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1. Samenvatting voorstel
Op basis van het Korpsbeleidsplan 2016-2018 Brandweer Hollands Midden is de jaarschrijf 2016
uitgewerkt en vastgelegd in het Korpswerkplan 2016 Brandweer Hollands Midden.
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3. Toelichting
Brandweer Hollands Midden bestaat Inmiddels vijf jaar. In deze achterliggende jaren is hard gewerkt
aan het opbouwen van de nieuwe brandweerorganisatie. Dat was geen gemakkelijke opgave, maar
geconcludeerd kan worden dat de nieuwe organisatie staat. Ook de grote bezuinigingsopgave wordt
gerealiseerd volgens de gemaakte bestuurlijke afspraken en zonder aan verantwoorde
brandweerzorg in te boeten.
Inmiddels is een nieuwe fase in de ontwikkeling van Brandweer Hollands Midden aangebroken. Eind
2015 heeft het bestuur ingestemd met het eerste Korpsbeleidsplan 2016-2018. Op basis van 10
doelstellingen en 26 plannen is Brandweer Hollands Midden onderweg naar een modern
brandweerkorps. De realisatie van deze doelstelling en plannen wordt jaarlijks uitgewerkt in een
Korpswerkplan. Het nu voorliggende Korpswerkplan 2016 is dus het eerste van drie jaarlijkse
werkplannen binnen de periode van het huidige Korpsbeleidsplan.
Het Korpswerkplan 2016 is in opzet gelijk aan het Korpsbeleidsplan 2016-2018. Dit vergemakkelijkt
de herkenbaarheid en (zelfstandige) leesbaarheid van de realisatie van de doelen en plannen.
Naar aanleiding van het nieuwe dekkingsplan 2016-2019 en de reactie van de gemeenteraad van
Nieuwkoop wordt de volgende actie nog toegevoegd aan het Korpswerkplan 2016: Op basis van het
dekkingsplan 2016 – 2019 nemen we de gebieden met significante overschrijdingen van de
normtijden (bijvoorbeeld oostkant gemeente Nieuwkoop) onder de loep en bezien we mogelijke
verbetermaatregelen.

4. Kader
Het Korpsbeleidsplan 2016-2018 vormt het kader voor het nu voorliggende Korpswerkplan 2016. In
het Korpsbeleidsplan is de kadernota Meer-Anders-Minder (MAM) verwerkt.

5. Consequenties
De uitvoering van het Korpswerkplan 2016 vindt plaats binnen de vastgestelde begroting 2016. Extra
aandacht zal worden gegeven aan het inzichtelijk maken van de voortgang van de realisatie van de
bezuinigingsopgave in de periode 2016-2018

6. Aandachtspunten / risico’s
Het Korpsbeleidsplan 2016-2018 ligt momenteel ter instemming voor aan de gemeenteraden.
Vervolgens zal op 31 maart a.s. het Algemeen Bestuur het Korpsbeleidsplan 2016-2018 formeel
vaststellen. Eventuele wijzigingen die van invloed zijn op het Korpswerkplan 2016 zullen dan alsnog
worden opgenomen in het Korpswerkplan 2016.

7. Implementatie en communicatie
De uitvoering van het Korpswerkplan 2016 wordt projectmatig opgemaakt. Hierdoor ontstaat inzicht in
en overzicht van de benodigde middelen, planning, prioritering en werkdruk. Eventuele stagnaties in
de realisatie worden hiermee vroegtijdig opgemerkt.

8. Bijlagen
1. Korpswerkplan 2016 Brandweer Hollands Midden We zijn onderweg (status 2)

9. Historie besluitvorming
Korpswerkplan 2018
Korpsbeleidsplan 2016-2018 Brandweer Hollands Midden We zijn onderweg (26 november 2015;
Algemeen Bestuur)
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