.
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Bestemmingsreserves
De VRHM beschikt over reserves, waarvan de aard, de bestemming en het verloop in de Nota
reserves 2012-2015 zijn aangegeven. Het beleid 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.
Stille reserves
Een stille reserve is 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. De VRHM beschikt over enkele eigendomskazernes. Echter met de
gemeenten worden terugverkoopafspraken gemaakt tegen de boekwaarde. De bezittingen in de sfeer
van roerend goed betreffen voornamelijk materieel inzetbaar voor brand en hulpverlening. Het is niet
de bedoeling om deze te verkopen, dan behoudens bij nieuwe aanschaf van voertuigen de restwaarde
van oude voertuigen op de boekwaarde in mindering te brengen. Het aspect van stille reserves als
onderdeel van de weerstandscapaciteit is dan ook nihil.
Nog niet ingevulde begrotingsruimte en een post onvoorzien
De begrotingsramingen worden vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Periodiek worden
bestuursrapportages aangeboden. In de afgelopen jaren bleek dat de uitvoering van de begroting
mogelijk was binnen het bestuurlijk vastgestelde financieel kader. Het is denkbaar dat bepaalde
financiële risico’s dan ook binnen de exploitatie kunnen worden opgevangen.
Doet zich een bepaald financieel risico voor, dan is financiële dekking binnen de exploitatie tot een
zeker bedrag voorhanden. Overschrijdt het risico de nog niet ingevulde begrotingsruimte en de post
onvoorzien, dan is een voorstel aan het Algemeen Bestuur aan de orde om gebruik te maken van de
dekking in de algemene reserve.
Nota Risicomanagement en Nota Reserves 2016-2019
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 als financieel toezichthouder gevraagd de
risico’s te kwantificeren.
In 2015 vindt nader onderzoek plaats 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. Aan het Algemeen Bestuur wordt een Nota Risicomanagement ter vaststelling
aangeboden in de vergadering van november 2015. In dezelfde vergadering wordt een Nota
Reserves 2016-2019 ter vaststelling aangeboden, dit in vervolg op de eerder bestuurlijk vastgestelde
(gewijzigde) Nota Reserves 2012-2015. Aanbieding van deze documenten is gepland in de context
van het vaststellen van het beleidsplan VRHM voor de planperiode 2016-2019 in diezelfde
vergadering. De onderkende risico’s, het weerstandsvermogen, de weerstandscapaciteit en de
reservepositie worden zodoende in samenhang met elkaar bezien.
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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 Dagelijks Bestuur 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 en
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 is.
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 11 brandweerkazernes van
gemeenten gekocht met een terugkoopverplichting aan het eind van de BTW-herzieningsperiode.
Aangezien de kazerne in Warmond in 2014 langer dan 10 jaar bestond, was de herzieningsperiode
voorbij en is de kazerne terugverkocht aan de gemeente Teylingen.
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Soort object
Kantoorlocatie (alleen economisch eigenaar)
Parkeerterrein
Loods
Brandweerkazerne
Brandweerkazerne
Brandweerkazerne
Brandweerkazerne
Brandweerkazerne
Brandweerkazerne
Brandweerkazerne
Brandweerkazerne
Brandweerkazerne
Brandweerkazerne

Adres
Rooseveltstraat 4a, Leiden
Rooseveltstraat 4a, Leiden
Gooimeerlaan 25, Leiden
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
Provincialeweg 29, Haastrecht
De Opril 1, Zevenhuizen
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Nieuwbouw Stookgebouw ROB Waddinxveen
Het oude stookgebouw voldeed niet meer aan veiligheidseisen. Daarom is in 2014 een start gemaakt
met het bouwen van een nieuw stookgebouw. De bouw hiervan is ten tijde van het opstellen van dit
document (maart 2015) in volle gang en loopt volgens planning.
Verbouwingen in huurpanden
In overleg en in samenwerking met de eigenaren zijn onder andere de kazernes Ouderkerk aan den
IJssel, Sassenheim en Waddinxveen verbouwd.
Mobiliteit
Vooruitlopend op de uitkomsten uit het materieelplan worden voertuigen slechts vervangen wanneer
dit nodig is op basis van technische levensduur. De volgende voertuigen en containers zijn vervangen:
Mobiele Commando Container
Voertuig Commandant Officier van Dienst
Waterongevallen voertuigen
Dienstvoertuigen
Boot

1 stuks
1 stuks
3 stuks
2 stuks
1 stuks

Bepakking en aanpassingen voertuigen
In 2014 is een verdere harmonisatieslag uitgevoerd op het onderdeel bepakking van alle
tankautospuiten. Gecombineerd met de inbouw van de DBK onderdelen zijn aanpassingen
doorgevoerd voor onder andere vetspuitsystemen, materialen ter bestrijding van schoorsteenbranden
en OGS (Ongeval Gevaarlijke Stoffen) meters. Het vetspuitsysteem beschermt de voertuigen beter
voor storingen.
De in 2013 aanbestede warmtebeeldcamera’s zijn tevens uitgeleverd.
Door voertuigen zo veel mogelijk te harmoniseren, kunnen voertuigen makkelijker uitgewisseld
worden en is de organisatie rondom vervanging bij storingen en onderhoud eenvoudiger.
In 2015 wordt beleid ontwikkeld zodat ook de inzetbaarheid van voertuigen gedurende de hele
levensduur geoptimaliseerd kan worden.
Personele uitrusting
In 2013 was een start gemaakt met de vervanging van oude bluspakken (560 stuks), nog
gebruikmakend van het mantelcontract. De levering hiervan is in 2014 afgerond.
De blushandschoenen bleken onvoldoende veilig voor medewerkers. Na het constateren van deze
situatie is snel een veilige variant gevonden. De uitlevering vond plaats eind 2014 tot en met begin
2015.
In 2013 was een nieuw programma van eisen opgesteld voor duiktoestellen en een eerste serie
conform de eisen aangeschaft. Het restant van de verouderde duiktoestellen (30 stuks) is in 2014
vervangen.
Inhaalafschrijvingen
De boekwaarde (€ 40.000) van het oude stookgebouw is versneld afgeschreven.
Activa gemeente Katwijk
Per 1 januari 2014 is de roerende activa uit de drie brandweerkazernes Katwijk, Rijnsburg en
Valkenburg van de gemeente Katwijk overgenomen. Net als bij de start van de regionalisering is de
activa overgenomen voor de boekwaarde per 1 januari 2014.
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7.3 Paragraaf financiering (artikel 13 BBV)
De treasuryfunctie
In de paragraaf financiering wordt ingegaan op de wijze waarop de VRHM inhoud geeft aan het
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 Financiën 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 Dagelijks Bestuur. 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.
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Afgesloten onderhandse geldleningen
De financieringsbehoefte bestaat in zijn algemeenheid uit de duurzame aanschaffingen c.q.
investeringen minus de vrijval van afschrijvingen. De voorgenomen investeringen waren voor 2014
beperkt tot de overname van roerende goederen brandweer Katwijk per 1 januari 2014. De kazerne in
Warmond is terugverkocht aan de gemeente Teylingen. Daarnaast zijn enkele voertuigen vervangen.
De VRHM heeft enkele geldleningen afgesloten, allen bij de Bank Nederlandse Gemeenten. Deze zijn
met looptijden van 4 tot 40 jaar afgesloten ter financiering van de duurzame goederen. De gemiddelde
rente-omslag over 2014 bedroeg 1,49 %.

Tabel van afgesloten onderhandse geldleningen
Leningnummer

Hoofdsom Jaren Einddatum

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

1.200.000
1.000.000
2.500.000
2.300.000
2.500.000
5.500.000
1.000.000
3.930.000
3.230.000
2.930.000
700.000
26.790.000

%

15
3-2-2018 4,39%
40 9-11-2029 4,55%
20 15-12-2026 4,00%
10 27-1-2021 3,11%
5 27-1-2016 2,28%
3 27-1-2014 1,82%
10 24-2-2021 3,46%
10 24-2-2021 4,00%
9 24-2-2020 3,89%
8 25-2-2019 3,77%
4 24-2-2015 2,84%

Saldo 1/1 Aflossing Saldo 31/12
400.000
80.000
775.000
25.000
1.625.000
125.000
1.725.000
230.000
1.250.000
500.000
916.667
916.667
750.000
100.000
3.733.500
98.250
3.068.500
80.750
2.783.460
73.270
665.000
17.500
17.692.127 2.246.437

320.000
750.000
1.500.000
1.495.000
750.000
0
650.000
3.635.250
2.987.750
2.710.190
647.500
15.445.690

Rente
14.375
35.100
64.700
48.371
20.171
387
23.862
146.002
116.697
102.598
18.464
590.728

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 2014

4b

Percentage
Regeling: gemeenschappelijk regeling

De renterisiconorm is in 2014 niet overschreden.

2014
1.768
2.246
4.014

2015
88
1.330
1.418

2016
1.062
1.062

2017
812
812

11.878

11.732

11.658

11.672

7.864
-

10.314
-

10.596
-

10.860
-

59.389

58.658

58.289

58.362

20%
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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

6.713
3.808
3.926

22.760
14.697
11.346

Ultimo april
Ultimo mei
Ultimo juni
Gemiddelde 2e kwartaal

3.946
4.729
3.477

Ultimo juli
Ultimo augustus
Ultimo september
Gemiddelde 3e kwartaal

4.278
3.961
3.031

Ultimo oktober
Ultimo november
Ultimo december
Gemiddelde 4e kwartaal

3.918
4.209
4.367

10.575
6.174
19.864

22.429
15.812
11.759

10.035
7.012
1.641

Kasgeld
limiet

Ruimte

-16.047
-10.889
-7.420
-11.452

4.870

16.322

-6.629
-1.445
-16.387
-8.154

4.870

13.024

-18.151
-11.851
-8.728
-12.910

4.870

17.780

-6.117
-2.803
2.726
-2.065

4.870

6.935

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.

Jaarstukken 2014
Veiligheidsregio Hollands Midden

- 45 –

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren
(bedragen x € 1000)
(1)

Drempelbedrag

Kwartaal 1

Kwartaal 2

(2)
(3a) = (1) > (2)

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten
's Rijks schatkist aangehouden
middelen
Ruimte onder het drempelbedrag

2.476
-

516
-

(3b) = (2) > (1)

Overs chrijding van het drempelbedrag

2.031

71

(1) Berekening drempelbedrag
Begrotingstotaal verslagjaar
(4a)
Het deel van het begrotingstotaal dat
(4b)
kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen
Het deel van het begrotingstotaal dat
de € 500 miljoen te boven gaat
(4c)
(1) = (4b)*0,0075 +
(4c)*0,002 met een
minimum van
€250.000
Drempelbedrag

445
Kwartaal 3

Kwartaal 4

344
101

299
146

-

-

59.389
59.389
-

445

(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen
Kwartaal 1
Kwartaal 2
Kwartaal 3
Som van de per dag buiten 's Rijks
schatkist aangehouden middelen
(negatieve bedragen tellen als nihil)
(5a)
222.855
46.968
31.644
(5b)
Dagen in het kwartaal
90
91
92
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten
's Rijks schatkist aangehouden
middelen
2.476
516
344
(2) - (5a) / (5b)

Kwartaal 4

27.470
92

299

Jaarstukken 2014
Veiligheidsregio Hollands Midden

- 46 –

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 2014 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 prestatieindicatoren gedefinieerd op basis waarvan gemeten
kan worden of de afgesproken resultaten worden behaald. Met de verstrekking van de
kwartaalrapportages in 2014 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 2014 is de brandweer Katwijk, als gevolg van de wettelijk verplichte regionalisering van de
brandweer, onderdeel van Brandweer Hollands Midden.

Cebeon-traject en het programma Meer-Anders-Minder
Inmiddels zijn na de vorming van Brandweer Hollands Midden vier 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
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.
In het Algemeen Bestuur van 13 november 2014 is de Kadernota Bezuinigingsprogramma MeerAnders-Minder (MAM) vastgesteld, evenals de daarin opgenomen bezuinigingsvoorstellen om te
komen tot het Cebeon-kostenniveau in 2018 voor de uitvoering van de brandweerzorg in Hollands
Midden. De bezuinigingen zullen worden gerealiseerd door:
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heroverwegen formatie- en functieplan;
herijken materieel- en personeelssterkte op basis van brandrisicoprofiel;
herijken takenpakket Risicobeheersing;
herijken werkprocessen vakbekwaam worden en vakbekwaam blijven.

Personeel
In 2014 heeft VRHM onverminderd aandacht besteed aan gemotiveerde en gezonde en vakbekwame
medewerkers.
Betrokken, betrouwbaar en hulpvaardig met elkaar omgaan in een veilige werkomgeving stond hierbij
centraal en dit zal ook in de toekomst onverkort van toepassing zijn.
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 concreto zijn hiertoe diverse projecten opgezet zoals functioneren en beoordelen, evaluatie van het
Functiehuis en het inrichten van een vernieuwde nazorgorganisatie.
Verder is op diverse onderwerpen, in samenwerking met de medezeggenschap, het
arbeidsvoorwaardenbeleid nader vormgegeven. Ook is aandacht geschonken aan het ontwerpen en
inrichten van de beheersprocessen.
In 2015 en 2016 werkt de VRHM toe naar het realiseren van de taakstellingen zoals die geformuleerd
zijn in het MAM-programma.
Beheersing Financiën
De nadruk lag op het herinrichten van het financiële informatiehuis, waarbij elk besturingsniveau
inzicht krijgt in de financiële stand van zaken. Kaderstellend hierbij is het zo efficiënt mogelijk beheren
van de activa en passiva. In relatie tot de interne en externe partners vereist dit effectieve en efficiënte
verwerkingsprocessen. Evenals het verkrijgen van inzicht in de interne financiële informatiebehoefte.
In 2014 was de aandacht op deze beide aspecten gericht, onder andere door de invoering van de
gedigitaliseerde verwerking van facturen.
.
Facilitair algemeen
De afdeling Facilitair levert interne producten en diensten ter ondersteuning van de processen van alle
sectoren. In 2014 is in het project Facilitair 2.0 (Facilitaire basis op orde) verder gebouwd aan een
klantgerichte afdeling.
De eerste concepten voor een wijziging in de interne organisatie zijn door de projectgroep uitgewerkt.
Tevens zijn er onderhoudsplannen opgesteld voor mobiliteit, huisvesting en bluskleding. Het systeem
Top Desk is deels ingericht, zodat dit gebruikt kan worden voor de sturing op onderhoud
De verdere ontwikkeling van onderhoudsplannen (huisvesting specifiek per locatie en onder andere
ademlucht) loopt door in 2015. De projectgroep bestaat uit eigen medewerkers en coördinatie vindt
plaats door gespecialiseerde inhuur. Op deze wijze blijft de kennis in huis als het project gereed is en
de activiteiten in beheersfase overgenomen worden van de projectgroep.
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.
In 2014 is een gevarieerd aantal inkooptrajecten afgerond:
• Digitaliseren van facturenstromen;
• RIS/DBK;
• Stookgebouw ROB Waddinxveen;
• Kleding (waaronder blushandschoenen);
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PPMO;
Voertuigen (waterongevallenvoertuigen en dienstvoertuigen);
Nazorg organisatie.

Documentaire Informatie Voorziening
De doelstelling om beleid op te stellen is gerealiseerd. In het Algemeen Bestuur zijn de
Archiefverordening VRHM en het Besluit archiefbeheer VRHM vastgesteld.
Daarnaast is in samenwerking met IPM documentmanagement opgesteld en zijn archieven in de regio
opgeschoond.
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
vakbekwaamheidsmanagement en ten behoeve van contentbeheer en documentie- en
infomatieverzorging. In 2014 is veel aandacht besteed aan het verder op orde brengen van het
facilitair managementsysteem. Daarnaast zijn projectmatig de bestaande systemen verder uitgebouwd
(te denken valt aan selfservice m.b.t. verlofregistratie, paraatheidsregistratie, digitale facturen, etc.).
Een groot project is de Digitale bereikbaarheidskaart (waarmee locatiegebonden informatie wordt
ontsloten voor operationeel gebruik). Deze is in 2014 grotendeels ontwikkeld, waarbij de uitrol en
ingebruikname in 2015 gepland staat. Daarnaast is er een programmaplan Informatiemanagement
opgesteld waarin de trends, visie en strategie op het gebied van informatiemanagement worden
beschreven. Verder is er beleid opgesteld op het gebied van documentbeheer.
Communicatie
Tijdige en duidelijke interne en externe communicatie is een belangrijke randvoorwaarde bij het
realiseren van de doelstellingen van de VRHM. Het team Communicatie helpt de VRHM
communicatiever te maken; de medewerkers monitoren wat er bij de in- en externe doelgroepen
speelt. Het team stimuleert de communicatie over en weer tussen medewerkers en de interactie
tussen de organisatie en externe doelgroepen. Daarbij wordt gebruikgemaakt van de nieuwste
communicatiemethoden. Het uiteindelijke doel is de organisatie te helpen om het leven in de
gemeenten in Hollands Midden (brand)veiliger te maken. Hiervoor is het afgelopen jaar weer een
gevarieerd pakket van producten en diensten ontwikkeld en geproduceerd (onder andere
nieuwsbrieven, websites en Twitteraccountants voor de VRHM en de Brandweer Hollands Midden
alsmede het personeelsblad Rood en intranet voor de Brandweer Hollands Midden. Alle producten en
diensten zijn beschreven in een producten- en dienstcatalogus die jaarlijks wordt geactualiseerd.
In 2015 gaat een project van start voor de verbetering van de in- en externe communicatie. Het doel
van dit project is het inrichten van een heldere, effectieve en efficiënte in- en externe communicatiestructuur, waarin alle spelers in de organisatie hun rol kunnen, willen en mogen oppakken. Binnen het
project Versterking in- en externe communicatie wordt gewerkt aan de inzet van nieuwe
communicatiemiddelen en –wijzen.
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 2014 hebben zij een grote bijdrage geleverd
aan de totstandkoming van de kadernota Meer-Anders-Minder (MAM).
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Planning, control en kwaliteit
‘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 (Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur);
• 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.
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 vanaf 2014 ook beter
kosten worden toegerekend aan producten.
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 Algemeen Bestuur heeft de
financiële verordeningen en regels vastgesteld. Een van deze verordeningen betrof de
controleverordening. Jaarlijks stelt het Algemeen Bestuur 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 Dagelijks Bestuur 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 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.
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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.
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 prestatieindicatoren kan bepaald worden of de resultaten zijn gehaald. Na de opstartfase van de nieuwe
organisatie is de definiëring van de producten van de brandweer ter hand genomen. Dit blijkt een
moeizaam proces, maar wel essentieel in het kader van het programma Meer-Anders-Minder.
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7.5 Paragraaf verbonden partijen (artikel 15 BBV)
De VRHM is een samenwerkingsverband krachtens de (gewijzigde) Wet gemeenschappelijke
regelingen (9 juli 2014, van kracht per 1 januari 2015). Het orgaan is in deze hoedanigheid en vanuit
het publiekrecht verbonden met de vermelde deelnemende gemeenten. In de gemeenschappelijke
regeling VRHM is 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.

Jaarstukken 2014
Veiligheidsregio Hollands Midden

- 52 –

Jaarstukken 2014
Veiligheidsregio Hollands Midden

- 53 –

Jaarrekening 2014
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Balans per 31 december 2014
(vóór resultaatbestemming)
31-12-2014

31-12-2013

x € 1.000

x € 1.000

Materiële vaste activa
Investeringen met een economisch nut

29.019

29.460

Totaal vaste activa

29.019

29.460

2.562

585

ACTIVA
Vaste activa

Vlottende activa

Uitzettingen met een rentetypische
looptijd korter dan één jaar
Vorderingen op openbare lichamen
Uitzettingen in ’s Rijks Schatkist
Overige vorderingen

1.424
1.119
19

539
46

Liquide middelen

390

1.592

Overlopende activa

423

1.311

3.375

3.488

32.394

32.948

Totaal vlottende activa

Totaal-generaal
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Balans per 31 december 2014
(vóór resultaatbestemming)
31-12-2014

31-12-2013

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

10.396
1.303
6.663
2.430

10.120
1.500
7.529
1.091

983
983
-

856
856
-

15.446
15.446

Totaal vaste passiva

17.692
17.692

26.825

28.668

2.893

1.333

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

2.893

1.333

Overlopende passiva

2.676

2.947

Totaal vlottende passiva

5.569

4.280

32.394

32.948

Totaal-generaal
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Overzicht van baten en lasten over 2014
Programma
(bedragen x € 1.000)
Brandweer
GMK
GHOR
Veiligheidsbureau
Oranje kolom
Gerealiseerd totaal saldo baten en lasten

Baten

Begroting 2014*
Lasten
Saldo

51.803
1.414
(335)
412
491
53.785

Tussentijdse toevoeging aan reserves
Brandweer
GMK
GHOR
Veiligheidsbureau
Oranje kolom
Totaal
Tussentijdse onttrekkingen aan reserves
Brandweer
GMK
GHOR
Veiligheidsbureau
Oranje kolom
Totaal
Gerealiseerd resultaat

Realisatie 2014
Lasten
Saldo

52.933
1.553
412
663
55.560

(1.130)
(139)
(335)
(173)
(1.776)

100

(100)
(100)
1.230
139
335
173
1.876

1.828
422
19
99
2.368

-

56.073

100

1.230
139
335
173
1.876
55.660

Baten

55.660

51.636
1.662
(420)
381
446
53.705

50.775
1.720
354
580
53.429

860
(57)
(420)
27
(134)
276

100
113

(100)
(113)
(213)

213

1.828
422
19
99
2.368
53.642

* Begroting na begrotingswijzigingen.
Voor het totaal overzicht aansluiting primaire begroting naar realisatie zie de toelichting per
programma.

2.430
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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 (BBV).
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 vakantiegelden 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
verkrijgingsof 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 (Algemeen
Bestuur, 13 november 2014).
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.

Jaarstukken 2014
Veiligheidsregio Hollands Midden

- 59 –

Toelichting op de balans per 31 december 2014
(bedragen x € 1.000)

Materiële vaste activa

Omschrijving

31-12-2014

31-12-2013

29.019
29.019

29.460
29.460

Investeringen met een economisch nut
Totaal

Investeringen met een economisch nut

Omschrijving
Gronden en terreinen
Bedrijfsgebouwen
Vervoermiddelen

BW
01-01-2014

Desinvest

Afschr

BW
31-12-2014

650
15.675
8.963

185
2.125

639
27

531
1.606

650
14.690
9.455

4.171

1.282

17

1.213

4.223

29.460

3.593

683

3.350

29.019

Overige bedrijfsmiddelen
Totaal

Invest

Investeringen
De investeringen staan toegelicht in de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen.
Vorderingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Omschrijving
Vorderingen op openbare lichamen
Uitzettingen in ’s Rijks Schatkist
Overige vorderingen
Totaal

31-12-2014

31-12-2013

1.424
1.119
19
2.562

539
0
46
585

De openstaande vorderingen zijn naar verwachting allemaal invorderbaar.
Een overzicht van de berekening van de benutting van het drempelbedrag schatkistbankieren is
opgenomen onder de paragraaf Financiering.
Liquide middelen

Omschrijving
Bank
Kas
Totaal

31-12-2014
386
4
390

31-12-2013
1.588
4
1.592
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Overlopende activa

Omschrijving
Nog te ontvangen bedragen
Vooruitbetaalde bedragen
Overige
Totaal

31-12-2014

31-12-2013

263
118
42
423

980
211
120
1.311

31-12-2014

31-12-2013

1.303
6.663
2.430
10.396

1.500
7.529
1.091
10.120

Eigen vermogen

Omschrijving
Algemene reserve
Bestemmingsreserves
Resultaat voor bestemming
Totaal
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Algemene reserve en bestemmingsreserves
Omschrijving reserve

Algemene reserve

Bestemmingsreserves
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 2014
Informatiemanagement
Opleidingen OvDG
GHOR Witte Kaart/Sharepoint
Inzet CGS
Versterking gemeentelijke
kolom
Totaal Bestemmingsreserves
Totaal Reserves

Saldo
1-1-2014

Resultaat
2013

1.500

950

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

Dotatie

100

Onttrekking

Saldo
31-12-2014

1.147

1.303

38
200
53

739
606
64
543
166
18
715
1.600
650
500
0
87
400
241
0
0
0
109

46
125

417

342

-208
-113

22
192
66

295
7.529

142

100

69
1.107

226
6.664

9.029

1.092

100

2.254

7.967

Het jaarrekeningresultaat 2013 is toegevoegd aan de algemene reserve (€ 1.091.000) en tevens is de
reserve bijgesteld voor het gedeelte witte en blauwe Meldkamer (€ 141.000). Per saldo was dit
€ 950.000.
Vervolgens is het jaarrekeningresultaat (€ 1.091.000) betaald aan gemeenten en is het aandeel van
het programma GHOR aan de RDOG betaald (€ 55.000). Deze zijn onttrokken uit de reserve.
Conform BBV zijn deze mutaties via de exploitaties van de programma’s verantwoord.
Bij de Toelichting op het overzicht van baten en lasten over 2014 worden de aard en reden van de
toevoegingen en onttrekkingen aan de bestemmingsreserves toegelicht.
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Voorzieningen
Omschrijving

Saldo Toevoeging Aanwending
1-1-2014

Saldo
31-12-2014

Voorzieningen voor verplichtingen en
risico’s
Individueel Loopbaan Beleid

200

118

Groot onderhoud gebouwen

656

63

Totaal

856

181

54

265

Onderhoudsegalisatie voorziening
719
54

983

Voorziening Individueel Loopbaan Beleid (ILB)
Op grond van de CAO heeft iedere medewerker recht op een individueel loopbaan budget van € 500
per jaar (2014 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 eigendomspanden.
Ter dekking van toekomstige lasten groot onderhoud wordt jaarlijks een bedrag in de voorziening
groot onderhoud gestort.
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer
Omschrijving

Saldo Vermeerdering Aflossing
1-1-2014

Langlopende schulden
Totaal

17.692
17.692

Saldo
31-12-2014

2.246
2.246

15.446
15.446

Voor een specificatie van de onderhandse leningen verwijzen wij naar de treasuryparagraaf.

Jaarstukken 2014
Veiligheidsregio Hollands Midden

- 63 –

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
31-12-2014
2.820
74

31-12-2013
1.255
78

2.893

1.333

31-12-2014

31-12-2013

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

125
9
2.542

113
11
2.823

Totaal

2.676

2.947

31-12-2014

31-12-2013

Subsidie kwaliteitsverbetering (niet beklemd)
Subsidie GROOTER (beklemd)

104
21

113
0

Totaal

125

113

Omschrijving
Crediteuren
Overige
Totaal

Overlopende passiva
Omschrijving

Van overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen
Omschrijving

Per 31/12/2014 is er een nog niet volledig aangewende subsidie op de balans opgenomen. De
verwachting is dat in 2015 de afrekening gaat plaatsvinden en dat de subsidie dan behouden mag
blijven en in de exploitatie van 2015 verantwoord mag worden.
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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 2014 bedraagt het totaal van de vakantiegeldaanspraken
€ 750.000.
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 wordt 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 2014 is € 2,9 miljoen. Dit zijn de huren van de afgesloten
contracten voor 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 2014 bedraagt € 7,5 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 vijf
jaren. Rekening houdend met verlenging eindigt het 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 2014 € 421.000.
Door het van kracht worden van het Bouwbesluit op 1 april 2013 is het aantal abonnementen
afgenomen.
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Toelichting op het overzicht van baten en lasten over 2014
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 2014 aan, alsmede
het verschil tussen begroting en realisatie.
In de toelichting op de het overzicht van de baten en lasten over 2014 worden deze resultaten op het
niveau van de beleidsproducten nader geanalyseerd en toegelicht.
Het programma GHOR betreft alleen afrekeningen van reserves en oude posten. De financiële
resultaten worden vanaf 2014 in de jaarstukken van de nieuwe zelfstandige GHOR organisatie
verantwoord.
Begrotingsrechtmatigheid
In het programma GMK is sprake van een overschrijding van de lasten ten opzichte van de begroting.
De overschrijding van de GMK wordt veroorzaakt door inhuur en aangezien hier tegenover extra
inkomsten tegenover staan, wordt dit niet als onrechtmatig beschouwd.
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Programma Brandweer
Primitieve BegrotingsBegroting
wijziging

Begroting
na wijziging

Realisatie

Verschil

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

4.901.000
5.708.000
15.235.000
9.401.000
14.066.000
49.311.000

3.735.774
(114.000)
3.621.774

4.901.000
5.708.000
15.235.000
13.136.774
13.952.000
52.932.774

4.453.929
5.391.012
15.629.339
13.542.618
11.758.503
50.775.400

447.071
316.988
(394.339)
(405.844)
2.193.497
2.157.374

Gemeentelijke bijdragen
Restitutie gemeentelijk e bijdragen 2013
Brede doeluitkering
Overige baten
Totaal baten

41.896.000

996.021

42.892.021

5.176.000
2.000.000
49.072.000

1.734.753
2.730.774

6.910.753
2.000.000
51.802.774

43.188.553
(1.079.799)
6.918.426
2.608.613
51.635.793

(296.532)
1.079.799
(7.673)
(608.613)
166.981

239.000

891.000

1.130.000

(860.393)

(125.000)

(200.000)
(205.000)
(350.000)
(250.000)

(114.000)
-

114.000
-

Gerealiseerd totaal saldo baten en lasten
Algemene reserve
Reserve kwaliteitsprojecten
Reserve samenwerken loont
Reserve sociaal plan
Reserve versnelde organis atie opbouw
Reserve nieuwe brandweerconcepten
Reserve FLO
Reserve bedrijfsk leding
Gerealiseerd resultaat

(200.000)
(205.000)
(125.000)
(350.000)
(250.000)

(1.079.799)
(200.000)
(27.966)
(125.000)
(341.575)
46.560

-

(2.588.173)

1.990.393
1.079.799
(177.034)
(8.425)
(250.000)
(46.560)
2.588.173

Risicobeheersing, Operationele Voorbereiding en Incidentbestrijding
Binnen deze producten zijn er overschrijdingen als gevolg van CAO verhoging (€ 115.000) en sociale
lasten (€ 261.000). Als gevolg van het niet vervullen van functies binnen de sectoren risicobeheersing
en operationele voorbereiding waren de salarislasten lager dan begroot.
De stijgende lasten als gevolg het overnemen van de lasten van de gemeente Katwijk zijn in de
begrotingswijziging op Management en bedrijfsvoering verantwoord, maar komen ook op deze
producten voor.
Management en bedrijfsvoering
De overschrijdingen worden met name veroorzaakt door kosten die gemaakt zijn voor projectkosten
voor het bouwen aan de facilitaire organisatie. Een groot gedeelte hiervan wordt gedekt uit reserves.
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 planmatig vervangen van middelen wordt
steeds beter opgepakt omdat de facilitaire organisatie vanaf 2014 deels al ingericht is.
Gemeentelijke bijdragen
De inkomsten zijn hoger dan begroot als gevolg van herziening van gemeentelijke bijdragen. Deze
hadden betrekking op huisvestingsbudgetten die niet of onvoldoende waren meegegeven door de
gemeente.
De werkelijke kosten zijn meegenomen onder de post materieel en huisvesting.
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Overige baten
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:
• € 320.000 inkomsten voor personeel voor ziekte en detachering.
• € 100.000 baten voorgaande jaren. Dit zijn voornamelijk correcties in de
huisvestingsbudgetten, hier stonden ook lasten tegenover.
• € 100.000 hogere inkomsten OMS dan voorzichtigheidshalve was geraamd.
Reserves
Algemene reserve
Het resultaat op het programma brandweer over 2013 is terugbetaald aan de gemeenten. Bij de
resultaatbestemming 2013 is dit via de algemene reserve verwerkt.
Reserve Samenwerken loont, Reserve nieuwe brandweerconcepten
De projecten die samenhangen met deze reserves zijn vertraagd.
Reserve FLO
In de programmabegroting was € 100.000 gedoteerd en € 100.000 onttrokken uit de reserve. Per
saldo zijn er minder kosten gemaakt, daarom is er per saldo € 46.000 gedoteerd.

Programma GMK
Primitieve BegrotingsBegroting
wijziging

Begroting
na wijziging

Realisatie

Verschil

1.567.370
135.000
17.424
1.719.794

(14.770)
(135.000)
(17.424)
(167.194)

135.000
1.383.250
113.209
31.000
1.662.459

(135.000)
(250)
(113.209)
(248.459)

Programma GMK
DVO
Project 'Samenwonen in de Yp'
Overige lasten
Totaal lasten

7.019.000

(5.466.400)

1.552.600

7.019.000

(5.466.400)

1.552.600

Bijdrage Politie Hollands Midden
Bijdrage Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
Bijdrage Landelijke Meldkamer
Gemeentelijke bijdragen
Restitutie gemeentelijk e bijdragen 2013
Brede doeluitkering
Totaal baten

3.705.000
1.900.000

(3.705.000)
(1.900.000)

1.383.000
31.000
7.019.000

(5.605.000)

Gerealiseerd totaal saldo baten en lasten

-

138.600

Algemene reserve
Reserve tijdelijke capaciteit GMK
Gerealiseerd resultaat

-

(138.600)
-

1.383.000
31.000
1.414.000
138.600
(138.600)
-

57.335

81.265

113.209
170.544

(113.209)
(138.600)
(170.544)

Het programma GMK is niet binnen het budgettaire kader van de begroting 2014 gerealiseerd.
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Taakstelling en bezuinigingen programma 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 is de meldkamer Hollands Midden op 27 mei 2014 samen met de meldkamer Haaglanden
gehuisvest 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 het programma GMK, gezien deze
ontwikkeling, geen zin.
Toelichting van verschillen ten opzichte van de begroting 2014
De begroting van de ‘Blauwe’ en de ‘Witte’ meldkamer worden vanaf 2013 niet meer in de begroting
van de Veiligheidsregio Hollands Midden opgenomen. Dit als gevolg van 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. 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).
Na de eerste integrale begroting van de gemeenschappelijke meldkamer in 2007 zijn de opvolgende
begrotingen vastgesteld op basis van indexcijfers. De werkelijke loonkosten zijn echter vanaf 2008
hoger dan de geraamde kosten. De stijging (cumulatief 15%) is met name het gevolg van de politie
CAO 2008-2011 waaronder de meeste medewerkers vielen. Voor de jaren 2008 en 2009 is het tekort
onder de kolommen opgelost, waarbij de politie een groot deel van de extra kosten heeft gedragen.
Voor de opstelling van de begroting 2011 is de begroting van 2010 herijkt op basis van
loonkostenstijging (nieuwe CAO Politie), materiële kostenontwikkelingen en ervaringsgegevens.
De Veiligheidsdirectie besloot om de GMK-begrotingen (bestuurlijk) niet aan te laten passen, omdat in
eerste instantie informatie over de consequenties van de invoering van Multidisciplinaire Intake werd
afgewacht. Invoering van ‘geprotocolleerde en geautomatiseerde multidisciplinaire intake’ zal zowel
kwaliteit- als efficiëntiewinst (op termijn € 300.000) opleveren, aldus de uitkomst van de Businesscase
MDI. Bij de resultaatbestemming 2009 is een bestemmingsreserve gevormd van € 200.000 ter
dekking van voorziene exploitatiekosten in 2010 en 2011 op het programma GMK.
In 2010 was er geen sprake van extra kosten. Er hoefden dus geen gelden te worden ontrokken aan
de bestemmingsreserve van de veiligheidsregio. De politie Hollands Midden heeft in 2010 een
bescheiden reservering gemaakt. De werkelijke kosten kwamen in 2011 boven de formeel
goedgekeurde begroting uit. Deze extra (loon)kosten zijn gedekt uit de in 2010 gemaakte reservering.
In 2011 is de regelgeving omtrent het BCF gewijzigd. Het deel van de ontvangen BDUR 2011 dat
hierop betrekking heeft is door de VRHM aan de deelnemende gemeenten terugbetaald. Voor het
programma GMK gaat het om een bedrag van € 31.000.
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
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geïmplementeerd’. Voor de brandweer werd begroot dat dit voor 2012 € 155.500, voor 2013
€ 277.200 en voor 2014 € 138.600 aan onvoorziene kosten zou opleveren. Door een verrekening van
de hogere personeelslasten met een onderuitputting van de materiële kosten zijn de begrote lasten
per saldo lager uitgevallen (2012 € 36.741, 2013 € 36.129 en 2014 nihil). Voor deze lasten is
incidentele dekking gevonden.
De meldkamer van Hollands Midden is op 27 mei 2014 samen gehuisvest met de meldkamer van
Haaglanden. Om dit ‘samenwonen’ te onderstrepen en te ondersteunen hebben de
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. De eenmalige frictiekosten van het samenwonen, zoals verhuizing
van ICT/systemen, bedroegen € 545.000. De financiering van deze kosten kwam voor rekening van
de politie en de twee veiligheidsregio’s. Dit betekende voor de politie de helft van het bedrag,
€ 275.000. De resterende € 270.000 is voor rekening van de beide veiligheidsregio’s gekomen, zijnde
€ 135.000 per regio. De eenmalige kosten zijn als frictiekosten ingebracht bij de LMO, conform de
afspraken in het landelijk transitieakkoord meldkamers.
De politie Hollands Midden factureert vanaf 2012 op basis van de geïndexeerde ‘gekorte herijkte’
beheersbegroting en stuurt na afloop van het kalenderjaar eventueel een aanvullende factuur,
waarmee ook verrekening van de gerealiseerde aanvulling van de uitvoerende bezetting plaatsvindt.
Facturering voor het beheer van de rode meldkamer door de Politie ligt hoger dan de
programmabegroting. In de programmabegroting van de GMK is 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 bestemmingsreserves.
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Programma GHOR
Primitieve BegrotingsBegroting
wijziging

Begroting
na wijziging

Realisatie

Verschil

Programma GHOR
DVO
project ICT migratie
project Geneeskundige projectplannen
Project informatiemanagement
Project OvDG
Project Witte kaart/Sharepoint
Overige kosten
Huisvesting, ICT en overige
Totaal lasten

2.023.000

Brede doeluitkering
Gemeentelijke bijdragen
Restitutie gemeentelijk e bijdragen 2013
Overige baten
Totaal baten
Gerealiseerd totaal saldo baten en lasten
Algemene reserve
Reserve informatiemanagement
Reserve Witte kaart/Sharepoint
Reserve ICT migratie
Algemene reserve OvDG
Gerealiseerd resultaat

24.000
41.000
2.156.000

(2.023.000)
(20.000)
(48.000)
(24.000)
(41.000)
(2.156.000)

-

1.423.000
665.000

(1.423.000)
(665.000)

-

2.088.000

(334.753)
(2.422.753)

20.000
48.000

-

-

(334.753)
(334.753)

(86.653)
(333.137)
(419.790)

86.653
(1.616)
85.037

68.000

266.753

334.753

419.790

(85.037)

(20.000)
(48.000)
-

(55.000)
(1.753)
(66.000)
(144.000)
-

(55.000)
(21.753)
(66.000)
(192.000)
-

(142.153)
(21.753)
(66.000)

87.153
2.116

(192.000)
(2.116)

De reserves zijn verrekend met de RDOG, inclusief het aandeel in de algemene reserve.
Tevens is het aan gemeenten terugbetaalde positieve jaarrekeningresultaat 2013 als negatieve baat
verantwoord en gedekt uit de algemene reserve (resultaatbestemming 2013).
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Programma Veiligheidsbureau
Primitieve BegrotingsBegroting
wijziging

Begroting
na wijziging

Realisatie

Verschil

Progr. Veiligheidsbureau
Kas siersfuncties (SH, RK)
Veiligheidsbureau
Totaal lasten

201.000
211.000
412.000

-

201.000
211.000
412.000

186.305
167.246
353.551

14.695
43.754
58.449

Gemeentelijke bijdragen
Restitutie gemeentelijk e bijdragen 2013
Bijdrage van Politie
Brede doeluitkering
Totaal baten

336.000

-

336.000

66.000
10.000
412.000

-

66.000
10.000
412.000

335.857
(18.584)
53.393
10.000
380.666

143
18.584
12.607
31.334

(27.115)
(18.584)
(45.699)

27.115
18.584
45.699

Gerealiseerd totaal saldo baten en lasten
Algemene reserve
Gerealiseerd resultaat

-

-

-

In 2014 is een taakstelling opgelegd van 10%. Deze bezuiniging is gerealiseerd door de uitgaven voor
bestuursvergaderingen te versoberen. Kosten van drukwerk worden nauwelijks meer gemaakt. Ook in
de formatieve bezetting is een bezuiniging aangebracht door de functie van hoofd Veiligheidsbureau
slechts voor de helft in te vullen.
Een en ander is zodanig uitgevallen, dat er per saldo een positief exploitatieresultaat 2014 is bereikt.
Dit positieve resultaat wordt mede bewerkstelligd doordat de kassiersfunctie van het Rode Kruis
Verwanteninformatie tot 1 juni 2014 is uitgevoerd. Op deze datum is SIS aangesloten en heeft
daarmee de functie overgenomen van het Rode Kruis. Voor Opvang en verzorging is nog niet duidelijk
tot hoelang hiervoor de kassiersfunctie in tact moet blijven.
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Programma Oranje Kolom
Primitieve BegrotingsBegroting
wijziging

Begroting
na wijziging

Realisatie

Verschil

195.000
30.000
62.000
118.000
21.000
15.000
184.500
37.500
663.000

196.758
61
83.112
140.306
23.176
4.000
132.676
120
580.209

1.75829.939
21.11222.3062.17611.000
51.824
37.380
82.791
443
20.051
820
23.427
44.741

Progr. Oranje Kolom
BGC
Opleidingen bevolkingszorg
Coördinerend functionaris
Gemeentelijke piketten
Belsysteem
E-learning en bijeenkomsten
Overige kosten
Scan gemeentelijke processen
Totaal lasten

195.000
30.000
62.000
118.000
21.000
15.000
12.000
37.500
490.500

172.500
172.500

Gemeentelijke bijdragen
Restitutie gemeentelijk e bijdragen 2013
Brede doeluitkering
Overige baten
Totaal baten

370.000

-

370.000

68.000
52.500
490.500

-

68.000
52.500
490.500

369.557
(20.051)
67.180
29.073
445.759

Gerealiseerd totaal saldo baten en lasten

-

172.500

172.500

134.450

38.050

Algemene reserve
Reserve versterking OK
Reserve samenwerken loont
Gerealiseerd resultaat

-

(147.500)
(25.000)
-

(147.500)
(25.000)
-

(20.051)
(69.596)
(9.703)
35.100

20.051
(77.904)
(15.297)
(35.100)

Oranje Kolom is opgezet ter ondersteuning van de gemeentelijke crisisbeheersing en –communicatie.
Voor deze ondersteuning is in 2009 het Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing ingericht. De
afdelingskosten bestaan uit de salarislasten, uit de kosten van de coördinerende functionaris en nog
een gering bedrag voor wat personeelsaangelegenheden. Deze kosten zijn redelijk stabiel. Voor deze
vaste kosten is de inwonersbijdrage vastgesteld
Dan heeft Oranje Kolom vaste taken:
het uitvoeren van:
- de compensatieregeling van de piketvergoeding aan de leverende gemeenten van
piketfunctionarissen,
- het beheer van systeem OOV Alert
het coördineren van:
- de piket sector Bevolkingszorg,
- toerustingdagen voor de medewerkers openbare orde en veiligheid.
De hiermee verband houdende kosten worden gedekt ut de jaarlijkse inwonersbijdrage en door kosten
door te belasten aan de gemeenten van de deelnemende medewerkers openbare veiligheid.
Wat steeds belangrijker is opleiden en trainen van burgemeesters, gemeentesecretarissen, de
medewerkers openbare orde en veiligheid, de adviseurs ROT en RBT, de piketfunctionarissen van
sector Bevolkingszorg, Officiers van Dienst team Bevolkingszorg. Deze kosten zijn tot nu gedekt uit de
jaarlijkse inwonersbijdrage en onttrekking uit de daarvoor ingestelde bestemmingsreserves.
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In 2013 en 2014 is subsidie ontvangen voor het programma GROOTER. Hieraan zijn voorwaarden
verbonden, zodanig, dat eerst in 2015 de subsidie definitief kan worden verantwoord. Hier geldt dat de
kosten voor de baat uitgaan.
De professionalisering van de crisiscommunicatie is de volgende poot. Fase 1 is inmiddels afgerond.
Ook voor de Bovenregionale crisiscommunicatie fase 2 worden activiteiten uitgevoerd. De kosten van
deze activiteiten worden nu nog gedekt uit de onttrekking van de daarvoor ingestelde
bestemmingsreserve.
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Incidentele baten en lasten
De volgende incidentele baten en lasten zijn in de jaarrekening 2014 opgenomen:

Incidentele baten en lasten

Baten voorgaande jaren
Detacheringen en uitkeringen ziekte
Totaal baten

177.000
443.000
620.000

Lasten voorgaande jaren
Inhuur voor organisatie opbouw
Inhuur voor vervanging en tijdelijke uitbreiding
Dotatie voorziening Individueel loopbaan beleid
Totaal lasten

140.000
826.000
1.428.000
118.000
2.512.000

Totaal incidentieel

(1.892.000)

De afrekeningen van de gemeentelijke bijdragen over 2013 zijn niet meegenomen in de staat omdat
deze betrekking hadden op 2013.
Naast de baten en lasten die zich in het jaar 2014 hebben voorgedaan, zijn er ook lasten die eenmalig
lager zijn:
• Baten en lasten voorgaande jaren hebben voornamelijk te maken met afrekeningen
huisvestingslasten met gemeenten.
• Lagere personele lasten als het nog niet vervullen van vacatures € 1,2 miljoen.
• Onderuitputting kapitaallasten voertuigen (van het huidige wagenpark) als gevolg van het nog
niet vervangen van voertuigen ongeveer € 1 miljoen.
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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 aangenomen en is met
ingang van 1 januari 2014 in werking getreden. De WNT kent een openbaarmakingsregime en een
maximale bezoldigingsnorm. De maximale 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 2014 is € 230.474. 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

€ 126.663

€ 9.000

€ 41.838

€ 177.501

De heer Meijer is in 2014 het hele jaar directeur geweest.

Jaarstukken 2014
Veiligheidsregio Hollands Midden

- 76 –

Topfunctionarissen zonder een bezoldiging
Leden Dagelijks Bestuur
Naam

Functie

Periode

H.J.J. Lenferink

Voorzitter

1/1/2014 – 31/12/2014

T.P.J. Bruinsma

Plaatsvervangend Voorzitter

1/1/2014 – 14/12/2014

J.W.E. Spies

Plaatsvervangend Voorzitter

15/12/2014 – 31/12/2014

M. Schoenmaker

Lid

1/1/2014 – 31/12/2014

E.M. Timmers-van Klink

Lid

1/1/2014 – 31/3/2014

K.J.G. Kats

Lid

1/1/2014 – 31/12/2014

G. Goedhart

Lid

1/1/2014 – 31/12/2014

F. Buijserd

Lid

1/1/2014 – 1/7/2014

J. Wienen

Lid

1/1/2014 – 31/12/2014

L. M. Driessen

Lid

1/7/2014 – 31/12/2014

K.M. Van der Velde

Lid

1/7/2014 – 31/12/2014

Jaarstukken 2014
Veiligheidsregio Hollands Midden
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Bijlage verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen
(SiSa-bijlage)
SISA-overzicht BDUR/BZK
Nadere specificatie
ontvangen bijdragen BZK
2014

Betaaldatum

Document-nummer Omschrijving betaling

Bedrag

Regio Hollands Midden

Rekeningnummer
285082493

15-01-14

214010

BDUR 1e kwartaal

1.754.951,00

285082493

15-04-14

214074

BDUR 2e kwartaal

1.754.951,00

285082493

15-07-14

214133

BDUR 3e kwartaal

1.754.951,00

285082493

15-10-14

214196

BDUR 4e kwartaal

1.754.951,00

285082493

10-12-14

214236

BDUR Extra uitkering

6.803,00
7.026.606,00

Jaarstukken 2014
Veiligheidsregio Hollands Midden

V&J

A2

Brede DoelUitkering
Rampenbestrijding
(BDUR)
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SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2014 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 2 janu
Besteding (jaar T)

Besluit veiligheidsregio's
artikelen 8.3 en 8.4
Veiligheidsregio's
Aard controle R
Indicato rnumme r: A2 / 01

€ 7.026.606

Jaarstukken 2014
Veiligheidsregio Hollands Midden
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Overige gegevens

Jaarstukken 2014
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Voorstel resultaatbestemming 2014
Het boekjaar 2014 is met een positief resultaat van € 2.430.344 afgesloten. Dit resultaat is als volgt in
de programma’s behaald:
Programma Brandweer
Programma GMK
Programma GHOR
Programma Veiligheidsbureau
Programma Oranje Kolom
Totaal

: € 2.588.173
: € (170.554)
:€
2.116
:€
45.699
:€
(35.100)
: € 2.430.344

Voorgesteld wordt het resultaat als volgt toe te bestemmen:
1. Toevoeging Bestemmingsreserve GMK
De komende jaren wordt op het programma GMK een (door de VRHM niet te beïnvloeden)
negatief resultaat verwacht.
2. Restitutie van het restant naar de deelnemende gemeenten
Het bedrag wat overblijft na de mutaties in de reserve GMK is € 2.320.278. De algemene reserve
van de VRHM is voldoende toereikend om te dienen als algemene buffer om de risico’s van de
organisatie te dekken, dotatie in de algemene reserve wordt dus niet nodig geacht.
Verkort komt de resultaatbestemming 2014 op het volgende neer:
bedrag
Mutatie bestemmingsreserves
Toevoeging reserve GMK

€

110.066

Restitutie aan gemeenten

€

2.320.278

Totaal

€

2.430.344

Jaarstukken 2014
Veiligheidsregio Hollands Midden
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Controleverklaring

Jaarstukken 2014
Veiligheidsregio Hollands Midden
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Vaststellingsbesluit Jaarstukken 2014
Het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden;
gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 25 juni 2015, 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 2014 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 2014, € 2.430.344 als volgt te bestemmen:

a. door het vormen van twee nieuwe bestemmingsreserves:
Naam reserve
Reserve GMK
Totaal

€
€

Toevoeging
110.066
110.066

€

Uitbetaling
2.320.278

€

2.320.278

c. door uitkering aan de deelnemende gemeenten:
Uitkering
Eenmalig overschot gemeenteljike/inwonerbijdrage 2014, restitutie
Totaal

Aldus besloten in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van 25 juni 2014.
de secretaris,

de voorzitter,

H.E.N.A. Meijer

drs. H.J.J. Lenferink

Ingezonden op 26 juni 2015 aan:
het College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland
t.a.v. de heer E.A. Fonteijn
Postbus 90602
2509 LP Den Haag

B.2

1. Samenvatting voorstel
Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd de eerste begrotingswijziging 2015 van de Veiligheidsregio
Hollands Midden vast te stellen.
De wijziging omvat aanvullende uitgaven ten behoeve van het project ademlucht, het trainings- en
oefenprogramma voor het operationele informatiemanagement van de VRHM en de hiertoe voorgenomen
onttrekkingen aan de daarvoor gevormde bestemmingsreserves, alsmede de verwerking van de structurele
wijziging van de financieringsstroom GHOR met ingang van 2014 en de gemeentelijke deelname aan de
regionalisering van het Veiligheidshuis met ingang van 2015 waarvoor de VRHM de kassiersfunctie vervult.

2. Algemeen
Onderwerp:

Eerste Begrotingswijziging
2015

Opgesteld door:

Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:

Algemeen Bestuur

Datum

E.H. Breider
Concerncontroller
Dagelijks Bestuur
Portefeuillehouder
Middelen
Veiligheidsdirectie
25 juni 2015

B.2

Bijlage(n):

-1-

Portefeuille:

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

Status:

Besluitvormend

Datum:

-

Afgestemd met:

Vervolgtraject
besluitvorming:

3. Besluit
e

e

Het Algemeen Bestuur besluit de 1 begrotingswijziging 2015 vast te stellen. De 1 begrotingswijziging
2015 omvat:
a. het incidenteel ramen van de lasten brandweer voor het project ademlucht ad € 200.000 conform het
besluit resultaatbestemming 2013 en deze lasten te dekken uit de reserve Versnelde
Organisatieopbouw;
b. het incidenteel ramen van de lasten brandweer voor de professionalisering van het trainings- en
oefenprogramma voor het operationele informatiemanagement van de VRHM ad € 65.000, en deze
lasten te dekken door een onttrekking aan de reserve Multiteam/LCMS;
c. het structureel aanpassen van de ramingen op de programma’s brandweer en GHOR naar aanleiding
van het besluit tot wijziging van de financieringsstroom GHOR;
d. het structureel verhogen van lasten en baten met € 180.000 op het programma Veiligheidsbureau in
verband met de gemeentelijke deelname aan de regionalisering van het Veiligheidshuis en de
kassiersfunctie hiervoor van de VRHM met ingang van 2015.

4. Toelichting op het besluit
De begrotingswijziging 2015-01 heeft betrekking op de volgende mutaties:
a. het incidenteel ramen van de lasten brandweer voor het project ademlucht ad € 416.588 conform
het besluit resultaatbestemming 2013 en deze lasten te dekken uit de reserve Versnelde
Organisatieopbouw
Bij de vaststelling van de jaarrekening 2013 besloot het Algemeen Bestuur op 26 juni 2014 een deel
van het resultaat, groot € 416.588 te storten in de reserve Versnelde Organisatieopbouw ter dekking
van de volledige (vervroegde) regionale harmonisatie voor ademlucht. Dit bedrag was nog niet in de
brandweerbegroting 2015 ingebracht omdat de programmabegroting 2015 in dezelfde vergadering is
vastgesteld. In deze eerste begrotingswijziging 2015 worden de verwachte lasten in 2015 ad € 200.000
in de exploitatie op het programma brandweer verwerkt door onttrekking aan genoemde reserve. Naar
verwachting zal het restant in 2016 worden besteed.
b. het incidenteel ramen van de lasten brandweer voor de professionalisering van het trainings- en
oefenprogramma voor het operationele informatiemanagement van de VRHM ad € 65.000, en
deze lasten te dekken door een onttrekking aan de reserve Multiteam/LCMS
In het najaar van 2014 is een opleidingstraject uitgevoerd voor alle Informatiemanagers van de gehele
hoofdstructuur. Als vervolg hierop is een intensief trainings- en oefenprogramma ontwikkeld om het
operationele informatiemanagement van de VRHM verder te professionaliseren. Daarnaast worden de
Informatiemanagers van het CoPI qua middelen beter toegerust voor hun functie, onder andere met
piketvoertuigen. Als dekking hiervoor wordt de bestemmingsreserve Multiteam/LCMS aangewend ten
bedrage van € 65.000,-.
c. het structureel aanpassen van de ramingen op de programma’s brandweer en GHOR naar
aanleiding van het besluit tot wijziging van de financieringsstroom GHOR
Naar aanleiding van de besluiten tot het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling en de
financieringsstroom GHOR is de begroting 2014 al gewijzigd bij tweede begrotingswijziging 2014. Een
dergelijke wijziging diende over 2015 nog plaats te vinden en wordt hierbij ingebracht. In aansluiting op
die van 2014 is het aandeel van de rijksbijdrage BDUR aan het programma brandweer toegevoegd
onder gelijktijdige correctie van de bijdrage door de gemeenten. De lasten en baten van het programma
GHOR zijn structureel afgeraamd.
Vooruitlopend op deze wijziging hebben de gemeenten in verband met de cashflow van de RDOG hun
teruggave al ontvangen voor 2015, zowel op de inwonerbijdrage als op de reservepositie (algemene
reserve en bestemmingsreserves).
d. het structureel verhogen van lasten en baten met € 180.000 op het programma Veiligheidsbureau
in verband met de gemeentelijke deelname aan de regionalisering van het Veiligheidshuis en de
kassiersfunctie hiervoor van de VRHM met ingang van 2015
Op 20 september 2014 is aan de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten
gevraagd een besluit door de gemeenteraden voor te bereiden ten aanzien van de regionalisering van
het Veiligheidshuis. Van alle gemeenten is een positief besluit ontvangen om hieraan deel te nemen.
Op grond van het besluit van het Algemeen Bestuur vindt de regionalisering niet in 2014, doch met
ingang van 2015 plaats. De VRHM zal ten behoeve van het Veiligheidshuis de kassiersfunctie
vervullen.
Het structurele aspect is in de begrotingsuitgangspunten 2016 VRHM opgenomen en verwerkt in de
ontwerp-programmabegroting 2016 en de Meerjarenraming 2017-2019.
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5. Kader
Het kader is bepaald door externe wetgeving, de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands
Midden en eerdere bestuursbesluiten, specifiek de jaarrekening 2013, de programmabegroting 2015 en de
Nota Reserves 2012-2015.
Op deze begrotingswijziging is de zienswijzeprocedure niet toegepast. De omvangrijkste wijziging hierin
betreft de financieringsstroom GHOR. Dit aspect is door de gewijzigde gemeenschappelijke regeling en de
eerder vastgestelde begrotingswijziging al nadrukkelijk door gemeenten van een zienswijze voorzien. Dit
laatste geldt ook voor de regionalisering van het Veiligheidshuis. De overige mutaties leiden niet tot
verhoging van de inwonerbijdragen.

6. Financiële consequenties
De financiële consequenties zijn aangegeven onder punt 3 sub a t.m. g.

7. Implementatie en communicatie
15 april 2015
25 juni 2015

DB instemming met begrotingswijziging BW 2015-01
AB vaststelling begrotingswijziging BW 2015-01

8. Bijlagen
Er is 1 bijlage, te weten de begrotingswijziging 2015-01.

9. Historie besluitvorming
Besluiten van het Algemeen Bestuur:
19 februari 2015
AB 2a Vaststelling van de begrotingsuitgangspunten 2016
13 november 2014
AB B3 Vaststelling van de tweede begrotingswijziging 2014
26 juni 2014
AB B4 Vaststelling van de programmabegroting 2015
26 juni 2014
AB B1 Vaststelling van de jaarrekening 2013
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Bijlage I Begrotingswijziging 2015-01, 2 april 2015

Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden
gelezen het besluit van het Dagelijks Bestuur tot wijziging van de productenramingen voor het dienstjaar 2015 en het voorstel tot wijziging van de
programmabegroting voor het dienstjaar 2015, d.d. 12 maart 2015;
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;
B E SL U IT :
de begroting van lasten en baten voor het dienstjaar 2015 als volgt te wijzigen:

LASTEN
Programma Brandweer
Lasten programma Brandweer via reserves
Project Ademlucht
Professionalisering Informatiemanagement hoofdstructuur

Primit. BGR 2015

200.000
65.000
1.433.754

Programma GHOR
DVO
Huisvesting ICT
Overige lasten
Lasten programma GHOR via reserves
Project OvDG

2.094.102

353.578

Programma Oranje Kolom
Geen wijziging

629.172

BATEN

1.433.754

-48.000

0

180.000

533.578
629.172

57.353.852

-1.649.102

55.704.750

Primit. BGR 2015

Begr.Wijz.
2015-01

Bedrag na Begr.
wijz. 2015-01 Toel.

1.407.257
-1.407.257

52.061.584

52.061.584

Programma GMK
Geen wijziging

1.433.754

Programma GHOR
BDUR GHOR
Inwonersbijdrage GHOR

2.046.102

Programma Veiligheidsbureau
Inwonersbijdrage i.v.m. Veiligheidshuis

353.578

Programma Oranje Kolom
Geen wijziging

481.797

totaal
Saldo voor resultaatbestemming
Mutatie reserves
Saldo na resultaatbestemming

53.108.246

-1.981.102
-41.000
-24.000

Programma Veiligheidsbureau
Veiligheidshuis

Programma Brandweer
BDUR BHM
Inwonersbijdrage BHM

Bedrag na Begr.
wijz. 2015-01 Toel.

52.843.246

Programma GMK
Geen wijziging

totaal

2015
Begr.Wijz.
2015-01

56.376.815
977.037
-977.037
0

*) Mutaties in reserves:
Reserve GHOR, c orrectie i.v.m. uitvlechting GHOR
Reserve Versnelde Organisatieopbouw, onttrekking i.v.m. project ademlucht
Reserve Multiteam/LCMS, Professionalisering Informatiemanagement hoofdstructuur

1.433.754

-1.407.257
-638.845

0

180.000

533.578
481.797

-1.866.102
217.000
-217.000
0

54.510.713
1.194.037
-1.194.037
0

*)

48.000
-200.000
-65.000
-217.000

Toelichting: In de kolom 'Begr. Wijz. 2015-01' betreft een + een vermeerdering, een - een vermindering.
Ter kennisneming ingezonden aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, d.d. 3 april 2015
Aldus vastgesteld door het Algemeen Bestuur in de openbare vergadering van 2 april 2015,
de secretaris,

de voorzitter,
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B.3

1. Samenvatting voorstel
Ter voorbereiding op en ondersteuning van de uitvoering van de accountantscontrole dient het
Algemeen Bestuur jaarlijks een aantal zaken in een controleprotocol te regelen. Object van controle is
nu de jaarrekening 2015 en daarmede tevens het financieel beheer over het jaar 2015 zoals
uitgeoefend door of namens het Dagelijks Bestuur. Conform bestendige gedragslijn treft u aan een
voorstel om het Controleprotocol 2015 vast te stellen.

2. Algemeen
Onderwerp:

Vaststellen Controleprotocol
2015 VRHM

Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:

Algemeen Bestuur

Afgestemd met:
Datum

VRHM
PCK
Anne Kraak
VRHM/DT
25 juni 2015

B.3

Bijlage(n):

-1-

Portefeuille:

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

Status:

Besluitvormend

Vervolgtraject
besluitvorming:

Opgesteld door:

Datum:

3. Besluit
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. het Controleprotocol 2015 vast te stellen.

4. 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 jaarlijks een aantal zaken in een controleprotocol te regelen. Object van controle is
nu de jaarrekening 2015 en daarmede tevens het financieel beheer over het jaar 2015 zoals
uitgeoefend door of namens het Dagelijks Bestuur. Conform bestendige gedragslijn treft u aan een
voorstel om het Controleprotocol 2015 vast te stellen.
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 en interne wetgeving
In het voorliggende ontwerp is de algemene bestendige gedragslijn met voorgaande jaren gevolgd.
Ten opzichte van voorgaande jaren zijn daarentegen de volgende mutaties aangebracht:
a. Gevolgen wijziging financieringsstroom GHOR
Nu het programma GHOR geen onderdeel meer uitmaakt van de programmabegroting VRHM is
een toets door de accountant op de externe en interne GHOR-regelgeving in de jaarstukken 2015
VRHM niet meer aan de orde. Daarom zijn ten opzichte van voorgaande protocollen verwijderd:
1. Wet Publieke Gezondheid
2. Wet Toelating Zorginstellingen
3. Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg
4. Kwaliteitswet zorginstellingen
5. Dienstverleningsovereenkomst GHOR.
b. Externe regelgeving
Toegevoegd is onder de externe wetgeving de Aanbestedingswet 2012. De aanbestedingswet is
een aanvulling op het EU-raamwerk.
Per 1 juli 2014 moeten alle bestuursorganen voldoen aan de Wet Markt en Overheid. Deze wet
bevat gedragsregels voor bestuursorganen die zich op de markt begeven als aanbieder van
diensten of producten. Met deze gedragsregels worden eventuele oneigenlijke voordelen
weggenomen die de overheid of overheidsbedrijven hebben ten opzichte van particulieren.
De VRHM treedt als overheid op, maar het is denkbaar dat bepaalde activiteiten marktgericht zijn
zoals het geven van cursussen en opleidingen of het verrichten van bepaalde diensten.
Gezien het belang van naleving van de wettelijke eisen is het voorstel dat het Algemeen Bestuur
de accountant opdraagt om die naleving op rechtmatigheid te controleren.
c. Interne regelgeving
In verband met het feit dat de werking van het sociaal plan Veiligheidsregio Hollands Midden is
beëindigd, is deze interne regeling voor 2015 niet meer van toepassing en derhalve verwijderd. Op
15 april jongstleden is het Sociaal Statuut ondertekend. Dit kan in 2016 deel uitmaken van de
interne regelgeving.
Toegevoegd is het protocol personeelsverenigingen. De personeelsverenigingen zijn in formele
zin privaatrechtelijke organisaties die zich dienstbaar maken voor de Brand Hollands Midden. De
declaraties door en de uitgekeerde vergoedingen aan de personeelsverenigingen kunnen hierdoor
nu ook formeel door de accountant op rechtmatigheid worden getoetst.
Dit laatste geldt ook voor het besluit van het Algemeen Bestuur om een bijdrage te leveren aan de
Stichting Historisch Brandweermaterieel Hollands Midden. Ook in dit geval is er in formele zin
sprake van een derde.

5. Kader
Wettelijk kader wordt gevormd door de Gemeentewet en de Controleverordening Veiligheidsregio
Hollands Midden.

6. Consequenties
Met de vaststelling van dit controleprotocol wordt aan de vereiste formaliteiten voldaan.
De accountant betrekt het Controleprotocol 2015 in de controle op de jaarstukken 2015.
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7. Aandachtspunten / risico’s
Ontwikkelingen externe regelgeving
Eerder is besloten dat de zogenoemde blauwe en witte meldkamer niet meer in de programmabegroting worden opgenomen. De daarvoor geldende regelgeving is vorig jaar al verwijderd uit het
controleprotocol. Met de organisatie van de landelijke meldkamer treden te zijner tijd wijzigingen op in
het huidige programma en de daarvoor na te leven regelgeving. Dit komt zeker in een volgend
protocol aan de orde.
Op 26 mei jongstleden is het wetsvoorstel Wet modernisering vennootschapsplicht bij
overheidsondernemingen (Kamerstukken 34003) door de Eerste Kamer aangenomen. Het doel van
de wet is, onder druk van de Europese Commissie, het scheppen van een gelijk speelveld tussen
overheidsondernemingen en private ondernemingen. De wet introduceert een belastingplicht voor
overheidsondernemingen. Het is de bedoeling dat overheden die winst of structurele overschotten
behalen met activiteiten die concurreren met ‘de markt’, vennootschapsbelasting gaan betalen.
Ontwikkelingen interne regelgeving
Met het oog op de nieuwe planperiode is het voornemen om in 2016 het financieel instrumentarium te
evalueren en voor de jaren 2016-2019 een voorstel te doen om te komen tot een volwaardig en
geïntegreerd pakket van regelingen. In dat nieuwe kader wordt aandacht besteed aan:
•
het integreren van de Financiële verordening, de Controleverordening, het Controleprotocol en
het Treasurystatuut) in één Financieel Statuut;
•
het evalueren van de waarderingsgrondslagen waarbij wordt beoordeeld of de economische
afschrijvingstermijnen zoals opgenomen in de Financiële verordening met het oog op de
technische levensduur van de goederen aangepast moeten worden
•
het opzetten van een fraude-omgevingsanalyse in het licht van de op te stellen Nota
Risicomanagement;
•
het inbedden van een aan het eind van 2015 door de directeur vast te stellen mandaat- en
delegatiebesluit waarmee wordt beoogd duidelijkheid te verschaffen wie de VRHM jegens
derden mag binden;
•
het opzetten van een geïntegreerde Planning & Controlcyclus voor de VRHM;
•
het opnieuw beoordelen of de goedkeurings- en rapporteringstoleranties, gezien de
organisatiegrootte, kunnen worden verruimd en dat minder gedetailleerd behoeft te worden
gerapporteerd.
Met het nieuwe Financieel Statuut en de in november 2015 door het Algemeen Bestuur te
behandelen Nota Risicomanagement en de Nota Reserves 2016-2019 wordt een nieuw financieel
kader neergezet voor de komende planperiode.
Uit een oogpunt van consistentie zijn de goedkeurings- en rapporteringstoleranties, zoals over de
jaren 2011-2014 toegepast, nog voor het controlejaar 2015 gehandhaafd.
Start aanbestedingstraject accountant 2016-2019
Aan het eind van 2015/begin 2016 start een nieuw aanbestedingstraject en wordt de bestuurlijke
inbreng in een selectiecommissie gevraagd voor het selecteren van een accountant voor de
controlejaren 2016-2019. Hiervoor ontvangt u te zijner tijd een afzonderlijk voorstel.

8. Implementatie en communicatie
Na vaststelling wordt het besluit ingezonden aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland en wordt het
verstrekt aan de accountant.

3
Agendapunt B.3 AB VRHM 25 juni 2015

9. Bijlagen
Er is 1 bijlage: ontwerp-besluit Controleprotocol 2015 Veiligheidsregio Hollands Midden, inclusief
toelichting.

10. Historie besluitvorming
De Controleverordening Veiligheidsregio Hollands Midden is door het Algemeen Bestuur vastgesteld
op 10 februari 2011.
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B.3 bijlage

Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden;

Overwegende dat voor het dienstjaar 2015 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. 5 juni 2015, nummer B4;
gelet op het bepaalde in de Controleverordening Veiligheidsregio Hollands Midden;

b e s l u i t:

vast te stellen het volgende
Controleprotocol 2015 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 2015;
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 2015 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;
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.
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Artikel 3. Goedkeurings- en rapporteringstoleranties
Voor het controlejaar worden onderstaande toleranties gehanteerd:
Goedkeurings- en
rapporteringstolerantie

Goedkeurend

Beperking

Afkeurend

>1%<3%

Oordeelonthouding
-

Fouten in de jaarrekening
(% lasten)

≤ 1%

Onzekerheden in de controle
(% lasten)

≤ 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 op de Veiligheidsregio Hollands Midden van toepassing
zijnde bepalingen van 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
h. Besluit rijksbijdrage bijstands- en bestrijdingskosten
i. Politiewet 2012
j. Wet financiering decentrale overheden, de Uitvoeringsregeling financiering decentrale
overheden, de Regeling ‘RUDDO’ en de Wet Houdbare Overheidsfinanciën
k. Raamwerk EU-voorschriften aanbesteden
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l. Aanbestedingswet 2012
m. Wet Markt en Overheid
n. Ambtenarenwet
o. Fiscale wetgeving
p. Sociale verzekeringswetten
q. CAR/UWO
r. Pensioenwetgeving
5. De accountant toetst de naleving van genoemde 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 2015 Veiligheidsregio Hollands Midden
f. Integrale Beheerovereenkomst Gemeenschappelijke Meldkamer Hollands Midden
g. Treasurystatuut Veiligheidsregio Hollands Midden
h. Kasinstructie Veiligheidsregio Hollands Midden
i. Inkoopvoorwaarden Veiligheidsregio Hollands Midden
j. Uitvoeringsregeling Arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio Hollands Midden
k. Protocol personeelsverenigingen
l. Besluit Algemeen Bestuur tot het verlenen van een bijdrage aan de Stichting Historisch
Brandweermaterieel 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;
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.
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Artikel 6. Slotbepalingen
1. Dit besluit treedt met terugwerkende kracht in vanaf 1 januari 2015 en kan worden aangehaald
als “Controleprotocol 2015 Veiligheidsregio Hollands Midden”.
Aldus besloten in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio
Hollands Midden op 25 juni 2015.
de secretaris,
de voorzitter,

H.E.N.A. Meijer

drs. H.J.J. Lenferink
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KORTE TOELICHTING
CONTROLEPROTOCOL 2015 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:

Goedkeuringstolerantie
Fouten in de jaarrekening (% lasten)
Onzekerheden in de controle (% lasten)

Strekking accountantsverklaring:
Goedkeurend Beperking
Oordeelonthouding
≤ 1%
>1%<3%
≤ 3%
>3%<10%
≥ 10%

Afkeurend
≥ 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.
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.
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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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%
≤ 3%

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

Oordeelonthouding
≥ 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 accountantscontrole
2
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.
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.
2

Staatsblad 2002, 68
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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 wet- en
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.
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.
In het kader van het opstellen en vaststellen van een Nota Risicomanagement wordt een fraude- en
omgevingsanalyse opgesteld. In dat kader zal onder andere aandacht worden besteed aan aspecten
als interne integriteit, het gebruik van dienstmiddelen en internet alsmede aan regelgeving met
betrekking tot declaraties en bescherming persoonsgegevens.
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B.4

1. Samenvatting voorstel
Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd de ontwerp-Programmabegroting 2016 en de
Meerjarenramingen 2017-2019 van de Veiligheidsregio Hollands Midden vast te stellen.
Vóór de vergadering van het Algemeen Bestuur van 25 juni a.s. wordt een overzicht verstuurd
van alle ontvangen zienswijzen en de reactie hierop van het Dagelijks Bestuur.
De ontwerp-Programmabegroting 2016 is de uitwerking van de door het Bestuur vastgestelde
begrotingsuitgangspunten voor 2016.

2. Algemeen
Onderwerp:

Ontwerpprogrammabegroting 2016
en meerjarenramingen 20172019 VRHM

Opgesteld door:

E.H. Breider
Concerncontroller

Afgestemd met:

Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:

Algemeen Bestuur

Datum

Dagelijks Bestuur
Portefeuillehouder
Middelen
Veiligheidsdirectie
25 juni 2015

B.4

Bijlage(n):

-1-

Portefeuille:

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

Status:

Besluitvormend

Datum:

-

Vervolgtraject
besluitvorming:

3. Besluit
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. de ontwerp-programmabegroting 2016 en de meerjarenramingen 2017 tot en met 2019 vast te
stellen;
a. de lasten en baten voor het jaar 2016 vast te stellen voor de programma’s vóór
resultaatbestemming 2014 volgens de bedragen zoals opgenomen in het vaststellingsbesluit;
b. akkoord te gaan met de in het vaststellingsbesluit opgenomen voorgenomen mutaties in de
reserves;
c. de in de programmabegroting 2016 opgenomen paragrafen vast te stellen;
d. kennis te nemen van de meerjarenramingen 2017-2019;
e. kennis te nemen van de in de ontwerp-programmabegroting 2016 vermelde risico’s;
f. de voorgenomen kredieten voor de investeringen beschikbaar te stellen en machtiging te
verlenen tot het aantrekken van de benodigde financiering voor gedekte vervangingsinvesteringen.

4. Toelichting op het besluit
In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 19 februari jl. zijn de begrotingsuitgangspunten
2016 vastgesteld. Deze uitgangspunten zijn verder uitgewerkt in de voorliggende ontwerpprogrammabegroting 2016 VRHM.

5. 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 2016 vormen het kader
voor de uitwerking in deze ontwerp-programmabegroting 2016.

6. Consequenties
Financieel:
De financiële consequenties zijn voor de gemeenten in afzonderlijke bijlagen met berekening van de
gemeentelijke bijdragen per programma en in totaal in beeld gebracht.

7. Aandachtspunten / risico’s
In de ontwerp-programmabegroting 2016 wordt uitvoering gegeven aan de verwerking van de door
het Algemeen Bestuur op 19 februari 2015 vastgestelde uitgangspunten voor de opstelling van de
begroting.
De begroting kent na de wijziging van de financieringsstroom GHOR vier programma’s: Brandweer,
Gemeenschappelijke Meldkamer, Veiligheidsbureau en de Oranje Kolom.
De ontwerp-programmabegroting 2016 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 indexering van de gemeentelijke bijdragen is conform de
Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen begrotingen 2016 - 2019 toegepast. De
indexering voor 2016 komt uit op 0,59% (inclusief nacalculatie indexering van 2015). In de Financiële
kaderstelling gemeenschappelijke regelingen begrotingen 2016 - 2019 wordt een nadere taakstelling
voor 2016 voorgesteld van 0,34% ten opzichte van 2015. In de programma begroting 2015 van de
VRHM heeft het Dagelijks Bestuur al aangegeven van mening te zijn dat, gezien de beperkte omvang
van de formatie van het Veiligheidsbureau en het Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing, invulling
van verdere bezuinigingstaakstellingen op de organisatiekosten en uitgaven niet verder verantwoord
te vinden. Omdat daarmee de schaal waarop het Veiligheidsbureau en het Bureau Gemeentelijke
Crisisbeheersing hun activiteiten kunnen vervullen te klein wordt om deze nog efficiënt en effectief uit
te kunnen voeren.
Tijdens de bespreking van de resultaatbestemming 2013 in het Dagelijks Bestuur van 12 juni 2014 is
overwogen om een deel van het positieve resultaat ter grootte van € 450.000 toe te voegen aan de
reserve Oranje Kolom. Deze reserve was in 2013 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
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kwaliteitsverbetering tot en 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 Dagelijks Bestuur 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 met € 158.200.
Op landelijk niveau is besloten om de regionale meldkamers samen te brengen in een Landelijke
Meldkamerorganisatie (LMO) onder aansturing van de minister voor Veiligheid en Justitie.
Vooruitlopend daarop is de meldkamer Hollands Midden op 27 mei 2014 samengevoegd met de
meldkamer Haaglanden in het gebouw “De Yp”. Door de samenvoeging zijn er jaarlijkse structurele
besparingen geïdentificeerd die zijn verdisconteerd in de gemeentelijke bijdragen. Hiermee is in totaal
€ 98.000 gemoeid.
In de risicoparagraaf van de ontwerp-programmabegroting 2016 worden de risico’s beschreven,
waarbij met name het risico van frictie- en desintegratiekosten van de GMK wordt onderkend.

8. Implementatie en communicatie
15 april 2015
16 april 2015
09 juni 2015
25 juni 2015

DB instemming met ontwerp-programmabegroting 2016
Ter zienswijze versturen aan gemeenteraden
Deadline termijn zienswijze gemeenteraden
AB vaststelling programmabegroting 2016

Ingevolge het bepaalde in de gemeenschappelijke regeling is de ontwerp-programmabegroting
aangeboden aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten, zodat zij gebruik kunnen
maken van het recht om hun zienswijze kenbaar te maken. Onder voorbehoud van besluitvorming in
het Dagelijks Bestuur is de ontwerp-programmabegroting 2016 voordien aan de hoofden financiën
gestuurd om hen voldoende tijd te bieden hun bestuurders/burgemeesters te adviseren.
Verzending van de ontwerp-programmabegroting 2016 aan de gemeenteraden was 16 april jl.
Vóór de vergadering van het Algemeen Bestuur wordt een overzicht verstuurd van alle ontvangen
zienswijzen en de reactie hierop van het Dagelijks Bestuur.

9. Bijlagen
-

Ontwerp-programmabegroting 2016 Veiligheidsregio Hollands Midden, inclusief de
Meerjarenraming 2017-2019.

10. Historie besluitvorming
15 april 2015
30 maart 2015
19 februari 2015
29 januari 2015

DB instemming ontwerp-Programmabegroting 2016
VD aanbieding ontwerp-Programmabegroting 2016
AB vaststelling begrotingsuitgangspunten 2016
DB instemming begrotingsuitgangspunten 2016
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B.4 bijlage
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Aanbieding
Aanbieding ontwerp-programmabegroting 2016 van de Veiligheidsregio Hollands Midden
Hierbij bieden wij u de ontwerp-programmabegroting 2016 en de meerjarenramingen 2017 tot en met 2019
van de Veiligheidsregio Hollands Midden aan. Deze begroting wordt geagendeerd voor de openbare
vergadering van het AB van 25 juni 2015. 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 ontwerpprogrammabegroting 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 2016
In de ontwerp-programmabegroting 2016 wordt uitvoering gegeven aan de verwerking van de door het AB
op 19 februari 2015 vastgestelde uitgangspunten voor de opstelling van de begroting.
De begroting kent na de wijziging van de financieringsstroom GHOR vier programma’s: Brandweer,
Gemeenschappelijke Meldkamer, Veiligheidsbureau en de Oranje Kolom.
Wijziging van de financieringsstroom GHOR
Aanleiding van deze wijziging is het besluit van 5 september 2013 in het DB 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. Het voordeel hiervan is, dat geen
BTW meer hoeft te worden betaald (door het beëindigen van de dienstverleningsovereenkomst). Dit
voordeel wordt gedeeltelijk door het bestuur aangewend voor invulling van de bezuinigingstaakstelling van
€ 120.000 op het programma GHOR. Het resterende surplus wordt vanaf 2015 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.
Financiële kaderstelling 2016
De indexering van de gemeentelijke bijdragen is conform de Financiële kaderstelling gemeenschappelijke
regelingen begrotingen 2016-2019 toegepast. De indexering voor 2016 komt daarmee uit op 0,59%
(inclusief nacalculatie indexering van 2015).
Bij de totstandkoming van de Brandweer Hollands Midden 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). In totaal betekende het toegroeien naar de nieuwe norm een
bezuiniging van 16,6%. Grafisch ziet e.e.a. er als volgt uit:
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In het AB van 13 november 2014 is de Kadernota Bezuinigingsprogramma Meer-Anders-Minder (MAM)
vastgesteld, evenals de daarin opgenomen bezuinigingsvoorstellen om te komen tot het Cebeonkostenniveau in 2018 voor de uitvoering van de brandweerzorg in Hollands Midden. De bezuinigingen
zullen worden gerealiseerd door:
heroverwegen formatie- en functieplan;
herijken materieel- en personeelssterkte op basis van brandrisicoprofiel;
herijken takenpakket Risicobeheersing;
herijken werkprocessen vakbekwaam worden en vakbekwaam blijven.
Het bovenstaande laat onverlet dat als uit de realisatie van 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 verdere besluitvorming door
het bestuur van de Veiligheidsregio.
Voor de programma’s Veiligheidsbureau en Oranje kolom zijn de financiële kaderstellingen
gemeenschappelijke regelingen vanaf 2012 toegepast. Deze taakstelling bedroeg voor 2012 -5% en vanaf
2013 structureel -10%. In 2014 is een aanvullende bezuinigingstaakstelling door toepassing van de nullijn
van -1,54% toegepast. De taakstelling voor 2015 bedraagt 5,31% ten opzichte van 2014. In de Financiële
kaderstelling gemeenschappelijke regelingen begrotingen 2016-2019 wordt een nadere taakstelling voor
2016 voorgesteld van 0,34% ten opzichte van 2015. In de programmabegroting 2015 van de VRHM heeft
het DB al aangegeven van mening te zijn, gezien de beperkte omvang van de formatie van het
Veiligheidsbureau en het Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing, invulling van verdere
bezuinigingstaakstellingen op de organisatiekosten en -uitgaven niet verantwoord te vinden, omdat
daarmee de schaal waarop het Veiligheidsbureau en het Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing hun
activiteiten kunnen vervullen te klein wordt om deze nog efficiënt en effectief uit te kunnen voeren.
Aan het programma Veiligheidsbureau is een bedrag van € 180.000 toegevoegd voor de regionalisering
van het Veiligheidshuis. De kosten worden naar rato van het aantal inwoners van de gemeenten
omgeslagen.
Tijdens de bespreking van de resultaatbestemming 2013 in het DB van 12 juni 2014 is overwogen om een
deel van het positieve resultaat ter grootte van € 450.000 toe te voegen aan de reserve Versterking Oranje
Kolom. Deze reserve was in 2013 gevormd ten behoeve van de dekking van de kwaliteitsverbetering van
de Oranjekolom (de processen bevolkingszorg, waaronder begrepen de professionalisering van de
crisiscommunicatie).
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De huidige reservering dekt de kosten van deze kwaliteitsverbetering tot en 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 met € 158.200.
Op landelijk niveau is besloten om de regionale meldkamers samen te brengen in een Landelijke
Meldkamerorganisatie (LMO) onder aansturing van de minister voor Veiligheid en Justitie. Vooruitlopend
daarop is de meldkamer Hollands Midden op 27 mei 2014 samengevoegd met de meldkamer Haaglanden
in het gebouw “De Yp”. Door de samenvoeging zijn er jaarlijkse structurele besparingen geïdentificeerd die
zijn verdisconteerd in de gemeentelijke bijdragen. Hiermee is in totaal € 98.000 gemoeid.
Behoudens de uitvoering en het beheer van de begroting zelf zijn er de volgende bestuurlijke
aandachtspunten voor de komende maanden:
•
vaststelling van het Beleidsplan 2016-2019, de Nota Risicomanagement en de Nota Reserves
2016-2019 in de vergadering van het AB van november 2015;
•
het nemen van een bestuursbesluit ten aanzien van de incasso gemeentelijke bijdragen.
Deze punten worden in deze ontwerp-programmabegroting nader toegelicht,
Leiden, 15 april 2015,

Namens het DB 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 (gewijzigd 2014). Op 1 januari
2006 is de gemeenschappelijke regeling VRHM in werking getreden.
Het openbaar lichaam bezit rechtspersoonlijkheid en is gevestigd te Leiden. De stemverhouding binnen het
AB en de bijdrage van de 19 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;
•
Instellen en in stand houden van een GHOR;
•
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;
•
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 2016 VRHM
De VRHM is gehouden zijn ontwerp-programmabegroting op te stellen volgens het Besluit Begroting en
Verantwoording provincies en gemeenten. De ontwerp-programmabegroting 2016 kent een beleids- en een
financiële begroting en bevat een bijlagendeel.
De beleidsbegroting bestaat uit een hoofdstuk voor de beleids- en begrotingsuitgangspunten 2016, de
programmaplan-overstijgende vraagstukken, het programmaplan met de vier programma’s Brandweer,
Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK), 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
1
(in meerjarig perspectief) begroot en verantwoord naar lasten en baten, in totaliteit en per programma.
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;
1

Wijziging BBV, Staatsblad 2013, nr. 141.
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•
•
•
•

De totale begroting van de VRHM 2016 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 2016-2019 opgenomen, gespecificeerd per
gemeente per programma.
Referentiekaders
In de ontwerp-programmabegroting 2016 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;
•
De Brief van 31 oktober 2014 van wethouder Strijk namens het Bestuurlijk Overleg Financiële
Kaderstelling gemeenschappelijke regelingen van gemeenten in de regio Hollands Midden (de
‘Commissie Strijk’) vormt het ‘financieel kader’ voor de ontwerp-programmabegroting 2016;
•
In de ontwerp-programmabegroting 2016 zijn de ramingen 2015 na begrotingswijzigingen
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 2016 zijn de door het College van
Gedeputeerde Staten aangegeven criteria voor de bepaling van het toezichtregime in acht
genomen;
•
De begrotingsuitgangspunten 2016, vastgesteld door het AB in de openbare vergadering van 19
februari 2015, vormen de basis voor de ontwerp-programmabegroting 2016;
•
De gemeenteraden van de deelnemende gemeenten worden in de gelegenheid gesteld hun
zienswijze op deze ontwerp-programmabegroting te geven;
•
Omwille van de leesbaarheid van de ontwerp-programmabegroting is hett aantal voetnoten
zoveel mogelijk beperkt en is in de bijlage de historie vermeld van enkele relevante data, zoals
eerdergenomen bestuursbesluiten.
Gehanteerde afkortingen
Waar in het vervolg de afkorting VRHM wordt gebruikt, staat deze voor de (Gemeenschappelijke Regeling)
Veiligheidsregio Hollands Midden. In het vervolg worden AB en DB afgekort tot AB respectievelijk DB. Het
Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten wordt afgekort tot Besluit BBV. Waar de
minister of het ministerie van VenJ wordt vermeld, wordt, de minister of het ministerie van Veiligheid en
Justitie bedoeld.
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1.

Beleids- en begrotingsuitgangspunten 2016

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.
2

Bron: Beleidsplan 2012-2015 VRHM.
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Dit vraagt een gemeenschappelijk beeld van de risico’s. 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 Regionaal Beleidsplan 2012-2015 zijn beleidsprioriteiten vastgesteld. In het Regionaal Risicoprofiel
zijn de potentiële risico’s in Hollands Midden geduid. In het Regionaal Crisisplan 2012-2015 is
aangegeven op welke wijze de processen en hoofdstructuur zijn ingericht en georganiseerd. Voor de jaren
2016-2019 moeten nieuwe plannen voorbereid worden.
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 door middel van de bestuursrapportages
bewaakt.
1.2

Relevante beleidsontwikkelingen 2016

Evenals bij de programmabegroting 2015 wordt de komende programmabegroting voor het dienstjaar 2016
gespiegeld aan de maatschappelijke en bestuurlijke ontwikkelingen. Ook in 2016 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 2016 en de meerjarenramingen 2017–2019 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 liggen in het eigen werkgebied of in de ontwikkeling van de
eigen interne organisatie. In de programmabegroting 2016 wordt ingegaan op de relevante
beleidsontwikkelingen. Bij het opstellen van deze begrotingsuitgangspunten voor het jaar 2016 bevindt
Nederland zich in omstandigheden die de burger direct raken in fysieke, emotionele of financiële zin: de
vogelgriep, ebola, geweld en misdrijven, nieuwe regels voor de jeugd- en ouderenzorg, ingrepen van
overheidswege in inkomen of pensioen.
Het opstellen van de begrotingsuitgangspunten heeft in deze optiek bijna iets weg van een troonrede of
een State of the Union waarin de uitvoerende macht zijn maatregelen afkondigt voor het komende
begrotingsjaar. Welke specifieke ontwikkelingen onderkent de VRHM in haar veiligheidsdomein? De VRHM
benoemt er in dit kader zes:
1.2.1

Samenwerking in het veiligheidsdomein

De verantwoordelijkheden in het veiligheidsdomein liggen op verschillende niveau’s. In de Wet
veiligheidsregio’s zijn taken toebedeeld aan de minister van VenJ, aan de veiligheidsregio’s of hun
besturen en aan de gemeenten (de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders of de
burgemeesters). In een veiligheidsregio wordt voorts samengewerkt met de zogenoemde partners in de
crisiscommunicatie. Elk orgaan heeft een eigenstandige rol en verantwoordelijkheid. Samenwerking lijkt
bijna een vanzelfsprekendheid als het gaat om de veiligheid van burgers, bedrijven en hulpverleners. De
vraag is echter op welke thema’s en op welke niveau’s de optimale samenwerking kan worden
bewerkstelligd.
Welke thema’s zouden landelijk moeten worden aangepakt, welke interregionaal, welke regionaal of
misschien lokaal? Wat doe je bijvoorbeeld in samenwerking met de ‘buurregio’s’, aangrenzende regio’s of
met z’n allen?
Zoeken we allen niet ergens naar dezelfde oplossing voor hetzelfde probleem? Op welke (deel)terreinen
kunnen we elkaar versterken, gezamenlijk leren en oefenen, elkaar ondersteunen in materiële zin? Waarin
zijn we collectief, delen we voor- en nadelen met elkaar? Waarin vinden we dat we elk een eigen
marsroute moeten kunnen maken?
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Binnen en buiten de Wet gemeenschappelijke regelingen moeten diverse vormen van vrijwillige
samenwerking te maken zijn, enkel en alleen met het oog op het treffen van veiligheidsvoorzieningen voor
de inwoners op een bepaalde schaal tegen een afgewogen risico en een aanvaardbare prijs. Deze
3
discussie zal mede naar aanleiding van het onderzoeksrapport van de Algemene Rekenkamer in het
komend jaar worden gevoerd.
Een stimulans in deze discussie vinden we al in de vastgestelde Strategische agenda Versterking
4
Veiligheidsregio’s 2014-2016 van het Veiligheidsberaad. In deze agenda heeft het samenwerkingsorgaan,
waarin de voorzitters van alle veiligheidsregio’s zijn vertegenwoordigd, zijn prioriteiten opgenomen met als
doel een (fysiek) veiliger Nederland door samen te werken aan onder andere verdere versterking van
bevolkingszorg en waterveiligheid. De volgende doelstellingen voert het Veiligheidsberaad samen met het
ministerie uit: Water en evacuatie, Continuïteit van de samenleving alsmede Versterking risico- en
crisisbeheersing bij stralingsincidenten. De doelstellingen Kwaliteit en vergelijkbaarheid, Versterking
bevolkingszorg en Versterking samenwerking veiligheidsregio’s en Defensie worden samen met de
veiligheidsregio’s uitgevoerd.
Voor de zes thema’s zijn projectgroepen ingericht en de concept-projectplannen zijn gereed. De conceptversies zijn geschikt om de managementraden intensief te kunnen consulteren en te verrijken met kennis
en kunde van de professionals uit de veiligheidsregio’s, de rijksoverheid en de samenwerkings- en
crisispartners. Behalve in de verfijning van de projectplannen wordt de komende tijd ook geïnvesteerd in
het aanbrengen van samenhang tussen de projecten, zowel op de inhoud als op het proces en in de
planning. De definitieve plannen worden vervolgens aan het Veiligheidsberaad ter vaststelling aangeboden
en de gezamenlijke thema’s ook aan de minister van VenJ.
Het Veiligheidsberaad besloot op 28 november 2014 dat de definitieve plannen in maart voorliggen voor
besluitvorming, zodat de regio’s de plannen kunnen bespreken met hun regionale besturen. Voor wat
betreft de bijdragen per regio en de kosten wordt opgemerkt dat deze pas in maart 2015 bekend zullen zijn.
Omdat het effect dus bij het opstellen van deze begrotingsuitgangspunten nog niet financieel kan worden
gemaakt, past een opmerking in het kader van de risicoparagraaf.
Overigens heeft de minister in het kader van de prioriteitstelling Continuïteit van de samenleving aan de
5
Tweede Kamer gerapporteerd over de convenanten tussen drinkwaterbedrijven en veiligheidsregio’s .
1.2.2

De invulling van de Cebeon-route voor de brandweer in Hollands Midden

Het AB heeft een belangrijk besluit genomen met betrekking tot de invulling van de Cebeon-route voor de
brandweer in Hollands Midden. Het programma Meer-Anders-Minder wordt de komende periode uitgewerkt
en verfijnd. In het kader van de specifieke begrotingsuitgangspunten wordt bijzondere aandacht besteed
aan de effecten van de gewijzigde financieringsstromen van de GHOR en de herijking van het
gemeentefonds.
1.2.3

De beleidsontwikkelingen in de Oranje Kolom voor Hollands Midden

6

Het Veiligheidsberaad heeft op 16 mei 2014 het rapport Bevolkingszorg op orde 2.0 - eigentijdse
bevolkingszorg, volgens afspraak vastgesteld. Het rapport bevestigt de nieuwe visie op bevolkingszorg. De
daaraan gekoppelde indicatieve prestatie-eisen zijn nader toegelicht en voor crisiscommunicatie en
herstelzorg aangescherpt. De visie en indicatieve prestatie-eisen gelden als hét kader voor bevolkingszorg.
Bevolkingszorg op orde 2.0 geeft invulling aan een meer realistische zorg voor de bevolking tijdens en na
een ramp of crisis, waarbij wordt uitgegaan van zelfredzaamheid van een groot deel van de betrokkenen.
3

‘Zicht overheden op beschermen burgers en bedrijven’ , d.d. 18 november 2014.
Vastgesteld op 16 mei 2014 door het Veiligheidsberaad, zie informatienotitie ABB van 26 juni 2014, agendapunt A7.
Brief van de minister van VenJ, d.d. 21 november 2014, kenmerk 587197.
6
DBB van 17 oktober 2013.
4
5
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De visie bestaat uit vier elementen:
1.
de samenleving neemt haar verantwoordelijkheid;
2.
de gemeenten en veiligheidsregio's hebben bij wet een zorgtaak voor alle bewoners in hun
verzorgingsgebied;
3.
burgerhulp wordt bestuurlijk geaccepteerd;
4.
de gemeente en hulpverleningsdiensten bereiden zich voor op 'redelijkerwijs te verwachten'
crises.
De visie geeft aan wat adequate bevolkingszorg is en wat gemeenten moeten regelen. Hoe dit
georganiseerd wordt, is aan de veiligheidsregio's en gemeenten zelf. Hiervoor zijn een aantal prestatieeisen opgesteld. Deze eisen zijn onderverdeeld in de volgende categorieën:
1
crisiscommunicatie: het communiceren met de bevolking waarbij wordt aangesloten bij de
(informatie)behoefte van de samenleving;
2
acute bevolkingszorg: de bevolkingszorg die - naast de spoedeisende zorg - door de
professionele hulpverleners ter plaatse meteen geleverd moet worden. Deze bestaat uit: a.
opvang en verzorging en b. het informeren van verwanten;
3
herstelzorg: na de acute fase van een crisis is zorg nodig om terugkeer naar de 'reguliere' situatie
te ondersteunen.
Voor de Oranje Kolom is het vervolg op en de effecten van het (landelijke) traject ‘Bevolkingszorg op orde
2.0’ een belangrijke ontwikkeling. Samen met de uitkomsten van de scan en de discussie over het
normenkader zal deze ontwikkeling voor de gemeenten in Hollands Midden worden uitgewerkt. Dit is van
invloed op het ‘wat’ en het ‘hoe’ van het deelproces bevolkingszorg. Daarnaast wordt met blijvende
aandacht gewerkt aan de kwaliteit van de crisisorganisatie.
1.2.4

Een nieuwe planperiode

De VRHM gaat het eerste lustrum in 2015 in. In vijf jaar tijd is veel bereikt. Vastgesteld werden een
regionaal beleidsplan, een regionaal risicoprofiel en een regionaal crisisplan voor de jaren 2011-2015.
Voor de jaren 2016-2019 moeten nieuwe plannen voorbereid worden. Het veronderstelt dat de werking van
de bestaande plannen wordt geëvalueerd en, voorzien van actuele accenten, nieuw leven wordt
ingeblazen.
In het kader van de planning- & controlcyclus worden jaarlijks de begrotingsuitgangspunten behandeld en
stelt het bestuur de programmabegroting vast. Tussentijds neemt zij kennis van de bestuursrapportages en
stelt zij de jaarrekening vast. Administratief en qua inzicht zijn de afgelopen jaren veel positieve stappen
vooruitgemaakt. De accountant rapporteert over het algemeen genomen met tevredenheid over de
administratieve organisatie en interne controle, al blijven er mogelijkheden voor verbetering. Die kansen
liggen met name in het bevorderen van een integrale planning- & controlcyclus van een procesingerichte
en resultaatgestuurde organisatie. Het gehele instrumentarium van verordeningen, instructies en
rapportages kan nog meer op elkaar worden afgestemd. Tevens dient de vraag te worden beantwoord of
de informatiebehoefte moet worden verbeterd. De bestuurders van de VRHM, de deelnemende
gemeenten, het management en de budgethouders kennen elk een eigenstandige informatiebehoefte om
tijdig te kunnen (bij)sturen op hun eigen processen. De vraag is of die informatiebehoefte duidelijk is en op
welke wijze data en gegevens goed kunnen worden omgezet naar management- en bestuursinformatie.
1.2.5

Het invullen van risicomanagement

In de afgelopen jaren is telkens in de programmabegroting en in de jaarrekening een zogenoemde
risicoparagraaf opgenomen. Deze paragraaf ziet met name op de bedrijfsvoering en vindt zijn grondslag in
wettelijke regelgeving. Het AB heeft eerder aangegeven ook zelfstandig, los van een wettelijke grondslag,
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een oordeel te willen kunnen geven over de risico’s in relatie tot de omvang van het weerstandsvermogen.
Toegezegd is dat in november 2015 een Nota Risicomanagement wordt aangeboden. De risico’s worden in
kaart gebracht, in financiële zin ‘gewogen’ en afgezet tegen de reservepositie. Naast de Nota
Risicomanagement wordt daarom tevens een geactualiseerde Nota Reserves 2016-2019 aangeboden.
De accountant heeft bij de interim-controle 2014 de suggestie gedaan om in dat perspectief tevens een
zogenoemde fraude- en omgevingsanalyse uit te voeren.
Gezien de nieuwe beleidsplanperiode 2016-2019 en vaststelling van het beleidsplan in de vergadering van
het AB van november 2015, worden de Nota Risicomanagement en de Nota Reserves 2016-2019 in
diezelfde vergadering ter vaststelling aangeboden. Daarmee worden de risico’s, de weerstandscapaciteit
en het weerstandsvermogen in samenhang met elkaar beoordeeld.
1.2.6

Goed werkgeverschap en goed werknemerschap

De VRHM draagt niet alleen een verantwoordelijkheid naar burgers en bedrijven toe, maar is tevens
werkgever en draagt in die hoedanigheid een bijzondere verantwoordelijkheid. De huidige Collectieve
Arbeidsovereenkomst loopt tot 1 januari 2016. In de begroting 2016 worden de loonkosten doorgerekend
op basis van deze CAO, rekeninghoudend met de laatst vastgestelde premies.
Overigens heeft de VRHM ingestemd met het aangaan van een dienstverleningsovereenkomst met de
7
Vereniging van Nederlandse Gemeenten ter oprichting van een Brandweerkamer . Voor de algemene
aspecten van de arbeidsvoorwaarden blijven de veiligheidsregio’s de CAO-gemeenten volgen. De
brandweerspecifieke arbeidsvoorwaarden zijn vanaf heden onderwerp in de Brandweerkamer.
Onder de titel ‘goed werkgeverschap’ heeft Anton Barske, voorzitter van de Brandweerkamer, zich
uitgesproken: “De veiligheidsregio’s maken zich sterk voor goed werkgeverschap voor zowel beroeps als
vrijwilligers bij de brandweer. Met de oprichting van de Brandweerkamer kunnen we ons als werkgever
richten op een sterke sector met moderne arbeidsvoorwaarden”.
De polis voor de ongevallenverzekering voor het personeel is tijdelijk verlengd. Formeel moet deze voor
2016 Europees worden aanbesteed. Als gevolg van schades en ontwikkelingen in de branche wordt een
toenemende premiedruk geconstateerd.
In de secundaire sfeer zijn in de afgelopen jaren verschillende regelingen tot stand gekomen. Bijzondere
aandacht is besteed aan vrijwilligersmanagement en aan beleid voor personeelsverenigingen van de
korpsen. Op dit moment wordt een uitspraak verwacht van de belastinginspecteur ten aanzien van de
invoering van de zogenoemde werkkostenregeling.
De organisatie zal een verandertraject ingaan met de invulling van het programma Meer-Anders-Minder.
Mogelijk moet er meer aandacht worden besteed aan de flexibilisering van de duur van een dienstverband.
Hierbij kan worden gedacht aan interne doorstroom van medewerkers, tweede loopbaan, opleidingsfaciliteiten of in een uiterste situatie outplacement. Flankerend beleid kan, daar waar evenwichtig
uitgewerkt, voor organisatie en medewerkers een uitdaging en nieuwe prikkel betekenen. Ook van de
werknemers mag goed werknemerschap worden verlangd.
1.3

Begrotingsuitgangspunten 2016

Het AB heeft de volgende uitgangspunten voor de ontwerp-programmabegroting 2016 en de
meerjarenramingen 2017-2019 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. Het raamwerk van het nieuwe Beleidsplan 2016-2019 zal binnen het
financieel-bestuurlijk kader moeten plaatsvinden.

7

Informatienotitie ABB d.d. 26 juni 2014, agendapunt B13.
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b.
c.
d.
e.

f.
g.

h.

i.

1.3.2

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 AB;
Voor de aanvang van het dienstjaar 2016 wordt een Nota Risicomanagement en een Nota
Reserves 2016-2019 ter vaststelling aangeboden met het oog op hun onderlinge samenhang;
het bestaand beleid, zoals geformuleerd in de programmabegroting 2015, inclusief structurele
8
effecten uit de begrotingswijzigingen 2014 , geldt als vertrekpunt;
de invulling van de begroting en de meerjarenramingen geschieden volgens de provinciale
voorwaarden van structureel begrotingsevenwicht en tijdige inzending;
de loon- en prijsontwikkelingen worden voor 2016 geraamd volgens de methodiek zoals
vastgesteld door de ‘Werkgroep financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen’,
gebaseerd op de index Bruto Binnenlands Product, zijnde 0,59%;
de rijksbijdrage wordt geraamd op basis van de laatst ontvangen circulaire inclusief toepassing
van de landelijke doelmatigheidstaakstelling en de bijstelling van de verdeelmaatstaven;
de lonen worden geraamd op basis van de vigerende collectieve arbeidsovereenkomst (looptijd
tot 1 januari 2016). Ingaande 2015 wordt de werkkostenregeling ingevoerd. Beide aspecten
kunnen fiscale en financiële effecten voor de begroting 2016 opleveren die nu nog niet zijn in te
schatten. Deze worden derhalve in de risicoparagraaf vermeld;
de planning van de aanbieding van de ontwerp-programmabegroting 2016 geschiedt
overeenkomstig eerder aangeboden bestuursplanning en uiterlijke vaststelling in het AB van 25
juni 2015 overeenkomstig de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen, waarbij alle
mogelijke inzet wordt betracht om de deelnemende gemeenten zo snel en zo veel als mogelijk te
betrekken bij het informatie- en vaststellingsproces;
vóór vaststelling van de programmabegroting door het DB en AB 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

De routekaart naar de Cebeon-norm is sinds 2011 een van de centrale thema’s op grond waarvan de
bijdragen van de gemeenten aan de Brandweer Hollands Midden wordt bepaald. De hoofdlijnen zijn als
volgt:
•
•
•

8

het bestuur van de VRHM houdt vast aan en bindt elkaar aan het principe van de Cebeon-route
tot en met 2018 overeenkomstig de ingezette koers;
de invulling van maatregelen geschiedt op basis van het besluit van het AB met betrekking tot het
programma Meer-Anders-Minder;
het bestuur van de VRHM realiseert zich dat het rijk een onderzoek doet in het licht van de
herijking van het Gemeentefonds. Voor de jaren tot en met 2018 wordt vastgehouden aan het
ijkpunt 2009. Effecten die uit de herijking voortvloeien (positieve en negatieve effecten) worden,
zodra het rapport van het ministerie verschijnt, bestuurlijk gecommuniceerd en vertaald.

Besluiten AB VRHM van 26 juni 2014 (1e wijziging 2014) en 13 november 2014 (2e wijziging 2014) betreffende:
a. diverse mutaties in reserves naar aanleiding van de bestemming van het jaarresultaat 2013 en diverse mutaties van
bestemmingsreserves in de begroting 2014;
b. verlaging van lasten en baten van de ‘blauwe’ en de ‘witte’ meldkamer als gevolg van gewijzigde wetgeving;
c. wijziging van de financieringstroom GHOR.
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In 2014 vond een wijziging in de financieringsstromen van de GHOR plaats. Dit heeft geleid tot het
vaststellen van een begrotingswijziging. Dit bracht een belangrijke verschuiving teweeg in de financiële
dekking van het programma brandweer.
De gemeenten ontvangen van de gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Openbare
Gezondheidszorg (RDOG) een factuur voor de inwonerbijdrage. De rijksbijdrage die de VRHM ontvangt
wordt in het vervolg bijna volledig verantwoord op het programma brandweer met een gelijke daling van de
bijdragen van gemeenten voor de brandweer. Hiermee is een jaarlijks bedrag van € 1,4 miljoen gemoeid.
De correcties voor de individuele gemeenten zijn gemaakt naar rato van het inwoneraantal overeenkomstig
de begrotingswijziging 2014 en de facturering van de bijdrage 2015.
De specifieke begrotingsuitgangspunten voor het programma brandweer zijn daarmee in lijn met die uit de
programmabegroting 2015 en de begrotingswijzigingen.
De uitgangspunten onder punt b.18 vloeien voort uit de eerder vastgestelde begrotingspunten 2015 en het
besluit tot het omleggen van de financieringsstroom GHOR:
a.

b.

de activiteiten 2016–2019 en daarin te maken keuzes worden in lijn gebracht met het
Korpsjaarplan 2015. In 2016 geven de gemeenten in Hollands Midden nog gemiddeld 2,8% meer
uit dan de Cebeon-norm. Om in 2018 op die norm uit te komen zal nog (afgerond) € 1,2 miljoen
gedekt moeten worden uit efficiencymaatregelen en nieuwe brandweerzorgconcepten.
de bijdragen van gemeenten in de routekaart Cebeon zijn uitgewerkt in de bijlagen en omvatten:
1.
de verdeling van het gemeentefonds 2009 voor het taakgebied Brandweer en
Rampenbestrijding blijft ijkpunt (ABVR 09.0129 BG.1, Bijlage 1 Financieel overzicht
herzien, kolom ‘Fictieve uitkering gemeentefonds 2009’);
2.
gecorrigeerd met -/- 5.6% per gemeente (gemiddeld VRHM) voor aandeel subtaakgebied
(gemeentelijke) Rampenbestrijding;
3.
de Cebeon-norm 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 0,59%, 2017-2019
0,0%;
4.
de gemeentelijke bijdrage is in principe nooit lager dan de geïndexeerde Cebeon-norm en
de (extra) kosten van het FLO-overgangsrecht voor het betreffende begrotingsjaar;
5.
uitgaande van de door het AB vastgestelde programmabegroting 2013 wordt voor de jaren
2013–2015 een efficiencykorting van 5% (inclusief verhoging gemeenten met lagere
bijdrage dan geïndexeerde gemeentefonds) in 3 jaarlijkse tranches verdisconteerd in de
bijdragen van gemeenten. Gemeenten die een lagere, dan wel gelijke, bijdrage betalen
dan de geïndexeerde verdeling van het gemeentefonds zijn hiervan uiteraard
uitgezonderd;
6.
de efficiencykortingen ad. € 714.537 jaarlijks voor de jaren 2013, 2014 en 2015 worden
gefixeerd en in absolute zin verdisconteerd in de gemeentelijke bijdrage;
7.
afwikkeling van resterende financiële issues op individueel gemeentelijk niveau leidt niet tot
herberekening van de efficiencykortingen voor de jaren 2013–2015;
8.
de gemeentelijke bijdragen in 2015 zijn vertrekpunt om de efficiencykortingen voor 20162018 te berekenen. De efficiencykorting 2016–2018 geschiedt wederom in drie gelijke
schijven en volgens de gehanteerde verdeellijnen;
9.
de efficiencykortingen ad. € 624.319 jaarlijks voor de jaren 2016, 2017 en 2018 worden in
principe gefixeerd en in absolute zin verdisconteerd in de gemeentelijke bijdrage;
10. 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;
11. afwikkeling van financiële issues op individueel gemeentelijk niveau leidt niet tot
herberekening van de efficiencykortingen voor de jaren 2016–2018;
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

de van betrokken gemeenten ontvangen tijdelijke verrekening van de financiële
consequenties van nieuwbouw van brandweerkazernes wordt niet (opnieuw) meegenomen
in de berekening van de efficiencykortingen;
de gemeenten (Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten, Waddinxveen en Zoeterwoude) die
in 2012 een lagere bijdrage aan de VRHM betalen dan de geïndexeerde verdeling van het
gemeentefonds verhogen hun bijdrage gelijkmatig in drie jaar vanaf 2013 tot aan het
niveau van de geïndexeerde verdeling van het gemeentefonds. 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 Cebeon-norm 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 2016 en de meerjarenramingen
2017–2019 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;
nadelige financiële gevolgen van de verantwoording van de volledige BDUR op het
programma Brandweer, bijvoorbeeld door het niet toekennen door het Rijk van indexering
voor loon- en prijsontwikkeling of afroming door het Veiligheidsberaad, worden
gecorrigeerd op de bijdragen van de gemeenten. Voordelige financiële gevolgen,
bijvoorbeeld als gevolg van de 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 2015, onderdeel meerjarenraming 2016, worden
als uitgangspunt gekozen waarbij vastgehouden wordt aan de zogenoemde gekorte herijkte
beheerbegroting GMK;
de laatst ontvangen financiële informatie op de thema’s samenvoeging meldkamers Hollands
Midden en Haaglanden en het Transitieakkoord worden in de ontwerp-programmabegroting 2016
meegenomen. De thema’s betreffen de beoogde efficiency (huisvesting) voor de nieuwe
meldkamer en de vrijval van kapitaallasten van investeringen ICT en inventaris uit de begroting
van de VRHM (afgerond resp. € 0,05 en € 0,08 per inwoner).

Toelichting:
Met betrekking tot het programma GMK moet rekening worden gehouden met de volgende aspecten,
waarbij alle financiële consequenties nog niet (volledig) bekend zijn:
1.
De begroting van de ‘Blauwe’ en de ‘Witte’ meldkamer worden vanaf 2013 niet meer in de
begroting van de Veiligheidsregio Hollands Midden opgenomen. Dit als gevolg van 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.
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
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2.

3.

4.

5.

6.

(gemeenschappelijke) meldkamer, de verantwoordelijkheid van de Regionale
Ambulancevoorziening (RAV).
Het Transitieakkoord 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 VenJ, 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 structureel € 42 miljoen 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.
Het DB heeft ingestemd met het verhuizen van de GMK VRHM naar het gebouw ‘De Yp’. De
meldkamer Hollands Midden is op 27 mei 2014 samengevoegd met de meldkamer Haaglanden.
Financieel uitgangspunt is, dat bij samenvoeging de structurele kosten van beide meldkamers
gelijk blijven en zo mogelijk dalen. De eenmalige kosten van de samenvoeging, op basis van de
huidige stand van zaken, zoals verhuizing van ICT/systemen, bedroegen € 545.000. Conform
bestuurlijk besluit komt de financiering van deze kosten voor rekening van de politie en de twee
veiligheidsregio’s. Er wordt vanuit gegaan dat bovenstaande eenmalige kosten zich onder het
Transitieakkoord kwalificeren als projectkosten en als voorfinanciering kunnen worden
beschouwd, waarop voor de verdeling van deze kosten de bepalingen 95 t/m 100 van het
Transitieakkoord van toepassing zullen zijn.
Op basis van het Transitieakkoord wordt thans gewerkt aan de transitie naar de Landelijke
Meldkamer Organisatie (LMO) met maximaal tien locaties. De veiligheidsregio’s dragen hun
meldkamers na wetswijziging over aan de LMO die valt onder de verantwoordelijkheid van de
minister van VenJ. De Kwartiermaker Landelijke Meldkamer Organisatie (KLMO) is begin 2014
gestart met haar werkzaamheden. De afgelopen periode heeft de kwartiermakerorganisatie
verder vorm gekregen en zijn concrete activiteiten opgepakt. Zo wordt een nulmeting uitgevoerd
naar de stand van zaken in de meldkamers. Daarnaast zijn in de zomer 2014 het ontwerpplan,
het plan van aanpak en het landelijke kader in concept opgeleverd.
Op 2 mei 2014 heeft de KLMO een brief gestuurd waarin het traject van de Nulmeting is gestart.
De Nulmeting wordt gezien als essentieel voor een goed verloop van de transitie naar de LMO.
De Nulmeting heeft als oogmerk de bestuurlijk-juridische,,operationele en financiële situatie in
beeld te brengen. Hiermee vormt de Nulmeting de basis voor het landelijk financieel 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.

De KLMO fungeert als opdrachtgever voor de Nulmeting die is uitgevoerd door PwC. De Due Diligence
Commissie is geconsulteerd over de aanpak, haar adviezen zijn betrokken bij het vaststellen van het
onderzoeksraamwerk.
De Nulmeting van de meldkamer van de Veiligheidsregio Hollands Midden is eind 2014 afgerond. De heer
G. Goedhart, portefeuillehouder Middelen in het DB,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.
Voor de regio’s is nog niet duidelijk wat de uitkomsten van de Nulmeting zullen zijn. Er is onduidelijkheid
over de overheveling van financiële middelen naar de LMO. Inmiddels is hiervoor een ambtelijke
werkgroep ingericht die daarover moet adviseren met daarin vertegenwoordigers van VNG, VenJ, BZK en
VR’s/IFV. Ook zal de Due Dilligence Commissie advies geven op de redelijkheid en billijkheid van de

Programmabegroting 2016
Veiligheidsregio Hollands Midden

- 20 -

___________________________________________________________________________
overdracht. Maar samen met de onduidelijkheid over achterblijvende kosten draagt dit wel bij aan een
zekere onrust over de verdere financiële trajecten.
Specifieke begrotingsuitgangspunten programma Veiligheidsbureau
1.
2.
3.

de activiteiten 2016–2019 en daarin te maken keuzes worden in lijn gebracht met het jaarplan
2015;
de huidige kostenverdeling over politie, brandweer en GHOR, elk voor 1/3 deel wordt
gehandhaafd;
de kassiersfunctie regionalisering Veiligheidshuis wordt in de ontwerp-programmabegroting
verwerkt.
Specifieke begrotingsuitgangspunten programma Oranje Kolom

1.
2.

de activiteiten 2016–2019 en daarin te maken keuzes worden in lijn gebracht met het jaarplan
2015;
verhoging van de inwonerbijdrage ten behoeve van de structurele dekking van de
kwaliteitsverbetering van de Oranje Kolom (de processen bevolkingszorg, waaronder begrepen
de professionalisering van de crisiscommunicatie). Op jaarbasis gaat het om een bedrag van
€ 112.500 (dit is omgerekend en afgerond € 0,15 per inwoner):
Onderdeel
a.

opleiding/training Officier van Dienst Bevolkingszorg

b.

professionalisering crisiscommunicatie

Bedrag
€

25.000

- voor opleiding/ training piketpools

€

20.000

- voor piketcoördinatie

€

12.500

c.

versterking algemeen Opleiden, Trainen, Oefenen

€

25.000

d.

structurele kosten uitvoering landelijke afspraken Bovenregionale

€

30.000

€

112.500

crisisbeheersing n.a.v. besluit Veiligheidsberaad en financiële effecten landelijke
producten als Grooter en Slachtofferinformatiesystematiek (SIS)
Totaal

3.

verhoging van de inwonerbijdrage voor een aantal structureel te laag opgenomen posten. Tot en
met 2015 kan dit nog worden opgevangen met incidenteel beschikbaar geld. Op jaarbasis gaat
het om een bedrag van € 45.700 (dit is omgerekend en afgerond € 0,06 per inwoner):
Onderdeel

Bedrag

a.

piketkosten (werkgeverslasten)

€

21.200

b.

kosten coördinerend functionaris (BTW)

€

24.500

Totaal

€

45.700
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Toelichting
Tijdens de bespreking van de resultaatbestemming 2013 in het DB van 12 juni 2014 is overwogen om een
deel van het positieve resultaat ter grootte van € 450.000 toe te voegen aan de reserve Oranje Kolom,
welke in 2013 is gevormd ten behoeve van de dekking van de kwaliteitsverbetering van de Oranje Kolom
(de processen bevolkingszorg, waaronder begrepen de professionalisering van de crisiscommunicatie). De
huidige reservering dekt de kosten van deze kwaliteitsverbetering tot en 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. Gelet op het structurele
karakter van deze kwaliteitsverbetering acht het DB het juister om de inwonerbijdrage vanaf 2016
structureel te verhogen. In totaal bedraagt de verhoging van de gemeentelijke bijdragen voor het
programma Oranje Kolom met ingang van 2016 € 158.200.
Het AB heeft eerder ingestemd met een voorstel om AG5 te hanteren als registratiesysteem voor
gemeenten en de extra kosten te dekken uit een verhoging van de gemeentelijke bijdrage. In afwijking van
dit besluit worden de extra kosten per gemeente van € 124 geacht te zijn inbegrepen in genoemd bedrag
van € 158.200.
1.4

Begroting 2016, Beleidsplan 2012-2015 en jaarplannen

Voor de periode 2011-2015 werden een regionaal beleidsplan, een regionaal risicoprofiel en een regionaal
crisisplan vastgesteld. Voor de jaren 2016-2019 moeten nieuwe plannen worden voorbereid. Het Regionaal
Beleidsplan vormt één van de peilers voor het opstellen van de ontwerp-programmabegrotingen. De
actiepunten uit het Regionaal Beleidsplan die relevant zijn voor 2015 en later worden in deze ontwerpprogrammabegroting 2016 nader toegelicht.
Naast het Regionaal Beleidsplan, 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 2016

Wederom heeft de Werkgroep Financiële kaderstelling van gemeenschappelijke regelingen de gemeenten
binnen de regio Hollands Midden verzocht om gezamenlijk afspraken te maken over het financieel kader
voor de gemeenschappelijke regelingen, nu voor de periode 2016–2019. De VRHM heeft het verzoek
9
gekregen hieraan te willen meewerken . De voorgenomen afspraken hebben betrekking op:
a.

Voortzetting van de uniforme systematiek voor alle gemeenschappelijke regelingen voor het
bepalen van de jaarlijkse indexering van lonen en prijzen.
Op basis van de septembercirculaire 2014 wordt de gemeentelijke bijdrage 2016 geïndexeerd
met +0,59%. Hierin is de nacalculatie van de indexering van 2015 verwerkt.

b.

Uniforme taakstelling voor alle regelingen als aandeel in de daling van het gemeentefonds.
In de afgelopen jaren is in het kader voor de gemeenschappelijke regelingen een
bezuinigingstaakstelling opgenomen. De uniforme taakstelling voor alle regelingen als aandeel in
de neergang van het Gemeentefonds in 2016 bedraagt -0,34% t.o.v. 2015.
In de brief is ook aangegeven hoe de werkgroep denkt over de taakstelling voor de jaren 20172019:

9

namens bestuurlijk overleg financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen van gemeenten in Hollands Midden is een
document ontvangen en behandeld in de vergadering van het DB op 4 december 2014.
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“Vanaf 2017 laat het Gemeentefonds op basis van de septembercirculaire 2014 na jaren van ‘trap-af’
een periode van ‘trap-op’ zien. Dit is een trendbreuk met het oog op de grondgedachte achter dit
instrument: gemeenschappelijke regelingen – onafhankelijk van de indexeringen – een evenredige
bijdrage te laten leveren aan de bezuinigingen die de gemeenten moeten doorvoeren om de neergang
van het Gemeentefonds op te kunnen vangen. Aldus voorzien we vanaf 2017 t.o.v. 2016 op basis van de
huidige circulaires en de voorliggende kaderstelling geen nieuwe taakstellingen. De voor 2017 geplande
evaluatie van deze financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen wordt vervroegd naar 2015,
om ten behoeve van de kaderstelling voor 2017-2020 binnen de regio aangepaste kaderstelling terzake
vast te kunnen stellen. De gemeenschappelijke regelingen worden uitdrukkelijk bij deze evaluatie
betrokken.”

De VRHM wil graag een actieve bijdrage leveren in deze evaluatie en vroegtijdig overleg voeren
over de kaderstelling voor de komende jaren.
c.

Maximeren van de algemene reserve op het niveau van 1 januari 2013 (inclusief het
bestemmingsvoorstel jaarrekening 2012).
De algemene reserves van de gemeenschappelijke regelingen blijven gemaximeerd op de
standen per 1 januari 2013 (inclusief resultaatbestemming 2012). Inclusief verwerking van het
bestemmingsvoorstel jaarrekening 2012 heeft de VRHM haar algemene reserve op het eigen
bestuurlijk afgesproken niveau. Deze is hiermee ook in overeenstemming met het niveau zoals
door het bestuurlijk overleg financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen wordt
voorgesteld.

d.

Motivering indien de taakstelling niet kan worden gerealiseerd.
1.

Motivering afwijken uniforme taakstelling voor VRHM
Het DB heeft begrip voor het uitgangspunt dat ook zij een bijdrage dient te leveren, daar
waar maatschappelijke verantwoord, aan de bezuinigingen die de gemeenten moeten
doorvoeren om de neergang van het Gemeentefonds op te kunnen vangen. Binnen de
Veiligheidsregio Hollands Midden wordt dan ook serieus gekeken naar verdere mogelijke
bezuinigingsmaatregelen. In aansluiting op de motivering van de afwijking van de uniforme
taakstelling voor VRHM in 2015, leidt dit samenvattend tot het volgende resultaat.
Het programma Brandweer realiseert in 2016 een bezuinigingstaakstelling van 1,34%
conform de bestuurlijk afgesproken routekaart Cebeon (als onderdeel van de reeds
opgelegde taakstelling van 16,6% per uiterlijk 2018, zijnde de Cebeon-norm).
Voor de programma’s Veiligheidsbureau en Oranje Kolom zal een verdere bezuiniging voor
2016 niet worden gerealiseerd. Voor het programma Gemeenschappelijke Meldkamer is
dit, met het oog op de geplande nationalisering van de meldkamer Hollands Midden, niet
meer opportuun.

2.

Invulling (uniforme) bezuinigingstaakstelling 2016 en motivering afwijking per programma
Programma Brandweer
Bij de totstandkoming van de Brandweer Hollands Midden 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 Cebeon-norm). In totaal
betekende het toegroeien naar de nieuwe norm een bezuiniging van 16,6%. Grafisch ziet
e.e.a. er als volgt uit:
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Het AB heeft de Kadernota Bezuinigingsprogramma Meer-Anders-Minder en de daarin
opgenomen bezuinigingsvoorstellen om te komen tot het Cebeon-kostenniveau in 2018
voor de uitvoering van de brandweerzorg in Hollands Midden vastgesteld. De
bezuinigingen zullen worden gerealiseerd door:
•
heroverwegen formatie- en functieplan;
•
herijken materieel- en personeelssterkte op basis van brandrisicoprofiel;
•
herijken takenpakket Risicobeheersing;
•
herijken werkprocessen vakbekwaam worden en vakbekwaam blijven.
Het bovenstaande laat onverlet dat als uit de realisatie van de maatregelen om per 2018 te
voldoen aan de Cebeon-norm mocht blijken, dat een verantwoorde brandweerzorg
mogelijk is tegen een gemeentelijke bijdrage die lager ligt dan de Cebeon-norm, dit zal
worden meegenomen in de verdere besluitvorming binnen het bestuur van de VRHM.
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 is de meldkamer Hollands Midden op 27 mei 2014
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 het programma GMK, gezien deze ontwikkeling, geen zin.
Door de samenvoeging zijn er jaarlijkse structurele besparingen geïdentificeerd op het
gebied van ICT- en beheerkosten. Het aandeel daarvan voor de VRHM bedraagt
(afgerond) € 63.000, oftewel € 0,08 per inwoner.
De huisvestingkosten van de meldkamer van Hollands Midden blijven (tot implementatie
LMO) in de samengevoegde begroting. Ook de kosten van de huisvesting van het
Regionaal Coördinatiecentrum (RCC) van de VRHM.
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Onder het RCC wordt verstaan het Regionaal Operationeel Team (ROT), het Regionaal
Beleidsteam (RBT) en de diverse actieruimtes. Er is een beperkte besparing te realiseren
op het gebied van energie, onderhoud en servicekosten. Deze bedragen voor de VRHM
(afgerond) € 35.000, oftewel € 0,05 per inwoner.
Programma’s Veiligheidsbureau en Oranje Kolom
De bezuinigingstaakstelling van 5,3% voor 2015 e.v. op het programma Veiligheidsbureau
en het programma Oranje Kolom wordt gerealiseerd.
In de programmabegroting 2015 van de VRHM heeft het DB al aangegeven, gezien de
beperkte omvang van de formatie van het Veiligheidsbureau en het Bureau Gemeentelijke
Crisisbeheersing, invulling van verdere bezuinigingstaakstellingen in 2016 - 2018 op de
organisatiekosten en -uitgaven niet verder verantwoord te vinden, omdat daarmee de
schaal waarop het Veiligheidsbureau en het Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing hun
activiteiten kunnen vervullen te klein wordt om deze nog efficiënt en effectief uit te kunnen
voeren.
1.5.2

Ontwikkelingen in de rijksbijdragenbeschikkingen

Krachtens het Besluit Veiligheidsregio’s stelt de minister van VenJ 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.
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’).
Het beschikbare budget
De mutaties in het budgettaire kader zijn verwerkt in onderstaande tabel, die aansluit op het kader dat in de
laatst beschikbare circulaire - de decembercirculaire BDUR 2014 - is opgenomen.
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Verwachte meerjarenontwikkeling van het BDUR-budget van de VRHM 2016-2019

Programm a

Ont-

Wor dt

Aanpas-

BDUR
2014

vlechti ng
GHOR

BDUR
2014

sing
dec. '14
6.803

AanpasBDUR
2014

si ng
dec. '14

BDUR
2015

BDUR
2016

BDUR
2017

BDUR
2018

BDUR
2019

Brandw eer
brandweer (mono)

1.421.402

1.021.363

2.442.765

2.449.568

-3.857

2. 445.711

2.445.711

2.445.711

2.445.711

2.445.711

brandweer (toename multi)

1.249.379

14.290

1.263.669

1.263.669

-61.122

1. 202.547

1.202.547

1.202.547

1.202.547

1.202.547

BTW component 2014

2.563.838

2.563.838

2.563.838

-45.247

2. 518.591

2.518.591

2.518.591

2.518.591

2.518.591

BTW component 2011
totaal progr. Brandweer

254.005
5.488.623

641.352
6.911.624

641.352
6.918.427

-110.226

641.352
6. 808.201

641.352
6.808.201

641.352
6.808.201

641.352
6.808.201

641.352
6.808.201

31.000

31.000

31.000

31.000

31.000

31.000

31.000

31.000

31.000

31.000

387.347
1.423.000

GMK
GMK BTW component 2011

31.000

31.000

totaal program ma GMK

31.000

31.000

GHOR
GHOR (toename multi)
BTW component 2011
totaal program ma GHO R

6.803

31.000
0

31.000

0

1.021.363

-1.021.363

0

0

0

0

0

0

0

14.290

-14.290

0

0

0

0

0

0

0

387.347
1.423.000

-387.347
-1.423.000

0
0

0

0
0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

10.000
10.000

0

10.000
10.000

10.000
10.000

10.000
10.000

10.000
10.000

10.000
10.000

-967

Veil igheidsbureau
BTW comp. 2011
totaal program ma VB

10.000
10.000

10.000
10.000

Or anje Kol om
BTW component 2011

57.180

57.180

57.180

10.000

10.000

10.000

totaal program ma OK

67.180

67.180

0

67.180

7.019.803

6.803

7.026.606

totaal-generaal

7.019.803

0

56.213

56.213

56.213

56.213

56.213

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

-967

66.213

66.213

66.213

66.213

66.213

-111.193

6. 915.413

6.915.413

6.915.413

6.915.413

6.915.413

Herijkingsonderzoek (gemeentefonds en) BDUR
In november 2014 is het ministerie van VenJ gestart met de tweede fase van het onderzoek naar de
verdeling van het gemeentefonds en de eventuele herverdeling van het cluster Openbare Orde en
Veiligheid. Het onderzoek naar en de eventuele herverdeling van de BDUR hangt hiermee samen. 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 resultaten van het herijkingsonderzoek worden in de loop van 2015 verwacht. In
deze ontwerp-programmabegroting 2016 kon met de resultaten van het herijkingsonderzoek nog geen
rekening worden gehouden.
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2.

Programmaoverstijgende onderwerpen

2.1

Versterking van de Veiligheidsregio’s

Gezamenlijke agenda
Op 2 juli 2014 heeft de minister van VenJ de Tweede Kamer geïnformeerd over de gezamenlijke agenda
van hem en het Veiligheidsberaad en de voortgang van de in de kabinetsreactie aangekondigde
verbeteringen. Hierbij zijn de volgende trajecten van belang:
1.

De gezamenlijke doelstellingen van de minister van VenJ en de veiligheidsregio’s betreffen
meerjarige ambities op de thema’s waterveiligheid, en nucleaire veiligheid en
stralingsbescherming. Voor het thema waterveiligheid betreft dit in het bijzonder evacuatie bij
overstromingen. Voor het andere thema gaat het om de continuïteit en veerkracht van de
samenleving gericht op het voorkomen van maatschappelijke ontwrichting door grootschalige
uitval.

2.

De aanvullende afspraken die de Minister van VenJ met het Veiligheidsberaad heeft gemaakt
over thema’s die primair tot de verantwoordelijkheid van de veiligheidsregio’s behoren hebben
betrekking op de uniformering van de positie en taakuitvoering van de directeur Veiligheidsregio
en het versterken van de bevolkingszorg..

3.

Met de Strategische agenda versterking veiligheidsregio’s 2014-2016 brengt het
Veiligheidsberaad samenhang en prioritering aan in de gezamenlijke activiteiten van de
veiligheidsregio’s. De eerder genoemde gezamenlijke doelstellingen en afspraken maken hier
ook deel van uit. Het Veiligheidsberaad pakt de thema’s versterking van de bevolkingszorg,
vergroten van de kwaliteit en vergelijkbaarheid van de veiligheidsregio’s en het versterken van de
samenwerking tussen de veiligheidsregio’s en Defensie op.

Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio’s 2014 – 2016
Het Veiligheidsberaad heeft op 16 mei 2014 de Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio’s
2014–2016 vastgesteld. Het betreft onderstaande onderwerpen. Hiervan worden de eerste drie
gezamenlijk met het ministerie van VenJ uitgevoerd (gezamenlijke doelstellingen) en de doelstellingen 4
t/m 6 onder regie van het Veiligheidsberaad.
1.

Water en Evacuatie
Ontwikkelen van een structurele aanpak waarmee de veiligheidsregio’s samen met betrokken
partners kunnen zorgen voor een adequate rampenbeheersing bij overstromingen.

2.

Continuïteit van de samenleving
Verbeteren van de samenwerking tussen veiligheidsregio’s, departementen en vitale partners bij
het versterken van de robuustheid en veerkracht van de samenleving en bij uitval van vitale
processen, producten of diensten.

3.

Nucleaire veiligheid en stralingsbescherming Veiligheidsberaad
Organiseren van de voorbereiding op mogelijke incidenten met stralingsbronnen in Nederland
dusdanig dat bij een daadwerkelijk incident door alle betrokken partijen adequaat opgetreden
wordt.
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4.

Kwaliteit en vergelijkbaarheid
Komen tot een landelijke visie op kwaliteitsmanagement en, daaruit voortvloeiend, tot een
landelijk kwaliteitsmanagementsysteem.

5.

Versterking bevolkingszorg
Het ondersteunen van de veiligheidsregio’s (c.q. gemeenten) bij de implementatie en daarnaast
zorgen voor landelijke implementatie van de eenduidige visie en prestatie-eisen op
bevolkingszorg (bevolkingszorg op orde).

6.

Versterking samenwerking veiligheidsregio’s en Defensie
Ontwikkelen van een actieprogramma waarin de lopende ontwikkelingen op het gebied van civielmilitaire samenwerking verder worden gestimuleerd en geborgd.

De zes projecten dragen bij aan de doelstellingen versterken risicobeheersing en versterken
crisisbeheersing van de Strategische Agenda.
2.3

Strategische Agenda Raad van Brandweercommandanten

De Raad van Brandweercommandanten (RBC) heeft een strategische inhoudelijke agenda vastgesteld.
Deze geeft de belangrijke route aan waarop de RBC als collectief gaat acteren.
Opkomsttijden
De opkomsttijden zijn voor de brandweerzorg in de volle breedte van groot belang. Niet alleen voor de
brandbestrijding is een snelle aanwezigheid van de brandweer noodzakelijk, maar ook bij andere
incidenten zoals hulpverlening. Een fijnmazig netwerk van brandweerposten zorgt er bovendien voor dat de
brandweer ook daadwerkelijk het maatschappelijk vangnet kan zijn waar de burger iedere dag op
vertrouwt. Daarom is de RBC van mening dat afwijken van de tijdnormen uit het Besluit Veiligheidsregio’s
enkel zeer zorgvuldig gemotiveerd kan plaatsvinden. Daarnaast moeten de opkomsttijden in de goede
context geplaatst worden.
Een situatie waarbij een brand zich soms tientallen minuten kan ontwikkelen alvorens deze gemeld wordt,
kan namelijk niet meer worden gecompenseerd met strakke opkomsttijden. Daarom is het belangrijk dat
brandweerzorg integraal wordt benaderd: de burger speelt zelf een nadrukkelijke rol op het gebied van het
voorkomen van brand, maar indien er toch brand uitbreekt moet een goede repressieve organisatie nabij
zijn. Oftewel: RBC zet in op preventie en repressie.
Tegen deze achtergrond maakt de RBC zich zorgen dat vanwege de economische recessie door bedrijven
en instellingen minder geïnvesteerd wordt in brandveiligheidsvoorzieningen. Daarbij wordt gesuggereerd
dat het repressief optreden van de brandweer de oplossing is om niet of minder te investeren. Indien
brandveiligheidsvoorzieningen te laag worden, is het niet mogelijk dit veiligheidshiaat op te lossen met –
het sluitstuk – repressie.
Deze trend vraagt dus ook dat de brandweer zich blijft inzetten voor gedragsverandering in het kader van
brandveilig leven om zo in de samenleving brandveilig gedrag te stimuleren. De brandweer werkt hierin
samen met een reeks van partners zoals zorginstellingen. Zo gaan risicobeheersing en brandveilig leven
hand in hand, regionaal en lokaal verbonden.
Borging risicobeheersing
Een wettelijke verankering van de mogelijkheid dat de brandweer nadrukkelijk aan de voorkant van de
veiligheidsketen (proactie, preventie) een heldere en transparante rol kan vervullen, is gewenst. Hierbij
dienen de proactie- en preventietaken wettelijk verankerd te worden om de regie op de veiligheidsketen te
borgen en zo de veiligheidsketen te sluiten. De RBC constateert twee belangrijke ontwikkelingen voor wat
betreft nieuwe wetgeving: de introductie van de omgevingswet en de vorming van een wetsvoorstel dat
private kwaliteitsborging in de bouw mogelijk maakt. Dit raakt de brandweer in de volle breedte.
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In verbinding met de (lokale) samenleving
De brandweer heeft een heldere identiteit en is daarmee naar de burger toe een sterk merk! Ook intern is
de brandweer een sterk merk. Dat is ook noodzakelijk voor de binding van de eigen mensen, waaronder in
het bijzonder de vrijwilligers. Vrijwilligers zijn belangrijk voor het opereren van de brandweer nu en in de
toekomst waarbij de lokale posten een belangrijke bouwsteen zijn. Posten die de RBC wil versterken met
een multifunctionele functie dichtbij de lokale gemeenschappen.
Modernisering repressie
Op dit moment worden belangrijke vorderingen gemaakt met de modernisering van de repressie bij de
brandweer. Behalve de experimenten met de voertuigbezetting wordt er gewerkt aan het grootschalig
brandweeroptreden, specialismen op maat, vernieuwing van het optreden bij ongevallen met gevaarlijke
stoffen en het optreden bij waterongevallen en vernieuwing van de inzettactiek en – techniek
(kwadrantenmodel).
Landelijke samenwerking
De brandweer heeft sterk de behoefte omwille van efficiency en effectiviteit de landelijke samenwerking op
een aantal gerichte onderwerpen te versterken zoals:
•
Landelijke Meldkamer Organisatie
•
Versterking brandweeronderwijs
•
Grootschalig en specialistisch optreden
•
(Brand)Veilig Leven
•
Gezamenlijke inkoop
•
Instituut Fysieke Veiligheid
Crisisbeheersing
Om eenvoud, eenheid en eenduidigheid te bereiken in de crisisbeheersing op landelijke en regionale
schaal is het enerzijds wenselijk een heldere scheiding aan te brengen tussen de organisatie van de
VRHM en de wettelijke bepalingen voor de verantwoordelijkheden en bevoegdheden in de koude en
warme fase van de opschalingstructuur. Daarbij zijn heldere verantwoordelijkheden en bevoegdheden
(waaronder beheer) inclusief de bijbehorende middelen binnen de crisisorganisatie van groot belang, met
speciale aandacht voor de informatievoorziening.
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3.

Programmaplan 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, kennisen 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.
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 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.
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Brandweer Hollands Midden is een procesgestuurde organisatie. De primaire processen zijn de
brandweerspecifieke processen risicobeheersing, operationele voorbereiding en incidentenbestrijding,
waarbij 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 2016 en vooruitblik naar 2017

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 2016-2019 en gaan als geheel invulling geven aan het
restant van de Cebeon-besparingsopgave.
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3.4

Ontwikkelingen binnen het programma Brandweer

3.4.1

Sectoroverstijgende ontwikkelingen

Programma Meer-Anders-Minder (MAM)
Het AB heeft de Kadernota Bezuinigingsprogramma Meer-Anders-Minder vastgesteld voor het programma
Brandweer, evenals de daarin opgenomen bezuinigingsvoorstellen om te komen tot het Cebeonkostenniveau voor de uitvoering van de brandweerzorg in Hollands Midden uiterlijk in 2018.
Het maatregelenpakket is evenwichtig verdeeld over alle taakvelden van de brandweer en omvat de
volgende maatregelen om de Cebeonnorm uiterlijk 2018 te bereiken:
1.

Heroverwegen formatie- en functieplan.
•
een vermindering van het aantal leidinggevenden (incl. directeuren) binnen de
kantoororganisatie;
•
een vermindering van het aantal leidinggevenden (samenvoegen OvD-gebieden) binnen
de repressieve organisatie;
•
een vermindering van de formatieruimte binnen de kantoor- en beroepsorganisatie.

2.

Herijken materieel- en personeelssterkte op basis van brandrisicoprofiel.
•
uitfaseren van personeel-materieelwagens en vijf 2e tankautospuiten (inclusief centralisatie
zeven reserve tankautospuiten);
•
uitfaseren van vijf hulpverleningsvoertuigen;
•
sluiten van de kazernes Leiderdorp en Oegstgeest als gevolg van de nieuwbouw kazerne
Leiden Noord;
•
harmonisatie van de adembescherming.

3.

Herijken takenpakket Risicobeheersing.

4.

Herijken werkprocessen vakbekwaam worden en vakbekwaam blijven.

Daarnaast is een aantal voorstellen vastgesteld in het kader van beleidsintensivering en compensatie van
de negatieve, operationele gevolgen (meerkosten):
•
uitbreiding van de taak Brandweer First Responders (beleidsintensivering);
•
uitbreiding Operationele Ondersteunende Voertuigen (compensatie);
•
invoering strategische voorraad t.b.v. extreme weersomstandigheiden (compensatie);
•
invoering specialisme rietenkap-brandbestrijding / werken op hoogte (beleidsintensivering);
Met de voorgestelde maatregelen kan voldaan worden aan de Cebeon-bezuinigingsopgave en de opgave
van de commissie-Strijk (over meer jaren).
3.4.2

Sector Risicobeheersing (RB)

Risicobeheersing doet haar taken vanuit haar visie: 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.
In het kader van het programma M-A-M heeft Risicobeheersing een sectorplan gemaakt dat enerzijds
inspeelt op toekomstige ontwikkelingen en anderzijds zorgt dat de met de gemeenten afgesproken
activiteiten tijdig en met de vereiste kwalitateit worden uitgevoerd. Dit om te garanderen dat we samen met
onze partners zorg kunnen blijven dragen voor het bevorderen van brandveilig wonen, werken en
recreëren in Hollands Midden.
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Het jaar 2015 is het jaar van de implementatie van het sectorplan, zoals het bereiken dat de medewerkers
voldoende voorbereid zijn om in te spelen of te anticiperen op de toekomstige aanpassingen. In 2016 zal
de uitrol echt moeten gaan gebeuren. Een spannend traject waarbij met voortschrijdend inzicht gehandeld
moet worden om te zorgen, dat alles binnen de gestelde kaders wordt gerealiseerd.
De projecten Geen Nood bij Brand en STOOM ( structurele terugdringing van ongewenste en onnodige
automatische brandmeldingen) zullen in het dagelijkse proces worden geïntegreerd en verder worden
uitgewerkt. Ook de bijdrage aan het goed en veilig bestrijden van incidenten zal een actiepunt van de
sector Risicobeheersing blijven en daar waar mogelijk worden geïntensiveerd.
Prestatiegegevens
Per kwartaal wordt aan de gemeenten opgaaf gedaan van het resultaat van de geleverde operationele
prestaties.
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 thema’s zijn het ontwikkelen van afspraken over operationele grenzen met omliggende regio’s
en het uitwerken van grootschalig brandweeroptreden in het Regionaal Crisisplan. Met de ontwikkeling van
de landelijke meldkamerorganisatie is de verbinding naar de GMK-De Yp ook in 2016 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.
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 (VBW) en Team Vakbekwaam Blijven
(VBB). 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.
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De toekomst van de afdeling Vakbekwaamheid wordt de komende jaren verder uitgewerkt op basis van de
uitkomsten uit het Landelijke Versterkingsplan Brandweeronderwijs. Dit versterkingsplan richt zich op
vergaande samenwerking op het gebied van opleiden en oefenen bij de brandweer in Nederland.
Uitgangspunt is om 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
ligt hier bij leren en niet bij verantwoorden en oordelen.
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 2016 is het kenniscentrum een afdeling die zichtbaar is. Evaluaties van eigen incidenten vinden plaats
conform de ontwikkelde methoden. Door het daadwerkelijk uitvoeren van evaluaties en de borging van de
leerpunten verbetert de vakinhoudelijke kant. De afdeling heeft in 2016 afspraken gemaakt met de andere
sectoren over de thema’s waarop zij zich richt en fungeert als een kwaliteitsafdeling op de verbinding van
het leren in de praktijk en het formele leren in de organisatie. Het Kenniscentrum richt zich hierbij vooral op
landelijke ontwikkelingen die vormgegeven zijn in het deelproject kennisregie van het programma
versterking brandweeronderwijs. 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
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•

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, het
Brandweer Risicoprofiel en het Materieelplan 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.
Paraatheid
De paraatheid van de Brandweer Hollands Midden wordt 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 geregeld 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 van waaruit 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 heeft in 2015 een heroverweging van de volledige
kazerneconfiguratie plaatsgehad in combinatie met een nieuw materieelplan. De uitkomsten hiervan zijn
voor Incidentbestrijding de basis voor het werkplan in 2016.
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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. De in
2015 gereedgekomen visie op vrijwilligheid bepaalt in combinatie met de formatieberekening voor vrijwillige
kazernes, het aantal benodigde vrijwilligers.
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.
3.4.5

Overige sectoren

Naast de sectoren Risicobeheersing, Operationele Voorbereiding en Incidentbestrijding kent de VRHM nog
twee sectoren: de sector Middelen en de sector Concernstaf. Deze twee sectoren worden nader toegelicht
in de paragraaf Bedrijfsvoering.
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3.5

Lasten en baten per product, programma Brandweer

Programma Brandweer

Begroting
2015
na BW 201501

Begroting

Meerjarenraming

2016

2017

2018

2019

Risicobeheersing
Operationele Voorbereiding
Incidentbestrijding
Management en bedrijfsvoering
Materieel en huisvesting
Projectkosten

5.172.938
6.024.716
16.087.583
9.922.627
14.853.720
1.028.713

4.770.000 4.770.000 4.770.000 4.770.000
5.450.000 5.450.000 5.450.000 5.450.000
15.600.000 15.600.000 15.600.000 15.600.000
12.317.987 11.653.129 10.973.623 10.973.623
13.500.000 13.500.000 13.500.000 13.500.000
707.513
330.511
125.000 1.600.000

Totaal Lasten

53.090.297

52.345.500 51.303.640 50.418.623 51.893.623

Rijksbijdragen
Gemeentelijke bijdragen
Bijdragen van derden

6.842.770
43.218.814
2.000.000

6.808.201 6.808.201 6.808.201 6.808.201
42.829.787 42.164.929 41.485.423 41.485.423
2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000

Totaal Baten

52.061.584

51.637.988 50.973.130 50.293.624 50.293.624

Geraamd totaalsaldo van baten en
lasten
Stortingen in reserves
- Maatwerkregeling FLO
Onttrekkingen aan reserves
- Maatwerkregeling FLO
- Pofession. crisiscommunicatie LCMS
- Nieuwe brandweerconcepten
- Kwaliteitsprojecten Brandweer
- Versnelde organisatieopbouw
- Samenwerken loont
- Specifieke risico's
Geraamd resultaat

Incidentele lasten
- Pofession. crisiscommunicatie LCMS
- Nieuwe brandweerconcepten
- Kwaliteitsprojecten Brandweer
- Versnelde organisatieopbouw
- Samenwerken loont
- Specifieke risico's
Onttrekkingen aan reserves
- Multiteam / LCMS
- Nieuwe brandweerconcepten
- Kwaliteitsprojecten Brandweer
- Versnelde organisatieopbouw
- Samenwerken loont
- Specifieke risico's
Saldo incidentele baten en lasten

1.028.713

707.513

330.511

125.000

1.600.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

-100.000
-65.000
-125.000
-250.000
-424.580
-164.133
-

-100.000
-125.000
-250.000
-225.013
-107.500
-

-100.000
-125.000
-106.326
-99.185
-

-100.000
-125.000
-

-100.000
-1.600.000

0

0

0

0

0

65.000
125.000
250.000
424.580
164.133
-

125.000
250.000
225.013
107.500
-

125.000
106.326
99.185
-

125.000
-

1.600.000

-65.000
-125.000
-250.000
-424.580
-164.133
-

-125.000
-250.000
-225.013
-107.500
-

-125.000
-106.326
-99.185
-

-125.000
-

-1.600.000

0

0

0

0

0

Programmabegroting 2016
Veiligheidsregio Hollands Midden

- 37 -

___________________________________________________________________________
3.6

Toelichting van verschillen ten opzichte van de begroting 2015

De kolom 2015 betreft de cijfers uit de programmabegroting 2015 na begrotingswijziging 2015-01. In 2016
zijn de efficiencykortingen i.v.m. de Cebeonnorm verdisconteerd in de gemeentelijke bijdragen.
De door het AB vastgestelde begrotingsuitgangspunten 2016 zijn in deze cijferopstelling verwerkt. Onder
de incidentele lasten zijn de kosten voor het project Ademlucht opgenomen ad € 416.588, evenals de
dekking hiervan uit de reserve Versnelde Organisatieopbouw. De onttrekking aan de reserve
Samenwerken Loont is voor het programma Brandweer verminderd met € 25.000; kosten en onttrekking
zijn overgeheveld naar het programma Oranje Kolom.
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.

Programmaplan 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).
Een 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.
De meldkamer van Hollands Midden is op 27 mei 2014 samengevoegd met de meldkamer van
Haaglanden. Deze samengevoegde meldkamer is gehuisvest in het gebouw ‘De Yp’ aan de Katschiplaan
10 in Den Haag (Ypenburg).
4.2

Ontwikkelingen met betrekking tot 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.
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Op 2 mei 2014 heeft de Kwartiermaker Landelijke Meldkamerorganisatie (KLMO) een brief gestuurd waarin
het traject van de Nulmeting is gestart. De Nulmeting wordt gezien als essentieel voor een goed verloop
van de transitie naar de LMO. De Nulmeting heeft als oogmerk de bestuurlijk-juridische, operationele en
financiële situatie in beeld te brengen. Hiermee vormt de Nulmeting de basis voor het landelijk financieel
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.
De KLMO fungeert als opdrachtgever voor de Nulmeting die is uitgevoerd door PwC. De Due Diligence
Commissie is geconsulteerd over de aanpak, haar adviezen zijn betrokken bij het vaststellen van het
onderzoeksraamwerk. De Nulmeting van de meldkamer van de Veiligheidsregio Hollands Midden is eind
2014 afgerond. De heer G. Goedhart, portefeuillehouder Middelen in het DB, heeft namens het bestuur
geoordeeld dat 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.
Voor de regio’s is nog niet duidelijk wat de uitkomsten van de Nulmeting zullen zijn. Er is onduidelijkheid
over de overheveling van financiële middelen naar de LMO. Inmiddels is hiervoor een ambtelijke
werkgroep ingericht die daarover moet adviseren met daarin vertegenwoordigers van VNG, VenJ, BZK en
VR’s/IFV. Ook zal de Due Dilligence Commissie advies geven op de redelijkheid en billijkheid van de
overdracht. Maar samen met de onduidelijkheid over achterblijvende kosten draagt dit wel bij aan een
zekere onrust over de verdere financiële trajecten. Het Veiligheidsberaad dringt aan op tempo in de
transitie. Het is van belang de periode van onzekerheid zo kort mogelijk te houden, met name ook over de
financiële aspecten.
Eén van de onderdelen van de transitie betreft de ICT. Het is voor het welslagen van de nieuwe LMO
cruciaal dat er een forse vernieuwingsslag op het terrein van de ICT gemaakt wordt. Het Nationaal
Meldkamersysteem (NMS) maakt daarvan deel uit. Het Veiligheidsberaad heeft de uitkomsten van de
voorbereidingsfase NMS aan het ministerie van VenJ overgedragen.
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 opleveren (op termijn
€ 300.000), aldus de uitkomst van de Businesscase MDI.
Door de Meldkamer Ambulancezorg (MKA) wordt sinds mei 2011 gewerkt met het uitvraagprotocol
10
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 werd begroot dat dit voor 2012 € 155.500, voor 2013 € 277.200 en voor 2014 € 138.600 aan
onvoorziene kosten zou opleveren. Door een verrekening van de hogere personeelslasten met een
onderuitputting van de materiële kosten zijn de begrote lasten per saldo lager uitgevallen (2012 € 36.741,
2013 € 36.129 en 2014 nihil). Voor deze lasten 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

10

Advanced Medical Priority Dispatch System

Programmabegroting 2016
Veiligheidsregio Hollands Midden

- 41 -

___________________________________________________________________________
behoeve van Politie Haaglanden in de Haagse wijk Ypenburg, waar de gemeenschappelijke meldkamer
Haaglanden werd 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 is voor alle kolommen en voor het gehele verzorgingsgebied van de (politie)eenheid
Den Haag operationeel.
Inzet was en is dat na samenvoeging op termijn wordt gekomen tot een multidisciplinaire intake op basis
van een geprotocolleerd uitvraagsysteem. In het transitieakkoord is de afspraak gemaakt dat, om de
reikwijdte van de uitvraag door de multidisciplinaire centralist te bepalen op basis van onafhankelijke data
en pilots, de effecten van de multidisciplinaire intake worden getest. Het Veiligheidsberaad wil dat in de
pilots alle varianten van multi-intake moeten kunnen worden beproefd (van een volledige multi-intake tot
een beperkte). Een aantal veiligheidsregio’s heeft aangegeven mee te willen werken aan een pilot voor een
maximale multi-intake. Zo ook Hollands Midden.
De meldkamer van Hollands Midden is op 27 mei 2014 samengevoegd met de meldkamer van
Haaglanden. Om deze samenvoeging te onderstrepen en te ondersteunen hebben de 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.
De eenmalige frictiekosten van de samenvoeging, zoals verhuizing van ICT/systemen, bedroegen
€ 545.000. De financiering van deze kosten kwam voor rekening van de politie en de twee
veiligheidsregio’s. Dit betekende voor de politie de helft van het bedrag, € 275.000. De resterende
€ 270.000 is voor rekening van de beide veiligheidsregio’s gekomen, zijnde € 135.000 per regio. Financieel
uitgangspunt is dat bij samenvoeging de structurele kosten van beide meldkamers gelijk blijven en zo
mogelijk dalen.
In het Transitieakkoord ‘Meldkamer van de toekomst’ is vastgelegd dat een regionaal kwartiermaker de
samenvoeging tot en de inrichting van de overeengekomen meldkamerlocatie implementeert. Dhr. Michel
is benoemd tot regionaal kwartiermaker meldkamerlocatie Den Haag.
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 is
de meldkamer Hollands Midden op 27 mei 2014 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 het programma GMK, gezien deze ontwikkeling, geen zin.
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4.5

Lasten en baten per product, programma GMK

Programma GMK

Begroting
2015
na BW 201501

Begroting

Meerjarenraming

2016

2017

2018

2019

DVO

1.433.754

1.453.512

1.453.512

1.453.512

1.853.512

Totaal Lasten

1.433.754

1.453.512

1.453.512

1.453.512

1.853.512

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

1.234.454
168.300
31.000

1.178.261
134.769
31.000

1.178.261
134.769
31.000

1.178.261
134.769
31.000

1.178.261
134.769
31.000

Totaal Baten

1.433.754

1.344.030

1.344.030

1.344.030

1.344.030

Geraamd totaalsaldo van baten en
lasten

0

109.482

109.482

109.482

509.482

Stortingen in reserves
Onttrekkingen aan reserves

-

-109.482

-109.482

-109.482

-509.482

Geraamd resultaat

0

0

0

0

0

Incidentele lasten
- Incidentele lasten GMK
- Transitiekosten GMK

-

109.482
-

109.482
-

109.482
-

109.482
400.000

Onttrekkingen aan reserves
- Reserve GMK
- Reserve Transitieakkoord GMK

-

-109.482
-

-109.482
-

-109.482
-

-109.482
-400.000

Saldo incidentele baten en lasten

0

0

0

0

0

4.6

Toelichting van verschillen ten opzichte van de begroting 2015

De begroting van de ‘Blauwe’ en de ‘Witte’ meldkamer worden vanaf 2013 niet meer in de begroting van de
Veiligheidsregio Hollands Midden opgenomen. Dit als gevolg van 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. 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). De afgesproken methodiek van indexering op de gemeentelijke bijdragen (inwonerbijdrage) wordt in
2016 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).
Door de samenvoeging zijn er jaarlijkse structurele besparingen geïdentificeerd op het gebied van ICT- en
beheerkosten. Het aandeel daarvan voor de VRHM bedraagt (afgerond) € 63.000, oftewel € 0,08 per
inwoner.
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De huisvestingkosten van de meldkamer van Hollands Midden blijven (tot implementatie LMO) in de
samengevoegde begroting. Ook de kosten van de huisvesting van het Regionaal Coördinatiecentrum
(RCC) van de VRHM. Onder het RCC wordt verstaan het Regionaal Operationeel Team (ROT), het
Regionaal Beleidsteam (RBT) en de diverse actieruimtes. Er is een beperkte besparing te realiseren op het
gebied van energie, onderhoud en servicekosten. Deze bedragen voor de VRHM (afgerond) € 35.000,
oftewel € 0,05 per inwoner.
P&C-storyline GMK
Na de eerste integrale beheersbegroting van de gemeenschappelijke meldkamer in 2007 zijn de
opvolgende begrotingen vastgesteld op basis van indexcijfers. De werkelijke loonkosten zijn echter vanaf
2008 hoger dan de begrote kosten. De stijging (cumulatief 15%) is met name het gevolg van de politie
CAO 2008-2011, waaronder de meeste medewerkers vielen. Voor de jaren 2008 en 2009 is het tekort
onder de kolommen opgelost, waarbij de politie een groot deel van de extra kosten heeft gedragen.
Voor de opstelling van de begroting 2011 is de begroting van 2010 herijkt op basis van loonkostenstijging
(nieuwe CAO Politie), materiële kostenontwikkelingen en ervaringsgegevens. Bij de herijking bleek dat aan
de uitvoering van het programma GMK substantiële en structurele meerkosten waren verbonden. Door de
beheerder werden maatregelen voorgesteld die de meerkosten terug brachten.
De Veiligheidsdirectie besloot om de GMK-begroting (bestuurlijk) niet aan te laten passen, omdat in eerste
instantie informatie over de consequenties van de invoering van Multidisciplinaire Intake (MDI) werd
afgewacht. Invoering van ‘geprotocolleerde en geautomatiseerde multidisciplinaire intake’ zal zowel
kwaliteit- als efficiëntiewinst (op termijn € 300.000) opleveren, aldus de uitkomst van de Businesscase MDI.
Bij de resultaatbestemming 2009 is een bestemmingsreserve gevormd van € 200.000 ter dekking van
voorziene exploitatietekorten in 2010 en 2011 op het programma GMK.
In 2010 was er geen sprake van extra kosten. Er hoefden dus geen gelden te worden ontrokken aan de
bestemmingsreserve van de veiligheidsregio. De politie Hollands Midden heeft in 2010 zelfs een
bescheiden reservering gemaakt. De werkelijke kosten kwamen in 2011 weer boven de formeel
goedgekeurde begroting uit. Deze extra (loon)kosten zijn gedekt uit de in 2010 door de politie gemaakte
reservering.
In 2011 is de regelgeving omtrent het BCF gewijzigd. Het deel van de ontvangen BDUR 2011 dat hierop
betrekking heeft, is door de VRHM aan de deelnemende gemeenten terugbetaald. Voor het programma
GMK gaat het om een bedrag van € 31.000.
De politie Hollands Midden factureert vanaf 2012 op basis van de geïndexeerde ‘gekorte herijkte’
beheersbegroting en stuurt na afloop van het kalenderjaar eventueel een aanvullende factuur, waarmee
ook verrekening van de gerealiseerde aanvulling van de uitvoerende bezetting plaatsvindt.
De facturering voor het beheer van de rode meldkamer door de Politie ligt hoger dan de begrote
inwonerbijdragen in de programmabegroting(en). In de programmabegroting van de GMK is wel tijdelijke
dekking (oorspronkelijk gevormd in 2009 voor de jaren 21010 en 2011) voorzien voor facturering op basis
van de ‘gekorte herijkte beheersbegroting’ en de aangekondigde extra benodigde gelden voor de extra
bezetting op de GMK. Dit door gebruik te maken van een onttrekking aan de daarvoor gevormde
bestemmingsreserves.
In 2013 is aan de bestemmingsreserve GMK € 113.209 onttrokken. Aan de bestemmingsreserve Tijdelijke
Capaciteit GMK is niets onttrokken. Het saldo van de bestemmingsreserve GMK ad € 86.791 is
onvoldoende om de hogere facturering van de beheersbegroting te dekken uit de inwonerbijdragen voor de
planperiode 2016–2019.
Onbekend is nog wanneer de LMO operationeel wordt. Momenteel (maart 2015) wordt met de besturen
gewerkt aan een ambitieplanning. Daarin wordt duidelijk wanneer de samenvoegingen van de
meldkamerlocaties zijn gepland. Pas nadat de Politiewet en de Wet veiligheidsregio's zijn aangepast, is de
LMO formeel een bijzonder onderdeel van de politie. Zekerheidshalve wordt in de programmabegroting
2016–2019 rekening gehouden met de achterblijvende kosten voor Hollands Midden van de meldkamer
Hollands Midden. In de bestemming van het jaarrekeningresultaat van 2014 wordt voorgesteld de
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bestemmingsreserve GMK op te hogen met € 351.137 (4 jaren tekort à € 109.482 -/- saldo ad € 86.791)
door overheveling vanuit de bestemmingsreserve Tijdelijke Capaciteit GMK (€ 241.071) en het resterend
saldo te bestemmen uit het jaarrekeningresultaat van 2014.
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5.

Programmaplan 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 2016 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). 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.
Het Veiligheidsbureau vervult een regionale kassiersfunctie voor de gemeentelijke bijdragen aan
Slachtofferhulp Nederland en het Veiligheidshuis.
5.2

Ontwikkelingen binnen het programma Veiligheidsbureau

Naast de reguliere werkzaamheden en financiële ontwikkelingen zoals hierboven beschreven zal er in
2016, in aansluiting op de activiteiten van 2015 extra aandacht zijn voor onder andere:
•
de implementatie van de wettelijke planfiguren (regionaal risicoprofiel, beleidsplan en crisisplan).
Op basis van het Wet veiligheidsregio’s dienen deze planfiguren per vier jaar te worden
vastgesteld;
•
het versterken van de planning- en controlcyclus van de veiligheidsregio (management control);
•
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).
5.3

Taakstelling en bezuinigingen programma Veiligheidsbureau

De kosten van het programma Veiligheidsbureau worden gedragen door de inwonerbijdrage en de
bijdrage, bestaande uit een derde deel van de t.b.v. de bestuursondersteuning gemaakte kosten van de
politie.
In 2014 en 2015 is 15% bezuinigd op het programma Veiligheidsbureau. Deze bezuiniging is gerealiseerd
door de uitgaven voor bestuursvergaderingen te versoberen.
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5.4

Lasten en baten per product, programma Veiligheidsbureau

Programma Veiligheidsbureau

Begroting
2015
na BW 201501

Begroting

Meerjarenraming

2016

2017

2018

2019

Kassiersfunctie (Slachtofferhulp)
Kassiersfunctie (Veiligheidshuis)
Veiligheidsbureau

148.082
0
205.496

148.082
180.000
207.134

148.082
180.000
207.134

148.082
180.000
207.134

148.082
180.000
207.134

Totaal Lasten

353.578

535.216

535.216

535.216

535.216

Rijksbijdragen
Gemeentelijke bijdragen
Bijdrage van Politie Hollands
Midden

10.000
277.578

10.000
459.216

10.000
459.216

10.000
459.216

10.000
459.216

66.000

66.000

66.000

66.000

66.000

Totaal Baten

353.578

535.216

535.216

535.216

535.216

Geraamd totaalsaldo van baten
en lasten

0

0

0

0

0

Stortingen in reserves
Onttrekkingen aan reserves

-

-

-

-

-

Geraamd resultaat

0

0

0

0

0

5.5

Toelichting van verschillen ten opzichte van de begroting 2015

De kosten en opbrengsten zijn geïndexeerd zoals vermeld in de begrotingsuitgangspunten uit hoofdstuk 1.
De ‘kassiersfunctie’ voor het convenant Rode Kruis is met ingang van 2015 overgeheveld naar de Oranje
Kolom (Bureau BGC).
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6.

Programmaplan Oranje Kolom

6.1

Algemeen

De aan de gemeenschappelijke regeling VRHM deelnemende gemeenten bundelen hun krachten steeds
meer op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing (bevolkingszorg). Dit gebeurt in
operationele zin en in de advisering aan het AB en/of DB. 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.
Naast taken op het gebied van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing heeft de coördinerend
functionaris en het BGC ook coördinerende taken op diverse verwante taakvelden zoals de
evenementenveiligheid, crisis- en risicocommunicatie en het Veiligheidshuis.
6.2

Ontwikkelingen binnen het programma Oranje Kolom

Het jaar 2016 valt in een beleidsperiode waarvoor in het jaar 2015 een nieuw Regionaal Beleidsplan wordt
uitgewerkt. Kijkend naar de door de Minister en het Veiligheidsberaad gekozen onderwerpen op de
(landelijke) strategische agenda, zal de versterking van de gemeentelijke kolom in de Veiligheidsregio
Hollands Midden ook voor de nieuwe beleidsperiode prioriteit krijgen. In algemene zin is het onderwerp
‘versterking bevolkingszorg’ voor de komende jaren een opdracht van aan de veiligheidsregio’s en de
gemeenten.
Kijkend naar de ontwikkelingen van dit moment en naar de afgelopen beleidsperiode zijn de volgende
onderwerpen in 2016 in ieder geval aan de orde:
•
implementatie visie bevolkingszorg op orde 2.0;
•
crisiscommunicatie;
•
opleiden, trainen en oefenen;
6.2.1

Bevolkingszorg op orde (BZOO) 2.0

De visie en prestatie-eisen uit BZOO 2.0 zijn er op gericht om tot een bevolkingszorg te komen die uitgaat
van de eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van burgers bij rampen en crises. De overheid trekt
niet als vanzelf alle zorg naar zich toe maar faciliteert en stimuleert de zelfredzamen en verricht zorg op
maat voor de minder zelfredzamen. Meer focus op risicocommunictie is een goed middel om de
zelfredzaamheid van mensen te vergroten. Op basis van de landelijke rapportages BZOO 2.0 is in de
VRHM een vertaling uitgewerkt en vastgesteld (AB april 2015). Daarin worden het ‘wat’ en het ‘hoe’ van de
hedendaagse bevolkingszorg uitgewerkt. Meer kwaliteit en efficiency staan daarbij centraal. De
samenwerking tussen de gemeenten binnen de VRHM zal daaraan onder meer een bijdrage kunnen en
moeten leveren. De meetbaarheid van de kwaliteit van de bevolkingszorg wordt in 2015 uitgewerkt in een
nieuw normenkader of set prestatie-eisen. Implementatie van zowel de visie als de monitoring van het
normenkader/prestatie-eisen zullen in 2016 en volgende jaren veel aandacht behoeven.
6.2.2

Professionaliseren crisiscommunicatie

In de beleidsperiode 2012 – 2015 is door de VRHM veel geïnvesteerd in de professionalisering van de
crisiscommunicatie. De nieuwe beleidsperiode die begint in 2016 zal in het teken staan van borgen maar
ook van blijvend ontwikkelen. Het onderhouden van de kwaliteit van medewerkers die een rol spelen in de
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(regionale) organisatie van de crisiscommunicatie maar ook de blijvende zoektocht naar een ‘slanke maar
gespierde’ crisiscommunicatie organisatie zullen in 2016 aandacht vragen.
6.2.3

Opleiden, trainen en oefenen (OTO)

De productcatalogus OTO is ontwikkeld en wordt jaarlijks aangepast op basis van een in 2014 ontwikkeld
kader mono OTO. De ontwikkelingen rondom de (kwaliteit van de) crisisorganisatie bevolkingszorg maken
dat OTO een blijvend aandachtspunt is. Nieuwe manieren om de medewerkers van de crisisorganisatie zo
goed mogelijk voor te bereiden op hun taak zullen aan de orde zijn. Met de implementatie van het
vaardighedenpaspoort in 2015 zullen de OTO-activiteiten ook steeds meer de mogelijkheden bieden van
(individueel) maatwerk.
6.3

Het Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing (BGC)

Het BGC kent in 2016 3,55 formatieplaatsen. Dit is inclusief de formatie (0,44) voor de wettelijk verplichte
functie van Coördinerend Functionaris. De bezetting is gelijk aan de formatie.. De taken van het hoofd BGC
worden, in samenspraak met de Coördinerend Functionaris, uitgevoerd door het hoofd van de afdeling
Planvorming van de Brandweer Hollands Midden. Hiermee is ongeveer 0,25 fte gemoeid.
Ten aanzien van de kosten en dekking voor de Oranje Kolom wordt de gedragslijn van 2015
gecontinueerd. De reguliere kosten van de door de gemeente te bekostigen activiteiten als de
bureaukosten, gemeentelijke piketten, het opleiden, trainen en oefenen van de teams bevolkingszorg en
het alarmsysteem worden gefinancierd uit de inwonerbijdragen. De kosten van de (deeltijd) functie van
coördinerend functionaris worden wegens het wettelijke karakter gedekt uit de uitkering van de BDUR.
6.4

Herziening uitgangspunten financiering regionale functies en activiteiten.

Tegen de achtergrond van de wens van gemeenten om de financiering van de regionale functies en
activiteiten zo transparant mogelijk te maken, zijn alle kosten daarvan met ingang van de begroting voor
2016 vertaald in één bedrag per inwoner. Voorheen werden diverse activiteiten op incidentele basis
gefinancierd uit b.v. reserveringen, mogelijk gemaakt door b.v.een positief rekeningsaldo,
Die praktijk is nu beëindigd en jaarlijks worden alle kosten verwerkt in de begroting. In principe worden er
geen reserveringen meer gemaakt om de boekhouding zo doorzichtig mogelijk te houden.
Omdat in de loop der jaren de kosten van de regionale activiteiten zijn toegenomen, is het goed te weten
dat hier in veel gevallen sprake is van verschuiving van kosten en niet zozeer van autonome
kostenstijgingen. Daar waar voorheen gemeenten diverse kosten op hun eigen begrotingen hadden, b.v.
opleidings- en trainingskosten, worden die kosten steeds meer verlegd naar de regionale begroting. In veel
gevallen met een voordelig resultaat voor de deelnemende gemeenten. Deze werkwijze zal naar
verwachting in de komende jaren verder worden uitgebouwd.
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6.5

Lasten en baten per product, programma Oranje Kolom

Programma Oranje Kolom

Begroting 2015
na BW 201501

Begroting

Meerjarenraming

2016

2017

2018

2019

14.631
287.038
204.900
125.000
10.000
-

14.631
287.038
204.900
125.000
10.000
-

14.631
287.038
204.900
125.000
10.000
-

Kassiersfunctie (Rode Kruis)
Afdelingskosten
Coördinatietaken
Opleiden en trainen
Professionalisering Crisiscommunicatie
Projectkosten

29.797
262.000
145.000
45.000
147.375

14.631
287.038
204.900
125.000
10.000
-

Totaal Lasten

629.172

641.569

641.569

641.569

641.569

Rijksbijdragen
Gemeentelijke bijdragen
Bijdragen van derden (e-learning)

67.000
399.797
15.000

66.213
560.356
15.000

66.213
560.356
15.000

66.213
560.356
15.000

66.213
560.356
15.000

Totaal Baten

481.797

641.569

641.569

641.569

641.569

Geraamd totaalsaldo van baten en
lasten

147.375

0

0

0

0

-

-

-

-

-

-147.375

-

-

-

-

0

0

0

0

0

Incidentele lasten
- Versterking Gemeentelijke kolom

147.375

-

-

-

-

Onttrekkingen aan reserves
- Versterking Gemeentelijke kolom

-147.375

-

-

-

-

0

0

0

0

0

Stortingen in reserves
Onttrekkingen aan reserves
- Versterking Gemeentelijke kolom
Geraamd resultaat

Saldo incidentele baten en lasten

6.6

Toelichting van verschillen ten opzichte van de begroting 2015

De kosten en opbrengsten zijn geïndexeerd zoals vermeld in de begrotingsuitgangspunten uit hoofdstuk 1.
De ‘kassiersfunctie’ voor het convenant Rode Kruis is met ingang van 2015 overgeheveld van het
programma Veiligheidsbureau naar het programma Oranje Kolom.
De inwonerbijdrage voor dit progamma wordt met ingang van 2016 verhoogd met € 112.500 voor de
structurele dekking van de kwaliteitsverbetering van de Oranje Kolom (de processen bevolkingszorg,
waaronder begrepen de professionalisering van de crisiscommunicatie). Tevens wordt de inwonerbijdrage
verhoogd met € 45.700 voor een aantal structureel te laag opgenomen posten. In totaal bedraagt de
verhoging van de gemeentelijke bijdragen voor het programma Oranje Kolom met ingang van 2016
€ 158.200. Daarnaast heeft het AB op 13 november 2014 ingestemd met een voorstel om AG5 te hanteren
als registratiesysteem voor gemeenten en de extra kosten te dekken uit een verhoging van de
gemeentelijke bijdrage. In afwijking van dat besluit worden de extra kosten per gemeente van € 124 geacht
te zijn inbegrepen in genoemd bedrag van € 158.200.
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Paragrafen
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Algemeen
Het Besluit BBV vereist dat in de begroting en de jaarstukken diverse paragrafen worden opgenomen die
snel inzicht moeten bieden in de financiële positie op de korte en lange termijn. Voor de VRHM zijn de
volgende paragrafen van toepassing:
1.
Weerstandsvermogen en risicobeheersing;
2.
Onderhoud kapitaalgoederen;
3.
Financiering;
4.
Bedrijfsvoering;
5.
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

Op grond van het Besluit BBV bestaat het weerstandsvermogen uit de relatie tussen:
a.
de weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover de VRHM beschikt of
kan beschikken om niet-begrote kosten te dekken;
b.
alle risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn
in relatie tot de financiële positie.
De paragraaf betreffende weerstandsvermogen en risicobeheersing bevat ten minste:
a.
een inventarisatie van de weerstandscapaciteit;
b.
een inventarisatie van de risico's;
c.
het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico's.
In de afgelopen jaren heeft de VRHM in het jaarbericht en in de begroting een gelijkluidende paragraaf
opgenomen omdat beide documenten in dezelfde bestuursvergadering worden vastgesteld. In de derde
bestuursrapportage van het dienstjaar worden de risico’s tussentijds beoordeeld. In de paragraaf
11
weerstandsvermogen worden vermeld :
a.
de risico’s van materieel belang en een inschatting van de kans dat deze risico’s zich voordoen;
b.
het weerstandsvermogen en in hoeverre schade en verliezen als gevolg van risico’s van
materieel belang met het weerstandsvermogen kunnen worden opgevangen.
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 middelen bestaan uit de algemene reserve, de
bestemmingsreserves, de stille reserves alsmede uit de nog niet ingevulde begrotingsruimte en een post
onvoorzien.

11

Toepassing volgens artikel 26 Financiële Verordening VRHM.
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1.2

Risico’s
12

Als risico’s onderkent het AB :
De ‘nasleep’ van grote crises of rampen
Een veiligheidsregio is een door het rijk ingesteld publiekrechtelijk samenwerkingsorgaan dat er specifiek
op is 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 GRIPsituaties. Ervaringen elders leren dat de (financiële) nasleep van ‘nationale rampen’ extreem kan zijn.
Voldoen aan wet- en regelgeving/wettelijke gestelde normen
Iedere veiligheidsregio moet voldoen aan de wet- en regelgeving en aan voorgeschreven normeringen.
Ook de VRHM dient uitvoering te geven aan o.a. de Wet veiligheidsregio’s, de uitvoeringsbesluiten, fiscale
regelgeving, ARBO, etc. Het is denkbaar dat bij aanscherping van regelgeving aanvullende maatregelen
moeten worden getroffen, waarbij het de vraag blijft of dit nu in de categorie risico moet worden
gekwantificeerd. In het kader van het dekkingsplan brandweer heeft het AB een besluit genomen. Ook in
de geneeskundige hulpverlening zal de operationele inzet, de zorgcontinuïteit en de advisering van
vergunningverlening bij evenementen op de kans, omvang en effect van risico’s beoordeeld moeten
worden. Gewijzigde regelgeving kan 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. Zo kunnen gemeentelijke herindelingen binnen het werkgebied van de
VRHM effect hebben op de bijdragen van partijen of leiden tot (des)integratie- of frictiekosten.
Bezuinigingen of doelmatigheidstaakstellingen
De macro-economische omstandigheden nopen overheidsorganen tot het treffen van maatregelen die
kunnen leiden 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, re-integratie12

De risico’s zijn onderwerp geweest van de behandeling van de begrotingsuitgangspunten 2016 in de vergadering van het AB
VRHM van 19 februari 2015.
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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. 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.
Strategische agenda Veiligheidsberaad
Het Veiligheidsberaad besloot dat de invulling van de Strategische agenda in maart 2015 voorligt voor
besluitvorming zodat de regio’s de plannen kunnen bespreken met hun regionale besturen. Pas dan zijn de
kosten en de bijdragen per regio bekend.
Afloop Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO)
De werkingsduur van de huidige CAO is tot 1 januari 2016. In de concept-programmabegroting 2016
worden de loonkosten op basis van deze CAO doorgerekend; eventuele effecten uit een nieuwe CAO zijn
daarin niet begrepen.
Werkkostenregeling (WKR)
Met ingang van 2015 vervangt de werkkostenregeling de bestaande fiscale regels voor het onbelast
vergoeden en verstrekken aan de medewerkers van VRHM. Dit kan leiden tot extra structurele lasten,
omdat de onbelaste onkostenvergoedingen voor brandweervrijwilligers zich niet geheel of slechts
gedeeltelijk kwalificeren als gerichte vrijstellingen of intermediaire kosten binnen de WKR. Over de
nadelige financiële gevolgen van de invoering van de WKR voert een vertegenwoordiging van het
kernteam Finance & Control, samen met de vakgroep arbeidsvoorwaarden Brandweer Nederland, overleg
met het ministerie van Financiën.
Individueel Keuzebudget (IKB), consequenties jaarrekening 2015
Het vakantiegeld is onderdeel van het IKB en moet gereserveerd en uitgekeerd worden in het jaar dat het
wordt opgebouwd. Dit heeft gevolgen voor de zeven maanden vakantiegeld die dan nog staan over 2015,
die normaal gesproken in mei 2016 zouden worden uitbetaald.
De afspraken over het moment van de uitkering van deze 7 maanden zijn nog niet bekend. Drie mogelijke
varianten zijn:
•
volledige uitkering in 2015
•
volledige uitkering in 2016
•
gespreide uitkering over 2015 en 2016
Het moment van uitbetaling is echter niet leidend voor het moment waarop de last moet worden
verantwoord in de jaarrekening. Door het IKB vindt er eenmalig een extra last plaats van 7 maanden
vakantiegeld vanuit het jaar voorafgaand aan de invoering, dus 2015. De verplichting tot de betaling van
het opgebouwde vakantierecht in de periode juni tot en met december 2015 vindt zijn oorsprong in 2015. In
de jaarrekening 2015 zal daarom de extra last van deze 7 maanden moeten worden verantwoord. Dit
betreft een feitelijke verplichting, welke als kortlopende schuld wordt verantwoord op de balans, tenzij al
uitbetaald in 2015.
Samenvoeging meldkamers
De kosten van het project samenvoeging meldkamers Haaglanden en Hollands Midden (ondersteuning op
het gebied van communicatie, uitvoerend projectleider, externe audit, e.d.) en de betaling daarvan zijn nog
niet duidelijk belegd. Aangezien wel kosten worden gemaakt voor het project is het van belang af te
spreken op welke wijze begroting, verantwoording en verrekening van de kosten plaats vindt. Het
werkbudget is vooralsnog vastgelegd op maximaal € 100.000 per 6 maanden, verrekening over de
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betrokken partijen politie, VRHGL en VRHM vindt plaats volgens de verdeelsleutel van politie 50%, VRHL
25% en VRHM 25%. Aan de projectgroep is de opdracht verstrekt om de financiering van de ondersteuning
te organiseren. Met de LMO wordt overlegd gevoerd over het voor haar rekening nemen van (een deel
van) de projectkosten.
Structurele financiering landelijke meldkamerorganisatie
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 deze er uit gaat zien is op dit
moment niet bekend. Mede ten behoeve van de financiële overdracht is gestart met de nulmeting van de
huidige 25 meldkamers. In het Transitieakkoord zijn specifieke afspraken gemaakt over de overdracht van
financiële middelen taken brandweer naar de LMO. 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. De wijze van overdracht van
middelen wordt bepaald in samenspraak met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
(BZK) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Bij de uitwerking wordt als uitgangspunt
gehanteerd dat er geen herverdelingseffecten zijn (aldus het Transitieakkoord).
Herverdeling gemeentefonds/BDUR (2015)
Naar de verdeling van het gemeentefonds zijn door de onderzoekscombinatie Cebeon-Regioplan, in
opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, diverse onderzoeken gedaan
naar de indeling, verdeling, het volume en de toekomstbestendigheid van alle clusters in het
gemeentefonds. Het herijkingsonderzoek gemeentefonds/BDUR loopt thans en de VRHM verleent daaraan
medewerking. Naar verwachting zullen de resultaten in mei 2015 bekend zijn. 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.
1.3

Risicomanagement en verzekeringen

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) of het overdragen van het risico (bijvoorbeeld door te verzekeren). De
VRHM heeft diverse verzekeringspolissen afgesloten voor aansprakelijkheid, ongevallen personeel,
schade aan opstallen, bedrijfsinventarissen en materieel. De VRHM voldoet hiervoor premie en kent per
schade een beperkt eigen risico.
Als de verwachte impact van het risico naar verhouding erg klein is, kan er ook voor gekozen worden om
het risico te accepteren. Als dat risico zich dan voordoet, draagt de VRHM de gevolgen zelf. Daar waar de
VRHM een risico heeft verzekerd, maakt dit geen onderdeel meer uit van het vraagstuk rond het
weerstandsvermogen. Immers het financieel risico is afgedekt en bij een derde, een verzekeringsmaatschappij, belegd.
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1.4

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.
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 (art. 51
gemeenschappelijke regeling VRHM). 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 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. In november 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)

Het beleid ten aanzien van het onderhoud van de kapitaalgoederen is vastgelegd in de financiële
verordening en omvat:
•
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.
De VRHM beschikt over de volgende kapitaalgoederen waarbij sprake is van onderhoud. Behoudens het
gebouw van de meldkamer zijn de kapitaalgoederen hoofdzakelijk in gebruik voor de brandweerfunctie.
2.1

Onroerend goed en bedrijfsinventarissen brandweerkazernes

Het AB heeft om fiscale redenen besloten enkele brandweerkazernes van gemeenten te kopen. Aan het
eind van de BTW-herzieningsperiode worden de kazernes weer verkocht aan de gemeenten. In 2014 is de
kazerne aan de Van den Woudestraat 1b te Warmond terugverkocht aan de gemeente Teijlingen. Met de
overige gemeenten vindt nog overleg plaats omtrent de terugkoopafspraken (moment en boekwaarde).
Per ultimo 2014 zijn onderstaande kazernes in eigendom van de Brandweer Hollands Midden:
Alphen aan den Rijn

Stationsweg 4b, Aarlanderveen

Bergambacht

Veerweg 6, Bergambacht

Kaag en Braassem

Oud Adeselaan 36b, Rijpwetering

Nederlek

Tiendweg 5, Krimpen a/d Lek

Nederlek

Twijnstraweg 19, Lekkerkerk

Rijnwoude

Omleidingsweg 3, Benthuizen

Rijnwoude

Klaproos 1, Hazerswoude-Dorp

Rijnwoude

Hoogewaard 5, Koudekerk a/d Rijn

Vlist

Provincialeweg 29, Haastrecht

Zuidplas

De Opril 1, Zevenhuizen

De overige brandweerkazernes worden gehuurd. Voor de kazerne in Leiden-Noord en voor de kazerne in
Stolwijk bestaan nieuwbouwplannen. Het interieur van de kazerne in Sassenheim is in 2014 vernieuwd.
Daarnaast beschikt de VRHM over een loods in Leiden-Noord, waarin voertuigen en materieel zijn gestald.
Op termijn maakt de loods onderdeel uit van de gesprekken met de gemeente Leiden over de ontwikkeling
van de locatie. De VRHM heeft in het verleden het terrein aan de Rooseveltstraat 4b aangekocht.
De Brandweer Hollands Midden is verder eigenaar van de bedrijfsinventaris van de brandweerkazernes.
Deze inventaris bestaat uit de inrichting van alle opstallen – derhalve van eigendomskazernes en gehuurde
kazernes – en is in 2014 door een erkende taxateur getaxeerd of gewaardeerd. Tot deze categorie
bezittingen wordt niet gerekend het materieel dat dienst doet voor uitruk en hulpverlening, maar uitsluitend
inventaris die permanent ter plaatse blijft. Ook de opstallen zijn door erkende taxateurs getaxeerd en
verzekerd tegen herbouwwaarde. De bedrijfsinventaris is verzekerd tegen nieuwwaarde.
Het groot onderhoud geschiedt ten laste van de voorziening Groot Onderhoud, het preventief en correctief
onderhoud wordt ten laste gebracht van de jaarlijkse exploitatie. Momenteel wordt beleid ontwikkeld voor
het treffen van (aanvullende) maatregelen tegen brand- en inbraak.
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2.2

Mobiliteit brandweer

De Brandweer Hollands Midden is eigenaar van een veelzijdig wagenpark. Voor de voer- en vaartuigen zijn
onderhoudsconcepten vastgesteld. Vervanging geschiedt in beginsel op basis van de technische
levensduur. Alle voer- en vaartuigen zijn WA of Casco verzekerd. In de loop van 2015 vindt een Europese
aanbesteding plaats voor de nieuwe mobiliteitspolis per 1 januari 2016.
2.3

Bepakkingen en personele uitrusting brandweer

De Brandweer Hollands Midden is voor de brandweeruitoefening eigenaar van bepakkingen, inclusief
portofoons en warmtebeeldcamera’s. Binnenkort zijn bepaalde voertuigen uitgerust met digitale
bereikbaarheidskaarten. Tot de persoonlijke uitrusting van het brandweerpersoneel worden gerekend de
bluspakken en de ademlucht. Zowel bepakking als persoonlijke uitrusting worden zoveel mogelijk
geharmoniseerd uit een oogpunt van het bevorderen van een uniforme werkwijze en het verhogen van de
efficiency in de bedrijfsprocessen. Een en ander is op de zogenoemde transportpolis tegen dagwaarde
verzekerd.
2.4

Pand Gemeenschappelijke Meldkamer (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 en 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 kostenegalisatievoorziening voor groot onderhoud
gestort ter dekking van toekomstige lasten groot onderhoud. Eind 2014 heeft de beheerder het pand van
de GMK opgeleverd in verband met het feit dat de GMK is verhuisd naar ‘De Yp’. Er is nog geen nieuwe
bestemming aan de ruimten gegeven. Dit is afhankelijk van de ontwikkelingen rond de uitwerking van het
Transitieakkoord. Kortheidshalve wordt verwezen naar de andere toelichtingen met betrekking tot de
meldkamer. Opstal en inventaris zijn verzekerd tegen herbouwwaarde resp. nieuwwaarde.
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Paragraaf financiering (artikel 13 BBV)

In de paragraaf financiering wordt ingegaan op de wijze waarop de VRHM inhoud geeft aan het
13
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 vanwege 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 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 door het feit dat de
gemeentelijke bijdragen door twee halfjaarvoorschotten worden verkregen. De rijksbijdrage wordt
in vier termijnen ontvangen. Vooral investeringen in duurzame goederen en de maandelijkse
salarisbetalingen veroorzaken aan de kostenkant schommelingen in de liquiditeit. Renterisico’s
door sterk wijzigende percentages zijn in de huidige economische situatie niet aan de orde. In de
liquiditeitsplanning worden uitgaven en inkomsten zoveel mogelijk op elkaar afgestemd;
•
de VRHM verstrekt zelf geen geldleningen. Met het oog op voorgenomen nieuwe investeringen
zal op basis van de liquiditeitsplanning worden beoordeeld tot welk bedrag aanvullende
geldleningen nodig 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.
13

Het Treasurystatuut is vastgesteld in de openbare vergadering van het AB VRHM van 10 februari 2011 op grond van artikel 47 van
de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden, zie besluit AB VRHM van 26 juni 2014.
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Paragraaf bedrijfsvoering (artikel 14 BBV)

Algemeen
Onderstaand komen per afdeling/team van de sectoren Concernstaf en Middelen de belangrijkste
beleidsvoornemens voor 2016 ten aanzien van de bedrijfsvoering aan de orde. Onder bedrijfsvoering
worden door de commissie BBV (begrippenlijst BBV 2008) de activiteiten verstaan om beleid te kunnen
ontwikkelen en uitvoeren.
Personeel
Om de organisatiedoelstellingen te kunnen realiseren richt het personeelsbeleid zich op:
•
Het zo optimaal mogelijk benutten van capaciteiten en ontwikkelingsmogelijkheden van de
medewerker;
•
Onder omstandigheden de risico’s voor gezondheid, veiligheid en welzijn zo mogelijk uitsluiten,
dan wel tot een minimum beperken;
•
Gebruik maken van marktconforme arbeidsvoorwaarden.
Daarbij wordt van de medewerkers verwacht dat zij:
•
Resultaatgericht en samenwerkingsgericht zijn;
•
Ernaar streven om continu hun (vak)bekwaamheid en competenties te ontwikkelen;
•
Eigen verantwoording nemen voor hun loopbaan.
Vrijwilligersmanagement
In de aanloop naar de vorming van Brandweer Hollands Midden is veel aandacht besteed aan de rol en de
positie van de brandweervrijwilligers binnen de nieuwe organisatie. Eind 2013 is, in samenwerking tussen
Brandweer Nederland en de Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers (VBV), de landelijke visie op
vrijwilligheid uitgegeven. Begin 2014 is daar de ‘strategische visie Vrijwilligheid Brandweer’ aan
toegevoegd. In 2014 heeft Brandweer Hollands Midden, geïnspireerd door de landelijke visie, een eigen
visie, ‘De Visie Vrijwilligheid 2.0 voor Brandweer HM’, ontwikkeld. De Visie Vrijwilligheid 2.0 kent twee
rollen, zowel richtinggevend alsook als inspiratiebron voor de verdere doorontwikkeling van Brandweer
Hollands Midden. De implementatie van de Visie Vrijwilligheid zal medio 2017 zijn afgerond.
Organisatie- en managementontwikkeling
In 2014 is begonnen met de ontwikkeling van een programma ter ondersteuning van de ontwikkeling van
het directieteam en de managementlagen daaronder. Dit programma wordt in de komende jaren verder
uitgevoerd.
Evaluatie van het functiehuis
Het doel van het project Evaluatie functiehuis is te komen tot een geactualiseerd en definitief gewaardeerd
functieboek, dat verbinding en samenhang biedt in het P&O-beleid van de VRHM.
Het project geeft verder duidelijkheid op de volgende onderwerpen:
• Competenties en competentieniveau per functie;
• Resultaatgebieden per functie.
Bij de vorming van de VRHM in 2011 is een voorlopig (plaatsings-) functieboek vastgesteld. Besloten is 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 Bijzondere Ondernemingsraad, overeengekomen later de definitieve waardering te laten plaatsvinden.

Programmabegroting 2016
Veiligheidsregio Hollands Midden

- 63 -

___________________________________________________________________________
Ter ondersteuning van diverse personeelsinstrumenten is behoefte aan goede functieprofielen. Deze
geven informatie die ondersteunend is aan het voeren van “het goede gesprek”. Binnen het profiel worden
de functie-eisen verwoord, evenals de resultaten die men in een bepaalde functie moet bereiken.
Daarnaast worden de competenties verwoord (de vaardigheden waarover men moet beschikken). 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 zullen inzicht geven in de eventuele herijking in
aantallen, soort functies en samenhang. De uitkomsten worden binnen het project evaluatie functiehuis
verwerkt tot aangepaste functieprofielen.
Gewerkt is aan transparantie in producten en diensten. Dit heeft geleid tot sectorale producten- en
dienstencatalogussen. Deze worden gebruikt als basis om de resultaatbeschrijvingen vast te stellen, zodat
een goede aansluiting gevonden kan worden met de feitelijke bedrijfsvoering.
Binnen de Raad van Brandweercommandanten (RBC) is afgesproken dat, wanneer een Veiligheidsregio
zou besluiten 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.
Fase 1 van het project, het uitvoeren van de formele indeling en waardering van de functies, wordt begin
2015 afgerond. Implementatie van fase 2, een geactualiseerd organisatie- en formatieplan inclusief
bijgestelde functiematrix, resultaatgebieden en competenties, staat gepland voor 2016.
Functionerings- en beoordelingscyclus
In 2014 is de regeling Functioneren en Beoordelen vastgesteld. De regeling is van toepassing op alle
activiteiten die gericht zijn op het functioneren en beoordelen van alle medewerkers en vrijwilligers, tijdelijk
of vast, binnen de Veiligheidsregio Hollands Midden. Het doel van de gesprekscyclus is het maken van
afspraken tussen medewerker en leidinggevende voor aansluiting tussen de organisatiedoelen en de
individuele behoeften van de medewerker. Ook worden de randvoorwaarden besproken die nodig zijn om
deze afspraken te realiseren. In 2015 is begonnen met de implementatie van de cyclus Functioneren en
Beoordelen door het geven van een training aan leidinggevenden en het daarna voeren van een eerste
‘goed gesprek’.
e)

Mobiliteit en (2 loopbaanbeleid
In 2014 is gestart met het project Mobiliteit. Onder mobiliteit wordt verstaan de mate waarin de medewerker
bereid en in staat is voor zichzelf of voor de organisatie te veranderen van functie, werkzaamheden,
werkplek of een combinatie daarvan. In het functioneringsgesprek maken medewerker en leidinggevende
resultaatgerichte afspraken over de mobiliteitswensen.
Na het vervallen van de regeling Functioneel leeftijdsontslag per 2006 (FLO) is het loopbaanperspectief
voor brandweermedewerkers in een bezwarende functie ingrijpend veranderd. Brandweermedewerkers die
op of na 1/1/2006 een bezwarende functie zijn gaan vervullen, gaan na 20 jaar bezwarend werk een
andere functie vervullen. De werkgever ondersteunt bij de voorbereiding daarvan aan de hand van de
CAO-regels over faciliteiten, doorstroom en salarisgaranties. De VRHM is in 2015 gestart met het geven
van informatie en de voorbereiding op loopbaangesprekken en het gezamenlijk vaststellen van een
loopbaanplan.
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Veiligheid, Gezondheid en Welzijn (VGW-beleid)
•
Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)
VRHM heeft de basis nog niet op orde met betrekking tot de wettelijke verplichtingen in het kader van de
Arbowetgeving. In de Raad van Brandweercommandanten (RBC) is de arbocatalogus voor Brandweer
Nederland vastgesteld, hoewel deze door de Arbeidsinspectie nog als onvoldoende is beoordeeld. VRHM
beschikt nog niet over een actuele Risico Inventarisatie & Evaluatie, inclusief een plan met
verbetermaatregelen. Eind 2014 is het project uitvoering Risico Inventarisatie & Evaluatie gestart.
Projectdoelstelling is de organisatie (leiding en medewerkers) te ondersteunen in het krijgen van inzicht in
de restrisico’s op het vlak van veiligheid en het ontwikkelen van beleid, processen, systemen en
organisatie. Hiermee wordt de organisatie in staat gesteld een niveau te bereiken waarbij in de basis de
veiligheid op orde is, wordt voldaan aan wettelijke verplichtingen en het fundament wordt neergelegd voor
het planmatig beheersen van veiligheidsrisico’s.
•
Periodiek Preventief Medisch Onderzoek (PPMO)
De organisatie heeft op grond van Arbowetgeving en de Wet op medische keuringen een aantal
verplichtingen rondom arbeid en gezondheid. Deze verplichtingen hebben tot doel de repressieve
brandweerwerknemer bij het uitoefenen van zijn of haar taak tijdens bijzonder risicovolle omstandigheden
te beschermen. Een daarop afgestemde keuringsmethodiek helpt daarbij. De systematiek van de
aanstellingskeuring (AK) en het periodiek preventief onderzoek (PPMO) is specifiek geënt op de
bezwarende factoren in de brandweerfunctie. Aanleiding voor invoering van de PPMO is het invoeren van
een landelijk uniforme wijze van keuren en testen, waarbij niet de leeftijd maar een objectieve,
functiegerelateerde test en keuring bepalend is voor de vraag of een repressieve medewerker nog mentaal
en fysiek in staat is om aan de functie-eisen te voldoen.
Sinds 1 januari 2011 is de PPMO als verplichte keuring opgenomen in de CAR-UWO artikel 19a. In 2013 is
de VRHM het project gestart om te komen tot invoering van de landelijke aanstellingskeuring, PPMO en de
jaarlijkse fysieke test. Dit project heeft een tweeledig doel:
o
Waarborgen van de duurzame inzetbaarheid van de operationele medewerkers;
o
Tijdige identificatie en beheersing van veiligheidsrisico’s als gevolg van manco’s op het vlak van
inzetbaarheid.
Hierbij conformeert de VRHM zich aan de landelijke richtlijn. Na de fase ‘Ontwikkelen’ in 2014 volgt in 2015
de implementatie en wordt er gekeurd volgens de nieuwe systematiek.
•
Medewerkersonderzoek
In 2015 wordt een onderzoek onder medewerkers uitgevoerd om de impact te meten van het functioneren
van de organisatie op de medewerkers. De hieruit te duiden verbetermogelijkheden en op te stellen
verbeterplannen worden in 2016 uitgevoerd.
Arbeidsvoorwaarden
•
Brandweerkamer
Door de regionalisering van de gemeentelijke branweerorganisaties zijn de brandweertaken verplicht
ondergebracht in de Veiligheidsregio's. Dit leidt tot verschuiving van het werkgeverschap van het
brandweerpersoneel. Als werkgever is het bestuur van de Veiligheidsregio tevens verantwoordelijk voor de
arbeidsvoorwaarden van het brandweerpersoneel. Op verzoek van de Veiligheidsregio’s heeft het College
van Arbeidszaken een afzonderlijke kamer ingericht voor specifieke brandweeractiviteiten, de
Brandweerkamer. De Brandweerkamer is uitsluitend bedoeld voor het maken van collectieve afspraken
over specifieke regelingen voor het brandweerpersoneel, die nu onderdeel zijn van de CAR-UWO. Het gaat
hier in beginsel om de volgende onderwerpen:
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1.
2.
3.
4.

Het overgangsrecht bij functioneel leeftijdsontslag (FLO) van brandweerpersoneel;
De rechtspositie van vrijwilligers bij de brandweer;
Keuringen van brandweerpersoneel;
De vergoeding voor piketdienst door beroepsbrandweer.

•
CAO en Individueel Keuzebudet (IKB)
Er is een CAO voor de periode 2013-2015. Daarbij is ook afgesproken om uiterlijk op 1 januari 2016 een
individueel keuzebudget (IKB) in te voeren. Het IKB wordt als een financieel budget opgenomen in een
nieuw keuzemodel arbeidsvoorwaarden. Omdat voor de brandweer specifieke regels gelden ten aanzien
van het levensloopsbudget (overgangsrecht FLO en hogere levensloopbijdrage voor
medewerkers die hier niet onder vallen) kan het beschikbare IKB budget voor hen anders zijn.
•
Werkkostenregeling
Vanaf 1 januari 2015 geldt de werkkostenregeling (WKR) voor alle werkgevers, dus ook voor de
Veiligheidsregio Hollands Midden. VRHM heeft de definitieve tekst van de nieuwe WKR afgewacht
aangezien de verdere uitwerking van het noodzakelijkheidscriterium om een ander soort onderbouwing
vraagt dan de handhaving van de regeling. Nu het noodzakelijkheidscriterium echter maar beperkt is
ingevoerd, wil VRHM samen met Brandweer Nederland de kosten van de brandweervrijwilliger langs de lijn
van de WKR leggen om (opnieuw) te onderbouwen dat de huidige onbelaste vergoedingen ook volgens de
maatstaven van de WKR, geheel of gedeeltelijk te herleiden zijn tot kosten die onbelast zijn. Om de vaste
en variabele kostenvergoeding binnen de WKR als gerichte vrijstelling te kunnen kwalificeren, vraagt de
Belastingdienst in 2015 nog wel een beperkt onderzoek. Het doel daarvan is om vast te stellen dat de
vergoedingen fiscaal naar aard en omvang in voldoende mate zijn onderbouwd (en niet geheel of
gedeeltelijk bovenmatig zijn), conform de verplichting in de WKR.
•
Sociaal statuut
Het Sociaal Statuut is een overeenkomst tussen enerzijds de werkgever VRHM en anderzijds de
vakbonden. Het Sociaal Statuut is ontstaan vanuit de wens om uniform te regelen hoe binnen 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. Mocht er sprake zijn van een
grote organisatiewijziging, bijvoorbeeld harmonisering arbeidsvoorwaarden als gevolg van een fusie, dan
kunnen er aanvullende afspraken worden gemaakt in een Sociaal Plan.
In 2013 is een werkgroep geïnstalleerd waarin zowel de vertegenwoordigers van de werkgever als
vertegenwoordigers van de vakbonden zitting hebben. Begin 2015 vinden de eerste besprekingen plaats
aan de onderhandelingstafel.
•
Te ontwikkelen en verbeteren van beleid en personeelsregelingen
Op tal van beleidsterreinen betreffende het personeel zullen het beleid en de personeelregelingen verder
moeten worden (door)ontwikkeld. Te noemen valt o.a. verzuimbeleid, vaccinatiebeleid, BHV/EHBO
inrichting en vergoedingenbeleid, verlofregeling, werktijdenregeling en piketregeling.
Informatiemanagement (IM)
De bedrijfsvoering binnen de VRHM wordt ondersteund door zes belangrijke informatiesystemen (big six).
Dit zijn systemen ter ondersteuning van het personeels-, financieel-, facilitair en vakbekwaamheidsmanagement en ten behoeve van contentbeheer en documentie- en infomatieverzorging. In 2014 is het
programmaplan Informatiemanagement (2014-2017) met als titel “Informatie binnen handbereik”
vastgesteld. Het doel van dit programmaplan is om voor de komende jaren richting en samenhang te
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geven aan de ontwikkeling van de informatievoorziening (IV), informatiedeling (ID) en informatietechnologie
(IT), zowel inhoudelijk als organisatorisch. Inhoudelijk zijn onderstaande doelstellingen gedefinieerd:
1.

2.

3.

Samenhangende informatievoorziening:
•
Kernregistraties op orde en geïntegreerd
•
‘Informatiegestuurde brandweer’ (aanbieden van relevante informatie)
•
Gebruikersoriëntatie (en voorkomen van ‘information overload’)
Eenvoudige, relevante en structurele informatiedeling:
•
Samenwerkingsplatforms
•
Informatiedeling met partners
Betrouwbare informatietechnologie:
•
(Blijvend) passende IT-omgeving
•
Intuïtieve werkplekken (o.a. door marktproducten)

Aan deze doelstellingen zijn projecten gekoppeld waardoor een meerjarenplan ontstaat.
In 2014 is de basis van de ICT-infrastructuur op orde gebracht, zodat deze vanaf 2014 effectiever in staat
is om mee te bewegen met nieuwe ontwikkelingen en behoeften.
In 2015 zijn het vakgebied Informatiemanagement (IPM) en Informatie- en Communicatietechnologie (ICT)
samengevoegd tot één afdeling Informatiemanagement (IM), bestaande uit de teams Beleid & analyse,
Functioneel beheer en ICT. Beoogd wordt de organisatie hiermee nog beter van dienst te zijn met
‘informatie binnen handbereik’. De missie voor Informatiemanagement luidt als volgt: “wij brengen de juiste
informatie dicht bij onze gebruikers om intuïtief hun vak uit te kunnen oefenen en samen met anderen de
veiligheid van de samenleving te bevorderen. Als betrouwbare en deskundige i-professionals doen we dit
in nauwe samenwerking met de gebruikers.”
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, personeelsblad ROOD, intranetsite Plein 16, internetsites voor
zowel VRHM als BHM, woordvoerderspiket etc.).
Jaarlijks wordt het werkplan van het team Communicatie vastgesteld in het directieteam. Het werkplan
geeft duidelijkheid over de producten en diensten die team Communicatie levert. In het werkplan is ook
beschreven op welke manier het team capaciteit levert voor programma's, projecten en plannen die in het
betreffende jaar communicatie-inzet vragen.
Team Communicatie heeft in december 2014 een onderzoek gedaan naar wensen en behoeften op het
gebied van interne communicatie. Op basis van dit onderzoek is besloten in het voorjaar van 2015 een
project te starten voor het verbeteren van de in- en externe communicatie: Communicatie 2.0. Het doel van
dit project (dat doorloopt in 2016) is het inrichten van een heldere, effectieve en efficiënte in- en externe
communicatiestructuur binnen de VRHM, waarin alle spelers in de organisatie hun rol kunnen, willen en
mogen oppakken. Uitgangspunt hierbij is een gezamenlijke visie op in- en externe communicatie die past
bij de ontwikkeling die de organisatie nu doormaakt. Beoordeelden de medewerkers de interne
communicatie in december 2014 nog met een mager zesje, het team Communictie staat nu voor de
uitdaging dat cijfer eind 2015 te hebben opgehaald tot een mooie 7.
Binnen het project wordt gewerkt aan de inzet van nieuwe communicatiemiddelen en -wijzen. De wensen
en behoeften op het gebied van interne communicatie - die naar voren zijn gekomen uit persoonlijke
gesprekken met de directeuren en een aantal afdelingshoofden en de resultaten van de digitale enquête
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naar interne communicatie die in december 2014 onder alle medewerkers is uitgezet - vormen een
belangrijke pijler voor dit project.
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 van de 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 worden op gemeentelijk niveau de operationele prestaties van het programma Brandweer
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 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 en het programma Meer-Anders-Minder (MAM)
Inmiddels zijn na de vorming van de VRHM vier 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 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
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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.
In de vergadering van 13 november 2014 heeft het AB de Kadernota bezuinigings-programma MeerAnders-Minder (MAM) vastgesteld, met de daarin opgenomen bezuinigingsvoorstellen om uiterlijk in 2018
te komen tot het Cebeon-kostenniveau voor de uitvoering van de brandweerzorg in Hollands Midden. In
2015 ligt hierin voor de afdeling PCK de uitdaging om een financiële paragraaf toe te voegen die inzicht
geeft in de financiële effecten van de bezuinigingsvoorstellen (in relatie tot de routekaart Cebeon).
Beleidsplan VRHM 2016-2019
De VRHM staat voor de uitdaging om eind 2015 een nieuw beleidsplan vast te stellen. Het huidige
beleidsplan 2012-2015 is primair gericht op de invulling van de multidisciplinaire taken zoals deze in de
Wet veiligheidsregio zijn bedoeld. Het spreekt vanzelf dat een dergelijke invulling ook voor de komende
planperiode aan de orde is. In dat kader wordt de vraag opgeworpen of de inzet van de reserve
Samenwerken Loont nog op dezelfde wijze, zoals nu gebruikelijk is, wenselijk is.
Deze gedachte wordt ingegeven door de behoefte om de reikwijdte van het beleidsplan VRHM 2016-2019
breder te gaan hanteren door daarin ook de bestuurlijke kaders voor de monodisplinaire functies te
positioneren. Een belangrijk element hierin is het beleid voor het programma Brandweer. Dit wordt nu vorm
en inhoud gegeven door met name het Korpsjaarplan brandweer, de routekaart Cebeon en de Kadernota
bezuinigingen Meer-Anders-Minder.
Er kan beleidsmatig en bestuurlijk efficiency worden behaald door bepaalde (beleids)documenten niet
meer jaarlijks vast te stellen. Als het bestuur besluit om voor de komende planperiode in te stemmen met
een algehele visie op de financiële kaderstelling (indexering, taakstelling, risicowaardering, verwerking van
bestuursbesluiten etc.), behoeft het in één jaar niet meer èn de begrotingsuitgangspunten èn de (ontwerp)programmabegroting èn de betreffende werkplannen te behandelen. De ontwerp-programmabegroting kan
dan bijvoorbeeld, onder verwijzing naar het beleidsplan, eerder worden opgesteld en ter zienswijze aan de
gemeenteraden worden aangeboden. Hiermee kunnen de gevraagde stukken sneller aan ons bestuur,
maar ook aan de raden van de deelnemende gemeenten, worden voorgelegd. De uitvoering van het beleid
ligt tactisch en operationeel in de organisatie, die daarover periodiek en met name op proces, resultaat en
afwijkingen rapporteert aan directie en bestuur. In dat kader wordt voor de komende planperiode
nagedacht over de gewenste frequentie en kwaliteit van de bestuursrapportages.
Een laatste opmerking, die elders in de paragrafen is gemaakt, is dat de invulling van het financieel beleid
tevens wordt gemaakt op basis van de uitkomsten van de in november 2015 vast te stellen Nota
Risicomanagement VRHM en de Nota Reserves 2016-2019.
Voor de planperiode 2016-2019 wordt er vanuit gegaan dat de invulling van het beleid voor 2016 geschiedt
binnen het financieel kader volgens de vast te stellen programmabegroting 2016 en voor de jaren daarna
rekening houdt met de wijze van indexeren volgens het financieel kader voor de gemeenschappelijke
regelingen Hollands Midden.
Met de hierboven geschetste invulling kan steeds meer worden toegewerkt naar de beoogde integrale
P&C-cyclus voor de VRHM.
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
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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.
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 is de definiëring van de producten
van de brandweer ter hand genomen. Dit blijkt een moeizaam proces, maar wel essentieel in het kader van
het programma Meer-Anders-Minder.
Documentaire Informatievoorziening (DIV)
In 2015 is het Programmaplan DIV (2015-2019) “Van postkamer naar proces” meningvormend behandeld
in het directieteam. Het doel van dit programmaplan is om voor de komende jaren richting en samenhang
te geven aan het beleid en ontwikkelingen ten aanzien van documentaire informatievoorziening, zowel wat
betreft de inhoudelijke als de organisatorische aspecten.
De belangrijkste onderdelen van het plan zijn:
•
een schets van de ontwikkelingen in onze omgeving, die van invloed zijn op de manier waarop
digitale informatievoorziening zich zal moeten ontwikkelen om een optimale bijdrage te leveren;
•
een missie en een visie op documentaire informatievoorziening;
•
een strategie en doelstellingen om tot de gewenste inrichting en organisatorische inbedding te
komen;
•
een overzicht van de benodigde stappen om tot de gewenste situatie te komen.
Voor de komende jaren is een aantal thema’s benoemd waarin geïnvesteerd moet worden om de
gewenste doelstellingen te behalen. Een aantal projecten wordt geprioriteerd om hierbij de juiste volgorde
te hanteren, afgestemd op het programmaplan Informatiemanagement en het Korpsjaarplan.
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 de VRHM de verwerking van facturen zoveel als mogelijk automatiseren en digitaliseren om de
verwerkingstijd te verlagen en efficiencywinst te behalen in de formatie van de afdeling Financiën.
In 2015 wil de VRHM bestuurlijk laten besluiten dat de gemeentelijke bijdragen op basis van automatisch
halfjaarincasso worden geïnd, waarmee zowel voor de VRHM als voor de gemeenten het proces van
facturering, incasso en betaling wordt vereenvoudigd.
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In 2015 wordt verder gewerkt aan correct werkende QlikView-rapportages (BI-tool) uit Exact betreffende
verlies- en winstinformatie op grootboek, kostenplaats en kostendragerniveau en op de verschillende
consolidatieniveaus, eventueel in samenhang met de geregistreerde bestellingen in Topdesk.
Facilitair
Facilitair 2.0
De regionalisering van gemeentelijke brandweerkorpsen in de VRHM 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 facilitaire
dienstverlening aan de rest van de organisatie. Uit de facilitaire hoofdprocessen 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.
Visie facilitaire dienstverlening
Eerste mijlpaal binnen het verbetertraject Facilitair 2.0 was het vaststellen in 2013 van een visie van het
directieteam op de facilitaire dienstverlening. Dit is gebeurd in de notitie ‘Visie facilitaire dienstverlening
Brandweer Hollands Midden’.
Dienstverlening
Met beter op de organisatie afgestemde processen vindt de uitvoering van het beheer en onderhoud
planmatiger en minder ad hoc plaats. Vanaf 2015 wordt de dienstverlening ingericht op basis van de
binnen het verbetertraject Facilitair 2.0 vastgestelde onderhouds- en logistieke concepten.
Organisatiestructuur
Begin 2015 is een analyse uitgevoerd naar welke veranderingen in de huidige organisatie-inrichting en het
bijbehorende functieboek wenselijk zijn. Dit heeft geleid tot een inventarisatie van mogelijke
oplossingsrichtingen voor de organisatiestructuur. Het directieteam heeft hieruit een keuze voor de
inrichting gemaakt. Deze zal in 2015 worden geïmplementeerd.
Ademlucht
In 2015 is gestart met het project ademlucht. Doel van het project is het onderzoeken en implementeren
van een zo optimaal mogelijke inrichting van (gedeeltelijke) centralisatie van het onderhoud en beheer van
de adembeschermende middelen. Hierin worden, door een effectieve en efficiënte uitvoering van de op te
stellen processen, de door de organisatie gestelde behoeften en kwaliteitseisen bepaald.
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.
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Inkoop / contractbeheer
Het team Inkoop stelt jaarlijks een overzicht op van de inkoopprojecten voor het volgende kalenderjaar. Dit
geeft de organisatie inzicht in de vraag, op welk moment welk onderwerp wordt opgepakt en hoeveel
capaciteit hiervoor bij team Inkoop nodig is. Om de kalender samen te stellen, wordt aan alle sectoren
gevraagd welke inkoopprojecten zij voorzien.
Daarnaast zal een aantal arbeidsintensieve aanbestedingstrajecten moeten worden doorlopen met
(financiële) gevolgen voor de jaren daarna. Te noemen valt:
Onderhandse aanbesteding verzekeringspolis opstallen en bedrijfsinventaris
De VRHM beschikt over verschillende eigendomskazernes en over een bedrijfsinventaris. Deze zijn
verzekerd voor één jaar tot 1 januari 2016 met stilzwijgende verlenging van één jaar. De uitkomsten van de
vorig jaar gehouden taxatie worden gegarandeerd voor de duur van zes jaar. In de loop van 2015 vindt een
onderhandse aanbesteding plaats waarbij wordt gezocht naar het afsluiten van een polis voor de duur van
de resterende vijf jaar. Een programma van eisen voor deze aanbesteding ligt inmiddels in concept klaar.
De verwachting is dat de gunning voor de zomer 2015 plaats kan vinden. Vervolgens kunnen de polissen
worden opgemaakt en in werking treden op 1 januari 2016. Daarmee beschikt de VRHM voor de komende
planperiode over een adequaat verzekeringspakket. Het enige dat hierin in principe muteert zijn de aan- en
verkoop van de opstallen (wijzigingen terugverkoop eigendomskazernes, mutatie Leiden-Noord, Stolwijk).
Europese aanbesteding verzekeringspolis ongevallen personeel
In 2014 is gepoogd om in samenwerking met 11 andere veiligheidsregio’s een nieuwe polis ongevallen
personeel Europees aan te besteden. Dit is om budgettaire reden niet gelukt. Daardoor is de bestaande
polis onder handhaving van dezelfde voorwaarden maar tegen een hogere prijs voor de duur van één jaar
verlengd.
Met het IFV/FLIB is overeengekomen dat een evaluatie plaats vindt naar de voor- en nadelen van deze
gezamenlijke aanbestedingsvorm waarbij lessen moeten kunnen worden getrokken uit het niet slagen van
de vorige aanbesteding. De evaluatie maakt op het moment van het aanbieden van deze paragraaf deel uit
van de agenda van de Raad van Regionale Brandweercommandanten. Het veronderstelt dat tijdig actie
wordt ondernomen en een nieuwe start moet worden gemaakt om te beschikken over een nieuwe polis per
1 januari 2016. Gezien de komende planperiode is de verwachting dat een polis kan worden afgesloten
voor de duur van twee jaar met een optie van nog eens twee jaar. Een eerste inschatting is dat de
premiedruk omhoog gaat. Het is een gevolg van hogere schadelast, maatregelen die herverzekeraars
eisen, extra buffers die maatschappijen moeten gaan aanhouden in het licht van Solvency II en de
claimcultuur in het algemeen.
Europese aanbesteding verzekeringspolis mobiliteit
De VRHM beschikt over een veelzijdig wagenpark. Alle voer- en vaartuigen zijn WA of Casco verzekerd. In
de loop van 2015 vindt een Europese aanbesteding plaats voor de nieuwe mobiliteitspolis per 1 januari
2016. Momenteel wordt een start gemaakt met het inventariseren van de schadelast 2011-2014 uit de
verschillende schadedossiers. Afhankelijk van het risico, het schadebeeld en de omvang van de kosten
van een voertuig kan een discussie worden gevoerd over het beleid ten aanzien van de gewenste dekking
en het eigen risico. In feite spreken we hier over een stukje risk-management. Denkbaar is dat bepaalde
voertuigen bij een bepaalde ouderdom worden omgezet van Casco-dekking naar WA-dekking. Bij de
aanbesteding zal hierbij ook de uitkomst van de evaluatie van de personele verzekeringen een rol spelen.
En ook hier wordt ingezet op afsluiting van een polis ingaande 1 januari 2016 voor vier jaar of twee jaar
met een optie van nog eens twee jaar.
Onderhandse aanbesteding accountantscontrole
Op basis van de controleverordening en het controleprotocol verricht de accountant werkzaamheden met
het oog op de toets van het rechtmatig en doelmatig handelen. Het uit zich in een interimcontrole en een
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zogenoemde balanscontrole voor de jaarrekening. Bij de aanbesteding 2011-2015 is ook aan de
accountant gevraagd zijn natuurlijke adviesrol in te vullen. De accountant heeft in het kader van het
voorgenomen onderzoek voor het opstellen van de Nota Risicomanagement de suggestie aangedragen
ook een fraude-omgevingsanalyse uit te voeren. Met de accountant zal nog voor de zomer 2015 overleg
worden gevoerd en worden gevraagd om de natuurlijke adviesrol op dit punt waar te maken en ons daarin
te adviseren. De planning is dat bedoelde nota in november 2015 in het AB kan worden vastgesteld.
Aan het eind van 2015 start een nieuwe onderhandse aanbesteding voor een volgende contractperiode
voor de controlejaren 2016-2019. De aanbesteding moet in de zomer 2016 gegund worden, zodat de
(nieuwe) accountant met de interim-controle 2016 aan de slag kan. Voor de werkwijze en het programma
van eisen willen wij aansluiten bij de aanbesteding 2012-2015. Aan het eind van 2015/begin 2016 zal dan
ook de bestuurlijke vraag aan de orde komen wie namens het bestuur van de VRHM in de
selectiecommissie zitting neemt. Bestuurlijke voorstellen daarover volgen derhalve nog.
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5

Paragraaf verbonden partijen (artikel 15 BBV)

De VRHM is een samenwerkingsverband krachtens de (gewijzigde) Wet gemeenschappelijke regelingen
(9 juli 2014, van kracht per 1 januari 2015). Het orgaan is in deze hoedanigheid en vanuit het publiekrecht
verbonden met de vermelde deelnemende gemeenten. In de gemeenschappelijke regeling VRHM is
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 2016 en Meerjarenraming 2017-2019
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1

Overzicht van baten en lasten in de begroting 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 2016, de meerjarenramingen alsmede de indicatie van de
rijksbijdrage gaan uit van de inwoneraantallen per 1 januari 2014. Deze worden jaarlijks
geactualiseerd. Het ministerie van VenJ 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 commissieStrijk;
•
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;
•
Baten of lasten wegens dividend zijn niet van toepassing.
1.2

Bestaand en nieuw beleid

De VRHM is nog steeds volop in ontwikkeling. Door middel van de nieuwe Nota reserves 2016-2019, die in
november 2015 door het AB zal worden vastgesteld, zal inzicht worden gegeven in de structureel
noodzakelijke reservepositie.
Voor de beleidsplanperiode 2016-2019 wordt gewerkt aan het nieuwe Beleidsplan 2016-2019.
Doelmatigheidstaakstellingen van het rijk en de route naar Cebeon zullen in financiële zin effect hebben op
de keuze tussen beleidsalternatieven. De lasten en baten zijn in dit kader aangepast voor 2016 en
volgende jaren.
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1.3

Totale begroting VRHM 2016 inclusief meerjarenbeeld

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

Begroting
2015
na BW 201501

Begroting

Meerjarenraming

2016

2017

2018

2019

Lasten
Brandweer
GMK
Veiligheidsbureau
Oranje Kolom
Totaal Lasten

53.090.297
1.433.754
353.578
629.172
55.506.801

52.345.500 51.303.640 50.418.623 51.893.623
1.453.512 1.453.512 1.453.512 1.853.512
535.216
535.216
535.216
535.216
641.569
641.569
641.569
641.569
54.975.797 53.933.937 53.048.920 54.923.920

Baten
Brandweer
GMK
Veiligheidsbureau
Oranje Kolom
Totaal Baten

52.061.584
1.433.754
353.578
481.797
54.330.713

51.637.988 50.973.130 50.293.624 50.293.624
1.344.030 1.344.030 1.344.030 1.344.030
535.216
535.216
535.216
535.216
641.569
641.569
641.569
641.569
54.158.803 53.493.945 52.814.439 52.814.439

Geraamd totaalsaldo van baten en
lasten
Mutatie reserves

1.176.088
-1.176.088

816.995
-816.995

439.993
-439.993

234.482
-234.482

2.109.482
-2.109.482

0

0

0

0

0

Geraamd resultaat

1.4

Gemeentelijke bijdrage per programma

De gemeentelijke bijdrage voor de vier programma’s van de VRHM is als volgt:
Inwonerbijdrage

Begroting
2015
na BW 201501

Begroting
2016

Meerjarenraming
2017

2018

2019

Brandweer
GMK
Veiligheidsbureau
Oranje Kolom

43.218.814
1.402.754
277.578
399.797

42.829.787 42.164.929 41.485.423 41.485.423
1.313.030 1.313.030 1.313.030 1.313.030
459.216
459.216
459.216
459.216
560.356
560.356
560.356
560.356

Totaal

45.298.943

45.162.389 44.497.531 43.818.025 43.818.025

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 VenJ 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 2014 - is opgenomen.
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De BDUR per programma. Verwachte meerjarenontwikkeling van het BDUR-budget 2016-2019

Programm a

Ont-

Wor dt

Aanpas-

BDUR
2014

vlechting
GHOR

BDUR
2014

sing
dec. '14
6.803

AanpasBDUR
2014

si ng
dec. '14

BDUR
2015

BDUR
2016

BDUR
2017

BDUR
2018

BDUR
2019

Brandw eer
brandweer (mono)

1.421.402

1.021.363

2.442.765

brandweer (toename multi)
BTW component 2014

1.249.379
2.563.838

14.290

1.263.669
2.563.838

BTW component 2011
totaal progr. Brandweer

254. 005
5.488.623

387.347
1.423.000

641.352
6.911.624

GMK
GMK BTW component 2011

31. 000

31.000

totaal program ma GMK

31. 000

31.000

GHOR

2.449.568

-3.857

2.445.711

2.445.711

2.445.711

2.445.711

2.445.711

1.263.669
2.563.838

-61.122
-45.247

1.202.547
2.518.591

1.202.547
2.518.591

1.202.547
2.518.591

1.202.547
2.518.591

1.202.547
2.518.591

6.803

641.352
6.918.427

-110.226

641.352
6.808.201

641.352
6.808.201

641.352
6.808.201

641.352
6.808.201

641.352
6.808.201

31.000

31.000

31.000

31.000

31.000

0

31.000

0

31.000

31.000

31.000

31.000

31.000

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

31.000

GHOR (toename multi)

1.021.363
14. 290

-1.021.363
-14.290

0
0

0
0

BTW component 2011
totaal program ma GHO R

387. 347
1.423.000

-387.347
-1.423.000

0
0

0

0
0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

10.000
10.000

0

10.000
10.000

10.000
10.000

10.000
10.000

10.000
10.000

10.000
10.000

Veil igheidsbureau
BTW comp. 2011
totaal program ma VB

10. 000
10. 000

10.000
10.000

Or anje Kol om
BTW component 2011

57. 180
10. 000

57.180
10.000

totaal program ma OK

67. 180

67.180
7.019.803

totaal -generaal

7.019.803

0

57.180
10.000

-967

56.213
10.000

56.213
10.000

56.213
10.000

56.213
10.000

56.213
10.000

0

67.180

-967

66.213

66.213

66.213

66.213

66.213

6.803

7.026.606

-111.193

6.915.413

6.915.413

6.915.413

6.915.413

6.915.413

Indexering
De minister van VenJ 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’).
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1.6

Overzicht van geraamde incidentele baten en lasten

Item

Programma

Incidentele lasten en projectkosten
- Pofession. crisiscommunicatie LCMS
- Nieuwe brandweerconcepten
- Kwaliteitsprojecten Brandweer
- Versnelde organisatieopbouw
- Samenwerken loont
- Specifieke risico's
- Lasten GMK
- Transitiekosten GMK
- Versterking Gemeentelijke kolom

Brandweer
Brandweer
Brandweer
Brandweer
Brandweer
Brandweer
GMK
GMK
OK

Dekking uit reserves
- Multiteam / LCMS
- Nieuwe brandweerconcepten
- Kwaliteitsprojecten Brandweer
- Versnelde organisatieopbouw
- Samenwerken loont
- Specifieke risico's
- Reserve GMK
- Reserve Transitie GMK
- Versterking Gemeentelijke kolom

Brandweer
Brandweer
Brandweer
Brandweer
Brandweer
Brandweer
GMK
GMK
OK

Saldo incidentele baten en lasten

Begroting
2015
na BW 201501

Begroting

Meerjarenraming

2016

2017

2018

2019

65.000
125.000
250.000
424.580
164.133
147.375

125.000
250.000
225.013
107.500
109.482
-

125.000
106.326
99.185
109.482
-

125.000
109.482
-

1.600.000
109.482
400.000
-

-65.000
-125.000
-250.000
-424.580
-164.133
-147.375

-125.000
-250.000
-225.013
-107.500
-109.482
-

-125.000
-106.326
-99.185
-109.482
-

-125.000
-109.482
-

-1.600.000
-109.482
-400.000
-

0

0

0

0

0
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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 2015 en wellicht nog in 2016 wijzigingen te verwachten zijn. In dit hoofdstuk wordt een
uiteenzetting gegeven van de financiële positie van de VRHM.
2.2

De taakstellingen, bezuinigingen en de verdeling daarvan

Voor de invulling van de structurele bezuinigingstaakstelling in 2016 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
start-bijdragen.
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
2016 en de meerjarenraming is in de lasten en baten rekening gehouden met het besluit en de financiële
verwerking daarvan.
Uniforme taakstelling gemeenschappelijke regelingen 2016
In de afgelopen jaren is in het financieel kader voor de gemeenschappelijke regelingen een
bezuinigingstaakstelling opgenomen. De uniforme taakstelling voor alle regelingen als aandeel in de
14
neergang van het Gemeentefonds in 2016 bedraagt -0,34% t.o.v. 2015 . In onderdeel 1.5.1 van het
Beleidsdeel van deze ontwerp-programmabegroting wordt gemotiveerd, waarom de VRHM afwijkt van
deze taakstelling.
2.3

De gehanteerde indexering voor loon- en prijsbijstelling

De Werkgroep Financiële kaderstelling van gemeenschappelijke regelingen heeft de gemeenten binnen de
regio Hollands Midden verzocht om wederom gezamenlijk afspraken te maken over het financieel kader
voor de gemeenschappelijke regelingen, nu voor de periode 2016–2019. De afspraken hebben betrekking
op:
14

Financieel kader gemeenschappelijke regelingen 2016-2019, d.d. 31 oktober 2014.
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1.
2.
3.

De indexering van de gemeentelijke bijdrage (indexering begroting, nacalculatie van de
indexering en indexering in de meerjarenraming);
Het bepalen van de bezuinigingstaakstellingen voor gemeenschappelijke regelingen;
De gemeenschappelijke regelingen waarop de kaderstelling van toepassing is.

Index begroting 2016 Gemeenschappelijke Regelingen
In de begroting 2015 is 1,41% als kaderstellende indexering (en als aanvullende taakstellende bezuiniging)
opgenomen. Deze had echter, gebaseerd op de nacalculatie in de Septembercirculaire 2014, ‘maar’ 1,25%
‘mogen’ zijn. Het negatieve verschil van 0,16% komt ten laste aan de indexering voor 2016.
Index 2015 (prijsmutatie BBP, nacalculatie)
Kaderstelling indexering 2015
Verschil

-/-/-

1,25%
1,41%
0,16%

In de brief van het Bestuurlijk Overleg Samenwerkingsgebied Hollands Midden van 31 oktober 2014 wordt
de indexering voor 2016 gebaseerd op de nominale ontwikkeling (verwachte prijsontwikkeling van het
Bruto Binnenlands Product) in de Septembercirculaire Gemeentefonds 2014 (t-2). De nominale index voor
2016 bedraagt 0,75%. Hierop wordt het nagecalculeerde verschil gecorrigeerd.
Index 2016, nominale ontwikkeling BBP (Septembercirculaire 2014)
Verschil index 2015 (nacalculatie)
Index begroting 2016 Gemeenschappelijke Regelingen in Hollands Midden
2.4

-/-

0,75%
0,16%
0,59%

Uitwerking van de route naar Cebeon (programma Brandweer)

De bijdragen van de gemeenten zijn doorgerekend voor de ontwerp-Programmaprogramma 2016 op basis
van de begrotingsuitgangspunten 2016. De hoofdlijnen zijn:
Gemeentelijke bijdragen aan het programma brandweer conform de programmabegroting 2015
met fixeren van de efficiencykortingen en bijdragen Cebeon-mingemeenten voor 2015 en 2016;
Toepassing van de index met 0,59%;
De Cebeon-norm wordt overeenkomstig de bestuurlijk afgesproken uitgangspunten voor 2016 geïndexeerd
met 0,59%, waarmee een nieuwe vergelijkingsnorm voor 2016 ontstaat.
In de volgende tabel worden de bijdragen, rekening houdend met de begrotingsuitgangspunten, per
gemeente gespecificeerd.
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Vergelijkende startbijdragen programma Brandweer 2016 en procentuele afwijking van de
Cebeonnorm, alle gemeenten.
Gemeente

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

Index
2016
(0,59%
over de
basis)

3e tranche
Cebeonkorting 2016
(procentueel
aandeel maal
bedrag)

Extra te
innen,
verdeeld
over drie
tranches per
jaar
(afwijking)

Bijdrage 2016
(basis + index
+ tranche +
extra te innen,
excl. BTW)

Procentuele
afwijking van
structureel
budget t.o.v.
Cebeon 2016

Alphen aan den Rijn

6.331.245

37.354

-134.957

0

6.233.642

4,6%

Bodegraven-Reeuwijk

1.858.463

10.965

-72.864

0

1.796.565

8,9%

Gouda

4.414.374

26.045

-14.947

0

4.425.471

0,7%

Hillegom

1.142.050

6.738

-34.719

0

1.114.069

6,7%

Kaag en Braassem

1.360.682

8.028

-24.565

0

1.344.146

3,8%

Katwijk

3.113.681

18.371

0

0

3.132.052

0,0%

Krimpenerwaard

3.220.672

19.002

-129.074

0

3.110.600

9,1%

Leiden

9.437.630

55.682

-14.897

0

9.478.415

0,3%

Leiderdorp

1.426.087

8.414

0

8.988

1.443.489

-1,2%

Lisse

1.254.582

7.402

-48.012

0

1.213.972

8,7%

Nieuwkoop

1.406.819

8.300

-19.186

0

1.395.933

2,9%

Noordwijk

1.514.229

8.934

-10.014

0

1.513.150

1,4%

891.809

5.262

-17.038

0

880.032

4,1%

Oegstgeest

1.141.290

6.734

0

7.050

1.155.074

-1,2%

Teylingen

1.888.353

11.141

-55.150

0

1.844.344

6,4%

Voorschoten

1.184.128

6.986

0

6.610

1.197.724

-1,1%

Waddinxveen

1.266.444

7.472

0

6.848

1.280.764

-1,1%

Zoeterwoude

663.361

3.914

0

3.757

671.032

-1,1%

Noordwijkerhout

Zuidplas
Totaal

2.5

2.139.450

12.623

-48.898

0

2.103.175

4,9%

45.655.348

269.367

-624.319

33.253

45.333.649

2,70%

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 2016 zijn vier programma’s opgenomen, te weten Brandweer, GMK,
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
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.
In het programma Veiligheidsbureau worden de loonkosten en de kosten van voorbereiding en organisatie
van de bestuursvergaderingen 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.).
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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. Met ingang van 2015
vervult het Veiligheidsbureau tevens de kassiersfunctie voor het Veiligheidshuis.
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 2015
na BW 201501

Begroting
2016

Meerjarenraming
2017

2018

2019

Voertuigen en bepakking

1.800.000

4.690.000

1.800.000

500.000

1.800.000

Materieel
Huisvesting
IPM
ICT

1.100.000
350.000
270.000
250.000

880.000
400.000
70.000
545.000

1.402.000
400.000
240.000
250.000

550.000
920.000
238.000
250.000

1.430.000
400.000
150.000
900.000

Totaal

3.770.000

6.585.000

4.092.000

2.458.000

4.680.000

De investeringen voor voertuigen en bepakkingen in 2016 hebben vooral betrekking op de vervanging van
grotere voertuigen (autoladders). De investeringen in materieel betreffen vooral ademlucht. Het project
ademlucht deel 2 start in 2015. Door harmonisatie van typen kan het logistieke proces optimaal verlopen.
Vanaf 2016 vinden weer vervangingen van bluspakken plaats op basis van einde levensduur.
De investeringen in huisvesting zijn redelijk constant. Het betreft vervanging van meubilair en kleine
aanpassingen.
In 2013 is een programmaplan opgesteld met de titel ICT Basis op Orde. De werkzaamheden vonden
voornamelijk in 2014 plaats. De basis is nu grotendeels op orde. De geplande investeringen in de komende
jaren zijn vooral gericht op periodieke vervanging (en vaak heraanbesteding) van de grote
softwarepakketten (de Big Six van IPM) en de servers en bijbehorende netwerksoftware (ICT). In 2019
staat ook de eventuele heraanbesteding van DBK gepland (IPM/ICT). De omvang hiervan is thans nog niet
bekend. Voorzichtigheidshalve is hiervoor een stelpost opgenomen van € 750.000 (ICT 2019).
Waar volledig nieuwe behoeften ontstaan, zal de beschikbare investeringsruimte zo optimaal mogelijk
worden benut.
De met de voorgenomen investeringen samenhangende kapitaallasten zijn opgenomen in de ramingen.
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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
2019. In de Nota Reserves 2012-2015, 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. In november 2015 zal een nieuwe Nota
Reserves 2016-2019 aan het AB ter vaststelling worden aangeboden.
N.B.: Het beginsaldo van 2016 is de som van het eindsaldo 2014 en de voorgenomen onttrekkingen en
stortingen in 2015.
2.7.1

Algemene reserve

Algemene reserve

Realisatie
2014

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

2.7.2

1.499.573
1.091.880
-1.288.753
1.302.700

Begroting
2015
na BW 201501
1.499.573
1.499.573

Begroting

Meerjarenraming

2016

2017

2018

2019

1.302.700
1.302.700

1.302.700
1.302.700

1.302.700
1.302.700

1.302.700
1.302.700

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.
Bestemmingsreserves

Realisatie
2014

Kwaliteitsprojecten Brandweer
Saldo per 01-01
Stortingen
Onttrekkingen
Saldo per 31-12

Begroting
2015
na BW 201501

Begroting
2016

Meerjarenraming
2017

2018

2019

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

0
0

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

16.938
100.000
-53.440
63.498

16.938
100.000
-100.000
16.938

63.498
100.000
-100.000
63.498

63.498
100.000
-100.000
63.498

63.498
100.000
-100.000
63.498

63.498
100.000
-100.000
63.498

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

496.770
45.687
542.457

496.770
496.770

542.457
542.457

542.457
542.457

542.457
542.457

542.457
542.457
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Bestemmingsreserves
- VERVOLG Multiteam/LCMS
Saldo per 01-01
Stortingen
Onttrekkingen
Saldo per 31-12

Realisatie
2014

Begroting
2015
na BW 201501

Begroting

Meerjarenraming

2016

2017

2018

2019

166.006
166.006

166.006
-65.000
101.006

101.006
101.006

101.006
101.006

101.006
101.006

101.006
101.006

777.214
-37.669
739.545

370.818
-164.133
206.685

575.412
-107.500
467.912

467.912
-99.185
368.727

368.727
368.727

368.727
368.727

142.949
-125.000
17.949

17.949
-17.949
0

0
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
0

0
0

1.600.000
1.600.000

1.600.000
1.600.000

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

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

574.580
416.588
-341.575
649.593

224.580
-424.580
0

225.013
-225.013
0

0
0

0
0

0
0

Nieuwe brandweerconcepten
Saldo per 01-01
Stortingen
Onttrekkingen
Saldo per 31-12

500.000
500.000

250.000
-125.000
125.000

375.000
-125.000
250.000

250.000
-125.000
125.000

125.000
-125.000
0

0
0

200.000
-113.209
86.791

86.791
351.137
0
437.928

437.928
-109.482
328.446

328.446
-109.482
218.964

218.964
-109.482
109.482

109.482
-109.482
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

Samenwerken loont
Saldo per 01-01
Stortingen
Onttrekkingen
Saldo per 31-12
Sociaal Plan
Saldo per 01-01
Stortingen
Onttrekkingen
Saldo per 31-12
Garantie 1e tranche efficiency
Saldo per 01-01
Stortingen
Onttrekkingen
Saldo per 31-12
Specifieke risico's
Saldo per 01-01
Stortingen
Onttrekkingen
Saldo per 31-12

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

Realisatie
2014

Begroting
2015
na BW 201501

Begroting
2016

Meerjarenraming
2017

2018

2019

241.071
241.071

241.071
-241.071
0

0
0

0
0

0
0

0
0

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

294.875
-69.596
225.279

147.375
-147.375
0

77.904
77.904

77.904
77.904

77.904
77.904

77.904
77.904

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 2018.
Maatwerkregeling FLO
Jaarlijks worden uit deze reserve de kosten gedekt die voortvloeien uit het Functioneel Leeftijds Ontslag
(FLO). Het betreft een egalisatiereserve; de reserve wordt jaarlijks gevoed met een (min of meer) gelijk
bedrag als de onttrekking.
Flankerend beleid brandweer
Aanwending: Het bestaande beleid wordt gecontinueerd.
Multiteam/Netcentrisch werken
De opleiding van de informatiemanagers van de VRHM en wellicht ook de gemeenten, de opleidingen voor
certificering/examinering en de aanschaf van hardware/software zijn gestart in de tweede helft van 2014 en
zullen in 2015 doorlopen. De verwachting is, dat de reserve daarna kan worden afgesloten.
Samenwerken loont
Reserve 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
Ter dekking van de extra reiskostenvergoedingen als gevolg van de regionalisering, wordt deze reserve
jaarlijks voor € 125.000 aangewend. 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 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 pas in 2019 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 2015-2017.
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 voorzien voor 2016, maar de omvang van de achterblijvende kosten is nog onduidelijk.
Tijdelijke capaciteit GMK
Ter dekking van de extra personele lasten in 2013 en 2014, en wellicht ook 2015, als gevolg van het nog
niet samenvoegen van de meldkamers in de regio’s Hollands Midden en Haaglanden.
Inzet coördinerend gemeentesecretaris / BGC
Ter dekking van de kosten van de coördinerend gemeentesecretaris van het BGC. Deze kosten zijn in de
jaren 2011 tot en met 2014 echter gedekt uit de exploitatie. Voor 2015 worden de meerkosten gedekt uit
deze reserve. Met ingang van 2016 worden de meerkosten weer gedekt uit de exploitatie, na een
structurele verhoging van de gemeentelijke bijdrage voor het programma Oranje Kolom (AB 19 februari
2015). In het kader van de nieuwe Nota Reserves en Voorzieningen 2016-2019, die in november 2015
wordt aangeboden aan het AB, zal een voorstel worden gedaan voor de bestemming van deze reserve.
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). Met ingang van 2016 zullen deze
kosten worden gedekt uit de structurele verhoging van de gemeentelijke bijdrage voor het programma
Oranje Kolom (AB 19 februari 2015). In het kader van de nieuwe Nota Reserves 2016-2019, die in
november 2015 wordt aangeboden aan het AB, zal een voorstel worden gedaan voor de bestemming van
deze reserve.
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;
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•
•

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.

N.B.: Het beginsaldo van 2016 is de som van het eindsaldo 2014 en de voorgenomen onttrekkingen en
stortingen in 2015.
Voorzieningen, overige beklemde
middelen

Realisatie
2014

Voorziening Groot onderhoud
Saldo per 01-01
Stortingen
Onttrekkingen
Saldo per 31-12

656.083
63.173
0
719.256

Verbetering Kwaliteit Veiligheidsregio
Saldo per 01-01
Stortingen
Onttrekkingen
Saldo per 31-12

113.429
-9.012 104.417

Voorziening Individueel Loopbaan Budget
Saldo per 01-01
200.000
Stortingen
117.837
Onttrekkingen
-53.926
Saldo per 31-12
263.911

Begroting
2015
na BW 201501

Begroting

Meerjarenraming

2016

2017

2018

2019

640.591
500.000
-500.000
640.591

719.256
500.000
-500.000
719.256

719.256
500.000
-500.000
719.256

719.256
500.000
-500.000
719.256

719.256
500.000
-500.000
719.256

75.929
75.929

104.417
104.417

104.417
104.417

104.417
104.417

104.417
104.417

0
0

263.911
-263.911
0

0
0

0
0

0
0

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.
Voorziening 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 2015 resteerde een saldo van € 104.417. De
onttrekkingen betreffen de Scan Gemeentelijke Processen.
Voorziening Individueel Loopbaanbeleid (ILB)
Op grond van de CAO 2011-2012 heeft iedere medewerker recht op een individueel loopbaanbudget van
€ 500 per jaar over de jaren 2013 tot en met 2015, dus in totaal van € 1.500. De voorziening is gevormd in
2013 en bestaat in principe uit drie jaarlijkse dotaties van € 200.000, maar de werkelijke dotaties worden
gebaseerd op verwachte ramingen per jaar op grond van de individuele POP-aanvragen. De besteding
ervan vindt plaats in de jaren 2014 tot en met 2016.

Programmabegroting 2016
Veiligheidsregio Hollands Midden

- 89 -

___________________________________________________________________________

Bijlagen
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BIJLAGE 1. Overzicht routekaart Cebeon (programma Brandweer), afbouw procentuele afwijking
naam gemeente

afwijking ten opzichte van de (geindexeerde) Cebeon-norm (%)
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Alphen aan den Rijn

21,5

20,0

16,4

14,2

12,0

Boskoop

31,9

29,3

24,4

20,9

17,7

Rijnwoude

55,5

49,8

41,7

35,5

30,0

Alphen aan den Rijn vanaf 2014

11,0

6,8

4,6

2,3

0,0

0,0

Bodegraven-Reeuwijk

17,5

16,1

23,8

24,5

22,6

17,0

13,3

8,9

4,5

0,0

0,0

Gouda

12,0

11,4

9,0

7,8

6,6

2,2

1,0

0,7

0,3

0,0

0,0

Hillegom

36,9

33,5

25,8

21,8

18,4

13,3

10,0

6,7

3,4

0,0

0,0

Kaag en Braassem

25,5

22,5

17,4

13,7

11,5

7,8

5,7

3,8

1,9

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

Bergambacht

42,5

36,6

29,1

23,3

19,7

14,3

Nederlek

46,9

43,9

37,3

32,4

27,4

20,5

Ouderkerk

64,2

56,4

48,4

42,5

35,9

27,4

Schoonhoven

36,7

32,5

27,7

24,5

20,7

15,2

Vlist

39,0

35,7

27,5

21,4

18,1

13,1
13,7

9,1

4,6

0,0

0,0

0,5

0,3

0,2

0,0

0,0

Katwijk

Krimpenerwaard vanaf 2015
Leiden
Leiderdorp

5,7
13,9

5,9
13,2

4,4
14,3

3,8
14,5

-9,7

-6,5

-1,9

-1,2

-0,6

0,0

0,0

Lisse

39,5

36,0

31,5

27,3

23,1

17,1

13,0

8,7

4,4

0,0

0,0

Nieuwkoop

14,5

14,1

11,8

10,9

9,2

5,9

4,3

2,9

1,4

0,0

0,0

Noordwijk

3,2

1,0

7,4

8,1

6,8

6,7

5,6

3,0

2,0

1,4

0,7

0,0

0,0

24,6
11,6

17,7
12,7

14,3
12,9

12,1

8,2

6,1

4,1

2,1

0,0

0,0

Oegstgeest

27,4
12,5

-8,7

-5,9

-1,8

-1,2

-0,6

0,0

0,0

Teylingen

37,3

34,4

24,8

21,0

17,7

12,8

9,6

6,4

3,2

0,0

0,0

Voorschoten

-4,8

-4,2

-5,4

-5,6

-3,7

-3,4

-1,6

-1,1

-0,6

0,0

0,0

Waddinxveen

2,0

0,6

-2,4

-3,4

-2,3

-2,7

-1,6

-1,1

-0,5

0,0

0,0

Noordwijkerhout

Zoeterwoude
Zuidplas

0,4

-0,4

-3,5

-6,6

-4,4

-3,8

-1,7

-1,1

-0,6

0,0

0,0

26,4

24,1

19,7

16,7

14,2

9,9

7,4

4,9

2,5

0,0

0,0

afwijking ten opzichte van de (geindexeerde) Cebeon-norm (%)
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
gemiddeld, alle gemeenten

16,6

15,3

12,3

10,4

9,1

5,5

4,0

2,7

1,4

0,0

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 daarna
gefixeerd en absoluut gemaakt. De gemeenten komen in 2016 nog niet helemaal op de Cebeonnorm
omdat deze jaarlijks wordt geïndexeerd. De tabel laat zien dat in 2018 alle gemeenten op Cebeonniveau
zitten.
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BIJLAGE 2. TE FACTUREREN GEMEENTELIJKE BIJDRAGEN PER PROGRAMMA, 2016
gem eente

inwoners
1-1-2014

programma's
Brandw eer

G MK

GHOR

VB

OK

1.402.754

638.845

277. 578

399.797

8.276
-98.000

-638.845

1. 638
180. 000

2.359
158.200

42.829.787

1.313.030
1.313.030

-

459. 216
459. 216

560.356
560.356

45.162.389

5.956.048
1.683.645
4.180.267

181.835
56.040
120.799

-

63. 595
19. 599
42. 248

77.601
23.916
51.553

6.279.079
1.783.199
4.394.868

1.042.485
1.255.661

35.664
43.839

-

12. 473
15. 332

15.220
18.709

1.105.842
1.333.541

2.904.292
2.985.789
9.068.801

106.906
91.702
206.318

-

37. 389
32. 072
72. 157

45.624
39.135
88.049

3.094.211

1.351.401
1.136.635
1.302.756

45.658
38.034
46.153

-

15. 968
13. 302
16. 141

19.485
16.232
19.697

1.424.875
826.195
1.075.922

43.747
27.170
39.011

-

15. 300
9. 502
13. 644

18.670
11.595
16.649

1.502.592
874.463
1.145.226

1.720.908
1.115.098
1.193.159

60.850
42.487
43.435

-

21. 282
14. 859
15. 191

25.969
18.132
18.537

1.829.008
1.190.577
1.270.323

642.815
1.963.033

13.750
69.632

-

4. 809
24. 353

5.868
29.716

667.243
2.086.734

42.829.787

1.313.030

0

459. 216

560.356

45.162.389

begroting 2015 (pag. 72/88)
toepassing index 0,59%
structurele mutaties
2015 verhoogd met index
voor 2016 en evt. mutatie
taakstelling 0%
niveau begroting 2016

totaal

verdeling over gemeenten
Alphen aan den Rijn
Bodegraven/Reeuwijk
Gouda
Hillegom
Kaag en Braassem
Katwijk
Krimpenerwaard
Leiden
Leiderdorp
Liss e
Nieuwkoop
Noordwijk
Noordwijkerhout
Oegstgeest
Teylingen
Voorschoten
Waddinxveen
Zoeterwoude
Zuidplas
Generaal-totaal

106.785
32.910
70.941
20.944
25.745
62.782
53.853
121.163
26.813
22.336
27.104
25.691
15.956
22.910
35.735
24.951
25.508
8.075
40.892
771.094

3.148.698
9.435.325
1.432.512
1.204.203
1.384.747
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BIJLAGE 3. TE FACTUREREN GEMEENTELIJKE BIJDRAGEN PER PROGRAMMA, 2017
gem eente

Inwoners
1-1-2014

niveau begroting 2016
overheveling convenanten

Brandw eer

G MK

GHOR

VB

OK

totaal

42.829.787

1.313.030

-

459. 216

560.356

45.162.389

-

toepassing index 0%
2016 verhoogd met index
voor 2017
taakstelling 0%
niveau begroting 2017

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

42.164.929

1.313.030
1.313.030

-

459. 216
459. 216

560.356
560.356

2.332.602
44.497.531

verdeling over gemeenten
Alphen aan den Rijn

106.785

5.775.876

181.835

-

63. 595

77.601

6.098.907

Bodegraven/Reeuwijk
Gouda
Hillegom

32.910
70.941
20.944

1.610.781
4.165.320
1.007.766

56.040
120.799
35.664

-

19. 599
42. 248
12. 473

23.916
51.553
15.220

1.710.336
4.379.921
1.071.123

Kaag en Braassem
Katwijk

25.745
62.782

1.231.096
2.904.292

43.839
106.906

-

15. 332
37. 389

18.709
45.624

53.853
121.163
26.813

2.828.138
9.053.904
1.360.389

91.702
206.318
45.658

-

32. 072
72. 157
15. 968

39.135
88.049
19.485

1.308.976
3.094.211
2.991.046

Liss e
Nieuwkoop
Noordwijk

22.336
27.104
25.691

1.088.623
1.283.571
1.414.862

38.034
46.153
43.747

-

13. 302
16. 141
15. 300

16.232
19.697
18.670

Noordwijkerhout
Oegstgeest
Teylingen

15.956
22.910
35.735

809.157
1.082.972
1.665.758

27.170
39.011
60.850

-

9. 502
13. 644
21. 282

11.595
16.649
25.969

857.424
1.152.276
1.773.858

Voorschoten
Waddinxveen
Zoeterwoude
Zuidplas

24.951
25.508
8.075
40.892

1.121.708
1.200.008
646.572
1.914.135

42.487
43.435
13.750
69.632

-

14. 859
15. 191
4. 809
24. 353

18.132
18.537
5.868
29.716

1.197.186
1.277.171
670.999
2.037.836

771.094

42.164.929

1.313.030

0

459. 216

560.356

44.497.531

Krimpenerwaard
Leiden
Leiderdorp

Generaal-totaal

9.420.428
1.441.500
1.156.191
1.365.562
1.492.578
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BIJLAGE 4. TE FACTUREREN GEMEENTELIJKE BIJDRAGEN PER PROGRAMMA, 2018
gem eente

Inwoners
1-1-2014

Brandw eer

G MK

GHOR

VB

OK

totaal

42.164.929
-

1.313.030
-

-

459. 216
-

560.356
-

44.497.531
-

-

-

-

-

-

41.485.423

1.313.030
1.313.030

-

459. 216
459. 216

560.356
560.356

2.332.602
43.818.025

106.785
32.910
70.941

5.593.315
1.536.627
4.150.109

181.835
56.040
120.799

-

63. 595
19. 599
42. 248

77.601
23.916
51.553

5.916.345

20.944
25.745
62.782

972.433
1.206.097
2.904.292

35.664
43.839
106.906

-

12. 473
15. 332
37. 389

15.220
18.709
45.624

53.853
121.163
26.813

2.664.016
9.038.743
1.369.537

91.702
206.318
45.658

-

32. 072
72. 157
15. 968

39.135
88.049
19.485

2.826.924
9.405.268
1.450.647

Liss e
Nieuwkoop
Noordwijk

22.336
27.104
25.691

1.039.763
1.264.046
1.404.671

38.034
46.153
43.747

-

13. 302
16. 141
15. 300

16.232
19.697
18.670

1.107.330
1.346.037
1.482.387

Noordwijkerhout
Oegstgeest
Teylingen

15.956
22.910
35.735

791.816
1.090.146
1.609.632

27.170
39.011
60.850

-

9. 502
13. 644
21. 282

11.595
16.649
25.969

840.084
1.159.450
1.717.733

Voorschoten
Waddinxveen

24.951
25.508

1.128.435
1.206.978

42.487
43.435

-

14. 859
15. 191

18.132
18.537

Zoeterwoude
Zuidplas

8.075
40.892

650.394
1.864.372

13.750
69.632

-

4. 809
24. 353

5.868
29.716

1.203.913
1.284.141
674.822
1.988.073

771.094

41.485.423

1.313.030

0

459. 216

560.356

43.818.025

niveau begroting 2017
overheveling convenanten
toepassing index 0%
2017 verhoogd met index
voor 2018
taakstelling 0%
niveau begroting 2018
verdeling over gemeenten
Alphen aan den Rijn
Bodegraven/Reeuwijk
Gouda
Hillegom
Kaag en Braassem
Katwijk
Krimpenerwaard
Leiden
Leiderdorp

Generaal-totaal

1.636.182
4.364.709
1.035.789
1.283.977
3.094.211
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BIJLAGE 5. TE FACTUREREN GEMEENTELIJKE BIJDRAGEN PER PROGRAMMA, 2019
gem eente

Inwoners
1-1-2014

Brandw eer

G MK

GHOR

VB

OK

totaal

41.485.423
-

1.313.030
-

-

459. 216
-

560.356
-

43.818.025
-

-

-

-

-

-

41.485.423

1.313.030
1.313.030

-

459. 216
459. 216

560.356
560.356

2.332.602
43.818.025

106.785
32.910
70.941

5.593.315
1.536.627
4.150.109

181.835
56.040
120.799

-

63. 595
19. 599
42. 248

77.601
23.916
51.553

5.916.345

20.944
25.745
62.782

972.433
1.206.097
2.904.292

35.664
43.839
106.906

-

12. 473
15. 332
37. 389

15.220
18.709
45.624

53.853
121.163
26.813

2.664.016
9.038.743
1.369.537

91.702
206.318
45.658

-

32. 072
72. 157
15. 968

39.135
88.049
19.485

2.826.924
9.405.268
1.450.647

Liss e
Nieuwkoop
Noordwijk

22.336
27.104
25.691

1.039.763
1.264.046
1.404.671

38.034
46.153
43.747

-

13. 302
16. 141
15. 300

16.232
19.697
18.670

1.107.330
1.346.037
1.482.387

Noordwijkerhout
Oegstgeest
Teylingen

15.956
22.910
35.735

791.816
1.090.146
1.609.632

27.170
39.011
60.850

-

9. 502
13. 644
21. 282

11.595
16.649
25.969

840.084
1.159.450
1.717.733

Voorschoten
Waddinxveen

24.951
25.508

1.128.435
1.206.978

42.487
43.435

-

14. 859
15. 191

18.132
18.537

Zoeterwoude
Zuidplas

8.075
40.892

650.394
1.864.372

13.750
69.632

-

4. 809
24. 353

5.868
29.716

1.203.913
1.284.141
674.822
1.988.073

771.094

41.485.423

1.313.030

0

459. 216

560.356

43.818.025

niveau begroting 2018
overheveling convenanten
toepassing index 0%
2018 verhoogd met index
voor 2019
taakstelling 0%
niveau begroting 2019
verdeling over gemeenten
Alphen aan den Rijn
Bodegraven/Reeuwijk
Gouda
Hillegom
Kaag en Braassem
Katwijk
Krimpenerwaard
Leiden
Leiderdorp

Generaal-totaal

1.636.182
4.364.709
1.035.789
1.283.977
3.094.211
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BIJLAGE 6. TE FACTUREREN GEMEENTELIJKE BIJDRAGEN 2016-2019
verdeling over gemeenten

inwoners

begr oting

1-1-2014

2016

2017

2018

2019

106.785
32.910
70.941

6.279.079
1.783.199
4.394.868

6.098.907
1.710.336
4.379.921

5.916.345
1.636.182
4.364.709

5.916.345
1.636.182
4.364.709

20.944
25.745
62.782

1.105.842
1.333.541
3.094.211

1.071.123
1.308.976
3.094.211

1.035.789
1.283.977
3.094.211

1.035.789
1.283.977
3.094.211

53.853
121.163
26.813

3.148.698
9.435.325
1.432.512

2.991.046
9.420.428
1.441.500

2.826.924
9.405.268
1.450.647

2.826.924
9.405.268
1.450.647

Liss e
Nieuwkoop
Noordwijk

22.336
27.104
25.691

1.204.203
1.384.747
1.502.592

1.156.191
1.365.562
1.492.578

1.107.330
1.346.037
1.482.387

1.107.330
1.346.037
1.482.387

Noordwijkerhout
Oegstgeest

15.956
22.910

874.463
1.145.226

857.424
1.152.276

840.084
1.159.450

840.084
1.159.450

Teylingen
Voorschoten
Waddinxveen

35.735
24.951
25.508

1.829.008
1.190.577
1.270.323

1.773.858
1.197.186
1.277.171

1.717.733
1.203.913
1.284.141

1.717.733
1.203.913
1.284.141

Zoeterwoude
Zuidplas

8.075
40.892

667.243
2.086.734

670.999
2.037.836

674.822
1.988.073

674.822
1.988.073

771.094

45.162.389

44.497.531 43.818.025

43.818.025

Alphen aan den Rijn
Bodegraven/Reeuwijk
Gouda
Hillegom
Kaag en Braassem
Katwijk
Krimpenerwaard
Leiden
Leiderdorp

Generaal-totaal

meerjarenramingen
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BIJLAGE 7. HISTORIE BESLUITVORMINGSMOMENTEN
Onderwerp

Datum

Toelichting AB-besluit(en)

Wijziging gemeenschappelijke
regeling

8 oktober 2010

Financieel instrumentarium

vastgesteld door het AB VRHM in de
vergadering van 10 februari 2011.

Betreft wijziging gemeenschappelijke
regeling naar aanleiding van de
inwerkingtreding van de Wet
veiligheidsregio’s
Betreft vaststelling van een
samenhangend instrumentarium
bestaande uit de financiële
verordening, de controleverordening
en het treausurystatuut

13 februari 2014 en 26 juni 2014

Betreft instemming wijziging
gemeenschappelijke regeling naar
aanleiding van financieringsstroom
GHOR resp. besluit tot formalisering
daarvan

Beleidsplan 2012-2015
AG5 als registratiesysteem voor
gemeenten

10 november 2011
13 november 2014

Cebeonroute / Meer-Anders-Minder

13 november 2014

Betreft vaststelling
Betreft besluit AG5 te hanteren als
registratiesysteem voor gemeenten
en de extra kosten te dekken uit een
verhoging van de gemeentelijke
bijdrage
Betreft invulling van de Cebeonroute
door Meer-Anders-Minder

Begrotingsuitgangspunten 2016

19 februari 2015

Betreft vaststelling van de
begrotingsuitgangspunten 2016

Begrotingswijzigingen 2014

26 juni 2014 en 13 november 2014 (

Begrotingswijzigingen 2015

2 april 2015

Betreft besluiten tot wijziging van de
begroting 2014, 1e en 2e wijziging,
aangaande:
diverse mutaties in reserves naar
aanleiding van de bestemming van
het jaarresultaat 2013 en diverse
mutaties van bestemmingsreserves
in de begroting 2014;
verlaging van lasten en baten van de
‘blauwe’ en de ‘witte’ meldkamer als
gevolg van gewijzigde wetgeving;
wijziging van de financieringstroom
GHOR.
Betreft besluit tot wijziging van de
begroting 2015.
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Vaststellingsbesluit
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Vaststellingsbesluit ontwerp-programmabegroting 2016

Het AB 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 DB van 5 juni 2015, agendapunt ….;
overwegende dat het DB van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden de
ontwerp-programmabegroting 2016 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 2016 voor de programma’s voor
resultaatbestemming:

Programma

Begroting
2016

Brandweer lasten
Brandweer baten
GMK lasten
GMK baten

52.345.500
51.637.988
1.453.512
1.344.030

Veiligheidsbureau lasten
Veiligheidsbureau baten

535.216
535.216

Oranje Kolom lasten
Oranje Kolom baten

641.569
641.569

II.

Vast te stellen de volgende mutaties voor 2016 in bestemmingsreserves:

Bestemmingsreserve

Stortingen in reserves
- Maatwerkregeling FLO
Onttrekkingen aan reserves
- Maatwerkregeling FLO
- Nieuwe brandweerconcepten
- Kwaliteitsprojecten Brandweer
- Versnelde organisatieopbouw
- Samenwerken Loont
- Reserve GMK

Begroting
2016
100.000

-100.000
-125.000
-250.000
-225.013
-107.500
-109.482
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III.

Vast te stellen de in de ontwerp-programmabegroting 2016 opgenomen paragrafen;

IV.

Kennis te nemen van de meerjarenramingen 2017-2019;

V.

Beschikbaar te stellen de voorgenomen kredieten voor de investeringen en ingevolge het
bepaalde in het Treasurystatuut, vastgesteld door het AB, 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 AB van 25 juni 2015.
de secretaris,

H.E.N.A. Meijer

de voorzitter,

drs. H.J.J. Lenferink

Ingezonden op 26 juni 2015 aan het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland.

B.4 bijlage

Informatienotitie Veiligheidsregio Hollands Midden
1. Algemeen
Zienswijzen ontwerpprogrammabegroting 2016
Veiligheidsregio Hollands
Midden
Algemeen Bestuur

Opgesteld door:

E.H. Breider
Concerncontroller

Datum:

25 juni 2015

B.4

Bijlage(n):

-2-

Portefeuille:

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

Status:

Informatief

Vervolgtraject
besluitvorming:

n.v.t.

Datum:

n.v.t.

Onderwerp:

Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:

2. Toelichting
Conform Artikel 35 lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen kunnen de raden van de
deelnemende gemeenten bij het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden hun
zienswijze over de ontwerp-programmabegroting naar voren brengen. Het Dagelijks Bestuur voegt de
commentaren waarin deze zienswijze is vervat bij de ontwerp-programmabegroting, zoals deze aan
het Algemeen Bestuur wordt aangeboden. Tevens biedt het Dagelijks Bestuur haar reactie op de
ingediende zienswijzen aan.
2.1 Zienswijzen algemeen
Van de 19 gemeenten zijn 12 reacties ontvangen. In het algemeen wordt ingestemd met de ontwerpprogrammabegroting 2016. Een negental raden plaats daarbij wel enig commentaar.
Een aantal raden (Bodegraven Reeuwijk, Krimpenerwaard en Lisse) volgt de lijn van de brief van het
ambtelijke governance team (AGT) VRHM of vraagpunten daaruit (Kaag en Braassem, Teylingen en
Waddinxveen).
De raad van Gouda roept op om de Cebeon-norm eerder te realiseren en de raad van Teylingen om
als Cebeon-norm het actuele aandeel van het subcluster brandweer in het gemeentefonds te
hanteren. De raad van Leiderdorp blijft aandacht vragen voor de positie van de vrijwilligers van de
brandweer. De raad van Noordwijk is niet akkoord met een structurele financiering van het
Veiligheidshuis.
2.2 Reactie Dagelijks Bestuur op zienswijzen algemeen
Het Dagelijks Bestuur stelt voor vast te houden aan de planning (Cebeon-routekaart) zoals
opgenomen in de kadernota M-A-M (Meer-Anders-Minder), op basis waarvan het Algemeen Bestuur

1

in november 2014 heeft gekozen voor bezuinigingsmaatregelen om te komen tot het Cebeonkostenniveau voor de uitvoering van de brandweerzorg in Hollands Midden, uiterlijk in 2018.
Op basis van de uitkomsten van de herijking van het Gemeentefonds voor het subcluster Brandweer
en Rampenbestrijding (het cluster OOV wordt per 2016 aangepast) en herijking Brede Doeluitkering
Rampenbestrijding (BDuR wordt per 2017 aangepast) zal een analyse aan het bestuur worden
voorgelegd. In principe wil het Dagelijks Bestuur vasthouden aan de uitgangspunten van de
routekaart Cebeon, totdat dit niveau is bereikt. Echter, het Bestuur wil zich mede op basis van de
herijkingen vanaf 2015 een mening vormen over de verdeling van de gemeentelijke bijdragen voor de
volgende beleidsperiode.
2.3 (Samenvatting) zienswijzen ontwerp-Programmabegroting VRHM 2015 per gemeente
Bodegraven Reeuwijk
Zienswijze volgt de lijn van de brief van het AGT VRHM.
Gouda
Dringt er op aan om in het kader van het programma Meer-Anders-Minder meer bezuinigen door
te voeren dan nodig is om de Cebeon-norm te bereiken. Verder wordt er op aangedrongen te
bezien of er efficiëntie in de bedrijfsvoering mogelijk is. Het verzoek is daarbij tevens dit in
bedragen inzichtelijk te maken en de consequenties van deze bezuinigingen aan te geven.
Kaag en Braassem
Gemeente stemt in met de begroting maar vraagt aandacht voor de kosten die gedekt worden uit
de verhoging van de inwonerbijdrage voor het programma Oranje Kolom, de gevolgen van de
herverdeling van het gemeentefonds en de herijking van de BDuR en de (financiële)
onduidelijkheden omtrent de samenvoeging van de gemeenschappelijke meldkamer Hollands
Midden en Haaglanden.
Krimpenerwaard
Zienswijze volgt de lijn van de brief van het AGT VRHM.
Leiderdorp
Blijft aandacht vragen voor de positie van de vrijwilligers van de brandweer, omdat deze zich
inzetten voor de regio, maar ook vanuit lokaal opzicht van onschatbare waarde zijn. Gemeente
blijft hameren op het belang van de vrijwillige brandweermensen en blijft benadrukken dat zij op
een goede manier betrokken moeten worden bij de ontwikkelingen in de brandweerorganisatie.
Als de uniforme bezuinigingstaakstelling Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen
2016 van 0,34% niet op alle programma’s kan worden toegepast, dan toepassing op het totaal
van alle programma’s. De VRHM dient zich met betrekking tot de reservevorming te beperken tot
noodzakelijke reserves en daarbij de grootst mogelijke transparantie te betrachten. Gemeente
dringt aan op een sobere en doelmatige taakopvatting van de Veiligheidsregio, waarbij
transparantie hoog in het vaandel moet staan.
Lisse
Zienswijze volgt de lijn van de brief van het AGT VRHM.
Noordwijk
Gemeente stemt in met de begroting maar heeft de volgende zienswijze:
 Effecten van de samenvoeging van de meldkamers en structurele financiering van de
landelijke meldkamerorganisatie spoedig kenbaar te maken.
 Niet akkoord met het structureel financieren van het Veiligheidshuis maar te wachten tot
uitkomst evaluatie en definitieve aansluiting gemeenten.
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Stemt in met de bestemming van het jaarrekeningresultaat.

Teylingen
 Onvoldoende onderbouwing voor het niet toepassen van de uniforme
bezuinigingstaakstelling Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen 2016 van
0,34% op de programma’s Veiligheidsbureau en Oranje Kolom.
 Onvoldoende onderbouwing van de structurele verhoging van de inwonersbijdrage voor de
Oranje Kolom.
 Gepleit wordt uit te gaan van de actuele bijdrage in het Gemeentefonds voor het subcluster
brandweer i.p.v. de geïndexeerde norm uit 2009.
Waddinxveen
De bezuinigingsvoorstellen als verwoord in de kadernota bezuinigingsprogramma Meer-AndersMinder nader te specificeren in de ontwerp-Programmabegroting 2016.
2.4 Reactie Dagelijks Bestuur op zienswijzen per gemeente
De reactie van het Dagelijks Bestuur op de zienswijzen van gemeenten is in de volgorde van de
vraagpunten van het AGT bij de ontwerp-Programmabegroting 2016 zoals deze door het AGT zijn
vermeld in haar brief (15.09235, 1 mei 2015) aan de gemeentesecretarissen van de gemeenten die
deelnemen in de gemeenschappelijke regeling VRHM.
FINANCIELE KADERSTELLING 2016
1. AGT: Uniforme bezuinigingstaakstelling Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen
2016 van 0,34% niet op alle programma’s toegepast.
De motivering, indien taakstelling niet kan worden gerealiseerd, is gegeven in de bestuurlijke
vaststelling van de begrotingsuitgangspunten 2016 (AB 19 februari 2015). De ontwerpProgrammabegroting 2016 is een uitwerking daarvan.
Samenvattend de motivering:
Het programma Brandweer realiseert in 2016 een bezuinigingstaakstelling van 1,34% conform de
bestuurlijk afgesproken routekaart Cebeon (als onderdeel van de reeds opgelegde taakstelling van
16,6% per uiterlijk 2018, zijnde de Cebeon-norm).
Voor het programma Gemeenschappelijke Meldkamer is dit, met het oog op de geplande
nationalisering van de meldkamer Hollands Midden, niet meer opportuun. Een door de minister
ingestelde Due Diligence Commissie heeft als taak om toe te zien op een ordelijk en zorgvuldig
verloop van de financiële overdracht van de meldkamers aan de LMO, met onder andere de
zogenaamde (financiële) toets op niveau.
Voor de programma’s Veiligheidsbureau en Oranje Kolom zal een verdere bezuiniging voor 2016 niet
worden gerealiseerd. In de programmabegroting 2015 van de VRHM heeft het Dagelijks Bestuur al
aangegeven van mening te zijn dat, gezien de beperkte omvang van de formatie van het
Veiligheidsbureau en het Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing, invulling van verdere
bezuinigingstaakstellingen in 2016 - 2018 op de organisatiekosten en uitgaven niet verder
verantwoord te vinden. Omdat daarmee de schaal waarop het Veiligheidsbureau en het Bureau
Gemeentelijke Crisisbeheersing hun activiteiten kunnen vervullen te klein wordt om deze nog efficiënt
en effectief uit te kunnen voeren.
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Veiligheidsbureau (€ 535.216)
Formatie
Organisatiekosten
 Salaris
 Overige organisatiekosten
Kassierfunctie
 Slachtofferhulp
 Veiligheidshuis

2,0 fte (incl. 0,5 Hfd Beleid & Strategie)

€ 160.000
€ 47.134
€ 148.082
€ 180.000

Oranje Kolom (€ 641.569)
Formatie
Organisatiekosten
 Salaris
 Overige organisatiekosten
Kassierfunctie
 Rode Kruis

3,55 fte (incl. 0,44 Coördinerend Functionaris)

€ 287.038
€ 339.900 (piket, OTO, etc.)
€ 14.631

2. AGT: Samenhang Kadernota Meer-Anders-Minder en de ontwerp-Progammabegroting 2016
Het Algemeen Bestuur heeft op 13 november 2014 de Kadernota bezuinigingsprogramma MeerAnders-Minder van Brandweer Hollands Midden, en de daarin opgenomen bezuinigingsvoorstellen
om te komen tot het Cebeon-kostenniveau voor de uitvoering van de brandweerzorg in Hollands
Midden uiterlijk in 2018, vastgesteld.
Er is een nieuwsbrief opgesteld ten behoeve van de Colleges van B&W en de gemeenteraden.
Momenteel worden in het kader van het opstellen van het meerjarenbeleidsplan 2016 – 2019
informatiebijeenkomsten gehouden voor de gemeenteraden.
Vooruitlopend hierop dient al wel de besluitvorming over de begroting 2016 plaats te vinden. Hierin is
1/3-deel van de resterende besparingsopgave voor de jaren 2016 tot en met 2018 taakstellend
verwerkt.
In het nieuwe meerjarenbeleidsplan 2016 -2019 van de Brandweer Hollands Midden (besluitvorming
26 november 2015) wordt duidelijk hoe (en in welk jaar van de beleidsplanperiode) de
bezuinigingsvoorstellen concreet worden gematerialiseerd
3. AGT: Geïndexeerde Cebeon-norm 2009 t.o.v. gemeentelijke consequenties verlaging van de
Algemene Uitkering.




Brandweer Hollands Midden kan in haar organisatieopbouw niet werken met jaarlijks
fluctuerende begrotingen.
Brandweer Hollands Midden heeft niet, zoals gemeenten wel, de mogelijkheid om eigen
inkomsten te genereren om negatieve effecten van verlaging van de Algemene Uitkering te
compenseren.
Kunnen/willen gemeenten omgaan met jaarlijkse herverdeeleffecten?
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4. AGT: In de visie van het AGT is er vanaf 2016 sprake van een staande organisatie, die niet meer
kan verwijzen naar opbouw na de fusie.
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 Hollands Midden op termijn kunnen 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 ‘Cebeon-norm’. Als termijn is afgesproken om in 2018 op de Cebeon-norm uit te komen.
De bestuurlijke afspraken betreffende Cebeon zijn gemaakt tot en met 2018. Gezien het nog te
realiseren bezuinigingsprogramma tot en met 2018 kan, in de visie van BHM, dan ook pas vanaf
2018 sprake zijn van een staande organisatie, bij verder ongewijzigde (externe) omstandigheden.
Daarnaast is Brandweer Hollands Midden bezig met een aantal herinrichtingsvraagstukken. Te
noemen valt:
 Facilitair 2.0 (herinrichten facilitaire organisatie op het gebied van mobiliteit - inclusief
standaardisatie ademlucht -, functionele persoonlijke uitrusting en werkomgeving).
 Vakbekwaamheid 2.0 (het doel van het project is het ontwikkelen en realiseren van een effectieve
en efficiënte systematiek voor het bevorderen en het in stand houden van vakbekwaamheid van
individuen en van teams, zodat geborgd wordt dat voldaan wordt aan de landelijke en regionale
eisen).
5. AGT: Consequenties wijziging BDUR voor VRHM en/of deelnemende gemeenten
VRHM heeft voor het omleggen van de financieringsstroom voor de GHOR een risicobeperkende
maatregel bestuurlijk laten vaststellen. In de financiële uitwerking van de omlegging betekende dit dat
de volledige BDUR ten gunste komt van het programma Brandweer, de inwonerbijdrage van het
programma Brandweer hiermee evenredig is verlaagd en deze is overgeheveld naar de RDOG voor
de uitvoering van de GHOR-taken.



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 Cebeon-norm;
Voordelige financiële gevolgen door de volledige BDUR te verantwoorden op het programma
Brandweer, bijvoorbeeld als gevolg van herijking van de BDUR, worden ingezet voor versnelde
verlaging van de gemeentelijke bijdrage voor het programma Brandweer.

Nadelige financiële gevolgen van een wijziging van de BDUR werden altijd opgevangen binnen de
begroting van de VRHM. Aangezien de BDUR werd verantwoord op het programma Brandweer (2/3)
en het programma GHOR (1/3) werden deze financieel negatieve gevolgen gedragen door deze 2
programma’s binnen de VRHM.
Voor het programma GHOR betekende dit het incorporeren van het negatief financieel gevolg in de
dienstverlening door de RDOG voor de uitvoering van de GHOR taken.
Na de omlegging van de financieringsstroom voor de GHOR vallen deze nu volledig binnen het
programma Brandweer. De VRHM wil voor de negatieve gevolgen welke tot en met 2013 door het
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programma GHOR (RDOG) werden gedragen, gecompenseerd worden door een correctie op de
Cebeon-norm.
KEUZES VOOR NIEUWE TAKEN
6. AGT: De uitbreiding van de First-Responders is een zorgvuldige bestuurlijke afweging geweest.
WIJZIGING VAN DE FINANCIERINGSSTROOM GHOR
7. AGT: Waar komt het Btw-voordeel dat gedeeltelijk wordt aangewend voor invulling van de
bezuinigingstaakstelling van € 120.000 op het programma GHOR, tot uitdrukking?
Dit komt vanaf 2014 tot uitdrukking in de programmabegrotingen van de RDOG.
PROGRAMMA VEILIGHEIDSBUREAU
8. AGT: De huidige kostenverdeling over politie, brandweer en GHOR, elk voor 1/3 deel wordt
gehandhaafd.
In het verleden werd de bijdrage van Brandweer en GHOR aan het Veiligheidsbureau gefactureerd in
de gemeentelijke bijdrage aan de programma’s Brandweer en GHOR en intern overgeheveld naar het
programma Veiligheidsbureau.
Vanuit het oogpunt van administratieve vereenvoudiging is dit een directe gemeentelijke bijdrage
geworden. In de specifieke begrotingsuitgangspunten programma Veiligheidsbureau wordt het
oorspronkelijke uitgangspunt van dekking nog genoemd.
PROGRAMMA ORANJE KOLOM
9. AGT: Summiere toelichting stijging lasten programma Oranje Kolom
Deze zijn gedetailleerd beschreven en toegelicht in de begrotingsuitgangspunten programma Oranje
Kolom.

a.
b.

c.
d.

Onderdeel
opleiding/training Officier van Dienst Bevolkingszorg
professionalisering crisiscommunicatie
- voor opleiding/ training piketpools
- voor piketcoördinatie
versterking algemeen Opleiden, Trainen, Oefenen
structurele kosten uitvoering landelijke afspraken
Bovenregionale crisisbeheersing n.a.v. besluit Veiligheidsberaad
en financiële effecten landelijke producten als Grooter en
Slachtofferinformatiesystematiek (SIS)
Totaal

€

Bedrag
25.000

€
€
€
€

20.000
12.500
25.000
30.000

€

112.500

€
€
€

Bedrag
21.200
24.500
45.700

en
a.
b.

Onderdeel
piketkosten (werkgeverslasten)
kosten coördinerend functionaris (BTW)
Totaal
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10. AGT: Doorberekening overhead kosten vanuit programma Brandweer
De overhead en bedrijfsvoering zijn georganiseerd onder het programma Brandweer. Het aandeel
daarvan voor de programma’s Veiligheidsbureau en Oranje Kolom wordt (nog) niet doorberekend.
Door dit wel te doen worden de integrale kosten van beide programma’s inzichtelijk, maar:
 in verband met de beperkte omvang van de betreffende programma’s is hiervoor (nog) niet
gekozen.
 is niet meegenomen in de Cebeon-norm. Verrekening leidt tot correcties welke niet ten goede
komen aan de transparantie in het vergelijk met de gekozen Cebeon-norm.
11. AGT: Nieuwe landelijke bezoldigingsregeling per 1 januari 2016
Deze zijn nog niet meegenomen in de ontwerp-Programmabegroting 2016, maar wordt wel
meegenomen in de besluitvorming over de nieuwe piketregelingen van de VRHM.
12. AGT: Projectkosten structureel in de begroting opgenomen
Projectkosten worden, vanwege hun incidenteel karakter, gedekt uit bestemmingsreserves en niet
structureel in de begroting opgenomen.
PROGRAMMA BRANDWEER
13. AGT: Lasten en baten per product, programma Brandweer
Als productbegroting van het programma Brandweer wordt (nu nog) gehanteerd een onderscheid
naar:
 Risicobeheersing
 Operationele Voorbereiding
 Incidentbestrijding
 Management en bedrijfsvoering
 Materieel en huisvesting
 Projectkosten
In 2014 is een andere administratieve organisatie ingericht, welke in de programmabegroting 2016 tot
de geconstateerde verschillen op onderdelen heeft leid.
Brandweer Hollands Midden is bezig om haar producten te (her)definiëren en hieraan kosten toe te
rekenen om deze als meer ‘herkenbare’ brandweerproducten in de begroting en jaarrekening op te
kunnen nemen.
NIEUW CEBEON-ONDERZOEK
14. AGT: Groot onderhoud clusteronderdeel Brandweer en Rampenbestrijding van het
gemeentefonds en herijking BDuR
In principe:
 In de besluitvorming van het bestuur van de VRHM geldt de Cebeon-norm 2009 voor de periode
tot en met 2018 als uitgangspunt. Hierop zijn de bijdrageregeling en het programmam MAM
afgestemd.
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In de komende periode zal het bestuur de financieringssystematiek evalueren en naar aanleiding
van het groot onderhoud clusteronderdeel Brandweer en Rampenbestrijding van het
gemeentefonds (2016),de herijking BDuR (2017) en een nieuwe bepaling van het kostenniveau
na de reorganisatie, voorstellen ontwikkelen voor de volgende beleidsperiode.

Herverdeeleffect in procenten van totale budget brandweer en rampenbestridjign en in euro's
per inwoner voor BDuR, clusteronderdeel gemeentefonds en totaal
Bron: Tabel 5-4
in % van totaal budget
Veiligheidsregio
Hollands Midden

in euro's per inwoner
Herverdeeleffect
Gemeentefonds
Totaal

BDuR

Gemeentefonds

Totaal

BDuR

0%

6%

5%

-/- 0,7

+/+ 3,9

+/+ 3,2

771.094

-€ 539.766

€ 3.007.267

€ 2.467.501

Inwoners
(1-1-2014)

3. Implementatie en communicatie
Aanbieden zienswijzen en reactie Dagelijks Bestuur in de vergadering van het Algemeen Bestuur van
25 juni 2015.

4. Bijlagen
1. Van gemeenten ontvangen zienswijzen op de ontwerp-programmabegroting 2016
Veiligheidsregio Hollands Midden.
2. Verslag en deelnemerslijst ambtelijke bijeenkomst 4 juni 2015 ontwerp-Programmabegroting
Veiligheidsregio Hollands Midden.
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Zienswijzen gemeenten op programmabegroting 2016
Gemeente

Ingestemd
met
begroting Reactie op begroting

Raadverg./verzenddatum

Reactie via Status / opmerkingen

1
2

Alphen aan den Rijn
Bodegraven - Reeuwijk

N.b.

3

Gouda

Ja

4
5

Hillegom
Kaag en Braassem

Ja

Vraagt aandacht voor de volgende punten:
- Verhoging inwonerbijdrage voor Oranjekolom met € 158.200;
- Herverdeling Gemeentefonds/BDUR;
- Gevolgen MAM-bezuinigingen voor de VRHM-begroting van 2017 e.v.
- Kosten van de samenvoeging van de meldkamers Haaglanden en Hollands Midden.

6
7

Katwijk
Krimpenerwaard

N.b.

Zienswijze volgt de lijn van de brief van het AGT Veiligheidsregio HM d.d. 01-05-2015 aan alle gemeentesecretarissen 8 juni 2015
in de regio.

8
9

Leiden
Leiderdorp

N.b.

Vraagt aandacht voor de positie van de vrijwilligers en hun betrokkenheid bij ontwikkelingen in de
12 juni 2015 Griffie
brandweerorganisatie. Vraagt daarnaast om de taakstelling over het totaal van de programma's door te voeren, niet
per programma afzonderlijk. Financieel kunnen er voor het realiseren van de taakstelling immers geen
belemmeringen zijn, gezien de restitutie aan gemeenten en de reservepositie. De taakopvatting van de VRHM dient
sober en doelmatig te zijn. MAM dient eind 2018 te zijn afgerond.
Vanaf 2016 is sprake van een staande organisatie. Wijzigingen in de BDUR dienen door de VRHM zelf te worden
1 juni 2015
Griffie
opgevangen en niet te worden gecompenseerd via de gemeentelijke bijdrage. De zienswijze volgt de lijn van de brief
van het AGT Veiligheidsregio HM d.d. 01-05-2015 aan alle gemeentesecretarissen in de regio.

10 Lisse

N.b.

11 Nieuwkoop
12 Noordwijk

Ja

13 Noordwijkerhout
14 Oegstgeest
15 Teylingen

Ja
Ja
Ja

16 Voorschoten
17 Waddinxveen

Ja

18 Zoeterwoude
19 Zuidplas

Ja

Zienswijze volgt de lijn van de brief van het AGT Veiligheidsregio HM d.d. 01-05-2015 aan alle gemeentesecretarissen 1 juni 2015
in de regio.
Dringt erop aan, in het kader van MAM meer bezuinigingen door te voeren dan nodig i.v.m. Cebeon, deze in
19 mei 2015
bedragen zichtbaar te maken en de consequenties aan te geven. Tevens te bezien of er efficiëntie in de
bedrijfsvoering mogelijk is.

Dringt er bij het AB op aan:
1. De effecten van de samenvoeging meldkamers en van de structurele financiering van het de LMO spoedig kenbaar
te maken;
2. Niet akkoord te gaan met het structureel belasten van het Veiligheidsbureau en te wachten op de uitkomst
evaluatie pilot 2 jaar en als gevolg daarvan de definitieve aansluiting van de diverse gemeenten;
3. M.b.t. de Jaarstukken 2014: in te stemmen met het voorstel tot resultaatbestemming 2014.
Geen belemmeringen. Geen op- of aanmerkingen.
Geen belemmeringen. Geen op- of aanmerkingen.
1. Onvoldoende onderbouwing van niet halen taakstelling en voor de structurele verhoging van de inwonerbijdrage
voor het programma Oranjekolom. Geen alternatieven geboden.
2. Niet uitgaan van geïndexeerde Cebeonnorm, maar van actuele cijfers.

Griffie
Griffie

10 juni 2015 B&W

B&W

Door Raad vastgesteld 10-06-2015.

Raad vergadert op 16-06-2015

Concept. Raad vergadert op 16 juni.

5 juni 2015

Griffie

9 juni 2015
28 mei 2015
28 mei 2015

B&W
Griffie
B&W

Raad vergadert op 25-06-2015

Ziet graag nadere planning en specificatie van de MAM-bezuinigingsvoorstellen terug in de Programmabegroting
2016.

11 mei 2015

B&W

Raad vergadert op 17-06-2015

Geen zienswijze

16 juni 2015 Beleidsadv. Mededeling via e-mail
OOV
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Informatieve bijeenkomst ontwerp-Programmabegroting 2016 Veiligheidsregio
Hollands Midden
Datum:
Locatie:

04 juni 2015, 14.00 – 16.30 uur
RBT-ruimte Brandweerkazerne Rooseveltstraat 4a Leiden

Voor de lijst met deelnemers Hoofden Financiën en MOV-ers: zie laatste pagina.

Opening, welkom en stand van zaken
Dhr. Breider heet de aanwezigen hartelijk welkom en geeft een korte toelichting op het programma.
De opmerkingen hier gemaakt worden ter kennis gebracht aan de leden van het Algemeen Bestuur.
De presentaties worden digitaal nagezonden.
Het programma:
 Programma Meer-Anders-Minder, Op weg naar 2019 …..
Hans Zuidijk, directeur Concernstaf / plv. regionaal commandant brandweer
 Toelichting ontwerp-Programmabegroting 2016, Op basis van antwoorden op de vraagpunten van
het Ambtelijk Governance Team (AGT) VRHM
Ernst Breider, Concerncontroller / Hfd. Planning, Control & Kwaliteit
 Reservepositie Veiligheidsregio Hollands Midden
Ernst Breider
 Risicoanalyse programma GHOR (RDOG)
Tineke Vuurman, Beleidsmedewerker GHOR Hollands Midden

Toelichting ontwerp-Programmabegroting 2016 door dhr. Breider (presentatie)
Tijdens en aansluitend aan de presentatie zijn de volgende vragen gesteld.
Gemeente Alphen aan den Rijn:
Hoe komt de brandweer gemiddeld uit nu er in 2016 iets meer bezuinigd wordt dan in de uniforme
bezuinigingstaakstelling van de commissie Strijk wordt aangegeven?
Dhr. Breider:
Het totaal over de periode 2010 – 2018 is 16,6% gedurende 9 jaar.
Gemeente Leiden:
Wat is de reden dat bezuinigingen per programma worden geteld in plaats van over het geheel?
Dhr. Breider:
Het programma brandweer loopt een eigen route welke zich niet conformeert qua tijdpad aan de
uniforme bezuinigingstaakstellingen zoals voorgesteld door de Commissie Strijk. Deze eigen route
probeert de brandweer continu vast te houden ten opzichte van de uniforme bezuinigingstaakstelling.
Gemeente Oegstgeest:
Stel dat men die route doorlopen heeft, zou men zich dan los kunnen koppelen en kan men dan als
organisatie bezien wat men nog wil en kan, wat de opdracht is en bij welke taken dat past?
Dhr. Breider:
Dit komt aan de orde vanaf 2018. Op dit moment kennen we 4 programma’s. De vraag is of we dan
naar 1 programma veiligheid moeten.
Gemeente Alphen aan den Rijn:
Klopt het dat als de bezuinigingstaakstelling M-A-M 2017 niet wordt gehaald, dit dan wordt aangevuld
vanuit het eigen vermogen van de Veiligheidsregio?
Dhr. Breider:
Een bestemmingsreserve kan gebruikt worden om dat effect te egaliseren, zodat gemeenten weten
waar ze aan toe zijn voor 2016, 2017 en 2018.
Gemeente Alphen aan den Rijn:

Is hier een specifieke bestemmingsreserve voor?
Dhr. Breider:
Dat is inderdaad het geval. De bestemmingsreserve Garantie Efficiencytranche van € 715.000 is
gevormd om het risico te dekken dat als brandweer Hollands Midden in enig jaar de efficiency niet
haalt, deze ingezet kan worden voor het verdisconteren in gemeentelijke bijdragen.
Gemeente Oegstgeest:
Komt er nog een nieuwe nota Reserves?
Dhr. Breider:
Deze komt aan het eind van het jaar.
Gemeente Alphen aan den Rijn:
Betekent dit dat als men het ene jaar iets uit de reserve haalt, dit bedrag het jaar erna weer aangevuld
wordt op de reserve zodat men aan het eind van de rit nog steeds € 715.000 reserve heeft?
Dhr. Breider:
Het ligt niet in de verwachting dat de reserve gebruikt zal moeten worden.
Gemeente Teylingen:
Nemen jullie de effecten mee naar de volgende jaren?
Dhr. Breider:
In een periode van 9 jaar bezuinigingen doen de wat makkelijker te realiseren bezuinigingen zich voor
in de eerste jaren. De niet zo gemakkelijk haalbare bezuinigingen doen zich voor in het laatste deel
van de bezuinigingsopgave. Hierbij moet gedacht worden aan het bezuinigen op voertuigen en
leidinggevenden. De organisatie bevindt zich gezien dat feit nog niet in stabiel vaarwater.
Dhr. Breider licht de omleiding van de financieringsstromen toe. Hij meldt dat de formulering
daarvan nog moet worden aangescherpt vanwege enige onjuistheden.
Vragen die over dit onderwerp zijn gesteld zijn afdoend beantwoord.
Gemeente Alphen aan den Rijn:
Het is jammer dat het advies ‘first responders’ niet in een toetsingskader is aangeboden. Graag wordt
hier van de gelegenheid gebruik gemaakt om mee te geven dat het voor de toekomst toch
aanbeveling verdient om een dergelijke handelswijze aan te houden. Het gaat nu niet meer direct om
de first responders maar om het toetsen binnen een kader. Volgens de gemeente Alphen aan den Rijn
is dit ook het signaal wat is afgegeven in een toegezonden brief aangaande dit onderwerp.
Dhr. Breider:
Als hier bedoelt wordt om de brief in zijn ‘algemeenheid’ als een toetsingskader te gebruiken voor
nieuwe taken en niet meer specifiek voor de ‘first responders’ dan is hij van mening dat de
aanbeveling graag overgenomen zal worden.
Gemeente Leiden:
Hoe komt het dat er per gemeente grote verschillen zitten in de gemeentefondsen?
Dhr. Breider:
Er is een achteruitgang te zien bij de gemeente Leiden. De agrarische gebieden gaan er op vooruit en
de verstedelijkte gebieden gaan er op achteruit. Dit heeft te maken met het groot onderhoud op de
gebruikte ijkpunten.
Gemeente Leiden:
Bij de gemeente Leiden is de afgelopen jaren een verschil van ongeveer € 600.000 ontstaan. Men is
van mening dat dit meegenomen moet worden.
Dhr. Breider:
Als de effecten van de herverdeling van het gemeentefonds inzichtelijk zijn, wordt het een interessant
onderwerp hoe hier mee moet worden omgegaan vanaf 2018. Dit past in de vraagstukken die in de
komende periode gaan spelen.
Gemeente Oegstgeest:
Wanneer gaat dit van start?
Dhr. Breider:
Dit gaat nu van start. Er wordt vastgehouden aan het principe wat met het bestuur is afgesproken
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maar we kunnen geen garantie geven op de ‘krachten in het veld’.
Gemeente Oegstgeest:
Cebeon wordt gehaald maar, kijkend als bestuurder en raadslid, staat Cebeon mijlenver weg. Het zijn
complexe zaken en er wordt direct teruggegrepen naar de Strijknorm. Er wordt vaak hetzelfde gedaan.
Wellicht is het goed om t.o.v. 2019 te bekijken hoe e.e.a. ingekleed kan worden zodat iedereen er wat
meer mee kan.
Dhr. Breider:
We zijn langzamerhand toe aan evaluatie van het principe van financiering conform gemeentefonds.
Het wordt een uitdagend project om voor de jaren na 2018 nogmaals een ‘ei van Columbus’ te
bedenken.
Gemeente Oegstgeest:
Als het gaat om productbegroting die anders wordt ingericht, in hoeverre komt deze dan weer
herkenbaar terug in de programmabegroting zodat men naar de bestuurders kan aangeven ‘dit is wat
we doen en dit is wat het kost’?
Dhr. Breider:
De kunst is om de producten herkenbaar te maken en te kunnen zeggen: dit ís wat we doen en dit ís
wat het kost. Dit spel moet men nog beter leren spelen zodat de discussies met de raden en het
bestuur beter gevoerd kunnen worden.
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk:
Onze gemeente staat voor een forse opgave v.w.b. de eigen financiële positie. Gelijktijdig zijn wij ook
tevreden met wat de brandweer realiseert binnen de Cebeon-norm. Ondanks dat er flink gesneden
wordt in de brandweer hebben wij het gevoel dat er best nog wat meer gesneden kan worden en dat
de echte keuzes om te bezuinigen nog niet gemaakt zijn.
Gemeente Alphen aan den Rijn:
Graag richten wij als gemeente een verzoek aan de mensen van het AGT om de planning voor wat
betreft de advisering aan het bestuur in de gaten te houden. Het advies is wel binnen gekomen maar
op een dusdanig moment in de planning dat het niet meer meegenomen kon worden in het kader van
bestuurlijke advisering.
Gemeente Oegstgeest:
Moet het AGT een rol spelen als men gaat adviseren op jaarbegroting? Zou men niet beter kunnen
stellen dat het AGT een belangrijke rol kan spelen bij de inrichting van die begroting en de sturing
daarop? Wellicht is dit een punt waar over nagedacht kan worden.
Dhr. Breider:
Ondanks dat de heer Breider zich in deze opmerkingen kan vinden is hij van mening dat het AGT
enige moeite heeft gehad om haar rol te vinden. Hij is er van overtuigd dat dit in de toekomst beter zal
gaan lopen. In juni staat er een afspraak gepland om met het AGT om de tafel te gaan.

Toelichting programma Meer-Anders-Minder door dhr. Zuidijk (presentatie)
Tijdens en aansluitend aan de presentatie zijn de volgende vragen gesteld.
Gemeente Alphen aan den Rijn:
Wordt de gemeente Leiden of de Veiligheidsregio eigenaar van de kazerne in Leiden?
Dhr. Zuidijk:
Op dit moment worden alle scenario’s uitgewerkt. Er is nog geen duidelijkheid over wie de eigenaar
zal worden. Dit bevindt zich nog in het onderzoeksstadium.
Gemeente Alphen aan den Rijn:
Kan aangegeven worden wanneer dit onderzoek zijn beslag krijgt?
Dhr. Zuidijk:
Naar verwachting zal hier in de 2e helft van 2015 meer duidelijkheid over komen. Zelf houdt hij zich
niet bezig met dit dossier waardoor het tempo hem onvoldoende bekend is.
Gemeente Alphen aan den Rijn:
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Is er al een beleidskeuze gemaakt in die zin dat de brandweer gebouweigenaar kan zijn?
Dhr. Zuidijk:
Het uitgangspunt is dat de brandweer geen gebouweigenaar wil zijn, tenzij dit niet anders kan.
Gemeente Alphen aan den Rijn:
Is er reserve gevormd voor ademlichtinstallaties en zo ja, is die toereikend voor de investeringen die
gedaan zullen worden? Bestaat de mogelijkheid dat de gemeenten moeten bijpassen?
Dhr. Zuidijk:
Niet voor de investering, maar voor de desinvestering ‘vervroegd afschrijven’. Er bestaan geen
signalen dat de reserve niet toereikend zou zijn.
Dhr. Breider:
Op dit moment wordt er een inventarisatie gedaan op het onderwerp ‘uitfaseren’.
Gemeente Oegstgeest:
Is er binnen de brandweer een meerjarenvisie tot aan bijvoorbeeld 2040? Als die bestaat dan
verandert de gehele visie wat het voor bestuurders misschien wat makkelijker maakt om daar wat van
te vinden.
Dhr. Zuidijk:
Er is een toekomstvisie geschreven: ‘De brandweer overmorgen’. Deze visie neemt 2040 als
uitgangspunt. Daaruit blijkt dat de samenleving met uitbreiding van brandweerkazernes en extra
brandweerlieden niet nog brandveiliger gemaakt kan worden. Dit houdt in dat men meer werk aan de
voorkant zal moeten verrichten d.m.v. brandveiligheidseducatie. Er moet gezocht worden naar nieuwe
concepten zonder materieel te kopen. Daarnaast speelt het verhaal ‘hoe te kunnen blijven beschikken
over vrijwilligers’. Momenteel heeft de brandweer 1.000 vrijwilligers wat een ideale
prijs/kwaliteitverhouding oplevert. De voortgang hiervan valt en staat bij de bereidheid van mensen in
de samenleving om vrijwillig bij de brandweer te gaan. Momenteel constateert men vergrijzing en
krimpgebieden. Dit onderwerp vraagt om veel beschouwing naar de toekomst. Op dit moment durft de
brandweer volledig achter het programma te staan wat zij heeft.

Toelichting reservepositie Veiligheidsregio Hollands Midden door dhr. Breider
(presentatie)
Tijdens en aansluitend aan de presentatie zijn de volgende vragen gesteld.
Gemeente Teylingen:
Is de bestemmingsreserve FLO niet meer een ‘voorziening’ en waarom heeft de brandweer zoveel in
reserve?
Mw. Klaverveld:
Er bestaat een verplichting om jaarlijks te herijken. Binnen dat gegeven kan men niet anders dan er
een reserve van maken. De vraag zal verder worden meegenomen in de argumentatie omdat deze
meer toelichting behoeft.
Gemeente Alphen aan den Rijn:
Is het plan van een onttrekking van € 164.000 aan de Reserve Samenwerking Loont een plan wat nog
geen effectuering heeft?
Dhr. Breider:
Het zijn voorstellen om een bedrag van € 164.000 voor gedefinieerde activiteiten te onttrekken aan de
bestemmingsreserve. Zo zijn ze ook verwoord in de begroting. Er ligt een bestuurlijke goedkeuring om
in 2015 dit bedrag te mogen onttrekken aan de bestemmingsreserve.
Gemeente Alphen aan den Rijn:
Zijn er al plannen gemaakt voor het restantbedrag van € 368.000?
Dhr. Breider:
Tot nu toe zijn er nog geen concrete plannen hiervoor gemaakt. Die komen al dan niet in het kader
van de nieuw op te stellen ‘nota risicomanagement’. Als deze er niet komen dan moeten we gaan
kijken of deze bestemmingsreserve geheel of gedeeltelijk vrij komt te vallen.
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Gemeente Alphen aan den Rijn:
Klopt het dat de Veiligheidsregio juridisch eigenaar blijft van het pand en dat er nog een verplichting
op rust van 27 jaar? Is men intussen op zoek naar partijen die mogelijk geïnteresseerd zijn in een deel
van het pand?
Dhr. Breider:
Dit is zeker het geval. Er staat momenteel echter veel te huur als bedrijfsruimte. Ook is er overleg
geweest met dhr. Lenferink. Mensen zijn wellicht wel geïnteresseerd in deze locatie maar niet als
bedrijfsruimte, mogelijk wel als woonlocatie. Uiteraard moet naar het LMO en de minister getoond
worden dat wij onze uiterste best doet het pand te verhuren of te verkopen. De kans daarop is echter
niet zo groot omdat het gebouw specifiek voor de meldkamerfunctie is gebouwd. Daarnaast is de
Rooseveltstraat een ‘uitruklocatie’. Concreet wordt hier financieel een groot risico gelopen.
Er was een transitieakkoord opgenomen dat de frictielasten zouden worden gedekt door het ministerie
van Veiligheid & Justitie. Als men kijkt naar het kader van 3 jaar wat nu gehanteerd wordt door de Due
Diligence Commissie dan is 27 jaar een lange tijd om te gaan. Datgene wat nu in het protocol is
beschreven was destijds nog niet bedacht. De discussie is nog niet gelopen maar het risico is in ieder
geval geduid. Daarnaast is het zo dat in het transitieakkoord een verdeelsleutel is afgesproken en dat
zowel de politie als de RAV een deel voor zijn rekening moet nemen en niet alles door de brandweer
afgedekt hoeft te worden.

Toelichting risicoanalyse programma GHOR Midden door mevr. Vuurman (presentatie)
Dhr. Bernsen licht toe dat het lijkt alsof de GHOR helemaal bij de RDOG hoort. In uitvoerende zin is
dit zo maar bestuurlijk gaat de Veiligheidsregio over de GHOR. Hij geeft het woord aan mevrouw
Vuurman die de presentatie van de GHOR verder toelicht.
Tijdens en aansluitend aan de presentatie zijn de volgende vragen gesteld.
Gemeente Teylingen:
Hoe groot is de kans dat er 2 medewerkers die een hard piket hebben gelijktijdig weg zij of gaan?
Mw. Vuurman:
Het risico is uitermate klein, maar mocht dit zo zijn dan is het effect groot. De financiële impact van 2
medewerkers tegelijk weg is geïnventariseerd op ong. € 60.000. In dat geval moeten nieuwe mensen
opgeleid worden.
Gemeente Teylingen:
Op dit moment is er een reserve van € 55.000. Hoe gaat men hier mee om in dat geval?
Mw. Vuurman:
Het kan een afweging zijn van het Veiligheidsbestuur om bij te storten.
Dhr. Bernsen voegt toe dat het Veiligheidsbestuur in dat geval de beslissende partij zal zijn.
Dhr. Breider:
Eerder was er een vraag over de wijziging van de financieringsstromen van de GHOR en waar het
BTW voordeel in de begroting zichtbaar zou moeten zijn. Deze bezuiniging is gerealiseerd in de
programmabegroting van de RDOG en niet bij de Veiligheidsregio. Deze is terug te vinden bij het
programma GHOR in de begroting van de programmabegroting van de RDOG.

Rondvraag
Er zijn geen vragen.

Sluiting
Dhr. Breider sluit de vergadering om 16.30 uur.
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B.5

1. Samenvattend voorstel
Voorgesteld wordt om de bijgevoegde ontwerpbegroting programma Geneeskundige Hulpverlening
2016 met een positief advies aan te bieden aan het Algemeen Bestuur RDOG HM.

2. Algemeen
Onderwerp:

Ontwerpbegroting 2016
programma Geneeskundige
Hulpverlening

Opgesteld door:

I van Steensel – van
Hage, manager GHOR

Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:

Algemeen Bestuur VRHM

Afgestemd met:
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L. van Dijk, RDOG HM
25 juni 2015
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Bijlage(n):

1

Portefeuille:

J. Wienen, DB
J. Bernsen, VD

Status:

Besluitvormend

Vervolgtraject
besluitvorming:

Algemeen Bestuur RDOG
HM

Datum:

1 juli 2015

3. Besluit
Het Algemeen Bestuur VRHM adviseert het Algemeen Bestuur RDOG HM om de bijgevoegde
ontwerpbegroting programma Geneeskundige Hulpverlening 2016 vast te stellen.

4. Toelichting
Bij de wijziging van de gemeenschappelijke regelingen RDOG HM en Veiligheidsregio HM per
1 januari 2014 is geregeld dat uw Algemeen Bestuur adviseert aan het Algemeen Bestuur RDOG HM
over de programmabegroting, -rekening en de bestemming van het resultaat van het programma
Geneeskundige Hulpverlening.
Voor een evenwichtige uitvoering van de Wet veiligheidsregio`s streeft de DPG naar gelijktijdige
besluitvorming over de begroting van het programma Geneeskundige Hulpverlening en de andere
programma`s van de VRHM.
De ontwerp-programmabegroting 2016 en de meerjarenramingen van het programma
Geneeskundige Hulpverlening zijn gebaseerd op de begrotingsuitgangspunten voor dit programma.
Uw Algemeen Bestuur heeft over deze begrotingsuitgangspunten positief geadviseerd in zijn
vergadering van 19 februari 2015. Het Algemeen Bestuur RDOG HM heeft deze
begrotingsuitgangspunten vastgesteld in zijn vergadering van 25 maart 2015 en tevens besloten de
programmabegroting 2016 op genoemde uitgangspunten te baseren.

De bijgesloten ontwerpbegroting voor het programma Geneeskundige Hulpverlening is als onderdeel
van de ontwerpbegroting 2016 RDOG HM ter besluitvorming voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur
RDOG HM in de vergadering van 9 april 2015 en is vervolgens met een positief advies voorgelegd
aan de gemeenteraden van de gemeenten in Hollands Midden. Gemeenten is gevraagd vóór 5 juni
2015 haar zienswijze kenbaar te maken, zodat u deze zienswijze en uw reactie daarop mee kunt
nemen in uw concept advies aan het Algemeen Bestuur RDOG HM. Er zijn geen zienswijzen
ontvangen.
Na uw positief advies zal het Algemeen Bestuur RDOG HM de ontwerp programmabegroting
Geneeskundige Hulpverlening 2016 als onderdeel van de programmabegroting RDOG HM 2016 in
zijn vergadering van 1 juli 2015 vaststellen.
De totale ontwerpbegroting 2016 van de RDOG HM is vanaf datum van verzending naar de
gemeenteraden beschikbaar via de website van de RDOG Hollands Midden.

5. Consequenties
De financiële consequenties zijn voor de gemeenten in bijlage 1 in beeld gebracht.

6. Aandachtspunten / risico’s
In paragraaf 3.4 van de ontwerpbegroting 2016 zijn de aandachtspunten en risico’s beschreven.

7. Implementatie en communicatie
Vanaf 9 april 2015

15 april 2015
5 juni 2015
5 juni 2015
25 juni 2015
1 juli 2015

Ontwerpbegroting RDOG HM, waarin opgenomen de
ontwerpbegroting programma Geneeskundige Hulpverlening, ter zienswijze
versturen aan de gemeenteraden door de RDOG HM
Versturen ter informatie aan de MOV’ers
Deadline termijn zienswijzen gemeenteraden
Dagelijks Bestuur VRHM: bespreken zienswijzen gemeenten.
Verzoek tot positief advies van het Algemeen Bestuur VRHM aan het
Algemeen Bestuur RDOG HM
Vaststelling door het Algemeen Bestuur RDOG HM

8. Bijlagen
Ontwerpbegroting 2016 Programma Geneeskundige Hulpverlening

9. Historie besluitvorming
19 februari 2015

25 maart 2015

Positief advies van het Algemeen Bestuur VRHM aan het Algemeen Bestuur
RDOG HM over de begrotingsuitgangspunten 2016 programma
Geneeskundige Hulpverlening
Vaststelling door het Algemeen Bestuur RDOG HM van de
begrotingsuitgangspunten 2016 programma Geneeskundige Hulpverlening
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1.

Inleiding

1.1

Geneeskundige Hulpverlening in de gemeenschappelijke regelingen

Met de komst van de Wet Publieke Gezondheid 2e tranche is de relatie tussen GGD en GHOR verder
verstevigd. In de regio Hollands Midden is deze intensievere relatie vanaf 1 januari 2014 vastgelegd in
de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden (GR VRHM) en de
Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (GR
RDOG HM).
De strekking van de nieuwe afspraken is dat de RDOG HM het programma ‘Geneeskundige
Hulpverlening’ uitvoert. Het bestuur VRHM blijft verantwoordelijk voor het instellen en in stand houden
van een GHOR. Het programma Geneeskundige Hulpverlening wordt rechtstreeks en geheel
gefinancierd door een inwonerbijdrage van de deelnemende gemeenten. Binnen de RDOG HM wordt
het programma uitgevoerd door de sector GHOR.
Voor de programmabegroting van dit programma vraagt de Directeur Publieke Gezondheid (DPG)
advies aan het bestuur VRHM. Het bestuur RDOG HM wijkt slechts af van het advies van het bestuur
1
VRHM na overleg tussen beide besturen .

1.2

Aanbieding ontwerp programmabegroting 2016

De ontwerp-programmabegroting 2016 en de meerjarenramingen zijn gebaseerd op de
begrotingsuitgangspunten voor het programma Geneeskundige Hulpverlening. Het Algemeen Bestuur
VRHM heeft over deze begrotingsuitgangspunten positief geadviseerd in zijn vergadering van 19
februari 2015. Het Algemeen Bestuur RDOG HM heeft deze begrotingsuitgangspunten vastgesteld in
zijn vergadering van 25 maart 2015.
Deze ontwerpbegroting 2016 wordt – onder voorbehoud van een positief advies van het bestuur
VRHM - voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur RDOG op 9 april a.s. waarna het aan de gemeenten
wordt gezonden. De gemeenteraden kunnen met een beroep op de bepaling in de
gemeenschappelijke regeling gebruik maken van hun recht om hun zienswijze op de
ontwerpprogrammabegroting kenbaar te maken. Eventueel ingekomen zienswijzen worden betrokken
bij de vaststelling van de begroting.
De ontwerpbegroting 2016 wordt geagendeerd voor de vergadering van 25 juni 2015 van het
Algemeen Bestuur VRHM waar gevraagd wordt om deze begroting te voorzien van een positief advies
aan het bestuur RDOG HM om de ontwerp programmabegroting Geneeskundige Hulpverlening 2016
als onderdeel van de programmabegroting RDOG Hollands Midden 2016 in zijn vergadering van 1 juli
2015 vast te stellen.

1.3

Leeswijzer

De ontwerpbegroting bestaat uit een beleidsbegroting (hoofdstuk 2) en een financieel deel
(hoofdstuk 3). In bijlage 1 is de inwonerbijdrage in 2016 per deelnemende gemeente in Hollands
Midden voor het programma Geneeskundige Hulpverlening opgenomen.

1

GR RDOG, artikel 26.
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2.

Beleidsbegroting programma Geneeskundige Hulpverlening

2.1

Eisen vanuit wetgeving

Ingevolge de Wet veiligheidsregio’s heeft de GHOR als taak de coördinatie, aansturing en regie van
de geneeskundige hulpverlening in het kader van rampenbestrijding en crisisbeheersing en adviseert
zij andere overheden en organisaties op het gebied van de geneeskundige hulpverlening. De GHOR
heeft vooral een regisserende, adviserende en ondersteunende rol. Onder reguliere omstandigheden
omvat deze functies het bewaken (namens het openbaar bestuur) van de mate van voorbereiding van
de zorginstellingen, het eventueel doen van verbetervoorstellen, en planvorming.
De Wet veiligheidsregio’s regelt verder dat de geneeskundige keten jaarlijks over haar voorbereiding
2

op crisissituaties rapporteert aan het bestuur van de Veiligheidsregio , dat op haar beurt dient te
beoordelen of de inrichting van de geneeskundige keten kwalitatief verantwoord is toegerust. De
GHOR, die met de geneeskundige keten hierover afspraken maakt, heeft hiervoor een aansturende
en coördinerende rol in de totale keten, dus ook voor zorginstellingen die geen directe taak hebben bij
de rampenbestrijding.

2.2

Visie op de GHOR

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.
De zorgpartners zijn elk verantwoordelijk voor het leveren van kwaliteit van zorg onder alle
omstandigheden, ook in crisissituaties (zorgcontinuïteit). Zij zijn zelf verantwoordelijk voor hun
voorbereiding op, en werkzaamheden bij, rampen en crises.
In complexe grootschalige (crises)situaties is de behoefte groot aan overzicht om juiste beslissingen
te nemen, beschikbare capaciteit voldoende te gebruiken en slachtoffers die zorg te geven waar zij in
tijden van crises juist behoefte aan hebben.
De GHOR heeft als onafhankelijke partner de wettelijke taak, op basis van de Wet veiligheidsregio´s,
zorg te dragen voor coördinatie van goede, toegankelijke en samenhangende acute zorg, publieke
gezondheidszorg en geestelijke gezondheidszorg voor slachtoffers van rampen, crises en bijzondere
situaties. Zij doet dit onder verantwoordelijkheid van het openbaar bestuur en in naadloze aansluiting
op de reguliere zorg.
De GHOR voert haar wettelijke taak uit door:
• In nauwe samenwerking met zorgpartners de regie te voeren over het voorkomen en het
voorbereiden op de opgeschaalde geneeskundige hulpverlening en het herstel van de reguliere
situatie.
• In operationele situaties de bijdrage van de zorgpartners aan de geneeskundige hulpverlening te
coördineren en met de veiligheidspartners (brandweer, politie en gemeenten) te verbinden.
• Tijdig informatie te delen, veredelen en bundelen (in opgeschaalde situaties) tussen zorgpartners
en veiligheidspartners.
• Een loketfunctie te vervullen voor zorgpartners met vragen over zorgcontinuïteit, zowel in de
voorbereiding als tijdens een incident. De GHOR heeft hierin een adviserende, ondersteunende
en faciliterende rol.

2
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•
•

2.3

Een actieve benadering van en relatie met zorgpartners en het stimuleren van kennis- en
ervaringen te delen over crisismanagement en zorgcontinuïteit.
Inzicht te geven in de voorbereiding van de zorgketen aan het bestuur VRHM.

Beleid en speerpunten

Basis voor het programma Geneeskundige Hulpverlening is het Regionaal Beleidsplan VRHM 20122015 en het beleidsplan GHOR 2012-2015, die beiden in 2015 worden herzien. Tevens wordt
uitvoering gegeven aan het bestaand beleid zoals opgenomen in de programmabegroting voor de
GHOR 2015, het uitvoeringsplan Geneeskundige Hulpverlening 2015 en het uitvoeringsplan Opleiden,
Trainen, Oefenen 2015.
De doelen uit het beleidsplan GHOR 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.
Speerpunten voor het programma Geneeskundige Hulpverlening in de komende periode zijn:
• Versterken risicogerichtheid in advisering met de veiligheidspartners voor risico’s in grootschalige
bouw- en infrastructurele projecten en vergunningverlening risicovolle evenementen.
• Maken en beoefenen van bovenregionale afspraken voor het versterken van de crisisorganisatie.
• Uitvoeren transitie Geneeskundige Combinatie naar Grootschalige Geneeskundige Bijstand.
• Visie ontwikkelen met de partners voor een blijvend interessant aanbod van de GHOR, dat
tegemoet komt aan de actuele en veranderende behoefte van de partners en meer specifiek voor
de (geneeskundige) hulpverlening aan minder zelfredzame personen.
• Voorbereiden van een snelle en efficiënte informatiedeling tussen en met ketenpartners in
crisisomstandigheden (volgens het principe van netcentrisch werken).

2.4

Producten

De GHOR realiseert de gestelde doelen door onderstaande producten:
Producten

Advisering
risicobeheersing

Adviseren over geneeskundige maatregelen om beïnvloedbare risico’s te
voorkomen of te beperken en zelfredzaamheid te bevorderen voor:
• Vergunningverlening risicovolle evenementen.
• Grootschalige bouw- en infrastructurele projecten.
• Risicocommunicatie (projectleider voor de VRHM).

Afspraken
partners

Actuele schriftelijke afspraken met zorgpartners en afstemming hierover met
politie, brandweer en gemeenten over:
• (Voorbereiding op) taken in de geneeskundige hulpverlening.
• (Voorbereiding op) continuïteit van zorg bij rampen en crises.
• Veiligheid hulpverleners.

Planvorming

Opnemen van geneeskundige hulpverlening in de regionale plannen en
convenanten van de VRHM en afstemmen met zorgpartners.

5

Paraatheid

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.

Incidentbestrijding

Bijdragen aan de adequate geneeskundige hulpverlening en het zorgen voor
het in stand houden van zorg continuïteit in crisisomstandigheden.
•
•

Bedrijfsvoering
•
•

Hercertificatie van het kwaliteitsmanagementsysteem (HKZ/ISO).
Door ontwikkelen van multi-informatievoorziening binnen de VRHM en
aansluiting met de GHOR(-kolom), zowel in warme als in koude fase.
Inzet doelgroepgerichte communicatiemix.
Uitwerken Regionaal Beleidsplan (VRHM) 2016-2019 voor de GHOR.

3.

Financiële begroting

3.1

Financieel kader gemeenschappelijke regelingen Hollands Midden 2016-2019

De Werkgroep Financiële kaderstelling van gemeenschappelijke regelingen heeft de gemeenten
binnen de regio Hollands Midden verzocht gezamenlijke afspraken te maken over het financieel kader
voor de gemeenschappelijke regelingen, voor de periode 2016-2019. De VRHM en de RDOG hebben
3
het verzoek gekregen hieraan mee te werken . De voorgenomen afspraken hebben betrekking op
indexering, taakstelling en implementatie en rapportage. In voorgaande jaren heeft de GHOR
afspraken uit het financieel kader toegepast.
Op basis van de septembercirculaire 2014 wordt de gemeentelijke bijdrage 2015 geïndexeerd met
0,59%. Deze indexering wordt toegepast op de bijdrage per inwoner.
De Werkgroep Financiële kaderstelling van gemeenschappelijke regelingen heeft een uniforme
bezuinigingstaakstelling voorgesteld in 2016 van 0,34% ten opzichte van 2015. De taakstelling wordt
voor het programma Geneeskundige Hulpverlening toegepast op de bijdrage per inwoner. De
Werkgroep voorziet geen taakstelling in 2017 ten opzichte van 2016.

3.2

Raming van baten en lasten en meerjarenbeeld 2015 - 2019

In de vergadering van 13 november 2014 van het Algemeen Bestuur VRHM is besloten tot wijziging
van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio met ingang van 1 januari 2014. De uitvoering
van de geneeskundige hulpverlening is hierdoor geheel geïntegreerd in de RDOG HM en wordt
rechtstreeks en geheel gefinancierd door middel van een inwonerbijdrage van de deelnemende
gemeenten en niet meer via de begroting van de veiligheidsregio.
Indexering van baten en lasten vanaf 2017 heeft niet plaatsgevonden. De meerjarenbegroting is
opgenomen tegen constante prijzen.
Conform eisen van de provincie Zuid-Holland aan de RDOG HM is voor het programma
Geneeskundige Hulpverlening met ingang van de begroting 2015 een post onvoorzien van 1 % van

3

Brief van 31 oktober 2014 werkgroep financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen Hollands Midden.
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het begrotingstotaal aan de batenzijde opgenomen, te weten €18.000 in 2015 en €19.000 per jaar in
2016 – 2019.
Tabel: Meerjarenbegroting programma Geneeskundige Hulpverlening (bedragen x €1.000,-)
Realisatie
Omschrijving
2015
2016
2017
2018
2019
2014
Salaris / sociale lasten

928

838

866

866

854

842

Tijdelijk personeel

412

491

402

402

402

402

39

35

41

41

41

41

Diverse kosten / nacalculatie

1

-

-

-

-

-

Subtotaal personeelslasten

1.380

1.364

1.309

1.309

1.297

1.285

Kapitaallasten

18

30

32

32

32

32

Huisvesting

58

16

65

65

65

65

411

432

488

488

474

464

11

6

6

6

6

6

Voorzieningen

-

-

-

-

-

-

Onvoorzien

-

18

19

19

19

19

Totale lasten

1.878

1.866

1.919

1.919

1.893

1.871

Bijdrage gemeenten BPI

1.908

1.866

1.871

1.871

1.871

1.871

-

-

-

-

-

-

419

-

-

-

-

-

2.318

1.866

1.871

1.871

1.871

1.871

440

0

-48

-48

-22

0

-114

0

0

0

0

0

Onttrekking

335

0

48

48

22

0

Resultaat

218

0

0

0

0

0

Overige personeelslasten

Organisatiekosten
Materiaal

Overige bijdragen gemeenten
Bijdragen Rijk
Incidentele baten en lasten

4

Total baten

Saldo baten en lasten
Storting reserves

-9

In de begrotingswijziging RDOG II wordt de onttrekking uit de bestemmingsreserve van €48.000, verwerkt. Dat betekent dat in 2015 de lasten worden verhoogd tot €1.914.000,-.

4

Afwikkeling baten en lasten voorgaande jaren
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Tabel: Ontwikkeling inwonerbijdragen 2015 – 2019 programma Geneeskundige Hulpverlening
Omschrijving
2015
2016
2017
2018
2019
Aantal inwoners regio
Hollands Midden
BPI per inwoner
Opbrengst BPI
Afronding
Totale opbrengst

3.3

768.645

771.094

771.094

771.094

771.094

2,43

2,43

2,43

2,43

2,43

1.867.806

1.873.758

1.873.758

1.873.758

1.873.758

1.704-

2.991-

2.991-

2.991-

2.991-

1.866.102

1.870.767

1.870.767

1.870.767

1.870.767

Reserves

3.3.1 Algemene reserve
In het Algemeen Bestuur VRHM van 13 november 2014 is de algemene reserve voor het
weerstandsvermogen van het programma GHOR vastgesteld. De algemene reserve is bedoeld voor
het opvangen van verliezen die bijvoorbeeld voortvloeien uit incidenten en rampen van beperkte en
aanzienlijke omvang. Richtlijn hierbij is 2,5% van de begrote lasten met een ondergrens van 1%. De
5
algemene reserve, overgedragen door de VRHM, bedraagt op 1 januari 2014 € 55.500,- .
De GHOR verricht in 2016 een risicoanalyse met een financiële impactanalyse op, waardoor zij
gefundeerd aangeeft welke ongewenste situaties zij voorziet in de uitvoering van haar wettelijke taken,
wat de risico’s en mogelijke (financiële) effecten hiervan en wat zij kan doen om deze risico’s te
verminderen, te beheersen of te voorkomen. Deze risicoanalyse is tevens bedoeld om de bodems en
plafonds van de reserve te kunnen bepalen. Op basis van deze uitkomsten zal de GHOR een
beargumenteerd voorstel doen voor het maximum van de algemene reserve.
3.3.2 Bestemmingsreserve
De GHOR kent één bestemmingsreserve namelijk voor de uit/instroom van 8 van de 14 Officieren van
Dienst Geneeskundig in een periode van 4 jaar als gevolg van hun vertrek op grond van hun leeftijd.
De tijdelijk en extra inspanningen op het gebied van Opleiden, Trainen, Oefenen leggen een zware
druk op het beschikbare budget door de verplichte urencompensatie aan de RAV en de landelijk in te
kopen opleidingen. In 2013 en 2014 is gebleken dat de keuze voor het moment van uitstroom vooral
een uitkomst van persoonlijke afwegingen is en minder de geldende CAO. In het verloop van de
onttrekkingen uit de bestemmingsreserve wordt uitgegaan van uit/instroom van gemiddeld twee
functionarissen per jaar. De kans dat in de praktijk op dit gemiddeld aantal per jaar wordt afgeweken is
aanwezig.
De afwikkeling van de stortingen in en onttrekkingen aan de bestemmingsreserves vindt plaats bij het
programmajaarverslag.

5

2,5% van €2,2 miljoen aan begrote lasten
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3.3.3 Stand en verloop reserves
De stand per 31-12-2014 van de (bestemmings)reserves is bepaald op basis van het
programmajaarverslag 2014 van de RDOG HM, inclusief de fasering van de onttrekkingen aan de
reserve Instroom nieuwe OvDG, zoals bepaald door het bestuur VRHM.
De indeling van de reserves is gebaseerd op de voorgestelde wijzigingen van het BBV die zijn
ingegaan per 1 januari 2008 en op de Nota Reserves en Voorzieningen 2014-2017 RDOG HM, die
door het Algemeen Bestuur op 11 december 2013 is vastgesteld. Aan de (bestemmings)reserves
wordt geen rente toegevoegd.
Tabel: Stand en verloop reserves programma Geneeskundige Hulpverlening (bedragen x €1.000,-)
Stand
31-122014

Naam
Algemene reserve
Bestemmingsreserve
OvDG

3.4

Begrote
Begrote
Begrote
Begrote
Begrote
onttrekking onttrekking onttrekking onttrekking onttrekking
2015
2016
2017
2018
2019

55

-

-

-

-

-

166

48

48

48

22

-

Aandachtspunten en risico’s

Aandachtpunten en risico’s voor de GHOR zijn:
Frictie- en desintegratie kosten samenvoeging meldkamers.
Bij (her)huisvesting van de gezamenlijke (Haaglanden en Hollands Midden) meldkamer in ‘de Yp’ is
sprake van frictiekosten en van desintegratiekosten. De exacte financiële gevolgen worden
momenteel in kaart gebracht. De voorzitters van de veiligheidsregio’s Haaglanden en Hollands
Midden hebben aangegeven belang te hechten dat een reële vergoeding van bovenstaande kosten
randvoorwaarde is voor de samenvoeging van beide meldkamers. Zij dringen erop aan hiervoor
(landelijk) een adequate regeling te treffen. De minister van V&J heeft aangegeven daarvoor geen
aparte financiering beschikbaar te stellen. De financiering moet door het lopende budget worden
gedekt. Het programma Geneeskundige Hulpverlening loopt hiervoor een financieel risico.
Herverdeling gemeentefonds.
Naar de verdeling van het gemeentefonds zijn in opdracht van het ministerie van BZK diverse
onderzoeken gedaan door de onderzoek combinatie Cebeon-Regioplan. Zij hebben betrekking op
indeling, verdeling, het volume en de toekomstbestendigheid van alle clusters, waaronder Openbare
Orde en Veiligheid in het gemeentefonds. Zowel voor gemeenten als voor veiligheidsregio’s kunnen
herverdelingseffecten optreden.
Transitie naar Grootschalige Geneeskundige Bijstand in Hollands Midden.
In 2015 wordt door de GHOR, RAV en NRK de transitie voorbereid en uitgevoerd van het landelijk
concept Geneeskundige Combinatie naar het nieuwe landelijke concept Grootschalige
Geneeskundige Bijstand (GGB). Alles is erop gericht om op 1 januari 2016 operationeel te zijn. Van
de GHOR wordt een financiële bijdrage verwacht aan de RAV en het NRK, met dien verstande dat het
Veiligheidsberaad ervan uitgaat dat het nieuwe concept op landelijk (keten)niveau leidt tot een
structurele kostendaling. In 2015 wordt het regionale concept voor Hollands Midden in convenanten
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met de RAV en het NRK vastgelegd. Wat het kosteneffect is voor de GHOR is op dit moment nog niet
duidelijk.
6
Individueel keuzebudget (IKB)
In het Cao-akkoord 2013-2015 is afgesproken om per 1 januari 2016 het individueel keuzebudget
(IKB) in te voeren. Omdat de invoering van het IKB complexer is gebleken dan gedacht, heeft het
landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA) geadviseerd de invoering te verplaatsen
naar 1 januari 2017. De RDOG HM is voornemens dit advies over te nemen. Voor de GHOR leidt dit
tot de verwerking van de eenmalige verplichting vakantiegelden over de periode juni tot en met
december in de exploitatie van 2016. Dit bedrag is een extra risico voor de GHOR in 2016.

6

Aanvulling van de risicoparagraaf op basis van de brief van de RDOG HM aan het bestuur VRHM van 13 mei 2015 over
Consequenties uitstel IKB
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Bijlage 1 Overzicht gemeentelijke bijdragen
In de vergadering van 13 november 2014 van het Algemeen Bestuur VRHM is besloten tot wijziging
van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio met ingang van 1 januari 2014. De uitvoering
van de geneeskundige hulpverlening is hierdoor geheel geïntegreerd in de RDOG HM en wordt
rechtstreeks en geheel gefinancierd door middel van een inwonerbijdrage van de deelnemende
gemeenten en niet meer via de begroting van de veiligheidsregio. Hierdoor is de inwonerbijdrage voor
het programma Geneeskundige Hulpverlening per gemeente verhoogd en is dat voor het programma
Brandweer met hetzelfde bedrag per gemeente verlaagd.
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Bijlage 2 Gebruikte afkortingen
AC GZ
BAG
BZK
CBRN
CGV
CoPI
DPG
GGD
GGZ
GHOR
GMK
GNK-C
GR
GRIP
GROP
HAROP
HGN
HIN GZ
HON GZ
LUMC
MKA
NRK
ODPG
OTO
OvDG
PSH
PSHOR
RAV
RBT
RDOG HM
ROAZ
ROT
SIGMA
SIS
VRHM
VWS
V&J
Wvr
ZiROP

= Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg
= Basisregistraties Adressen en Gebouwen
= Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
= Chemisch, Bacteriologisch, Radiologisch, Nucleair
= Coördinator Gewonden Vervoer
= Commando Plaats Incident
= Directeur Publieke Gezondheid
= Gemeentelijke Gezondheidsdienst
= Geestelijke Gezondheidszorg
= Geneeskundige HulpverleningsOrganisatie in de Regio
= Gemeenschappelijke Meldkamer
= Geneeskundige Combinatie
= Gemeenschappelijke Regeling
= Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdingsprocedure
= GGD Rampenopvang Plan
= Huisartsen Rampenopvang Plan
= Hoofd Gewondennest
= Hoofd Informatie Geneeskundige Zorg
= Hoofd Ondersteuning Geneeskundige Zorg
= Leids Universitair Medisch Centrum
= Meldkamer Ambulancezorg
= Nederlandse Rode Kruis
= Operationeel Directeur Publieke Gezondheid
= Opleiden, Trainen en Oefenen
= Officier van Dienst Geneeskundig
= Psychosociale Hulpverlening
= Psychosociale Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen
= Regionale Ambulance Voorziening
= Regionaal Beleidsteam
= Regionale Dienst Openbare Gezondheid Hollands Midden
= Regionaal Overleg Acute Zorg
= Regionaal Operationeel Team
= Snel Inzetbare Groep voor Medische Assistentie
= Slachtoffer Informatie Systematiek
= Veiligheidsregio Hollands Midden
= Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
= Ministerie van Veiligheid & Justitie
= Wet veiligheidsregio’s
= Ziekenhuis Rampenopvang Plan

Specifieke afkortingen regio Hollands Midden
AB
= Algemeen Bestuur
DB
= Dagelijks Bestuur
MDI
= Multidisciplinaire werkgroep Informatiemanagement
MDNCW
= Multidisciplinaire werkgroep Netcentrisch Werken
MDOP
= Multidisciplinaire werkgroep Operationele Planvorming
MDOTO
= Multidisciplinaire werkgroep Opleiden, Trainen en Oefenen

12

MDRB

= Multidisciplinaire werkgroep Risicobeheersing
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B.6

1. Samenvatting voorstel
Na overheveling van de organisatie van de Geneeskundige Hulpverlening van de VRHM naar de
RDOG dient de algemene reserve van de GHOR te voldoen aan de normen van de Nota reserves en
voorzieningen 2014-2017 RDOG HM. Hiervoor moet de GHOR een risicoanalyse opstellen om
gefundeerd de omvang te bepalen van de (nominale) bodem en het plafond van de algemene reserve
voor het weerstandsvermogen van het programma Geneeskundige Hulpverlening. Het voorstel heeft
betrekking op het plafond en de bodem van de algemene reserve en op het accepteren van
restrisico’s voor het programma Geneeskundige Hulpverlening. De algemene reserve voor het
programma Geneeskundige Hulpverlening bedraagt op 1 januari 2015 € 55.500,-.
Het voorstel is:
• Een bodem voor de algemene reserve voor het programma Geneeskundige Hulpverlening in
stellen op die belangrijkste risico’s waarvan de kans beoordeeld zijn op ‘gering’, maar de effecten
op ‘hoog ’of ‘catastrofaal’. De bodem van de algemene reserve bedraagt dan €45.000,-.
• Het plafond voor de algemene reserve voor het programma Geneeskundige Hulpverlening te
baseren op alle belangrijkste, elkaar niet overlappende, risico’s zijnde €110.000,-.
• Over het risico en de financiële gevolgen kosten van GRIP-incidenten een afzonderlijke
besluitvorming voor te bereiden.
• De onderstaande situaties te accepteren als restrisico’s, waarbij de sector GHOR zoveel mogelijk
maatregelen neemt om de risico’s te beperken:
o Frictiekosten samenvoeging meldkamers met het risico dat de GHOR onvoldoende
financiële middelen heeft om haar wettelijke taken uit te voeren.
o Herverdeling BDVR/gemeentefonds waardoor de GHOR onvoldoende financiering heeft
om haar wettelijke taken uit te voeren.
o (Eenmalige) exploitatiekosten als gevolg van invoering Individueel KeuzeBudget voor de
sector GHOR vanaf 1 januari 2017.
o Een langdurige inzet en gelijktijdige incidenten in de regio en/of in omliggende regio’s met
het risico dat de GHOR niet voldoet aan wettelijke beschikbaarheidseisen.
o Langdurige uitval van elektriciteit en/of ICT met het risico dat alarmering van en
communicatie tussen operationele GHOR-functionarissen niet/nauwelijks mogelijk is.
o Bij complete uitval van internet zijn LCMS en GHOR4all niet meer benaderbaar met het
risico dat de inzet van de GHOR niet voldoet aan wettelijke en bestuurlijke afspraken.

2. Algemeen
Onderwerp:

Risicoanalyse programma
Geneeskundige
Hulpverlening

Opgesteld door:
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Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:

Algemeen Bestuur VRHM

Afgestemd met:
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3. Besluit
Het Algemeen Bestuur VRHM adviseert het Algemeen Bestuur RDOGHM om de bijgevoegde
Risicoanalyse programma Geneeskundige Hulpverlening vast te stellen inclusief het voorstel voor
bodem en plafond van de algemene reserve voor dit programma.

4. Toelichting op het besluit
Na overheveling van de organisatie van de Geneeskundige Hulpverlening van de VRHM naar de
RDOG dient de algemene reserve van de GHOR te voldoen aan de normen van de Nota reserves en
voorzieningen 2014-2017 RDOG HM. Hiervoor moet de GHOR een risicoanalyse opstellen om
gefundeerd de omvang te bepalen van de (nominale) bodem en het plafond van de algemene reserve
voor het weerstandsvermogen van het programma Geneeskundige Hulpverlening. Om de reserves
van de verschillende sectoren te baseren op een systematische risicoanalyse is door het bestuur van
de RDOG besloten op nadrukkelijk advies van de accountant.
Aan deze beslisnotitie is de Risicoanalyse programma Geneeskundige Hulpverlening gevoegd.
De bijlage stelt u op de hoogte van het kader waarbinnen en de werkwijze waarop de risicoanalyse
met financiële impactanalyse is uitgevoerd.
Een risico is beschouwd als een samenstel van de kans dat zich een situatie voordoet en het
mogelijke effect die deze situatie kan hebben. Risico’s die in de oranje gearceerde vlakken liggen zijn
gewaardeerd met ‘belangrijkste of grootste risico’s’.
Kans op de

Effect van de situatie

situatie

1.Zeer gering

2.Laag

3.Middel

4.Hoog

5.Catastrofaal

1.Zeer gering
2.Laag
3.Middel
4.Hoog
5.(Vrijwel) zeker
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De risicoanalyse bevat alle belangrijkste risico’s die de GHOR in de uitvoering van haar wettelijke
taken voorziet, wat de mogelijke (financiële) effecten hiervan zijn en wat zij kan doen om deze risico’s
te vermijden, te verminderen, te beheersen of te accepteren. De geschatte kosten voor maatregelen
zijn gebaseerd op ervaringen en uitgegaan is van een voorzichtige inschatting.
Inventarisatie en monitoring van risico’s en maatregelen vinden plaats als onderdeel van het
continuïteitsplan van de GHOR, als onderdeel van de planning en control cyclus en als onderdeel van
het kwaliteitsmanagementsysteem.

5. Kader
Gemeenschappelijke regeling VRHM: als gevolg van artikel 34 is de Directeur Publieke Gezondheid
(DPG) verantwoording verschuldigd aan het Algemeen Bestuur VRHM voor de leiding aan de GHOR
en de operationele leiding van de geneeskundige hulpverlening
Gemeenschappelijke regeling RDOG HM: artikel 23 verwijst naar artikel 34 GR VRHM. Als gevolg
van artikel 26 vraagt het bestuur RDOG HM advies aan het bestuur VRHM over de
programmabegroting en programmarekening inclusief resultaatbestemming van het programma
Geneeskundige Hulpverlening. Het bestuur RDOG HM wijkt slechts af van het advies van het bestuur
VRHM na overleg tussen beide besturen.
De uitgevoerde risicoanalyse voor het programma Geneeskundige Hulpverlening is gebaseerd op de
Nota reserves en voorzieningen 2014-2017 RDOG HM, vastgesteld op 13 november 2013 door het
Algemeen Bestuur RDOG HM. Deze Nota dient geactualiseerd te worden op de afspraken in de
nieuwe GR’en in die zin dat het Algemeen Bestuur RDOG HM beslist over de omvang van de
reserves van het programma Geneeskundige Hulpverlening en dat het Algemeen Bestuur VRHM
hierover adviseert. In de ontwerpbegroting 2016 programma Geneeskundige Hulpverlening is
aangegeven dat de GHOR een risicoanalyse met een financiële impactanalyse uitvoert.

6. Aandachtspunten / risico’s
De GHOR is een klein bureau dat voor haar crisisorganisatie gebruik moet maken van externe
ingehuurde operationele functionarissen. Bij een bezettingsprobleem moet de GHOR vrij snel
capaciteit inhuren om haar crisisorganisatie beschikbaar te houden. Voorheen kon dit risico worden
gedekt uit de algemene reserve van de VRHM.
Aantal, aard en duur van GRIP-incidenten is een onzekere factor. De GHOR heeft in haar begroting €
14.000,- opgenomen voor de kosten van GRIP 1 en GRIP 2 incidenten in de regio. De kosten van
GRIP 3 en hoger zijn ten laste van de gemeente waar het incident plaatsvindt conform het gestelde in
de Programmabegroting VRHM, programma GHOR, par 5.3.5. Naar aanleiding van de
gedachtewisseling in het DB VRHM van 5 juni jl. komt de DPG met een voorstel voor herijking van dit
standpunt.
Het beheersen van alle risico’s is niet mogelijk, omdat niet voorziene risico’s zich kunnen voordoen,
niet elk risico zich zal voordoen en de financiële impact ervan niet altijd goed in te schatten is.

7. Bijlagen
Risicoanalyse programma Geneeskundige Hulpverlening

8. Implementatie en communicatie
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5 juni 2015
11 juni 2015
25 juni 2015
1 juli 2015

DB VRHM
DB RDOG HM
AB VRHM
AB RDOG HM

9. Historie besluitvorming
Met de komst van de Wet Publieke Gezondheid 2e tranche is de relatie tussen GGD en GHOR
verder verstevigd. In de regio Hollands Midden is deze intensievere relatie vanaf 1 januari 2014
vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden (GR VRHM) en de
gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (GR
RDOG HM).
De strekking van de nieuwe afspraken is dat de RDOG HM het programma Geneeskundige
Hulpverlening uitvoert. Het bestuur VRHM blijft verantwoordelijk voor het instellen en in stand houden
van een GHOR. Het programma Geneeskundige Hulpverlening wordt rechtstreeks en geheel
gefinancierd door een inwonerbijdrage van de gemeenten. Binnen de RDOG HM wordt het
programma uitgevoerd door de sector GHOR.

4
B.6 AB VRHM 25 juni 2015

Titel
B.6 bijlage

Risicoanalyse
programma Geneeskundige Hulpverlening

Advies en besluitvorming
Dagelijks Bestuur VRHM

5 juni 2015

Dagelijks Bestuur RDOG HM

11 juni 2015

Algemeen Bestuur VRHM

25 juni 2015

Algemeen Bestuur RDOG HM

1 juli 2015

Versie

0-7

Datum

19 mei 2015

1.

Aanleiding en doel

In de ontwerpbegroting 2016 programma Geneeskundige Hulpverlening is aangegeven dat de GHOR
in 2016 een risicoanalyse met een financiële impactanalyse uitvoert.
De risicoanalyse bevat een overzicht van ongewenste situaties die de GHOR in de uitvoering van haar
wettelijke taken voorziet, wat de risico’s en mogelijke (financiële) effecten hiervan zijn en wat zij kan
doen om deze risico’s te vermijden, te verminderen, te beheersen of te accepteren.
Het doel van de risicoanalyse is het gefundeerd aangeven van de bodem en het plafond van de
algemene reserve voor het weerstandsvermogen van het programma Geneeskundige Hulpverlening.
Het weerstandsvermogen is de mate waarin de GHOR in staat is financiële gevolgen van opgetreden
risico’s op te vangen.

2.

Kader

Vanaf 1 januari 2014 zijn de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden (GR
VRHM) en de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands
Midden (GR RDOG HM) gewijzigd. De strekking van de nieuwe afspraken is dat de RDOG HM het
programma ‘Geneeskundige Hulpverlening’ uitvoert. Het bestuur VRHM blijft verantwoordelijk voor het
instellen en in stand houden van een GHOR. Het programma Geneeskundige Hulpverlening wordt
rechtstreeks en geheel gefinancierd door een inwonerbijdrage van de deelnemende gemeenten.
Binnen de RDOG HM wordt het programma uitgevoerd door de sector GHOR.
Voor de programmabegroting en de programmarekening inclusief resultaatbestemming van dit
programma vraagt de Directeur Publieke Gezondheid (DPG) advies aan het bestuur VRHM. Het
bestuur RDOG HM wijkt slechts af van het advies van het bestuur VRHM na overleg tussen beide
1
besturen .
De uitgevoerde risicoanalyse voor het programma Geneeskundige Hulpverlening is gebaseerd op de
Nota reserves en voorzieningen 2014-2017 RDOG HM, vastgesteld op 13 november 2013 door het
Algemeen Bestuur RDOG HM. Deze Nota dient geactualiseerd te worden op de afspraken in de
nieuwe GR’en in die zin dat het Algemeen Bestuur RDOG HM beslist over de omvang van de
reserves van het programma Geneeskundige Hulpverlening en dat het Algemeen Bestuur VRHM
.
hierover adviseert.
In het Algemeen Bestuur RDOG van 25 maart 2015 en het Algemeen Bestuur VRHM van 2 april 2015
is het Jaarbericht 2014 voor het programma Geneeskundige Hulpverlening vastgesteld en daarmee
de algemene reserve voor het weerstandsvermogen. De algemene reserve bedraagt op 1 januari
2015 € 55.500,-.

3.

Werkwijze risicobeoordeling met financiele impactanalyse

Eén van de wettelijke taken van de GHOR is de advisering over risicobeheersing en risicogerichtheid
gericht op het voorkomen van en bestrijden van crisissituaties. De sector GHOR is zich hierdoor
bewust en vertrouwd met onzekerheden en neemt verantwoordelijkheid hierin. Bovendien opereert de
GHOR als netwerkorganisatie in een complexe omgeving die in beweging is, waardoor zij als
organisatie sterk afhankelijk is van de mate waarin partners bijdragen willen leveren aan de realisatie
van haar doelstellingen. Ook deze situatie bevordert het bewustzijn met en het managen van
onzekerheden door de GHOR.
1

GR RDOG, artikel 26.

2

Titel

Een risico wordt beschouwd als een samenstel van de kans dat zich een situatie voordoet en het
mogelijke effect die deze situatie kan hebben. Inventarisatie en monitoring van risico’s en maatregelen
vinden plaats:
• Als onderdeel van het continuïteitsplan van de sector GHOR.
• Als onderdeel van de beleidscyclus. Voor het Uitvoeringsplan 2015 en Ontwerpbegroting 2016
programma Geneeskundige Hulpverlening is geïnventariseerd welke risico’s het behalen van de
doelstellingen in gevaar kunnen brengen. Bij de rapportages aan de DPG monitort de sector
GHOR eventuele risico’s in het realiseren van de doelstellingen en kan zo tijdig maatregelen
nemen.
• Als onderdeel van het kwaliteitsmanagementsysteem, waar voor elk primair proces een
risicobeoordeling is opgesteld, die periodiek wordt geactualiseerd. Het overzicht van de
belangrijkste risico’s en maatregelen is input voor de jaarlijkse beleidscyclus.
De risicobeoordeling en (financiële impact) analyse zijn opgesteld met medewerkers en management
van de sector GHOR.
Centrale vragen in de risicobeoordeling zijn:
• Wat kan ons overkomen / wat kan er mis gaan? en welke belangrijke ontwikkelingen kunnen zich
2
daarin voordoen? (risico-inventarisatie )
• Hoe erg is dat wat ons kan overkomen? (risicoanalyse) De geïnventariseerde risico’s worden
tweedimensionaal beoordeeld, enerzijds op ‘kans’ en anderzijds op ‘impact/effect’.
• Welke maatregelen zijn mogelijk om de belangrijke risico’s te voorkomen, te verminderen of beter
te beheersen (risicobeheersing) of te accepteren.
Onderscheid is gemaakt in voorbereidende maatregelen, acties en herstelmaatregelen. Inzicht in de
financiële waarde van de belangrijkste risico’s is noodzakelijk voor het bepalen van de
weerstandscapaciteit van de GHOR. De geschatte kosten voor maatregelen zijn gebaseerd op
ervaringen en uitgegaan is van een voorzichtige inschatting.
Het beheersen van alle risico’s is niet mogelijk, omdat niet voorziene risico’s zich kunnen voordoen,
niet elk risico zich zal voordoen en de financiële impact ervan niet altijd goed in te schatten is.
Tabel: Beoordeling van risico’s
Kans op de

Effect van de situatie

situatie

1.Zeer gering

2.Laag

3.Middel

4.Hoog

5.Catastrofaal

1.Zeer gering
2.Laag
3.Middel
4.Hoog
5.(Vrijwel) zeker

Risico’s die in de oranje gearceerde vlakken liggen zijn gewaardeerd met ‘belangrijkste of grootste
risico’s’.

2

Handreiking Regionaal Risicoprofiel, Methodenboek (2009).
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4.

Risicobeoordeling

4.1

Crisissituaties met gevolgen voor de continuïteit van de sector GHOR

In het continuïteitsplan van de sector GHOR is een risicobeoordeling uitgevoerd voor elk van
onderstaande crisissituaties en de gevolgen ervan voor de GHOR:
• Sluiting van (delen van) de locatie.
• Tekort aan personeel.
• Uitval nutsvoorzieningen, apparatuur en ICT.
• Logistieke stagnatie.
• Uitbraak van infectieziekten.
De gevolgen van een crisis hebben betrekking op de processen in de warme fase, omdat deze geen
uitval of uitstel verdragen en moeten worden gecontinueerd, ook al wordt de sector GHOR
geconfronteerd met gevolgen van een crisis.
Voor elke crisissituatie zijn in het continuïteitsplan genomen maatregelen beschreven. Ondanks deze
maatregelen blijven restrisico’s bestaan, vooral de beschikbaarheid van voldoende personeel en de
onderlinge informatievoorziening. De sector GHOR beschouwt de risico’s als restrisico’s en neemt
maatregelen om deze restrisico’s zoveel mogelijk te beperken.
• Als sprake is van een langdurige inzet en gelijktijdige incidenten in de regio en/of in omliggende
regio’s is de beschikbaarheid van geoefend personeel een kwetsbare factor. Het risico bestaat dat
de sector GHOR niet of nauwelijks kan voldoen aan de wettelijke beschikbaarheidseisen voor het
langdurig vervullen van crisistaken. De sector GHOR heeft in het Uitvoeringsplan programma
Geneeskundige Hulpverlening 2015 als speerpunt opgenomen om afspraken te maken voor
bovenregionale samenwerking voor het leveren van bijstand bij een langdurige opschaling.
• Bij langdurige uitval van elektriciteit en/of ICT zullen communicatiemiddelen niet beschikbaar zijn.
In dat geval zijn op te roepen operationele GHOR-functionarissen niet te bereiken en is onderlinge
communicatie niet of beperkt mogelijk. Een te nemen actie door de sector GHOR is de
inschakeling van de politie voor de alarmering van operationele GHOR-functionarissen.
• Bij complete uitval van internet zijn LCMS en GHOR4all niet meer benaderbaar en kunnen er
geen e-mails naar de buitenwereld (alles buiten de RDOG HM) worden verzonden. Hierdoor
bestaat het risico dat de inzet van de GHOR niet voldoet aan wettelijke en bestuurlijke afspraken.
De sector GHOR heeft zich hierop voorbereid door een back-up van GHOR4all en een geprinte
en tevens digitale versie van de operationele afspraken en plannen.
Voorbereidende maatregelen voor de continuïteit van de opgeschaalde (warme) fase worden
gefinancierd uit de begroting van het programma Geneeskundige Hulpverlening.

4.2

Uitvoering wettelijke taken

Basis voor beleid en uitvoering van het programma Geneeskundige Hulpverlening is het Regionaal
Beleidsplan VRHM 2012-2015 en het Beleidsplan GHOR 2012-2015, die beiden in 2015 worden
herzien. Tevens voert de sector GHOR het beleid uit zoals opgenomen in de begroting, het
Uitvoeringsplan Geneeskundige Hulpverlening en het Uitvoeringsplan Opleiden, Trainen, Oefenen.
De uitvoering van de wettelijke taken betreffen zowel taken in de voorbereiding (koude fase) als in de
bestrijding van rampen en beheersen van crises (warme fase).
Binnen de sector GHOR zijn voor het Uitvoeringsplan 2015 en voor het kwaliteitsmanagementsysteem
risico’s geïnventariseerd en beoordeeld. De belangrijkste risico’s zijn voorzien van een financiële
impact. In het overzicht in paragraaf 4.3 zijn de belangrijkste risico’s uit deze risicobeoordeling
opgenomen.
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4.3

Risicobeoordeling met financiële impact

In onderstaande risicobeoordeling is uitgegaan van maatregelen om het risico te voorkomen (V),
acties indien het risico zich voordoet (A) en herstel van de gevolgen van de opgetreden situatie (H).
In onderstaande tabel zijn de risico’s geordende naar de kans dat het risico zich voordoet.
Tabel: Belangrijkste risico’s in de uitvoering van de wettelijke taken
Situatie

K

E

3

4

Te laat betrokken bij geven zorg gerelateerd

Geen (uitvoering)
VRHM-beleid
Advisering

veiligheidsadvies en/of dit advies wordt niet
2

4

en adequate hulpverlening. Vermijdbare inzet.

Gemeentelijke

Geen adequaat zorg gerelateerd advies. Bij

risicoscan
2

4

heid onvoldoende

Onvoldoende

VRHM-operationele

incidenten: grotere (volg)schade en minder
optimalisatie voor zelfredding en adequate
hulpverlening. Vermijdbare (extra) inzet.

toegepast

planmatige uitvoering

overgenomen. Bij incidenten: grotere (volg)
schade en minder optimalisatie voor zelfredding

risicobeheersing

evenementenveilig-

Toelichting risico’s

2

4

plannen

voor de primaire

2

4

opstellen en uitdragen VRHM-beleid (V).
Hogere vervangingskosten voor GRIP 1

Onvoldoende uitvoering primaire processen.
Niet voldoen aan Wvr en bestuurlijke afspraken.

leveren van adequate zorg onder crisisomstandigheden. Niet voldoen aan bestuurlijke
afspraken. Landelijke afspraken vanaf 2016

5.000,- (A)

en 2 (A).
Voorlichting aan gemeenten door VRHM
(V). Optimalisatie risicoscan (V).
Management en bestuurlijke druk voor
uitdragen VRHM-beleid (V). Hogere
vervangingskosten voor GRIP 1 en 2 (A).

capaciteit sector GHOR (A).

werkwijzen. Minder voorbereide regio op het

Bijstand 5

Management en bestuurlijke druk voor

(14 medewerkers).

beschikbaar voor

Geneeskundige

V, A of H

(V). Tijdelijke uitbreiding professionele

Onvoldoende geoefende operationele

5

kosten in €:

H= herstelmaatregel

Actief monitoren (V). Prioriteiten stellen

Werkwijzen te laat

2

A= actie

Inefficiënt capaciteitsbeslag bij de sector GHOR

processen

Grootschalige

Geschatte

Ad hoc opdrachten bij de GHOR.

Langdurig ziekte van
medewerker die werkt

V= voorbereidende maatregel

5.000,- (A)

20.000,(A)

Goed personeels- en opleidingsbeleid
(V). Herverdelen taken en prioritering
werk (A1). Tijdelijke extra capaciteit (A2).

15.000,(A2)

Actief monitoren (V).
(Extra) oefeningen opgenomen in

Geen

jaarplanning OTO en begroting (V).

hebben een looptijd van 5 jaar6.
Ingrijpende

Minder aansluiting op VRHM-plannen. Minder

ontwikkelingen

oefenen van crisisplannen zorgpartners. Minder

zorgsector. Minder

2

5

voorbereide regio op het leveren van adequate

focus op

zorg onder crisisomstandigheden.

(crises)voorbereiding

Niet voldoen aan Wvr en bestuurlijke afspraken.

Bijdrage GHOR aan
VRHM-plannen wordt
niet overgenomen

1

4

Actief relatiebeheer, op tactisch en
strategisch niveau (V). Ondersteunen
waar mogelijk. Inspelen op belangen en

Geen

behoeften partners (V).

Geneeskundige paragraaf niet of onjuist

Structurele oorza(a)k(en) analyseren (V).

opgenomen. Bij incidenten: grotere (volg)schade

Actief monitoren (V). Bestuurlijke druk

en minder optimalisatie voor zelfredding en

initiëren (V). Hogere vervangingskosten

3

Kans
Effect
Opgenomen in ontwerpbegroting 2016 programma Geneeskundige Hulpverlening.
6
Gevolgen van afspraken na 2012 zijn niet betrokken in de risicoanalyse.
4
5
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5.000,- (A)

Situatie

K

E

3

4

Toelichting risico’s

adequate hulpverlening. Vermijdbare inzet

V= voorbereidende maatregel

Geschatte

A= actie

kosten in €:

H= herstelmaatregel

V, A of H

voor GRIP 1 en 2 (A).

(kosten).
Geen of te laat

Input voor realisatie jaardoelen sector GHOR

beschikbare VRHM-

1

5

ontbreekt of is te laat. De GHOR voldoet niet of

plannen voor OTO7

te laat aan Wvr en bestuurlijke afspraken.

Frictiekosten

Standpunt: financiering frictiekosten uit het
1

samenvoeging

5

8

lopend budget. Bedreiging continuïteit.
Niet voldoen aan Wvr.

meldkamers

Herverdeling BDVR/
10

gemeentefonds

Onvoldoende financiering uitvoering programma
1

5

Geneeskundige Hulpverlening.
Niet voldoen aan Wvr en bestuurlijke afspraken.

Structurele oorza(a)k(en) analyseren (V)
Actief monitoren (V). Bestuurlijke druk
initiëren (V). Uitbesteding (deel)

10.000,-

uitvoering jaarplanning OTO (A).

(A)

Bestuurlijke druk bij ministerie V&J
samen met regio Haaglanden.

Actief monitoren (V). Management en
bestuurlijke aandacht (V).

Geen9

Geen

Gelijktijdige uitstroom /
langdurig ziekte van 2

Onvoldoende uitvoering primaire processen.

Goed personeels- en opleidingsbeleid

(of meer)

Bedreiging continuïteit/vakbekwaamheid pool

(V). Herverdelen taken en actieve

hard piketfuncties (zie volgend risico).

prioritering werk (A1). Inhuur tijdelijke

Niet voldoen aan Wvr en bestuurlijke afspraken.

capaciteit (A2).

medewerkers die

1

5

werken voor de

30.000,(A2)

primaire processen
Gelijktijdige uitstroom /
Bedreiging continuïteit/vakbekwaamheid pool

langdurig ziekte van 2
(of meer) hard piket
operationele GHORfunctionarissen

1

5

hard piket functionarissen.
Niet begrote OTO-kosten voor nieuwe instroom.

(Beoefenen) afspraken inzet piket
functionarissen andere regio’s (V). Inhuur
functionarissen andere regio (A1). Extra
OTO activiteiten nieuwe instroom (A2).
Totaal financieel

Conclusie:
• De financiële impact van de belangrijkste risico’s in het risico-overzicht betreffen uitsluitend kosten
van het nemen van acties indien het risico zich voordoet.
• De (financiële) impact voor de GHOR is het grootst indien twee of meer medewerkers van de
sector (met 14 medewerkers) en/of operationele GHOR-functionarissen in dezelfde piketfunctie
gelijktijdig uit dienst gaan of langdurig ziek worden (betreft de laatste twee vermelde risico’s uit het
bovenstaande overzicht). De beschikbaarheid aan kennis en ervaring daalt daarbij sterk voor de
uitvoering van de wettelijke taken in de koude fase en/of in de warme fase. De sector GHOR kan
de continuïteit in de uitvoering van haar wettelijke taken uitsluitend borgen door (vrijwel directe)
inhuur externe capaciteit. De geschatte kosten bedragen € 30.000,- plus € 5.000,- plus € 30.000,zijnde totaal € 65.000,-.

7

Opleiden Trainen Oefenen.
Opgenomen in ontwerpbegroting 2016 programma Geneeskundige Hulpverlening.
De GHOR accepteert dit als een restrisico.
10
Opgenomen in ontwerpbegroting 2016 programma Geneeskundige Hulpverlening. De GHOR beschouwt dit als een restrisico.
8
9
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5.000,(A1)
30.000,(A2)
125.000,-

5.

Weerstandsvermogen en weerstandscapaciteit

5.1

Analyse

Om financiële tegenvallers op te kunnen vangen zodra risico’s ontstaan heeft de sector GHOR een
buffer nodig. Het weerstandsvermogen is de mate waarin de GHOR in staat is financiële gevolgen van
opgetreden risico’s op te vangen. Het weerstandsvermogen kan worden aangepast door het nemen
van meer risico’s, het nemen van beheersmaatregelen of de weerstandscapaciteit te veranderen.
De weerstandscapaciteit van de sector GHOR bestaat op 1 januari 2015 uit:
Algemene reserve
11
Post onvoorzien
Totaal

€ 55.500,€ 18.000,€ 73.500,-

Op 1 januari 2015 beschikt de GHOR over een bestemmingsreserve voor de instroom nieuwe
OvDG’en van € 166.100,-. Omdat deze reserve niet vrij beschikbaar is voor het opvangen van
financiële tegenvallers, is deze reserve niet opgenomen voor de vaststelling van het
weerstandsvermogen.
In de Nota reserves en voorzieningen 2014-2017 RDOG HM is vastgelegd dat het beleid van de
RDOG HM is om resultaten van de sectoren, en daarmee impliciet de sector GHOR, zowel positief als
negatief, afgewikkeld worden via de reserves van de sectoren (en daarmee impliciet de sector
GHOR). De deelnemende gemeenten worden op deze manier zo min mogelijk geconfronteerd met
afrekeningen achteraf. In de Herziene Nota reserves en voorzieningen 2014-2017 RDOG HM, die op
9 december 2015 voorligt ter vaststelling door het AB RDOG HM wordt dit ook voor de GHOR
expliciet weergegeven.
Aantal, aard en duur van GRIP-incidenten is een onzekere factor. De GHOR heeft in haar begroting
€ 14.000,- opgenomen voor de kosten van GRIP 1 en GRIP 2 incidenten in de regio. De kosten van
GRIP 3 en hoger zijn ten laste van de gemeente waar het incident plaatsvindt.
Bovenstaand overzicht betreft de continue risico’s. Voor 2016 onderkent de sector GHOR een
eenmalig risico als gevolg van de invoering van het Individueel KeuzeBudget (IKB) vanaf 1 januari
2017. De RDOG HM heeft het bestuur VRHM op 13 mei 2015 hierover schriftelijk geïnformeerd. De
verwerking van de verplichting vakantiegelden over de periode juni tot en met december voor het IKB
voor de GHOR van
35.000,- vindt plaats in de exploitatie 2016. De GHOR beschouwt dit als een
restrisico gezien het incidentele karakter ervan.

5.2

Voorstel

Niet alle belangrijke risico’s zullen zich voordoen en niet alle risico’s doen zich tegelijk voor. De kans
dat belangrijke risicovolle situaties zich voordoen schat de GHOR laag in: variërend van ‘zeer gering’
(1) tot ‘laag’ (2). Het gezamenlijke effect van de belangrijkste risico’s is geschat op € 125.000,-. Hierin
is het financiële risico van de frictiekosten van de gezamenlijke meldkamer niet opgenomen.
Het voorstel heeft betrekking op het plafond en de bodem van de algemene reserve en op het
accepteren van restrisico’s.
11

In de begroting 2015 bedraagt de post Onvoorzien €18.000,-; in de ontwerpbegroting 2016 €19.000,-.
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Het voorstel is:
•

Een bodem voor de algemene reserve in stellen op die belangrijkste risico’s waarvan de kans
beoordeeld is op ‘laag’ en de effecten op ‘hoog’ of ‘catastrofaal’. De financiële impact van deze
belangrijkste risico’s bedraagt € 45.000,-.

•

Het plafond voor de algemene reserve te baseren op alle belangrijkste (elkaar niet overlappende)
12
risico’s zijnde €110.000,- .

•

De onderstaande situaties te accepteren als restrisico’s, waarbij de sector GHOR zoveel mogelijk
maatregelen neemt om de risico’s te beperken:
o Frictiekosten samenvoeging meldkamers met het risico dat de GHOR onvoldoende
financiële middelen heeft om haar wettelijke taken uit te voeren.
o Herverdeling BDVR/gemeentefonds waardoor de GHOR onvoldoende financiering heeft
om haar wettelijke taken uit te voeren.
o (Eenmalige) exploitatiekosten als gevolg van invoering Individueel KeuzeBudget voor de
sector GHOR vanaf 1 januari 2017.
o Een langdurige inzet en gelijktijdige incidenten in de regio en/of in omliggende regio’s met
het risico dat de GHOR niet voldoet aan wettelijke beschikbaarheidseisen.
o Langdurige uitval van elektriciteit en/of ICT met het risico dat alarmering van en
communicatie tussen operationele GHOR-functionarissen niet/nauwelijks mogelijk is.
o Bij complete uitval van internet zijn LCMS en GHOR4all niet meer benaderbaar met het
risico dat de inzet van de GHOR niet voldoet aan wettelijke en bestuurlijke afspraken.

Tabel: Weerstandsvermogen programma Geneeskundige Hulpverlening: huidige situatie en voorstel
Huidige situatie in €
Omschrijving

Algemene reserve

Voorstel in €
Bodem
algemene reserve

Plafond
algemene reserve

Algemene reserve

55.500,-

45.000,-

110.000,-

Post onvoorzien
(begroting 2016)

19.000,-

19.000,-

19.000,-

Totaal

74.500,-

64.000,-

129.000,-

12

Alle financiële gevolgen van de belangrijkste risico’s bedragen €125.000,-. Op het plafond wordt in mindering gebracht
€15.000,- voor de financiële impact van het risico dat een (1) medewerker die werkt voor de primaire processen langdurig ziek
is (kans 2, effect 4). Dit risico heeft immers een overlap met het risico dat twee of meer medewerkers langdurig afwezig zijn
(kans 1, effect 5). Het plafond bedraagt dan €110.000,-.
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B.7

1. Samenvatting voorstel
Voor u liggen de afspraken VRHM en gemeenten inzake regionale piketten bevolkingszorg. Deze
afspraken vervangen de regionale piketregeling Bevolkingszorg (AB: 28-03-2013). Voorliggend
document bestaat uit twee delen. Deel één bevat de algemene en organisatorische afspraken. Deel 2
bevat de compensatieregeling tussen de Veiligheidsregio Hollands Midden en de organisatie waar de
piketfunctionaris in dienst is.

2. Algemeen
Onderwerp:

Afspraken regionale piketten
Bevolkingszorg (incl.
compensatieregeling)

Opgesteld door:

Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:

Algemeen Bestuur

Datum

Veiligheidsregio
Hollands Midden
Bureau Gemeentelijke
Crisisbeheersing
Evert van de Pol
Veiligheidsregio
Hollands Midden;
afdeling PCK
25 juni 2015

B.7

Bijlage(n):

1

Portefeuille:

M. Schoenmaker (DB)
R. Bitter (VD)
-

Status:

Besluitvormend

Datum:

-

Afgestemd met:

Vervolgtraject
besluitvorming:

3. Besluit
Het Algemeen Bestuur besluit:
• in te stemmen met de ‘Afspraken VRHM en gemeenten inzake regionale piketten
Bevolkingszorg’.
• De huidige piketregeling Bevolkingszorg in te trekken.

4. Toelichting op het besluit
Met de komst van verschillende regionale piketten voor specifieke functies in de Oranje Kolom
(Bevolkingszorg) is in 2013 de regionale piketregeling Bevolkingszorg – Veiligheidsregio Hollands
Midden vastgesteld. In de afgelopen jaren zijn naar aanleiding van de implementatie door gemeenten
verschillende vragen gesteld over deze regionale piketregeling. Wat is de (juridische) status van dit
document, welke rechten kunnen hieraan ontleend worden en hoe geven we de uitvoering vorm in
gevallen bepaalde uitgangspunten van de regeling afwijken van de reguliere situatie van
medewerkers in gemeenten?
De verschillende reacties hebben geleid tot een herbezinning op de piketregeling. De uitkomst van
deze herbezinning is het voorliggend document waarin de afspraken tussen de VRHM en de
gemeenten rondom regionale piketten bevolkingszorg zijn opgenomen. Naast een aantal algemene
en organisatorische afspraken is de compensatieregeling tussen de VRHM en de organisaties die

functionarissen leveren voor de regionale piketten onderdeel van dit document. De leverende
organisatie betaalt de piketfunctionaris uit voor wat betreft de gedraaide piketweken en wordt
daarvoor door de VRHM gecompenseerd.
De belangrijkste uitgangspunten voor de afspraken worden hieronder benoemd:
• Er wordt niet meer gesproken over een piketregeling. Een piketregeling moet namelijk een
rechtspositionele grondslag hebben, terwijl de VRHM dit helemaal niet kan bieden aan de
piketfunctionarissen. De piketfunctionarissen zijn niet in dienst van de VRHM.
• Onderdeel van de afspraken is de compensatieregeling tussen de VRHM en de organisatie
waarbij de piketfunctionaris in dienst is (de ‘leverende organisatie’). De piketfunctionaris blijft
namelijk, ook voor de piketfunctie, in dienst van de eigen organisatie.
• De uitgangspunten voor de afspraken en de compensatieregeling zijn genomen uit de CARUWO.
Consequentie van de vaststelling van voorliggende afspraken is dat de huidige piketregeling
Bevolkingszorg – Veiligheidsregio Hollands Midden komt te vervallen.

5. Kader
Geen

6. Consequenties
Financieel:
Vaststelling van deze afspraken heeft geen directe financiële consequenties. De kosten van de
regionale piketten zijn al verwerkt in de begroting. Dit geldt ook voor een aantal recente wijzigingen
die meegenomen zijn in de begrotingsuitgangspunten 2016.

7. Aandachtspunten / risico’s
N.v.t.

8. Implementatie en communicatie
Alle ‘leverende organisaties’ en alle piketfunctionarissen worden geïnformeerd over voorliggende
nieuwe afspraken. Hierbij is nadrukkelijk aandacht voor de wijzigingen die het met zich meebrengen

9. Bijlagen
-

Afspraken regionale piketten Bevolkingszorg

10. Historie besluitvorming
-

Regiegroep gemeentesecretarissen 26-03-2015; instemming
Hoofdenoverleg 20-04-2015; instemming
Veiligheidsdirectie 18-05-2015; instemming
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B.7 bijlage

Afspraken VRHM en Gemeenten inzake regionale piketten Bevolkingszorg
Inleiding
Voor de uitvoering van een aantal gemeentelijke taken zijn binnen de Veiligheidsregio Hollands
Midden (VRHM) diverse regionale piketgroepen ingericht. Deze piketgroepen worden gecoördineerd
door het Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing. De afspraken tussen de VRHM en de gemeenten
met betrekking tot de regionale piketten Bevolkingszorg zijn vastgelegd in twee delen. Deel 1 bevat
de algemene en organisatorische afspraken. Deel 2 bevat de afspraken over de compensatie voor de
leverende organisaties van de piketfunctionarissen. Het betreft hier een compensatieregeling tussen
de VRHM en de leverende organisatie waaraan de piketfunctionaris rechtspositioneel verbonden is
(en blijft). De leverende organisatie is meestal een gemeente, maar in een enkel geval is dat een
andere organisatie, zoals een waterschap. Voor deze beperkte groep bijzondere werkgevers worden
naar analogie van de afspraken met de gemeenten, vergelijkbare afspraken gemaakt.

Deel 1: algemene en organisatorische afspraken
Kern van de afspraken tussen de VRHM en de gemeenten is dat de piketfunctionaris door de
gemeente aangewezen wordt voor een functie in een regionale piketgroep. In deze aanwijzing
worden de volgende zaken door de gemeente meegenomen:
Aanwijzing
• De piketfunctionaris ontvangt, op voorstel van de directeur veiligheidsregio, van de eigen
werkgever een aanwijzing om in geval van een crisis werkzaamheden te verrichten onder
leiding en toezicht van het bevoegd gezag
• Aanwijzing vindt alleen plaats als de piketfunctionaris voldoet aan de functie-eisen en
beschikt over de benodigde competenties conform het kwalificatieprofiel van de betreffende
piketfunctie.
• De piketfunctionaris heeft recht op een vergoeding per piketweek.
Piketgroepen
• Regionale piketgroepen bestaan uit minimaal vier en maximaal zes functionarissen.
• Functionarissen worden op basis van een gelijkwaardig piketrooster ingedeeld.
• Wisselingen in het piketrooster worden binnen de eigen piketgroep gedaan. Hierbij dient oog
te zijn voor een gelijkmatige verdeling van de diensten op jaarbasis.
• Als een functionaris niet in staat is om (tijdelijk) deel te nemen aan het piketrooster wordt het
piketrooster aangepast op basis van de overgebleven beschikbare medewerkers of wordt een
medewerker van de ‘reservebank’ betrokken in het rooster.
Verplichtingen
• De functionaris is verplicht om zich tijdens de piketweek bereikbaar en beschikbaar te
houden. Hierbij dient rekening gehouden te worden met de geldende opkomsttijd
• De functionaris is verplicht de door de VRHM voorgeschreven opleidingen te volgen en deel
te nemen aan de oefeningen welke verband houden met de piketfunctie.

1

Faciliteiten
• De piketfunctionaris beschikt over een pager of een piket-telefoonnummer.
• De piketfunctionaris beschikt over de benodigde telefoonlijsten van contactpersonen
• De piketfunctionaris beschikt over een toegangspas, dan wel zijn er afspraken over toegang
gemaakt (indien van toepassing).
• De piketfunctionaris beschikt over een login voor het Landelijk Crisismanagement Systeem
(LCMS) met het juiste profiel (indien van toepassing).
• De piketfunctionaris beschikt over de juiste planvormen en alarmeringslijsten van
verschillende contactpersonen (hard-copy en digitaal).

Deel 2: Compensatieregeling
Compensatie
De compensatie die aan de leverende organisatie wordt verstrekt is gebaseerd op de volgende
uitgangspunten:
1. een vergoeding voor hard piket,
2. een vergoeding overeenkomend met het bedrag van het uurtarief volgens onderstaande
tabellen voor 14.4 verlofuren;
3. een vergoeding voor werkgeverslasten over piketvergoeding en verlofuren;
4. optioneel: vergoeding voor de inzeturen op basis van declaratie;
5. de wijze van factureren.
De uurlonen per functiegroep zijn weergegeven in onderstaande tabel
peildatum 1 oktober 2014
1/156 deel maximum maandsalaris schaal 14
Algemeen Commandant Bz
1/156 deel maximum maandsalaris schaal 11
Staffunctionaris Bz
1/156 deel maximum maandsalaris schaal 12
Comm.adviseur (R)BT
1/156 deel maximum maandsalaris schaal 12
Teamleider Communicatie
1/156 deel maximum maandsalaris schaal 11
Communicatieadviseur ROT
1/156 deel maximum maandsalaris schaal 12
Informatiemanager BT
1/156 deel maximum maandsalaris schaal 11
Informatiecoördinator TBZ
peildatum 1 april 2015
Algemeen Commandant Bz
Staffunctionaris Bz
Comm.adviseur (R)BT
Teamleider Communicatie
Communicatieadviseur ROT
Informatiemanager BT
Informatiecoördinator TBZ

1/156 deel maximum maandsalaris schaal 14
1/156 deel maximum maandsalaris schaal 11
1/156 deel maximum maandsalaris schaal 12
1/156 deel maximum maandsalaris schaal 12
1/156 deel maximum maandsalaris schaal 11
1/156 deel maximum maandsalaris schaal 12
1/156 deel maximum maandsalaris schaal 11

€ 39,43
€ 29,07
€ 33,05
€ 33,05
€ 29,07
€ 33,05
€ 29,07
39,75
29,38
33,38
33,38
29,38
33,38
29,38

Voor de uitgangspunten gelden de volgende spelregels:
•

•

Ad 1. Per piketweek wordt een vergoeding bepaald van € 180.30 peildatum 1 oktober 2014.
De vergoeding is gebaseerd op het aantal ingeroosterde piketweken. De vergoeding wordt bij
nacalculatie in november / december berekend op de werkelijk gedraaide piketweken. De
vergoeding wordt aangepast indien bij CAO het maximum maandsalaris wordt verhoogd.
Ad 2. Per jaar wordt per piketdeelnemer een vergoeding van 14.4 verlofuren verstrekt. Bij
gedeeltelijke inzet in het jaar wordt het aantal verlofuren naar rato toebedeeld. De vergoeding
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•
•

•

wordt gebaseerd op 1/156 deel van het maximumsalaris van de bij de functie behorende
schaal, zoals als opgenomen in bovenstaande tabellen (gebaseerd op CAR UWO 6:2:1 lid 4)
Ad 3. Over piketvergoeding en verlofuren wordt een vast percentage van 25% aan
werkgeverslasten vergoed.
Ad 4. De daadwerkelijk inzeturen, alsmede eventuele reiskosten, worden door het overleggen
van een declaratie vergoed. De leverende organisatie wordt niet gecompenseerd voor
opleiding- en oefenuren.
Ad 5.Aan de leverende organisaties wordt in het voorjaar van het lopende boekjaar een
voorschot van de compensatie bij wijze van voorcalculatie verstrekt conform de berekening
van de onder 1-3 genoemde uitgangspunten. In november / december zal de nacalculatie
worden opgemaakt. Omdat tussentijdse wijzigingen in piketdeelnemers niet worden
herrekend, kan deze nacalculatie betekenen, dat een deel van het voorschot van de
compensatie teruggevorderd moet worden.
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B.8

Informatienotitie Veiligheidsregio Hollands Midden
1. Algemeen
Onderwerp:

Veilige Publieke Taak (VPT)

Opgesteld door:

Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:

Algemeen Bestuur

Datum:

R. Hessels (Gemeente
Gouda)
25 juni 2015

B.8

Bijlage(n):

1

Portefeuille:

M. Schoenmaker (DB)
R. Bitter (VD)
-

Status:

Informatief

Datum:

-

Vervolgtraject
besluitvorming:

In de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 25 juni 2015 zal de
portefeuillehouder M. Schoenmaker (burgemeester van Gouda) een korte presentatie
geven over het project Veilige Publieke Taak (VPT)
2. Toelichting
In 2013 heeft het Ministerie van BZK de Veiligheidsregio Hollands Midden (informeel) verzocht om
VPT regio te worden. Op 5 december 2013 heeft het Dagelijks Bestuur ingestemd met dit verzoek en
is de heer M. Schoenmaker voor dit onderwerp als bestuurlijk portefeuillehouder aangewezen. Op 12
juni 2014 heeft het DB kennis genomen van het Plan van Aanpak VPT Veiligheidsregio Hollands
Midden. De uitwerking van dit Plan van Aanpak is in mei 2014 gestart en loopt door tot mei 2015.
Het Ministerie van BZK heeft extra subsidie beschikbaar gesteld om de VPT aanpak beter te borgen.
De extra subsidie bedraagt € 75.000,- (looptijd tot medio 2016). Ook nu geldt als voorwaarde vanuit
het Ministerie van BZK dat er een nieuw/herzien Plan van Aanpak VPT opgesteld moet worden wat
de goedkeuring heeft van het Ministerie van BZK. Het herziene Plan van Aanpak is inmiddels aan het
ministerie aangeboden.
Het Plan van Aanpak omvat de deelnemers aan de Veiligheidsregio aangevuld met het Openbaar
Ministerie, woningbouwcorporaties, Arriva openbaar vervoer, Groene Hart Ziekenhuis, GGZ
instellingen en de ISD Bollenstreek. Ten opzichte van de start van de VPT aanpak is het aantal
deelnemers aanzienlijk toegenomen.

3. Implementatie en communicatie
De focus van de aanpak is, via Join the Club bijeenkomsten, gericht op het leren en lenen van elkaar
(de Join the Club bijeenkomsten worden bezocht door “medewerkers interne veiligheid”). 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.
dhr. Bernsen betrekt de GGD-en binnen de Veiligheidsregio bij de aanpak en mw. Verdier lid RVB
van het Groene Hart Ziekenhuis betrekt de ziekenhuizen binnen de Veiligheidsregio bij de aanpak).
De sponsoren, de eindverantwoordelijken ‘interne veiligheid’ (voor gemeenten de

gemeentesecretaris) worden, in samenwerking met eigen medewerkers, geacht de VPT aanpak
binnen hun organisaties naar een hoger plan te tillen.
Het herziene Plan van Aanpak omvat meer bijeenkomsten en meer verschillende activiteiten dan het
oorspronkelijke Plan van Aanpak. Het ministerie heeft aangegeven te sturen op: de organisatie, de
implementatie van de 9 VPT maatregelen en het netwerk. Speciale aandacht vraagt het ministerie
voor de borging van de resultaten (in bijlage 1 van het herziene Plan van Aanpak is een en ander
weergegeven). Op dit moment ligt het herziene Plan van Aanpak bij het ministerie ter beoordeling. Op
basis van vooroverleg met het ministerie kan een goedkeuring op dit plan verwacht worden.
Aandachtspunt binnen de VPT aanpak blijft: steun vanuit de top van de organisatie. Steun vanuit de
top is essentieel voor een succesvolle implementatie van de 9 VPT maatregelen.

4. Bijlagen
Herziene versie Plan van Aanpak VPT Veiligheidsregio Hollands Midden.
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B.8 bijlage

Veilige publieke Taak
Veiligheidsregio Hollands Midden

Herziene versie, in het kader van het aanbod vanuit het ministerie BZK
om uit te breiden en te verlengen

Plan van Aanpak Veilige Publieke Taak Veiligheidsregio Hollands
Midden
Oktober 2014
Versie 17 februari 2015
Projectleider: R.A.F. Hessels
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Aanleiding
In de brief van minister Plasterk van 9 juli 2014 aan de VPT regio’s nodigt hij de regio’s om in overleg
met de programmamanager VPT tot een voorstel te komen voor een betere borging van de VPT
aanpak, een vergroting van het netwerk in de regio en een betere implementatie van de acht (negen)
VPT maatregelen. Uit overleg met leden van het programma VPT is duidelijk geworden waar het de
Veiligheidsregio Hollands Midden betreft een verlenging en verbreding van dit VPT project gaat tot juni
2016.

De situatie in de Veiligheidsregio Hollands Midden
Het Plan van Aanpak van de Veiligheidsregio Hollands Midden is op 22 mei 2014 door het ministerie
van BZK goedgekeurd. Na de goedkeuring zijn de activiteiten voor de Veiligheidsregio gestart. Het
aanbod vanuit het programma VPT zal niet leiden tot een nieuw Plan van Aanpak voor de
Veiligheidsregio Hollands Midden; wel tot een op onderdelen aangepast plan. Voor de leesbaarheid is
besloten om een herziene versie van het Plan van Aanpak te maken.

De wijzigingen
De wijzigingen zijn voornamelijk te vinden in de paragrafen:
-Afbakening;
-Werkwijze;
-Beoogde resultaten;
-Planning op hoofdlijnen;
-Begroting;
-Communicatie;
-Bijlage 1 en 2.
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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 geruime 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. Er is binnen de Veiligheidsregio gestart met de volgende
doelgroepen: Gemeenten, Politie, Brandweer, Regionale Ambulance Voorziening, GGD-en, Arriva
(openbaarvervoer), Mozaïek wonen (woningbouwcorporatie) en het Groene Hart Ziekenhuis. Met het
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aanbod van de minister zal het aantal doelgroepen worden uitgebreid met: UWV, omgevingsdiensten,
onderwijs, wijkteams (voortgekomen uit de decentralisaties) en zo mogelijk GGZ instellingen. Met
deze uitbreiding van de doelgroep wordt een aanzienlijk potentieel aangeboord. Het grootste
potentieel zit binnen de sectoren Woningbouwcorporaties, Ziekenhuizen, Omgevingsdiensten,
Onderwijs, GGZ en Sociale-, Wijkteams.
Om de VPT aanpak effectief en interessant maar ook beheersbaar te houden worden voor speciale
doelgroepen (de wijkteams) “specials” georganiseerd (zie ook beoogde resultaten, punt 5).

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, met name de “Join the Club bijeenkomsten”,
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, zal het project structureel een plek verdienen 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.
De apothekerskast
De apothekerskast is een beeldspraak vanuit het minsterie om aan te geven dat de werkwijzen, best
practices en andere voorbeelden geborgd zijn nadat het project binnen de Veiligheidsregio Hollands
Midden is aafgerond. Met de Veiligheidsregio wordt overlegd om op hun site een gedeelte
beschikbaar te stellen om de borging van aanpak en best practices te kunnen garanderen.
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Beoogde resultaten
De beoogde resultaten vallen uiteen in drie categoriën: organisatie, implementatie 9 VPT maatregelen
en netwerk. Deze categorieën sluiten elkaar niet uit maar zijn behulpzaam om te bezien of er een
evenwichtige spreiding is van activiteiten (zie voor een gedetailleerde uitsplitsing bijlage 1).

In juni 2016 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 (organisatie);
2. Werkgevers hebben zich gecommitteerd 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 (organisatie, netwerk);
3. Vanuit de verantwoordelijkheid van gemeenten met betrekking tot veiligheid, wordt de
bekendheid van de negen VPT-maatregelen vergroot en wordt het beschikbare
instrumentarium voor een effectief veiligheidbeleid onder de aandacht gebracht van
organisaties met een publieke taak (VPT maatregelen, netwerk);
4. De eenduidige en consequente aanpak in de keten is bevorderd. Er is een effectieve
samenwerking tussen de verschillende werkgevers, politie en Openbaar Ministerie binnen de
Veiligheidsregio Hollands Midden tot stand gekomen. Dit is vast gelegd in een convenant
(VPT maatregelen);
5. Voor bepaalde doelgroepen zijn speciale bijeenkomsten georganiseerd om enerzijds VPT
onder de aandacht te brengen (Sociale-, Wijkteams), en anderzijds om de gehanteerde VPT
aanpak op een hoger plan te krijgen (bijvoorbeeld Openbaar Vervoer, Ziekenhuizen) (VPT
maatregelen, netwerk).
6. Deelnemers aan het netwerk hebben op basis van hun eigen meldingen en aangiften inzicht in
de resultaten van hun aanpak door middel van een 0-meting en slotmeting van de registratie
van incidenten (mei/juni 2014 = 0 en maart 2015 = 1) (VPT maatregelen);
7. De borging van de aanpak wordt via het programma gerealiseerd. Na afloop van de
projectperiode is VPT belegd binnen de Veiligheidsregio Hollands Midden. (juni 2016)(VPT
maatregelen);
8. 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 juni 2016 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
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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 Haaglanden
Directeur Brandweer
Directeur Regionale Ambulance Voorziening
Directeuren GGD-en binnen de veiligheidsregio
Coördinerend functionaris VRHM
Directeur Openbaar Vervoer
Directeur Woningbouwcorporatie
Directeur Ziekenhuis
Omgevingsdiensten
Onderwijs
GGZ instellingen
-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
Woningbouwcorporatie
Ziekenhuis
-Join the club tafels
sponsoren
managers/coördinatoren “interne veiligheid van de verschillende doelgroepen (incl. Sociale-,
Wijkteams)

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.

Realisatie vanaf start in april 2014 en planning op hoofdlijnen tot juni 2016
De planning geeft zicht op de te ontwikkelen activiteiten en de inmiddels ontplooide activiteiten. De
planning moet echter ook dynamisch blijven. Er moet ingespeeld kunnen worden op actualiteiten
wensen van de deelnemers. Dat betekent dat de planning niet in “beton is gegoten”. Er moet ruimte
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zijn om, al of niet op verzoek, “specials” te organiseren (bijv. bijeenkomsten voor Wijkteams binnen de
Veiligheidsregio) daardoor kan de planning verschuiven. Het zou ook kunnen dat deelnemers de
“huisbezoeken” meer naar voren willen dan de huidige planning (start juli 2015). Verderop in de tekst
worden de specials, de Linkedin groep en de huisbezoeken toegelicht.
Inmiddels gerealiseerd
Wat
Convenant getekend
Convenant en Plan van Aanpak Veilige publieke Taak Veiligheidsregio
Hollands Midden ingebracht in regiegroep gemeentesecretarissen
Goedkeuring op Plan van Aanpak door het ministerie
Convenant en Plan van Aanpak Veilige publieke Taak Veiligheidsregio
Hollands Midden geaccordeerd door 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
Ambassadeursbijeenkomst en bezoek minister Plasterk
Tweede Join the Club bijeenkomst. Thema: melden en registreren van
incidenten
Diverse communicatie uitingen vanaf de start

Wanneer
3 april 2014
15 mei 2014
22 mei 2014
12 juni 2014

17 juli 2014
15 sept. 2014
16 oktober 2014

Planning
Wat
Akkoord op herzien Plan van Aanpak door het ministerie van BZK
Herzien Plan van Aanpak in DB en AB van de Veiligheidsregio Hollands
Midden
Eerste uitkomsten van de 0-meting
Derde Join the Club bijeenkomst. Thema: aangifte en verhaal op dader
Special: eerste bijeenkomst Wijkteams Veiligheidsregio. Thema: VPT
introductie en handvatten voor de aanpak van agressie en geweld.
Oprichten besloten Linkedin groep VPT Veiligheidsregio Hollands Midden

Uitkomsen van de 1-meting
Tweede bijeenkomst Ambassadeurs, tussenresultaten en voortgang.
Vierde Join the Club bijeenkomst. Thema: hospitality als preventie tegen
agressie en geweld en ophalen nieuwe thema’s voor de Join the Club
bijeenkomsten.
Special: tweede bijeenkomst Wijkteams Veiligheidsregio. Thema: leren van
elkaar.
“Huisbezoeken” aan deelnemers van de Join the Club bijeenkomsten. Doel:
inventariseren knelpunten binnen de organisaties en het bieden van
oplossingsrichtingen.
Vijfde Join the Club bijeenkomst. Thema: nazorg van slachtoffers en
verhaal op de dader
Zesde Join the Club bijeenkomst: Thema: interne integratie VPT en
Veiligheidsbeleid.
Derde bijeenkomst Ambassadeurs, ontwikkeling VPT binnen de eigen
organisaties
Specials (op verzoek van bijvoorbeeld Openbaar Vervoer, Ziekenhuizen,
Onderwijs)
Diverse communicatie uitingen
Inrichten en beheer apothekerskast op de site van de Veiligheidsregio HM

Wanneer
November
2014
December
2014
December
2014
Januari 2015
Februari 2015
Vanaf maart
2015 tot einde
project in 2016
Maart 2015
April 2015
Mei 2015

Juni 2015
Vanaf juli 2015
tot einde
project in 2016
September
2015
Oktober 2015
November
2015
Gedurende
looptijd project
Gedurende
looptijd project
Voorjaar 2016
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Slotbijeenkomst, wat hebben we bereikt

Juni 2016

De planning behoeft op onderdelen een toelichting.
1) 0 en 1-meting. Hoewel het ministerie een afname van 25% in 2015 van meldingen van
agressie en geweld verwacht, zal dit voor de deelnemers binnen de Veiligheidsregio hoogst
waarschijnlijk niet gelden; er zal eerder sprake zijn van een toename. De reden hiervoor is:
deze regio is als laatste begonnen met het uitdragen van de VPT aanpak (april ’14), de VPT
maatregelen worden binnen de organisties geImplementeerd en er wordt ingezet op 100%
registreren van elk incident bij elke medewerkersdoelgroep. Het is logischer (en wenselijker)
om gedurende de projecctperiode een stijging te verwachten.
2) Specials. Voor bepaalde doelgroepen is het op orde krijgen en de invoering van de 9 VPT
maatregelen zinniger als met gelijksoortige organisaties ervaringen worden uitgewisseld.Voor
de Sociale-, Wijkteams binnen de veiligheidsregio wordt begin 2015 twee op een volgende
‘specials’ georganiseerd. Het leren van elkaar is in zo’n gelijksoortige setting effectiever.
Specials zouden bijvoorbeeld ook op verzoek voor Openbaar Vervoer, Ziekenhuizen en
Onderwijs georganiseerd kunnen worden. In dit geval zal met VPT-collega projectleiders
contact opgenomen kunnen worden om een en ander te organiseren.
3) Besloten Linkedin groep “VPT Veilighiedsregio Hollands Midden”. Deze Linkedin groep wordt
enerzijds opgericht om de onderlinge communicatie te vergemakkelijken en de betrokkenheid
van Ambassadeurs, Sponsoren en medewerkers te vergroten en anderzijds is dit instrument
bij uitstek geschikt om van elkaar te leren en ervaringen te delen. Het is een besloten groep
om commerciële uitingen te voorkomen.De projectleider is de beheerder van de groep.
4) Huisbezoeken. De bezoeken die de projectleider aan individuele organisaties gaat af leggen,
de huisbezoeken, zijn er op gericht om, zo mogelijk, (organisatorische) belemmeringen weg te
nemen, kennis te “makelen” waardoor VPT beter binnen deze organisaties geborgd wordt.
In bijlage 1, doelstellingen, tussenresultaten en beoogde resultaten, worden de activiteiten weer
gegeven en opgesplitst in: organisatie, implementatie 9 VPT maatregelen en netwerk.

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,- voor 2014. In 2015 wordt, €
50.000,- en in 2016 € 25.000,- beschikbaar gesteld. De jaren 2015 en 2016 zijn bedoeld voor
verbreding en de verlening van het project (voor de financiële planning zie bijlage 2).
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. In 2015
wordt de bestuurlijk trekker van dit projecct en projectleider ondersteund door een administratieve
kracht.
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.
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
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
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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 Join the Club bijeenkomsten,
ambassadeursbijeenkomsten, specials en oprichten besloten VPT groep op Linkedin. Informatie via
een digitale nieuwsbrief (e-mailbestand betrokkenen en belangstellenden) als ondersteuning.
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Bijlage 1: zie bijgevoegd Exel-bestand
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Bijlage 2
Financiele planning

Veiligheid Publieke taak
Start april 2014, einde project juni 2016
Beschikbaar totaalbudget:

125.000

projectleider 20 uur in de week 2 jaar en 3 maanden
adm. ondersteuning 4 uur in de week gedurende 1 jaar (2015)
overige kosten

112.500
5.500
7.000
125.000

NB: deze bijlage gaat nog veranderen!!!!
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Onderwerp

Doel

Veilige Publieke Taak
Strategisch
Wie en Wat ga je
gebruiken?
(bv inzet netwerk)

Tactisch
Hoe ga je inzetten?

Kosten
€

(bv join de club tafel)

Operationeel
content voor apothekerskast

Resultaat
wat heeft het opgeleverd?

Planning
uitvoerdatum

Borging
hoe blijft het ook vanaf 2016
op de 'niveau'agenda's ?

welk instrument /werkvorm

meetbaar / kpi's

Regelmatige aandacht voor
Presentaties voor genoemde
doelgroepen, bezoek minister
VPT in veiligheidsregio,
Plasterk aan ambassadeursbijeen- ambassadeurs hebben zich
komst, achtergrondmateriaal is gecommitteerd aan de
beschikbaar en regelmatige
aanpak, burgemeesters
berichtgeving via nieuwsbrief
worden ook bijgepraat via
Veiligheidsregio. Ambassadeurs districscollege. Door de
en burgemeesters worden
discussies op Linkedin zien
uitgenodigd deel te nemen aan ze wat er speelt.
de besloten groep op Linkedin.

AB en DB
veiligheidsregio 12 juni
2014 en maart/april
2015,
ambassadeursbijeenko
msten 15 september
2014, april 2015,
november 2015, juni
2016, districtscollege
via lopende agenda en
ad hoc

Apothekerskast inrichten bij
Veiligheidsregio, regelmatige
agendering binnen AB en DB
Veiligheidsregio, koppeling
OOV en VPT in OOV
beleidsplannen, terugkerend
thema in afspraken gemeente
woningbouwcorporaties. Door
de discussies op Linkedin blijft
het onderwerp actueel.

Presentaties,
achtergrondmateriaal is
beschikbaar en regelmatige
berichtgeving via nieuwsbrief
Veiligheidsregio. Secretarissen en
leidinggevenden worden
uitgenodigd deel te nemen aan
de besloten groep op Linkedin.

presentatie
gemeentesecretarissen
mei 2014 en april 2015,
VPT is onderwerp in
secretarisoverleg en ad
hoc, leidinggevenden ad
hoc

Apothekerskast inrichten bij
Veiligheidsregio, regelmatige
agendering binnen de
Veiligheidsregio. Door de
discussies op Linkedin blijft het
onderwerp actueel.

1 Veilig en gezond werken Aandacht VPT vergroten
Bestuurlijk niveau

Bestuurders/werkgevers

AB en DB Veiligheidsregio,
Ambassadeurs,
Districscollege
(Burgemeesters)

VPT agenderen in AB en DB
Veiligheidsregio, idem voor
Ambassadeurs en
districtscollege, uitbreiding
netwerk via ambassadeurs

(midden)management/
coordinerend niveau

Gemeentesecretarissen en Presentatie Plan van Aanpak VPT presentaties voor
verantwoordelijken
secretariskring
gemeentesecretarissen;
leidinggevenden 1 op 1
veiligheid
Veiligheidsregio
bijgepraat. Secretarissen en
leidinggevenden betrokken
bij uitbreiding doelgroep en
adressen voor specials.
Secretarissen regelmatig
bijgepraat door secretaris
Gouda.

bord met
handtekeningen,
ambassadeurs
hebben zich
gecommitteerd €
600,-

Regelmatige aandacht voor
VPT bij
gemeentesecretarissen en
leidinggevenden,
secretarissen hebben zich
gecommitteerd aan de
aanpak. Door de discussies
op Linkedin zien ze wat er
speelt. Naar aanleiding van
"huisbezoeken" eventueel
specifieke actie richting
gemeentesecretaris,
leidinggevende.
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uitvoerend niveau

2

8 Veilige publieke taak
maatregelen
Onderwerp

Werknemers

VPT maatregelen
implementeren
Doel

Presentatie Plan van
Aanpak, Join the Club
bijeenkomsten over VPT
maatregelen, hospitality en
koppeling VPT - OOV

Join the Club bijeenkomsten
voor de doelgroep, per
bijeenkomst een of meer
VPT maatregelen; bij eerste
bijeenkomst presentatie
regionale bestuurlijke
trekker; mailings en specials
voor Sociale Teams en
Ziekenhuissector.
Huisbezoeken en oprichting
besloten Linkedingroep

Strategisch
Wie en Wat ga je
gebruiken?

Tactisch
Hoe ga je inzetten?

(bv inzet netwerk)

(bv join de club tafel)

Workshop, presentatie, spreker,
factsheet; film; delen van best
practices, relevant achtergrond
materiaal, regelmatige
berichtgeving via nieuwsbrief
Veiligheidsregio, delen met
partners van andere
communicatieuitingen als
persberichten. Doelgroep wordt
uitgenodigd deel te nemen aan
de besloten groep op Linkedin.

Kosten
€

De doelgroep beschikt over activiteiten conform
planning Plan van
de juiste informatie (best
Aanpak.
pratices, presentaties,
filmpjes, relevant
achtergrond materiaal,
nieuwsbrief
Veiligheidsregio) om de VPT
maatregelen succesvol
binnen de eigen organisatie
in te kunnen voeren. Naar
aanleiding van
"huisbezoeken" eventueel
specifieke actie richting
organisatie, secretaris,
leidinggevende
ondernemen. De besloten
Linkedin groep is een
platform waar problemen,
oplossingen en best
practices actief kunnen
worden gedeeld.

Operationeel
content voor apothekerskast

Resultaat
wat heeft het opgeleverd?

welk instrument /werkvorm

meetbaar / kpi's

Planning
uitvoerdatum

Apothekerskast inrichten bij
Veiligheidsregio. Door de
discussies op Linkedin blijft het
onderwerp actueel.

Borging
hoe blijft het ook vanaf 2016
op de 'niveau'agenda's ?

1. norm stellen
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Bestuurlijk niveau

Bestuurders/werkgevers

Werkgevers, bestuurders
globaal op de hoogte van de
VPT maatregelen

(midden)management/
coordinerend niveau

Afdelingshoofden

Secretarissen, hoofden op
de hoogte via medewerkers

uitvoerend niveau

Beleidsmedewerkers

2. trainen
Bestuurlijk niveau

Bestuurders/werkgevers

(midden)management/
coordinerend niveau

Afdelingshoofden

uitvoerend niveau

Beleidsmedewerkers

3. melden
Bestuurlijk niveau

Bestuurders/werkgevers

(midden)management/
coordinerend niveau

Afdelingshoofden

uitvoerend niveau

Beleidsmedewerkers

Join the Club bijeenkomst;
presentatie regionale
bestuurlijke trekker;

Presentaties koplopers binnen de Met de behandeling van de 17-6-'14
regio, best practices, divers
VPT maatregel en het
achtergrond materiaal
beschikbaar gestelde
materiaal heeft de
deelnemer voldoende
handvatten en alternatieven
om de VPT maatregel
binnen de eigen organisatie
in te voeren.

Apothekerskast wordt zo veel
mogelijk per VPT maatregel
ingevuld.

Join the Club bijeenkomst;
presentatie regionale
bestuurlijke trekker;

Presentaties koplopers binnen
de regio, best practices, divers
achtergrond materiaal

Met de behandeling van de 17-6-'14
VPT maatregel en het
beschikbaar gestelde
materiaal heeft de
deelnemer voldoende
handvatten en alternatieven
om de VPT maatregel
binnen de eigen organisatie
in te voeren.

Apothekerskast wordt zo veel
mogelijk per VPT maatregel
ingevuld.

Join the Club bijeenkomst

Presentaties koplopers binnen
de regio, best practices, divers
achtergrond materiaal

Met de behandeling van de 16-10-'14
VPT maatregel en het
beschikbaar gestelde
materiaal heeft de
deelnemer voldoende
handvatten en alternatieven
om de VPT maatregel
binnen de eigen organisatie
in te voeren.

Apothekerskast wordt zo veel
mogelijk per VPT maatregel
ingevuld.

Wergevers, bestuurders
globaal op de hoogte van de
VPT maatregelen
Secretarissen, hoofden op
de hoogte via medewerkers

Wergevers, bestuurders
globaal op de hoogte van de
VPT maatregelen
Secretarissen, hoofden op
de hoogte via medewerkers
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4. registreren
Bestuurlijk niveau

Bestuurders/werkgevers

(midden)management/
coordinerend niveau

Afdelingshoofden

uitvoerend niveau

Beleidsmedewerkers

5. aangifte doen

Wergevers, bestuurders
resultaten 0 en 1
globaal op de hoogte van de meting,modelinge
VPT maatregelen
terugkoppeling stand van
zaken in DB en AB
Veiligheidsregio
Secretarissen, hoofden op
de hoogte via medewerkers
Join the Club bijeenkomst

Presentaties koplopers binnen
de regio, best practices, divers
achtergrond materiaal

Met de behandeling van de 16-10-'14
VPT maatregel en het
beschikbaar gestelde
materiaal heeft de
deelnemer voldoende
handvatten en alternatieven
om de VPT maatregel
binnen de eigen organisatie
in te voeren.

Apothekerskast wordt zo veel
mogelijk per VPT maatregel
ingevuld.

Join the Club bijeenkomst

presentatie OvJ
verantwoordelijke politie, best
practices, divers achtergrond
materiaal

Met de behandeling van de 15-1-'15
VPT maatregel en het
beschikbaar gestelde
materiaal heeft de
deelnemer voldoende
handvatten en alternatieven
om de VPT maatregel
binnen de eigen organisatie
in te voeren. De deelnemers
hebben nu ook bij het OM
en Politie contactpersonen
als in het aangifte proces
vragen/problemen zijn.

Apothekerskast wordt zo veel
mogelijk per VPT maatregel
ingevuld. Contactpersonen bij
OM en Politie zijn bekend.

Wergevers, bestuurders
globaal op de hoogte van de
VPT maatregelen

Bestuurlijk niveau

Bestuurders/werkgevers

(midden)management/
coordinerend niveau

Afdelingshoofden

uitvoerend niveau

Beleidsmedewerkers

Secretarissen, hoofden op
de hoogte via medewerkers
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Onderwerp

6. reageren naar dader
Bestuurlijk niveau

Doel

Bestuurders/werkgevers

Strategisch
Wie en Wat ga je
gebruiken?

Tactisch
Hoe ga je inzetten?

(bv inzet netwerk)

(bv join de club tafel)

Afdelingshoofden

uitvoerend niveau

Beleidsmedewerkers

7. schade verhalen
Bestuurlijk niveau

Bestuurders/werkgevers

Werkgevers, bestuurders
globaal op de hoogte van de
VPT maatregelen

(midden)management/
coordinerend niveau

Afdelingshoofden

Secretarissen, hoofden op
de hoogte via medewerkers

uitvoerend niveau

Beleidsmedewerkers

(midden)management/
coordinerend niveau

Afdelingshoofden

Operationeel
content voor apothekerskast

Resultaat
wat heeft het opgeleverd?

welk instrument /werkvorm

meetbaar / kpi's

Planning
uitvoerdatum

Borging
hoe blijft het ook vanaf 2016
op de 'niveau'agenda's ?

Wergevers, bestuurders
globaal op de hoogte van de
VPT maatregelen
Secretarissen, hoofden op
de hoogte via medewerkers

(midden)management/
coordinerend niveau

8. nazorg (benadeelde en
team)
Bestuurlijk niveau
Bestuurders/werkgevers

Kosten
€

Join the Club bijeenkomst

Presentaties koplopers binnen
de regio, best practices, divers
achtergrond materiaal

Met de behandeling van de 16-10-'14
VPT maatregel en het
beschikbaar gestelde
materiaal heeft de
deelnemer voldoende
handvatten en alternatieven
om de VPT maatregel
binnen de eigen organisatie
in te voeren.

Apothekerskast wordt zo veel
mogelijk per VPT maatregel
ingevuld.

Join the Club bijeenkomst

Presentaties koplopers binnen
de regio en OM, best practices,
divers achtergrond materiaal

Met de behandeling van de conform Plan van
VPT maatregel en het
Aanpak
beschikbaar gestelde
materiaal heeft de
deelnemer voldoende
handvatten en alternatieven
om de VPT maatregel
binnen de eigen organisatie
in te voeren.

Apothekerskast wordt zo veel
mogelijk per VPT maatregel
ingevuld.

Werkgevers, bestuurders
globaal op de hoogte van de
VPT maatregelen
Secretarissen, hoofden op
de hoogte via medewerkers
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uitvoerend niveau

Beleidsmedewerkers

Join the Club bijeenkomst

Presentaties koplopers binnen
de regio, best practices, divers
achtergrond materiaal

Met de behandeling van de conform Plan van
VPT maatregel en het
Aanpak
beschikbaar gestelde
materiaal heeft de
deelnemer voldoende
handvatten en alternatieven
om de VPT maatregel
binnen de eigen organisatie
in te voeren.

Apothekerskast wordt zo veel
mogelijk per VPT maatregel
ingevuld.

9. hospitality
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Bestuurlijk niveau

Bestuurders/werkgevers

Werkgevers, bestuurders
globaal op de hoogte van de
VPT maatregelen en dat een
goede hospitality een
preventie is tegen agressie

(midden)management/
coordinerend niveau

Afdelingshoofden

Secretarissen, hoofden op
de hoogte via medewerkers

uitvoerend niveau

Beleidsmedewerkers

10. Huisbezoek
Bestuurlijk niveau

Bestuurders/werkgevers

Werkgevers, bestuurders
globaal op de hoogte van de
VPT maatregelen

(midden)management/
coordinerend niveau

Afdelingshoofden

Secretarissen, hoofden op
de hoogte via medewerkers

uitvoerend niveau

Beleidsmedewerkers

11. Besloten VPT groep op
Linkedin
Bestuurlijk niveau
Bestuurders/werkgevers

(midden)management/
coordinerend niveau

Afdelingshoofden

uitvoerend niveau

Beleidsmedewerkers

Join the Club bijeenkomst

Huisbezoek bij individuele
deelnemers

Werkgevers, bestuurders
Deelname aan de
globaal op de hoogte van de Linkedingroep vergroot
VPT maatregelen
betrokkenheid bij het
onderwerp
Secretarissen, hoofden op Deelname aan de
de hoogte via medewerkers Linkedingroep vergroot
betrokkenheid bij het
onderwerp
De besloten Linkedingroep
is het platform om best
practices en knelpunten en
oplossingen met elkaar te
delen

Presentaties koplopers binnen
de regio, best practices, divers
achtergrond materiaal

Met de behandeling van de conform Plan van
VPT maatregel en het
Aanpak
beschikbaar gestelde
materiaal heeft de
deelnemer voldoende
handvatten en alternatieven
om de VPT maatregel
binnen de eigen organisatie
in te voeren.

Apothekerskast wordt zo veel
mogelijk per VPT maatregel
ingevuld.

Nagaan waar er binnen die
organisatie eventuele
knelpunten zitten en zo
mogelijk oplossen.
Eventueel opschalen naar
hoger niveau.

Verwijzen naar apothekerskast,
c.q. beschikbaar materiaal.

conform Plan van
Aanpak

Best practices en andere
Knelpunten en oplossingen conform Plan van
oplossingen kunnen deel uit gaan worden snel met elkaar
Aanpak
maken van de content van de
gedeeld
apothekerskast

Best practices en andere
oplossingen kunnen deel uit
gaan maken van de content
van de apothekerskast
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12. Specials
Bestuurlijk niveau

Bestuurders/werkgevers

Werkgevers, bestuurders
globaal op de hoogte van de
VPT maatregelen

(midden)management/
coordinerend niveau

Afdelingshoofden

Secretarissen, hoofden op
de hoogte via medewerkers

uitvoerend niveau

Werknemers

Sociale- wijkteams en
Ziekenhuissector

Onderwerp

3

Eenduidig landelijke
Maatregelen
Bestuurlijk niveau

(midden)management/
coordinerend niveau
uitvoerend niveau

4

Integriteit
Bestuurlijk niveau

(midden)management/
coordinerend niveau

Doel

Bestuurders/werkgevers

Binnen "Specials" worden PM
voor bepaalde sectoren VPT
bijeenkomsten
georganiseerd, in dit geval:
Sociale Teams en de
Ziekenhuissector

Strategisch
Wie en Wat ga je
gebruiken?

Tactisch
Hoe ga je inzetten?

(bv inzet netwerk)

(bv join de club tafel)

Op basis van het bestaande
materiaal wordt voor de sociale
teams een VPT Quick startup
pakket samengesteld. Voor de
Ziekenhuissector wordt het
programma nog ontwikkeld.

Kosten
€

conform Plan van
De sociale teams krijgen
Aanpak
handvatten om de meest
noodzakelijke maatregelen
te treffen (teamnorm
vaststellen, nazorg,
aansluiten bij protocol
gemeente etc). Voor de
ziekenhuissector zal het,
naast de VPT maatregelen,
voornamelijk leren van
elkaar zijn.

Operationeel
content voor apothekerskast

Resultaat
wat heeft het opgeleverd?

welk instrument /werkvorm

meetbaar / kpi's

Planning
uitvoerdatum

Apothekerskast wordt zo veel
mogelijk per VPT maatregel
ingevuld.

Borging
hoe blijft het ook vanaf 2016
op de 'niveau'agenda's ?

Regionaal Veiligheidsoverleg Verslag Join the Club
aangifte doen en dat er nu
contactpersonen bij OM en
Politie zijn.

Ter kennisname.

Contactpersonen OM en Politie
zijn bekend.

Behandeling afspraken met
OOV collega's in het kader
van de Join the Club
aangifte doen.

Ter kennisname.

Contactpersonen OM en Politie
zijn bekend.

PowerPoint in apothekerskast.

Afdelingshoofden
Beleidsmedewerkers

Bestuurders/werkgevers

Afdelingshoofden

DB en AB Veiligheidsregio en Bij presentatie Plan van
districtscollege
Aanpak is, en bij presentatie
nieuw Plan van Aanpak
wordt aandacht geschonken
aan dit onderwerp. Binnen
districtscollege is dit een
regelmatig terugkomend
onderwerk

PowerPoint presentatie en
bespreekstuk Veiligheidsregio

Bij bestuurders en
mei 2014, mei 2015
werkgevers is gewezen op
het feit dat integriteit de
andere kant van de VPT
medaille is. Verder
verantwoordelijkheid van
eigen organisatie.
Regelmatige aandacht voor
dit onderwerp in
disctrictscollege

Bij presentatie Plan van
Aanpak is, en bij presentatie
nieuw Plan van Aanpak
wordt aandacht geschonken
aan dit onderwerp

PowerPoint presentatie en
bespreekstuk Veiligheidsregio

mei 2014, mei 2015
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uitvoerend niveau
5
Decentralisatie
Bestuurlijk niveau

6

Beleidsmedewerkers
Beleidsmedewerkers
Bestuurders/werkgevers

Via Plan van Aanpak
Via Plan van Aanpak in AB
en DB Veiligheidsregio

(midden)management/
coordinerend niveau

gemeentesecretarissen

Doel en reden uitgelegd en Via Plan van Aanpak in AB
uitvraag adresgegevens aan en DB Veiligheidsregio
gemeentesecratrissen

uitvoerend niveau
Openbaar Bestuur /
Politieke ambtsdragers
Bestuurlijk niveau

Beleidsmedewerkers

Sociale- wijkteams

Afdelingshoofden

(midden)management/
coordinerend niveau

Afdelingshoofden

uitvoerend niveau

Beleidsmedewerkers

(midden)management/
coordinerend niveau
uitvoerend niveau
9 Bijeenkomsten voor
Ambassadeurs
Bestuurlijk niveau

Zie specials

Zie Specials

Join the club bijeenkomst
met OOV collega's

Presentatie CCV over opname
VPT in Veiligheidsplannen

OOV partners nemen VPT
onderwerpen op in OOV
beleidsplan

Zie VPT maatregelen

Zie VPT maatregelen

Bord met handtekeningen
ambassedeurs

ambassadeurs zijn
aanspreekbaar voor hun
sector

Zie Specials

Bestuurders/werkgevers

(midden)management/
coordinerend niveau
uitvoerend niveau
7
Veiligheid
Bestuurlijk niveau

8 Regionaal VPT Thema
Bestuurlijk niveau

Zie Specials

Beleidsmedewerkers
Bestuurders/werkgevers

Bestuurders/werkgevers

VPT opnemen in OOV
beleidsplan
Secretarissen, hoofden op
de hoogte via medewerkers
oktober '15

Presentatie en best practices
worden opgenomen in de
apothekerskast.

hospitality als preventie
tegen agressie

Afdelingshoofden
Beleidsmedewerkers

Zie VPT maatregelen

Bestuurders/werkgevers

Vier bijeenkomsten voor
Abassadeurs

secratarissen, hoofden en
beleidsmedewerkers

1) ambassadeurs
commiteren zich aan de VPT
aanpak in aanwezigheid van
minister Plasterk

Zie VPT maatregelen

15 september

2) tussenresultaten en
voortgang
3) VPT binnen de eigen
organisatie en sector

Ambassadeurs zijn op de
april '15
hoogte
Ambassadeurs doen verslag november '15
van hun inspanningen

4) slotbijeenkomst

Wat hebben we met z'n
allen bereikt

resultaten beschikbaar in
apothekerskast
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