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HERZIENE Agenda AB Veiligheidsregio Hollands Midden

Datum:
Tijd:
Locatie:

30 juni 2016
10.00 – 13.00 uur
Raadzaal gemeentehuis Alphen aan den Rijn

Opening
1.
Opening
2.
Vaststellen agenda
Algemeen
3.
Vaststellen verslag AB 31 maart 2016 en bespreken actiepunten
4.
Ingekomen en verzonden stukken
5.
Mededelingen (mondeling)
6.
Veiligheidsberaad
_____________________

AB Veiligheidsregio/Politie
Besluitvormend
A.1
Aanpak verwarde personen
NAZENDING
A.2
Heroriëntatie vorming Landelijke Meldkamerorganisatie
Meningvormend
A.3
Reactie rapport ‘Meer aandacht nodig voor veiligheid en gezondheid bij
publieksevenementen’
Informatief
A.4
Systeemtest 2016
A.5
Informatiekaart Grootschalige Ziektegolf
A.6
Informatiekaart Penitentiaire Inrichtingen
A.7
Stand van zaken Noodcommunicatievoorziening, OOV alert en Schade jaarwisseling
A.8
Vaststelling subsidie Slachtofferhulp Nederland 2015

____________

AB Veiligheidsregio
Besluitvormend
B.1
Jaarstukken GR VRHM 2015
B.2
Eerste Begrotingswijziging VRHM 2016
B.3
Ontwerp-Programmabegroting 2017 en Meerjarenramingen 2018 – 2020
B.4
Realisatie nieuwbouw kazerne Bodegraven en verbouw kazerne Nieuwerbrug
B.5
Bestuurlijke rapportage Geneeskundige Hulpverlening Zorginstellingen 2015
B.6
Ontwerpbegroting 2017 Geneeskundige Hulpverlening en deelprogramma IZB,
RDOG HM
B.7
Inzetkosten GHOR
B.8
Bestuurlijke afspraken VRHM – RDOG HM
B.9
Benoeming directeur Publieke Gezondheid

Informatief
B.10 Bestuursrapportage VRHM Q1 2016
B.11 Eerste Bestuursrapportage GHORHM 2016
B.12 Veilige Publieke Taak
B.13 Voortgang Project STOOM in Hollands Midden
B.14 Ambulance aanrijtijden en standplaatsen
Presentatie door P. Haasbeek, algemeen manager RAV

_____________________
Rondvraag
Sluiting
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Vergadering Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands
Datum:
Tijd:
Plaats:

31 maart 2016
10.00 – 12.30 uur
RAV Hollands Midden te Leiden

Verslag
Concept

AB Veiligheidsregio
Opening
1.

Opening
Dhr. Lenferink, hierna te noemen “de voorzitter”, heet de aanwezigen welkom. Bericht
van verhindering is ontvangen van de burgemeesters van: Noordwijk, Teylingen.
De voorzitter heet welkom wethouder Nieuwenhuis van Lisse, de heer Vriesde van de
politie, luitenant-kolonel Van Hagen van defensie. De voorzitter neemt afscheid van de
burgemeester van de Krimpenerwaard, de heer Bruinsma, en dankt hem voor zijn inzet.

2.

Vaststellen agenda
Er zijn geen wijzigingen.

3.

Vaststellen verslag 26 november 2015 en thema-AB 18 februari 2016
Er zijn geen opmerkingen.

4.

Ingekomen en verzonden stukken
Er zijn geen opmerkingen.

5.

Mededelingen (mondeling)
Dhr. Bernsen deelt mee dat colleges van B en W van de gemeenten binnenkort een
verzoek ontvangen van het Algemeen Bestuur van de RDOG HM om de
Directeur Publieke Gezondheid te mandateren tot het benoemen van lijkschouwers binnen
Hollands Midden.
Dhr. Vriesde deelt mee dat het nieuwe hoofd operatien, mevrouw Monique Mos, namens
de Eenheidsleiding Politie Den Haag in het vervolg de vergaderingen van het Dagelijks
Bestuur en het Algemeen Bestuur VRHM zal bijwonen.

6.

Veiligheidsberaad
De voorzitter deelt mee dat het onderwerp LMO uitgebreid is besproken in het
Veiligheidsberaad. Bij het betreffende agendapunt wordt hier verder bij stilgestaan.

1

Besluitvormend
A.1

Regionaal Beleidsplan VRHM 2016 – 2019
Dhr. Bruinsma vraagt aandacht te besteden aan een heldere relatie tussen het
beleidsplan en de programmabegroting.
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Kennis te nemen van de reacties van de gemeenteraden en overige crisispartners op
het Regionaal Beleidsplan 2016-2019 Veiligheidsregio Hollands Midden;
2. Het Regionaal Beleidsplan 2016-2019 Veiligheidsregio Hollands Midden vast te
stellen.

A.2

Prestatiekader Bevolkingszorg Hollands Midden
Er zijn geen opmerkingen.
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. In te stemmen met het prestatiekader Bevolkingszorg Hollands Midden als vervanger
van het normenkader gemeentelijke processen.

Meningvormend
A.3

Terugkoppeling functioneren GMK Hollands Midden o.a. ontwikkelingen aanrijtijden
ambulances 2015 en GMK
Mw. Spies deelt de voorlopige bevindingen vanuit de stuurgroep waarin 3 zaken centraal
staan, te weten:
 Storingen: deze zijn gereduceerd tot nihil na investering in software en reparatie van
het systeem
 Efficiencyslagen: Haaglanden heeft behoefte aan het scherper in beeld krijgen van
efficiencyslagen en of deze vervolgens voldoende teruggevonden kunnen worden in
de financiën. Op dit moment vindt nadere verkenning plaats waar ook de landelijke
ontwikkelingen in mee worden genomen. Om in één keer ‘schoon schip’ te kunnen
maken is door politie toegezegd dat zij tot 31 december 2016 de kosten voor haar
rekening neemt.
 Om het voortbestaan van de GMK te kunnen garanderen moet men zich richten op
een nieuwe en doelmatiger aanpak. Op dit moment brengt dhr. Vriesde de huidige
ontwikkelingen in kaart. Men hoopt hier in juni meer zicht op te hebben.
De voorzitter licht toe dat op landelijk niveau is geconstateerd dat het project vast
begint te lopen. Derhalve heeft hij voorgesteld het project anders te benaderen. Op dit
moment ligt een besluit voor om met de nieuwe route mee te gaan. Het eerder
vastgestelde transitiedocument moet worden herzien en opnieuw worden vastgesteld
door alle belanghebbenden. Voorts is voorgesteld om de samenvoeging van de
meldkamers per regionale eenheid van de politie te regelen en de
verantwoordelijkheid daarvoor bij de Veiligheidsregio’s te laten. Dit kan gereed zijn in
2020. Daarna kan men zich richten op de vervolgstappen. Tot 2020 vindt er geen
bezuiniging op het budget plaats. Dit deel van de bezuinigingstaakstelling wordt
opgevangen door het Ministerie, wat een voordeel biedt.
Ondanks dat de Meldkamers al zijn samengevoegd in De Yp, werken zij nog ieder
voor hun eigen regio. Dit is niet het geval bij brandweer en politie. Er ligt dus nog een
taak om de witte kolom in elkaar te schuiven. Ook moet er aansluiting gemaakt
worden op de landelijke infrastructuur die gebouwd gaat worden. De voorzitter licht toe
wat de financiële consequenties van deze beweging zijn en wat verwacht kan worden
vanaf 2020. De werkelijke effecten worden pas op dat moment inzichtelijk.
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Naast deze ontwikkelingen was verdeeldheid over het gebruik van de multi-intake een
struikelblok vanwege weerstand uit de witte kolom. Een akkoord tussen de minister van
Volksgezondheid en van Veiligheid en Justitie, wat zich richt op twee varianten die in al
hun facetten worden onderworpen aan een onderzoek, moet een beste variant opleveren,
wat dit vraagstuk oplost.
Dhr. Bruinsma vraagt of er vanaf 2020 nog een inhoudelijk regionale meldkamer bestaat
en wat er gebeurt als alle ambulances bezet zijn. In Krimpenerwaard is dat al snel het
geval. Als men bijv. opgebroken wegen doorgeeft maar dit wordt niet gecommuniceerd
tussen de verschillende regio’s dan staat het amateuristisch als een ambulance als gevolg
daarvan stil komt te staan. Zijn verzoek is dit vraagstuk zo snel mogelijk op te pakken en
te communiceren.
Dhr. Buijserd vraagt of er al concretere zaken over financiën te melden zijn aangaande
de veranderingen in 2020 en of dit effect heeft op de meerjarenbegroting en de reserves
bij de partners? Hij hoort graag wat hier over bekend is.
De voorzitter antwoordt op de vraag van de heer Bruinsma dat de wet op de
Veiligheidsregio’s beschrijft dat de Veiligheidsregio’s verantwoordelijk zijn voor de
instandhouding van de Meldkamers. Vanaf 2020 verschuift deze verantwoordelijkheid
naar het Rijk en wordt het ondergebracht bij de Nationale Politie. Dit betekent niet dat er
geen invloed meer is, maar wel een andere invloed, die van de gebruiker. Op dit moment
is in concept gereed wat van de Meldkamer mag en kan worden verwacht. Dit moet op
een goede manier worden beschreven. Echter, het blijft een feit dat de invloed anders
wordt zodra de verantwoordelijkheid verschuift naar het Rijk.
Men is bekend met vragen over communicatie tussen verschillende Meldkamers.
Op termijn moet er 1 nieuw Meldkamersysteem komen. Hier is nog niet toe besloten maar
duidelijk is dat het huidige Meldkamersysteem niet toekomstbestendig is en dat het niet
veel langer dan tot 2020 in de lucht zal blijven.
Naast het vraagstuk wat de heer Bruinsma naar voren brengt zijn er talloze kleine
vraagstukken die een probleem vormen in de communicatie tussen de Meldkamers. Als
de Meldkamer uitvalt is er een opvang in Rotterdam Rijnmond die uitsluitend specifieke
zaken kan overnemen. Door heel Nederland is dit op veel plekken nog niet afdoende
geregeld wat één van de redenen is van de nieuwe beweging. Het betreft zowel een
bezuinigingsregeling als een kwaliteitseis waar ook het onderwerp van de heer Bruinsma
in dient te worden meegenomen.
Dhr. Bruinsma kan zich voorstellen dat als er ergens een probleem is dat men dit
doorgeeft aan een centralist. Systemen kunnen nog niet zien, mensen kunnen wel
vertellen.
Dhr. Vriesde licht toe dat er door de naburige regio’s en zeker met Rotterdam, intensief
wordt gewerkt aan integrale samenwerking.
De voorzitter deelt mee dat er bij de volgende AB-vergadering een besluitvormend
document voorligt maar dat het wellicht goed is als er vanuit de witte kolom nog iets
gezegd wordt over de prestaties waar de afgelopen jaren veel zorg over is geweest.
Dhr. Bernsen licht toe dat er een duidelijk document is meegestuurd waaruit blijkt dat
men dit eerste kwartaal weer op niveau komt en dat de norm van het ministerie weer
gehaald gaat worden.
Dhr. Buijserd zou toch graag helderheid willen over de financiële effecten zodat de
gemeenten zich hierop kunnen voorbereiden. Hij verwijst naar bestaande stukken die als
cijfers in de risicoparagraaf zouden kunnen worden opgenomen.
Mw. van der Velde vraagt aandacht voor Kaag en Braassem omdat zij van mening is dat
die toch echt onder de 95% norm valt.
Dhr. Bernsen verwijst naar de rol van de first responders als ondervanging van dit
probleem wat mevrouw Van der Velde niet geruststelt. Zij blijft van mening dat ze graag
een statistische onderbouwing van het tekort gepresenteerd krijgt.
De voorzitter stelt voor hier een apart agendapunt van de maken, onderbouwd door de
brandweer.
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Dhr. Bruinsma acht het van belang dat de prestatie van de first responders daar in
meegenomen wordt.

Informatief
A.4

Systeemtest 2015
De voorzitter licht toe dat de systeemtest ditmaal niet een oefening betrof maar dat de
feitelijke situatie met het brugdek in Alphen aan den Rijn daarvoor is gebruikt.

A.5

Visitatie VRHM
Er zijn geen opmerkingen.

A.6

Vluchtelingenproblematiek
Dhr. Bitter houdt een presentatie over de ontwikkelingen en stand van zaken in de
vluchtelingenopvang.
Aansluitend zijn enkele vragen gesteld die, voor zover mogelijk, afdoend zijn beantwoord.
Mw. Spies verzoekt de VRHM een brief te schrijven aan de Staatssecretaris inzake de PI
Alphen welke de Staatssecretaris vanaf 1 mei 2016 niet langer aanmerkt als PI, ondanks
eerdere schriftelijke toezeggingen.
In oktober heeft Alphen meegewerkt aan een uitzonderlijke situatie door 500 gevangenen
te verhuizen en elders te huisvesten in verband met de opvang van vluchtelingen.
In november heeft de Staatssecretaris een schriftelijke toezegging gedaan aan de
medewerkers van de PI dat de oorspronkelijke bewoners terug zouden keren vanaf 1 mei
2016. Dit wordt nu beloond met een besluit, vooruitlopend op een landelijke discussie die
geblokkeerd wordt door de coalitiepartijen, om de PI te sluiten. Zij is hier zeer ontstemd
over.
De VRHM zegt toe met spoed een schrijven aan de Staatssecretaris te zullen toesturen.

A.7

Activiteiten en financiering Reddingsbrigades
De voorzitter licht in het kort toe hoe deze regeling tot stand is gekomen.
Dhr. Wienen wil er, nu de Veiligheidsregio bij elkaar zit, op wijzen dat men niet altijd
verstandig met de middelen omgaat. Politie voert taken uit die nu bij de reddingsbrigade
thuishoren. Hij vreest dat straks twee partijen op het strand dezelfde taken uitvoeren.
De voorzitter deelt mee dat dit vanuit de eenheidsleiding volstrekt ontkend wordt.
Dhr. Wienen zegt dat hij van zijn politiemensen hoort dat er mensen ingeleverd moeten
worden. Hij hoopt dat de eenheidsleiding hier iets aan doet.
Dhr. Van der Kamp vraagt aandacht voor stalling van de boten van de Goudse
Reddingsbrigade. Het zou fijn zijn als er voor de boten ergens in de regio een plek
gevonden wordt.
Dhr. Schoenmaker hoopt dat er iets gedaan kan worden aan de stallingskosten.
De voorzitter verheldert dat de discussie voortkomt uit activiteiten die zijn ontstaan uit de
landelijke subsidie van het ministerie. Die heeft er toe geleid dat er een centrale
organisatie ontstond van reddingsbrigades en dat de totale vloot op een bepaalde manier
ter beschikking wordt gesteld aan de Veiligheidsregio´s. Dit is een nieuwe activiteit naast
de lokale activiteit. Er is niet voorgesteld dat de financiering van de Katwijkse
reddingsbrigade zou worden overgenomen. Het gaat over de nieuwe organisatie zoals die
door het Rijk is besloten en die in stand moet worden gehouden.
Dhr. Wienen vraagt of er ook een vergoeding vanuit de Veiligheidsregio komt? De
voorzitter deelt mee dat dit niet het geval is.

A.8.

Regionale evenementenplanningskalender 2016
De voorzitter vindt het een opvallend feit dat het aantal voortdurende vergunningen
toeneemt. Omdat het toezicht hiermee afneemt, wat een risico vormt, is hij van mening
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dat dit een punt aandacht behoeft.
Dhr. Bitter licht toe dat er recent een rapport is verschenen van de inspectie V&J en IGZ
met de titel: Meer aandacht voor veiligheid en gezondheid bij publieksevenementen. Op
dit moment wordt dit rapport uitgewerkt en naast de evaluatie gelegd die vorig jaar is
gehouden bij de gemeenten over het regionale evenementen veiligheidskader. Die
conclusies worden aangeboden en bediscussieerd. Binnen de VRHM ligt het niet
hetzelfde als elders in het land. Hollands Midden is de enige regio die met een
verplichtend kader werkt waardoor Hollands Midden buiten bepaalde zaken valt.
Dhr. Staatsen wil opmerken dat men zich moet realiseren dat veel evenementen die
onder voortdurende vergunningen vallen georganiseerd worden door vrijwilligers. Het is
goed een systeem te hebben evenementen die jaar in jaar uit sterk vergelijkbaar zijn te
vergunnen, maar daarbij moet wel naar nieuwe relevante omstandigheden worden
gekeken. Dit punt is ook in zijn gemeenteraad aan de orde geweest. Men zou voorafgaand
aan een evenement bij elkaar kunnen komen om te bezien of er afwijkingen zijn.
Dhr. Buijserd is van mening dat dit van belang is en deelt dat zijn gemeente
steekproefsgewijs toezicht houdt. Als iets aanleiding geeft tot aanpassingen gebeurt dat.
De voorzitter deelt mee dat in een volgende vergadering wordt teruggekomen op het
landelijk rapport.
Dhr. Bruinsma heeft in een andere regio meegemaakt dat er bij C-evenementen extra
politie uit de lokale gemeente kon worden onttrokken. Hij hoort graag of dat ook hier het
geval is.
De voorzitter is van mening dat de kern van de vraag is dat, als er met een dergelijke
evenementenkalender wordt gewerkt, men er van uit moet kunnen gaan dat op grond van
advisering politie-inzet ter plaatse is en dat deze niet op het laatste moment onttrokken
wordt vanwege een C-evenement. Hij is van mening dat dit in het RBO aan de orde
gesteld moet worden omdat het niet goed vast ligt. Daarna kan het onderwerp hier
nogmaals ter tafel gebracht worden.
A.9.

Informatiekaart Vondst Conventioneel Explosief
Er zijn geen opmerkingen.

A.10 Werkplannen VRHM 2016 werk- en projectgroepen
Er zijn geen opmerkingen.

Besluitvormend
B.1

Aanbesteding accountant 2016 – 2019
De voorzitter stelt voor opnieuw mw. Bloemen en dhr. Van der Kamp te vragen deze
aanbesteding bestuurlijk te begeleiden.
Dhr. Buijserd is niet blij met de keuze voor de huidige controlerend accountant omdat zijn
gemeente slechte ervaringen heeft met dit bureau. Hij stelt voor hun huidige accountant
mee te nemen in de offerteaanvraag.
Dhr. Staatsen vraagt zich af waarom de huidige accountant wederom gevraagd is offerte
uit te brengen aangezien zij al vier jaar de accountantscontrole hebben uitgevoerd.
Volgens de heer Staatsen is in de regels van ‘good governance’ opgenomen dat je op
gezette tijden wisselt van accountant.
Dhr. Kats wil eerst nagaan of er termijnen gesteld worden aan de inzet van hetzelfde
accountants kantoor en zo ja, welke. Daarnaast is hij van mening dat een
accountantskantoor niet kan worden uitgesloten van deelname aan een offerteaanvraag
op basis van minder goede ervaringen van een van de gemeenten met het betreffende
accountantskantoor.
De voorzitter geeft aan dat een accountantskantoor is gehouden om regelmatig de
accountant van cliënt te zijn en ook dat accountantskantoren zelf verplicht zijn om, als een
accountant ergens lang zit, deze te wisselen met een andere accountant uit hetzelfde
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kantoor. Die regel is er om te voorkomen dat accountantskantoren worden uitgesloten van
deelname.
De voorzitter concludeert voorts dat de volgende twee vragen beantwoord moeten
worden door het Algemeen Bestuur voordat de aanbestedingsprocedure in gang wordt
gezet.
A) Is het Algemeen Bestuur van mening dat het huidige accountantskantoor uitgenodigd
moet worden?
De meerderheid van het Algemeen Bestuur stemt voor met als gevolg dat het huidige
kantoor wordt uitgenodigd.
B) Is het Algemeen Bestuur van mening dat op grond van de ervaring van een van de
gemeenten het kantoor niet uitgenodigd moet worden.
Het Algemeen Bestuur vindt dit niet verstandig en ziet geen reden om het kantoor niet uit
te nodigen.
Dhr. Buijserd handhaaft zijn standpunt.
De voorzitter wenst mw. Bloemen en dhr. Van der Kamp succes met deze taak en hoopt
dat er een even goede keus uitkomt als de voorgaande keer.
Het Algemeen Bestuur:
1. Neemt kennis van het in gang zetten van de aanbesteding voor een accountant voor
de jaren 2016-2019;
2. Wijst uit haar midden aan mevrouw mr. E.G.E.M. Bloemen en de heer C. van der
Kamp als leden van de selectiecommissie

B.2

Bestuurlijke uitgangspunten kostenniveau Brandweer Hollands Midden en
financieringssystematiek gemeentelijke bijdragen na 2018 (Cebeon)
Mw. Spies deelt mee dat de gemeenteraad van harte instemt met het voorstel. Dat laat
onverlet dat de gemeenteraad jaarlijks kritisch de jaarrekening en de begroting zal bezien.
Dhr. Schoenmaker brengt de complimenten over van de gemeenteraad met daarbij de
aanbeveling om de ingangsnorm een jaar eerder te laten plaatsvinden wat hij een goed
punt vindt. Een andere opmerking uit zijn gemeenteraad is dat de bezuinigingen die het
Rijk oplegt op veiligheid niet per definitie met gemeentelijke middelen moet worden
opgevangen. De gemeenteraad zal deze ontwikkelingen kritisch blijven volgen.
Mw. Driessen deelt mee dat zij als lid van het DB de stukken als zorgvuldig gewogen voor
besluitvorming ervaart. Als burgmeester van Leiderdorp heeft ze van haar gemeenteraad
het volgende meegekregen.
De gemeenteraad van Leiderdorp heeft veel waardering voor en kan zich vinden in het
Regionaal Beleidsplan VRHM tot 2019 alsmede het Korpsbeleidsplan tot 2018. Echter, de
gemeenteraad van Leiderdorp heeft buitengewone moeite met het continueren van de
bestaande afspraken aangaande Cebeon, Daarnaast heeft de gemeenteraad moeite om
op voorhand financiën in te leveren waar nog geen data in de toekomst aan gekoppeld
zijn. De gemeenteraad wil vooraf inzage in de afspraken en de voorgenomen prestaties
alvorens men akkoord wenst te gaan voor de tijd ná het aflopen van de huidige
Cebeonafspraken. De gemeenteraad kan wel akkoord gaan indien er
- voor 2018 een andere financieringssystematiek komt, gebaseerd op de afspraken en
prestaties;
- een nieuw beleid van de Veiligheidsregio komt, te weten eerst informatie naar de
gemeente en dan naar het Algemeen Bestuur;
- een vaststelling indexering en reserveniveau conform de werkgroep Du Chatinier
wordt toegepast;
- aansluiting is op de programmabegroting;
- duidelijkheid verschaft wordt over de gevolgen van de veranderde
financieringsstromen van de GHOR.
Mw. Driessen laat weten dan ook niet te kunnen instemmen met het nu voorliggende
voorstel over de nieuwe Cebeon-afspraken.

6
Agendapunt 3.2 AB VRHM 30 juni 2016

Dhr. Bruinsma spreekt zijn waardering uit over het overleg tussen de voorzitter en de
gemeenten Krimpenerwaard, Kaag en Braassem en Bodegraven-Reeuwijk.
Het doel was te bezien of er mogelijkheden waren om de ingroeiperiode langer te laten
duren dan thans voorgesteld. Het gesprek heeft bij de heer Bruinsma geleid tot meer
inzicht in en begrip voor hoe het ingroeisysteem in 2009 is opgezet en welke besluiten en
beslislijnen er de afgelopen periode zijn gehanteerd om tot dit systeem te komen. Hij is
van mening dat het huidige systeem goed hanteerbaar en verdedigbaar is voor alle
gemeenten. Om het draagvlak bij de andere gemeenten te vergroten geeft de heer
Bruinsma in overweging om de toelichtende nota bij het onderhavige voorstel om te
vormen tot een stuk wat ook leesbaar is voor iedereen die geen financiële achtergrond of
kennis heeft.
Dhr. Bruinsma deelt mee dat zijn gemeenteraad het betreurt dat drie of vijf jaar ingroei niet
mogelijk is maar dat het meegenomen is dat de voorgestelde financieringssystematiek het
meest voor de hand liggend en ook het meest objectiveerbaar is.
Dhr. Van der Kamp sluit zich aan bij de woorden van dhr. Bruinsma over het gesprek
tussen de voorzitter en voornoemde gemeenten. Binnen zijn raad speelden een tweetal
vraagstukken een rol. Na het gesprek met de voorzitter heeft hij dit besproken met
collega’s in de raad wat voor meer inzicht heeft gezorgd. Discussies over dit onderwerp
blijven ingewikkeld omdat het gaat om een verlies van negen jaar geleden. Als de uitkomst
is dat het bij het DB-voorstel blijft dan heeft hij getracht de opmerking van Gouda te
neutraliseren waarmee men bijna op hetzelfde uitgangspunt belandt.
Een tweede punt aangaande de Cebeon norm: als het goedkoper kan dan graag. Enige
druk op het apparaat om kostengeoriënteerd en gemotiveerd te blijven draagt bij aan
draagvlak. Bodegraven-Reeuwijk houdt zich aanbevolen voor een dergelijke discussie.
Mw. van der Velde komt eveneens terug op de gevoerde discussie met de voorzitter. Ook
zij waardeert het bijzonder dat de moeite is genomen uitgebreid met de gemeenten, die
deelgenomen hebben aan dit gesprek, van gedachten te wisselen. Voorafgaand aan dit
gesprek waren nog geen zienswijzen ingediend. Zij heeft de gedachtewisseling gebruikt
om haar gemeenteraad uitgebreid te informeren wat tot begrip voor de uitkomst heeft
geleid. Voor het overige sluit zij zich aan.
De voorzitter constateert dat er een meerderheid is om verder te gaan met het voorstel
van het DB. Op de vraag van de heer Bruinsma om de toelichting te vereenvoudigen voor
de raden deelt hij mee dat er op de reactie van de raden een tegenreactie volgt die daarin
voorziet. Het blijft een gegeven om aandacht aan te blijven besteden. Het systeem is niet
eenvoudig maar naarmate men er langer mee werkt zal men er meer vertrouwd mee
raken. Afgelopen keer was het erg ingewikkeld omdat niet alle verdeelsystemen zijn
aangereikt maar ook omdat men van een veel hoger uitgavenniveau naar een lager
niveau moest.
Dhr. Kats wil, wellicht ten overvloede, benadrukken dat Cebeon zoals dat nu vastgesteld
wordt de uiteindelijke verdeelsystematiek wordt en dat men gezamenlijk, als dit is
afgerond, nauwkeurig moet gaan kijken hoe men met elkaar het kostenniveau van de
brandweer gaat bepalen. Dit is iets wat men vanaf 2018 los moet gaan laten. Dat het op
dit moment nog steeds als basis gebruikt wordt om het duidelijk uit te kunnen leggen is
een feit maar uiteindelijk moet men die twee gegevens uit elkaar trekken zodat men vanaf
2018 met een schone lei kan beginnen met de nieuwe verdeelsystematiek waarbij de
kosten goed in het oog gehouden moeten worden. Uiteraard zal de begroting per jaar
worden vastgesteld en zal Cebeon uiteindelijk de verdeelsystematiek worden.
De voorzitter verzoekt de heer Kats het vraagstuk over de rijksbezuinigingen in de
compensatie te verhelderen.
Dhr. Kats licht toe dat dit in het verlengde hiervan ligt. Tot op heden is steeds gezegd: dat
wat in het gemeentefonds op basis van de Cebeonnormering voor het onderdeel
brandweer wordt gegeven aan de gemeente, dat geven we één op één door en daaruit
wordt de brandweer gefinancierd. Op enig moment kan het zo zijn dat die systematiek
losgelaten wordt en dat kan dan ook betekenen dat er meer uitgegeven wordt maar dat zal
bekeken worden door het bestuur.
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De voorzitter zegt dat er, voor zover hij weet, de afgelopen jaren geen sprake is geweest
van een dergelijke compensatie. Recentelijk is er een korting op de BDUR geweest maar
dat is opgevangen met een beperking van het uitgavenniveau.
Dhr. Meijer zegt blij te zijn met hetgeen hier is besproken en licht nogmaals toe voor
welke taak de brandweer heeft gestaan in de bezuinigingen.
De voorzitter sluit af met de opmerking dat het besluit conform het voorstel wordt
aangenomen met inachtneming van de hier gemaakte opmerkingen en de aantekening
dat mw. Driessen niet instemt met het nu voorliggende voorstel over de nieuwe Cebeonafspraken.
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. kennis te nemen van de zienswijzen van de gemeenteraden op de Bestuurlijke
uitgangspunten kostenniveau Brandweer Hollands Midden en
financieringssystematiek gemeentelijke bijdragen vanaf 2019 (Cebeon) en de reactie
van het Dagelijks Bestuur hierop;
2. de Bestuurlijke uitgangspunten kostenniveau Brandweer Hollands Midden en
financieringssystematiek gemeentelijke bijdragen vanaf 2019 (Cebeon) vast te stellen:
1. a. het Bestuur wil aan het principe vasthouden om het niveau van de kosten en
de gemeentelijke financiering voor brandweerzorg in Hollands Midden te
realiseren voor het referentiebudget dat gemeenten via het Gemeentefonds
ontvangen als fictief budget voor de brandweertaak;
b. aanpassingen in het absoluut niveau (referentiebudget) en de bijdrage van elke
gemeente wordt éénmaal in de vier jaar (gelijk de beleidsplanperiode) toegepast,
gebaseerd op de septembercirculaire gemeentefonds T-2 van de
beleidsplanperiode;
c. indien het referentiebudget en de bijdrge van elke gemeente in een nieuwe
beleidsplanperiode afwijkt van de voorgaande periode, wordt dit aan het begin van
een nieuwe beleidsplanperiode direct aangepast;
d. het absoluut niveau wordt gedurende de beleidsplanperiode gefixeerd, maar de
jaarlijkse indexering is wel van toepassing conform de methodiek Werkgroep
financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen
(voetnoot - De indexering wordt gebaseerd op de publicatie van de nominale ontwikkeling (gebaseerd
op het BBP uit de MEV) in de Septembercirculaire (t-2) van het nieuwe begrotingsjaar. De indexering
wordt op basis van de vastgestelde index BBP voor begroting jaar (t) op baisis van de
Septembercirculaire (t-1) nagecalculeerd en verwerkt in de indexering voor begroting (t+1).);

e. indien het referentiebudget in een nieuwe beleidsplanperiode hoger is dan de
voorgaande periode wordt het surplus alleen toegekend indien dit nodig is voor
nieuw beleid (incl. innovatie) en financiering autonome ontwikkelingen
f. indien het referentiebudget in een nieuwe beleidsplanperiode lager is dan de
voorgaande periode worden bij de vaststelling van de begrotingsuitgangspunten
de eventuele consequenties (o.a. voor het dekkingsplan bestuurlijk ter
besluitvorming voorgelegd. In het beleidsplan zal worden aangegeven op welke
taken eventuele bezuinigingsmaatregelen betrekking zullen hebben.
g. gezien de effecten van het groot onderhoud Gemeentefonds per 2016 en
herijking BDuR per 2017 wordt het eerstvolgende beleidsplan van Brandweer
Hollands Midden gebaseerd op de periode 2016-2018 (3 jaar). De volgende op de
periode 2019-2023 (5 jaar), daarna voor achtereenvolgende perioden van 4 jaar.
2. Met de maatregelen in de Kadernota bezuinigingsprogramma Meer-AndersMinder van de Brandweer Hollands Midden wordt voldaan aan de Cebeonbezuinigingsopgave. Het maatregelenpakket voorziet in een structurele
vermindering van de uitgaven van begroot € 2,3 miljoen. Deze opbrengst overstijgt
hiermee de Cebeon-taakstelling (€ 1,8 miljoen) met begroot € 0,5 miljoen. Het
Bestuur besluit dit surplus in te zetten ter dekking van het financieel negatief effect
van de herijking van de BDuR.
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3. Het bestuur wenst de vaststelling van de uitgangspunten van het kostenniveau
van Brandweer Hollands Midden en de financieringssystematiek van de
gemeentelijke bijdragen vanaf 2019 (duurzaam) vast te leggen in een op te stellen
financieel statuut.
B.3.

Korpsbeleidsplan 2016 – 2018 Brandweer Hollands Midden
Dhr. Buijserd zegt dat hij kennis heeft genomen van positieve reacties op de inbreng van
de gemeente Nieuwkoop als het gaat om overschrijdingen op de oostgrens. In het
dekkingsplan staat ook dat er gewerkt gaat worden aan een oplossing.
Dhr. van der Kamp voegt toe het prettig te vinden dat ook gewerkt wordt aan
verbeteringen voor Bodegraven.
Dhr. Kats begrijpt hieruit dat het gesprek goed verloopt en dat men graag een plek in het
beleidsplan wil hebben.
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Kennis te nemen van de reacties van de gemeenteraden op het Korpsbeleidsplan
2016 – 2018 Brandweer Hollands Midden;
2. Het Korpsbeleidsplan 2016 – 2018 Brandweer Hollands Midden vast te stellen.

B.4.

Ontwerpbegroting 2017 programma Geneeskundige Hulpverlening en deelprogramma IZB
van de RDOGHM
Dhr. Goedhart vraagt aandacht voor het IKB en het keuzebudget wat daar uit komt. In het
DB is besloten daarover een advies aan de werkgroep Du Chatinier te vragen. Nu verwijst
de werkgroep dit weer terug naar de regelingen om daar, naar gelang de situatie, een
besluit in te nemen. Hij wil toetsen of er draagvlak voor is om een voorziening voor het
keuzebudget uit de rekening 2016 te nemen. Het is een oude discussie die hier al eerder
is gevoerd. De vraag is, net als destijds, financiert men voor of neemt men dit achteraf
mee in de begroting.
Dhr. Bernsen deelt mee dat gisteren de AB-vergadering van de RDOG heeft
plaatsgevonden en dat dit ingewikkelde advies over de bestemming van de jaarrekening
daar voorlag. Voor de GHOR is het geen groot probleem omdat er ruimte was in de
algemene reserves. Het geld is er, het is alleen niet gemarkeerd als een voorziening voor
het IKB.
De voorzitter vraagt of het een goede afspraak is om volgende keer de jaarrekening te
bespreken met een aparte notitie voor het AB: hoe om te gaan met het IKB en dat ook het
onderdeel GHOR daarin meegenomen wordt.
Dhr. Bernsen deelt op verzoek mee dat men in het verhaal kan zien staan dat het DB
besloten heeft dat een delegatie van het bestuur wordt uitgenodigd voor een gesprek over
het deelprogramma Infectieziektebestrijding. Gisteren heeft in datzelfde AB het DB
mandaat gevraagd om de puntjes op de i te zetten van het programma zoals het naar de
gemeenteraad gaat. Op 7 april wordt daarover vergaderd met als doel te kijken of men
nog dichter naar elkaar kan komen. Of het werkelijke gesprek op 7 april plaats gaat vinden
weet hij niet. Er is echter nog ruimte voor het DB van de RDOG om de wens van de
Veiligheidsregio ‘hoe dit op te lossen’ tekstueel te verwerken waar hij zich voor in zal
spannen, maar waarbij ook rekening moet worden gehouden met weerstand.
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Onderstaande Ontwerpbegroting GHOR2017 vast te stellen
2. Te voorzien van een positief advies aan het bestuur RODGHM
3. Kennis te nemen van het DB-besluit om de voorzitter, de portefeuillehouden GHOR
en diens plaatsvervanger in overleg te laten treden met het bestuur RODGHM over
het deelprogramma IZB

B.5.

Dekkingsplan BHM 2016 – 2019
Er zijn geen opmerkingen. Gestelde vragen zijn afdoende toegelicht.
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Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Het rapport Dekkingsplan BHM 2016 – 2019 vast te stellen
2. Op basis van de in artikel 3.2.1 Besluit veiligheidsregio’s genoemde tijdnormen, de
volgende gemotiveerde afwijkingen vast te stellen:

Overschrijding/minuten
5 min.
Totaal aantal objecten
17,487
Overschrijding absoluut
16,644
Overschrijding in % van norm 95,2%
3.

4.

5.

B.6.

6 min.
29,583
27,719
93,7%

8 min.
310.180
216.903
70%

10 min.
33.254
8.035
24,4%

totaal
390.504
269.301
69,0%

de afwijking voor de tijdnormen, conform artikel 3.2.1 lid 2 Besluit veiligheidsregio’s
als volgt te motiveren:
a. de operationele prestaties van de Brandweer Hollands Midden vertonen al jaren
een bestendig resultaat;
b. het is onmogelijk en financieel onwenselijk om op korte en/of middellange termijn
extra brandweerposten te realiseren;
c. het is onwaarschijnlijk dat het realiseren van extra brandweerposten de meest
efficiënte oplossing is voor het verbeteren van de brandweerzorg in de volle
breedte (kosten versus resultaat);
d. de mate van overschrijding is relatief gering, bij meer dan 95% van alle prio1 meldingen is de brandweer binnen 15 minuten ter plaatse. Dat is beter /
vergelijkbaar met de prestaties van de politie en de ambulancedienst.
e. de Veiligheidsregio Hollands Midden beschikt op dit moment over een adequate
repressieve brandweerzorg
dat voor geen van de objecten in Hollands Midden de inzet van een
ondersteuningseenheid voor redden en blussen op de hoogte
(autoladder/hoogwerker) altijd noodzakelijk is; e.e.a. conform de eerdere
besluitvorming in het MAM-traject.
zich uit te spreken voor het landelijk ontwikkelen van ‘gebiedsgerichte opkomsttijden
en een uniforme methodiek voor een brandrisicoprofiel’ met preventieve,
organisatorische en overige maatregelen waarbij het onwenselijk is dat de
Veiligheidsregio Hollands Midden hierin een eigen koers vaart, waardoor het
volgende ‘dekkingsplan nieuwe stijl’ realistisch is en aansluit bij de praktijk.

Jaarbericht GHORHM 2015
Er zijn geen opmerkingen.
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Kennis te nemen van het Jaarbericht GHORHM 2015.
2. Het bestuur RDOGHM te adviseren geen bestemmingsreserve voor de GHOR te
vormen voor de verwachte extra kosten als gevolg van de aanpassing van de regels
voor de verwerking van het vakantiegeld vanaf het jaar 2017.
3. Het bestuur RODGHM positief te adviseren over het Jaarbericht GHORHM 2015.
4. De genomen besluiten schriftelijk kenbaar te maken aan het bestuur RODGHM.

B.7.

Notitie “GHOR in HM” en concept instructie voor de Directeur Publieke Gezondheid
Er zijn geen opmerkingen.
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Kennis te nemen van de notitie “GHOR in Hollands Midden. Hoe zijn de
verantwoordelijkheden verdeeld tussen de besturen van de VRHM en de RDOG
HM?”
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2.
B.8.

De concept instructie voor de directeur Publieke Gezondheid vast te stellen.

Aanbod ondersteuning Bevolkingszorg NRK – VRHM
Er zijn geen opmerkingen.
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. In te stemmen met het aanbod van het Nederlandse Rode Kruis (NRK) voor de
ondersteuning bij Bevolkingszorgtaken, zoals neergelegd in de ‘Overeenkomst
Ondersteuning Bevolkingszorg;
2. In te stemmen met een verhoging van de inwonerbijdrage à:
1. € 3.869,- in 2016
2. € 6.502,- in 2017
3. € 8.653,-- in 2018 e.v.
3. de huidige samenwerkingsovereenkomst opvangen en verzorgen VRHM met het
NRK (d.d. 27-04-2006) te laten vervallen.

Informatief
B.9

Korpswerkplan 2016 Brandweer Hollands Midden
Er zijn geen opmerkingen.

B.10 Niet aanwijzen Brzo-bedrijven voor bedrijfsbrandweer in Veiligheidsregio Hollands Midden
Er zijn geen opmerkingen.
B.11 Beleidswijziging t.a.v. invoeren AED-vrijwilligers First Responders
Dhr. de Nooij en mevrouw van Wissen van de Nederlandse Hartstichting verzorgen een
presentatie over dit onderwerp.
Aansluitend aan de presentatie zijn vragen gesteld die afdoend zijn beantwoord
Mw. Bloemen stelt voor om een vergaderdatum van het AB te gebruiken voor het
aanbieden van een Reanimatie en AED-training voor burgemeesters.
Dhr. Haasbeek van de RAV biedt een dergelijke training aan burgemeesters en
wethouders van de gemeenten aan en stelt voor deze training bij de gemeenten zelf te
laten plaatsvinden.
B.12 Kazernevolgordetabel (KVT) 2016
Er zijn geen opmerkingen.

Rondvraag
Er zijn geen vragen.

Sluiting
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Besluitenlijst vergadering Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden 2016
Nummer
2016/3

Gremium
Veiligheidsregio

Omschrijving
Begrotingsuitgangspunten 2017 Geneeskundige Hulpverlening en Infectieziektebestrijding RDOG HM

Datum
18-02-2016

Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Onderstaande begrotingsuitgangspunten 2017 voor het programma Geneeskundige Hulpverlening vast te stellen
en adviseert positief aan het bestuur RDOG HM om de programmabegroting 2017 Geneeskundige Hulpverlening
te baseren op deze begrotingsuitgangspunten.

2016/4

Veiligheidsregio

2. Het bestuur RDOG HM te vragen bij het definitieve deelprogramma IZB, als onderdeel van het programma
Openbare GezondheidsZorg van RDOG HM, duidelijk te maken:
 Hoe het bestuur RDOG HM de landelijke VISI-2-norm in 2017 gaat bereiken en indien deze norm niet wordt
bereikt in 2017;
 Welke maatregelen het bestuur RDOG HM neemt om de risico’s te beheersen als gevolg van het niet voldoen
aan de landelijke VISI-2-norm.
Begrotingsuitgangspunten 2017 VRHM
Het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio besluit, onder voorbehoud van de besluitvorming van het Algemeen Bestuur
over de Financiële afspraken BHM (Cebeon) op 31 maart 2016:
1. Onderstaande begrotingsuitgangspunten vast te stellen voor het opstellen van de programmabegroting 2017:
1. het hanteren van de algemene begrotingsuitgangspunten voor alle programma’s conform paragraaf 4.C van dit
voorstel;
2. het hanteren van de programmaspecifieke begrotingsuitgangspunten conform paragraaf 4.D van dit voorstel;

18-02-2016

2016/A01

2016/A02

2016/B01

2016/B02

Veiligheidsregio/
Politie

Veiligheidsregio/
Politie

Veiligheidsregio

Veiligheidsregio

3. het in de ontwerp-programmabegroting 2017 vermelden van de risico’s als genoemd in paragraaf 7 van dit
voorstel.
Regionaal Beleidsplan 2016-2019

31-3-2016

Het Algemeen Bestuur besluit:
1. kennis te nemen van de reacties van de gemeenteraden en overige crisispartners op het Regionaal Beleidsplan
2016-2019 Veiligheidsregio Hollands Midden;
2. het Regionaal Beleidsplan 2016-2019 Veiligheidsregio Hollands Midden vast te stellen.
Prestatiekader Bevolkingszorg Hollands Midden

31-3-2016

Het Algemeen Bestuur besluit:
1. in te stemmen met het prestatiekader Bevolkingszorg Hollands Midden als vervanger van het normenkader
gemeentelijke processen.
Aanbesteding accountant 2016-2019

31-3-2016

Het Algemeen Bestuur:
1. neemt kennis van het in gang zetten van de aanbesteding voor een accountant voor de jaren 2016-2019
2. wijst uit haar midden aan mevrouw mr. E.G.E.M. Bloemen en de heer C. van der Kamp als leden van de
selectiecommissie
Bestuurlijke uitgangspunten kostenniveau Brandweer Hollands Midden en financieringssystematiek
gemeentelijke bijdragen na 2019 (Cebeon)

31-3-2016

Het Algemeen Bestuur besluit:
1. kennis te nemen van de zienswijzen van de gemeenteraden op de Bestuurlijke uitgangspunten kostenniveau
Brandweer Hollands Midden en financieringssystematiek gemeentelijke bijdragen vanaf 2019 (Cebeon) en de
reactie van het Dagelijks Bestuur hierop;
2. de Bestuurlijke uitgangspunten kostenniveau Brandweer Hollands Midden en financieringssystematiek
gemeentelijke bijdragen vanaf 2019 (Cebeon) vast te stellen
1. a. het Bestuur wil aan het principe vasthouden om het niveau van de kosten en de gemeentelijke
financiering voor brandweerzorg in Hollands Midden te realiseren voor het referentiebudget dat gemeenten
via het Gemeentefonds ontvangen als fictief budget voor de brandweertaak;
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b. aanpassingen in het absoluut niveau (referentiebudget) en de bijdrage van elke gemeente wordt éénmaal
in de vier jaar (gelijk de beleidsplanperiode) toegepast, gebaseerd op de septembercirculaire gemeentefonds
T-2 van de beleidsplanperiode;
c. indien het referentiebudget en de bijdrage van elke gemeente in een nieuwe beleidsplanperiode afwijkt
van de voorgaande periode, wordt dit aan het begin van een nieuwe beleidsplanperiode direct aangepast;
d. het absoluut niveau wordt gedurende de beleidsplanperiode gefixeerd, maar de jaarlijkse indexering is wel
van toepassing conform de methodiek Werkgroep financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen 1)
(Voetnoot: De indexering wordt gebaseerd op de publicatie van de nominale ontwikkeling (gebaseerd op het BBP uit de MEV) in de
Septembercirculaire (t-2) van het nieuwe begrotingsjaar. De indexering wordt op basis van de vastgestelde index BBP voor begroting
jaar (t) op basis van de Septembercirculaire (t-1) nagecalculeerd en verwerkt in de indexering voor begroting (t+1).)

2016/B03

Veiligheidsregio

e. indien het referentiebudget in een nieuwe beleidsplanperiode hoger is dan de voorgaande periode wordt
het surplus alleen toegekend indien dit nodig is voor nieuw beleid (inclusief innovatie) en financiering
autonome ontwikkelingen
f. Indien het referentiebudget in een nieuwe beleidsplanperiode lager is dan de voorgaande periode wordt bij
de vaststelling van de begrotingsuitgangspunten de eventuele consequenties (o.a. voor het dekkingsplan)
bestuurlijk ter besluitvorming voorgelegd. In het beleidsplan zal worden aangegeven op welke taken
eventuele bezuinigingsmaatregelen betrekking zullen hebben
g. gezien de effecten van het groot onderhoud Gemeentefonds per 2016 en herijking BDuR per 2017 wordt
het eerstvolgende beleidsplan van Brandweer Hollands Midden gebaseerd op de periode 2016-2018 (3 jaar).
De volgende op de periode 2019-2023 (5 jaar), daarna voor achtereenvolgende perioden van 4 jaar
2. Met de maatregelen in de Kadernota bezuinigingsprogramma Meer-Anders-Minder van de Brandweer
Hollands Midden wordt voldaan aan de Cebeon-bezuinigingsopgave. Het maatregelen-pakket voorziet in een
structurele vermindering van de uitgaven van begroot € 2,3 miljoen. Deze opbrengst overstijgt hiermee de
Cebeon-taakstelling (€ 1,8 miljoen) met begroot € 0,5 miljoen. Het Bestuur besluit dit surplus in te zetten ter
dekking van het financieel negatief effect van de herijking van de BDuR
3. Het bestuur wenst de vaststelling van de uitgangspunten van het kostenniveau van Brandweer Hollands
Midden en de financieringssystematiek van de gemeentelijke bijdragen vanaf 2019 (duurzaam) vast te leggen
in een op te stellen financieel statuut.
Korpsbeleidsplan 2016-2018 Brandweer Hollands Midden
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Kennis te nemen van de reacties van de gemeenteraden op het Korpsbeleidsplan 2016-2018 Brandweer
Hollands Midden
2. Het Korpsbeleidsplan 2016-2018 Brandweer Hollands Midden vast te stellen
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31-3-2016

2016/B04

2016/B05

Veiligheidsregio

Ontwerpbegroting 2017 programma Geneeskundige Hulpverlening en deelprogramma IZB van de RDOGHM

31-3-2016

Veiligheidsregio

Het Algemeen Bestuur VRHM besluit:
1. Onderstaande Ontwerpbegroting GHOR 2017 vast te stellen
2. Te voorzien van een positief advies aan het bestuur RDOG HM
3. Kennis te nemen van het DB besluit om de voorzitter, de portefeuillehouder GHOR en diens plaatsvervanger in
overleg te laten treden met het bestuur RDOGHM over het deelprogramma IZB
Dekkingsplan BHM 2016-2019

31-3-2016

Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Het rapport Dekkingsplan BHM 2016-2019 vast te stellen
2. Op basis van de in artikel 3.2.1 Besluit veiligheidsregio’s genoemde tijdnormen, de volgende gemotiveerde
afwijking vast te stellen
Overschrijding/minuten
5 min.
Totaal aantal objecten
17,487
Overschrijding absoluut
16,644
Overschrijding in % van norm 95,2%

6 min.
29,583
27,719
93,7%

8 min.
310.180
216.903
70%

10 min.
33.254
8.035
24,4%

totaal
390.504
269.301
69,0%

3. De afwijking voor de tijdnormen, conform artikel 3.2.1 lid 2 Besluit Veiligheidsregio’s als volgt te motiveren:
a. de operationele prestaties van de Brandweer Hollands Midden vertonen al jaren een bestendig resultaat;
b. het is onmogelijk en financieel onwenselijk om op korte en/of middellange termijn extra brandweerposten te
realiseren;
c. het is onwaarschijnlijk dat het realiseren van extra brandweerposten de meest efficiënte oplossing is voor het
verbeteren van de brandweerzorg in de volle breedte (kosten versus resultaat);
d. de mate van overschrijding is relatief gering, bij meer dan 95% van alle prio-1meldingen is de brandweer
binnen 15 minuten ter plaatse. Dat is beter/vergelijkbaar met de prestaties van de politie en de
ambulancedienst.
e. de Veiligheidsregio Hollands Midden beschikt op dit moment over een adequate repressieve brandweerzorg.
4. dat voor geen van de objecten in Hollands Midden de inzet van een ondersteuningseenheid voor redden en
blussen op hoogte (autoladder/hoogwerker) altijd noodzakelijk is; e.e.a. conform de eerdere besluitvorming in het
MAM-traject.
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2016/B06

2016/B07

Veiligheidsregio

5. zich uit te spreken voor het landelijk ontwikkelen van ‘gebiedsgerichte opkomsttijden en een uniforme methodiek
voor een brandrisicoprofiel met preventieve, organisatorische en overige maatregelen waarbij het onwenselijk is
dat de Veiligheidsregio Hollands Midden hierin een eigen koers vaart, waardoor het volgende ‘dekkingsplan
nieuwe stijl’ realistischer is en aansluit bij de praktijk.
Jaarbericht GHORHM 2015

31-3-2016

Veiligheidsregio

Het AB VRHM besluit:
1. Kennis te nemen van het Jaarbericht GHORHM 2015
2. Het bestuur RODGHM te adviseren geen bestemmingsreserve voor de GHOR te vormen voor de verwachte
extra kosten als gevolg van de aanpassing van de regels voor de verwerking van het vakantiegeld vanaf het jaar
2017
3. Het bestuur RODGHM positief te adviseren over het Jaarbericht GHORHM 2015
4. De genomen besluiten schriftelijk kenbaar te maken aan het bestuur RDOGHM
Notitie “GHOR in HM” en concept instructie voor de directeur Publieke Gezondheid

31-3-2016

Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden besluit:
1. Kennis te nemen van de notitie `GHOR in Hollands Midden. `Hoe zijn de verantwoordelijkheden verdeeld tussen
de besturen van de VRHM en de RDOG HM?`
2. De conceptinstructie voor de directeur Publieke Gezondheid vast te stellen.
2016/B08

Veiligheidsregio

Aanbod ondersteuning Bevolkingszorg NRK-VRHM

31-3-2016

Het Algemeen Bestuur besluit:
1. In te stemmen met het aanbod van het Nederlandse Rode Kruis (NRK) voor de ondersteuning bij
Bevolkingszorgtaken, zoals neergelegd in de ’Overeenkomst Ondersteuning Bevolkingszorg’ Veiligheidsregio
Hollands Midden en Het Nederlandse Rode Kruis
2. In te stemmen met een verhoging van de inwonerbijdrage à;
1. € 3.869,-- in 2016
2. € 6.502,-- in 2017
3. € 8.653,-- in 2018 e.v.
3. De huidige samenwerkingsovereenkomst opvangen en verzorgen VRHM met het NRK (d.d. 27-04-2006) te laten
vervallen
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3.

ACTIELIJST AB VRHM

Verg

Nr.

Datum

AB

109 27-6-2013

AB

121 25-6-2015

Ag.

A.5

Onderwerp

Omschrijving actie

Rondvraag

Actualisatie delegatie-mandaatbesluit/-register.
H. Meijer
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 31 maart a.s., maar i.v.m. ambtelijke
afstemming en besluitvorming is deze datum niet gehaald.
Op dit moment vindt een onderzoek plaats naar de
H. Meijer
mogelijkheden en wenselijkheid voor het verplaatsen van de
crisisruimten van het RCC Rooseveltstraat Leiden naar de Yp. In
het AB zal regelmatig stand van zaken worden gegeven over
onderzoek.
Op dit moment wordt nog gewerkt aan een programma van eisen
voor de inrichting van de ruimten, alsmede de werkwijzen.
Oorspronkelijke termijn van 31 maart 2016. Nieuwe termijn is 30
juni 2016.

Huisvesting
crisisruimten
Hollands Midden

Verantw.

Status

AB

In
30-06-2016
behandeling

In
30-6-2016
behandeling

4.

INGEKOMEN EN VERZONDEN STUKKEN DAGELIJKS BESTUUR
VEILIGHEIDSREGIO HOLLANDS MIDDEN
Datum: 30 juni 2016
Alle ingekomen en verzonden stukken, die niet als kopie bij de stukken zijn gevoegd, zijn op te
vragen bij de ambtelijk secretaris.

Inkomende stukken
1

2

3

Brief van
Datum
Onderwerp
Korte inhoud

:
:
:
:

Voorstel

:

Brief van
Datum
Onderwerp
Korte inhoud

:
:
:
:

Voorstel

:

Brief van
Datum
Onderwerp
Korte inhoud

:
:
:
:

Veiligheidsberaad
14 juni 2016
Heroriëntatie vorming landelijke meldkamer
Naar aanleiding van de uitkomsten van het rapport ‘Gateway Review: Landelijke
Meldkamer Organisatie’ is besloten om de strategie voor de totstandkoming van
de LMO aan te passen. De gewijzigde strategie is beschreven in het rapport:
‘Heroriëntatie vorming landelijke meldkamer’. Met deze notitie wordt qua fasering,
verantwoordelijkheden en financiën afgeweken van het ‘Transitieakkoord
Meldkamer van de toekomst’ dat in 2013 is ondertekend. De nieuwe afspraken
worden daarom voor akkoord voorgelegd aan de besturen van de
veiligheidsregio’s. Verzoek is de reactie voor 1 september 2016 door te geven.
Ter informatie. Het onderwerp wordt in het AB van 30 juni toegelicht.
IFV
22 april 2016
Uitnodiging voor de brandweerherdenking op 18 juni
Op zaterdag 18 juni vindt bij het Nationaal Brandweermonument de herdenking
plaats van brandweermensen die tijdens een inzet zijn overleden. Het officiële
programma start om 13.00 uur en duurt tot 14.30 uur. U bent van harte welkom
vanaf 12.30 uur bij het Nationaal Brandweermonument aan de Kemperbergerweg
783 in Arnhem.
Ter informatie.
Veiligheidsberaad
31 maart 2016
Bestuurlijke afvaardiging samenvoeging meldkamer
Het Veiligheidsberaad heeft op 18 maart ingestemd met de lijn van de conceptbeslisnotitie voor de heroriëntatie van de vorming van de landelijke meldkamer,
met uitzondering van de financiële paragraaf. Verwachting is dat de beslisnotitie
eind april aan de veiligheidsregio’s ter instemming kan worden voorgelegd. Na
formele besluitvorming zijn de besturen van de veiligheidsregio’s verantwoordelijk
voor het regionaal samenvoegen van de meldkamers tot tien meldkamerlocaties.
In de beslisnotitie is voorgesteld om een bestuurlijk afstemmingsoverleg LMO in
te richten, bestaande uit een vertegenwoordiger per meldkamergebied. Op 20
1

4

5

6

Voorstel

:

Brief van
Datum
Onderwerp
Korte inhoud

:
:
:
:

Voorstel

:

Brief van
Datum
Onderwerp
Korte inhoud

:
:
:
:

Voorstel

:

Brief van
Datum
Onderwerp
Korte inhoud

:
:
:
:

Voorstel

:

april start dit bestuurlijk afstemmingsoverleg LMO. Verzoek is een bestuurlijke
vertegenwoordiger namens het meldkamergebied af te vaardigen.
Ter informatie. Voordracht van de heer Aptroot namens Haaglanden/Hollands
Midden heeft plaatsgevonden via de bestuurlijke stuurgroep GMK.
Slachtofferhulp Nederland
29 maart 2016
Vaststelling en verantwoording subsidie 2015
Verzoek om vaststelling subsidie Slachtofferhulp 2015 Nederland adhv het
toegezonden jaarverslag en –rekening. Het Veiligheidsbureau vervult een door
het bestuur gewenste kassierfunctie voor het convenant Slachtofferhulp. In de
begroting 2015 is een bedrag van €148.082 opgenomen.
Het onderwerp staat ter informatie op de agenda van het AB van 30 juni 2016.
Een antwoordbrief wordt opgesteld.
Slachtofferhulp Nederland
29 maart 2016
Aanvraag subsidie 2017
Aanvraag van Slachtofferhulp Nederland voor subsidie voor 2017 van €202.701,-.
Het Veiligheidsbureau vervult een door het bestuur gewenste kassierfunctie voor
het convenant Slachtofferhulp. In de meerjarenbegroting is een bedrag van
€148.082 opgenomen.
Na vaststelling van de begroting 2017 in de AB-vergadering van 30 juni 2016
wordt Slachtofferhulp Nederland geïnformeerd over de subsidie 2017.
Deloitte Accountants B.V.
26 januari 2016
Managementletter 2015
Deloittte heeft als onderdeel van de controle van de jaarrekening 2015 de interimcontrole voor de VRHM uitgevoerd. In de managementletter zijn de bevindingen
en aanbevelingen opgenomen. De bevindingen en aanbevelingen vormen
constructieve aanwijzingen voor het Dagelijks Bestuur als onderdeel van het
continue proces van het veranderen en verbeteren van de beheersing van de
bedrijfsvoering en de kwaliteit van de jaarrekening.
Ter informatie. De uitkomsten van het rapport worden na de zomer in een
gezamenlijke bijeenkomst met de portefeuillehouder Middelen, de
concerncontroller en Deloitte doorgenomen.

Uitgaande stukken
1

2

Brief aan
Datum
Onderwerp
Korte inhoud

:
:
:
:

Voorstel

:

Slachtofferhulp Nederland, regio Midden West
12 april 2016
Proces rondom afwikkeling subsidies voor de jaren 2015, 2016 en 2017
Bevestiging van de ontvangst van de brieven over de subsidieafhandeling 2015
en de subsidieaanvraag 2017 met een uitleg over de afwikkeling van deze
subsidiejaren. Tevens een aankondiging van het toekennen van een compensatie
van loon- en prijsstijging voor het subsidiejaar 2016. In de begroting is voor het
jaar 2016 een algemene index aan de VRHM toegekend door de gemeenten van
0,59%. Deze wordt ook toegepast op de gemeentelijke bijdrage aan
Slachtofferhulp Nederland. Inclusief index wordt de bijdrage 2016 dan maximaal
€ 148.956 (was € 148.082).
Ter informatie.

Brief aan

:

Veiligheidsregio Utrecht
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Datum
:
Onderwerp
:
Korte inhoud :

3

Voorstel

:

Brief aan
Datum
Onderwerp
Korte inhoud

:
:
:
:

Voorstel

:

19 april 2016
Verzoek om zienswijze Beleidsplan VRU 2016-2019

Reactie op het ontwerp Beleidsplan VRU 2016-2019 ‘Verbinden voor veiligheid’
met drie beleidsprioriteiten voor de komende planperiode: ‘Verdiepen van de
verbinding’, ‘Risico’s en veiligheidsbewustzijn’ en ‘Informatie-autoriteit’. De
beleidsprioriteiten vertonen grote gelijkenis met die van de Veiligheidsregio
Hollands Midden en zijn daarom zeer herkenbaar.
Ter informatie.
Ministerie van Veiligheid en Justitie - Staatssecretaris
1 april 2016
Penitentiaire inrichting Eikenlaan Alphen aan den Rijn
Reactie op het voornemen van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie om
eenzijdig af te wijken van de afspraak om de penitentiaire inrichting Eikenlaan in
Alphen aan den Rijn per 1 mei 2016 te sluiten, na de beëindiging van de
noodopvang voor vluchtelingen. Verzoek aan de staatssecretaris is om de
afspraak met de gemeente Alphen aan den Rijn na te komen en de penitentiaire
inrichting Eikenlaan met ingang van 1 mei 2016 weer in gebruik te nemen voor de
plaatsing van justitiabelen. En deze inrichting onderdeel uit te laten maken van de
integrale afweging die later dit jaar wordt afgerond.
Ter informatie.

3
Agendapunt 4. AB VRHM 30 juni 2016

4
Agendapunt 4. AB VRHM 30 juni 2016

6.

1. Samenvatting voorstel
Op 27 mei jl. heeft het Veiligheidsberaad vergaderd. Op basis van de agenda en definitieve
besluitenlijst vindt een terugkoppeling plaats.

2. Algemeen
Onderwerp:

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

Vergadering
Veiligheidsberaad 27 mei
2016
Algemeen Bestuur

Opgesteld door:

Datum:

Veiligheidsbureau
VRHM,
Peter Kessels
30 juni 2016

6.

Bijlage(n):

2

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

Status:

Informatief

Datum:

-

3. Toelichting
Op 27 mei jl. heeft het landelijk Veiligheidsberaad / IFV vergaderd. In de AB-vergadering vindt een
terugkoppeling van deze vergadering plaats op basis van de agenda en definitieve besluitenlijst.
Het vergaderschema van het Veiligheidsberaad (tevens Algemeen Bestuur IFV) in 2016:
7 oktober 2016;
16 december 2016.

4. Implementatie en communicatie
N.v.t

5. Bijlagen
1. Agenda Veiligheidsberaad d.d. 27 mei 2016
2. Definitieve besluitenlijst Veiligheidsberaad d.d. 27 mei 2016.

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

Vergadering: Veiligheidsberaad
Datum: 27 mei 2016, 10.00 - 13.00 uur
Locatie: Veenendaal, Van der Valk hotel, Bastion 73

Onderwerp

Portefeuillehouder

Mondeling/bijlage

1

Opening en vaststelling agenda

Bijlage

2

Vaststelling verslag 18 maart 2015

Bijlage

3

Ingekomen en verzonden stukken

Bijlage

4

Actualiteiten en mededelingen

DB VB/IFV

Oplegnotitie

Thematische verdieping
Terrorismegevolgbestrijding

5

In aanwezigheid van Dick Schoof, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid

(Bespreeknotitie en bijlagen bijgevoegd)

Besluitvormend
6

Strategische Agenda Versterking
Veiligheidsregio’s
Presentatie door de heer Van Mourik,
lid van de Ambtelijke Stuurgroep en
voorzitter RDVR

DB VB

Oplegnotitie
Factsheets
Voortgangsbericht

7

Bestedingsvoorstel werkbudget
Veiligheidsberaad 2016-2019

P.G.A. Noordanus

Oplegnotitie

8

Reddingsbrigade Nederland: financiering
Mondelinge terugkoppeling gesprek DB
VB – minister VenJ 26 mei

DB VB / DB IFV

Mondeling

9

Grootschalig Brandweer Optreden en
Specialistisch Optreden

DB VB / DB IFV

Oplegnotitie
Bijlagen

10

Heroriëntatie Bestuurlijke
Adviescommissies

DB VB

Oplegnotitie
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Meningvormend
11

LMO – Heroriëntatie

12

Discussienotitie Verdeelsleutel collectieve H.J.J. Lenferink
inspanningen
P.G.A. Noordanus

H.J.J. Lenferink

Mondeling
Oplegnotitie

Informerend
13

Meerjarenfinanciering programma
Informatievoorziening

H.J.J. Lenferink

Oplegnotitie
Bijlage
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Vergadering: Veiligheidsberaad
Datum: 27 mei 2016, 10.00 - 13.00 uur
Locatie: Veenendaal, Van der Valk hotel, Bastion 73

Dit document is de korte terugkoppeling van de VB vergadering t.a.v. de beslispunten zoals geformuleerd
in de oplegnotities. Het formele en uitgebreide verslag volgt pas na vaststelling in de volgende VB
vergadering op 7 oktober 2016.

BESLUITENLIJST

Onderwerp
1

Opening en vaststelling agenda

2

Vaststelling verslag 18 maart 2015

3

Ingekomen en verzonden stukken

4

Actualiteiten en mededelingen

De heer Aboutaleb tekent de convenanten Geo en
Informatieveiligheid onder voorbehoud akkoord AB
VRR.

Thematische verdieping
Zie formeel verslag tzt.

Besluitvormend
6

Strategische Agenda Versterking
Veiligheidsregio’s
a. Voortgang projecten
b. Nieuwe thema’s

Nico van Mourik houdt een presentatie over de stand van
de projecten, zie bijlage.
Voorgesteld wordt de casus Breuk waterleiding VUMC
Amsterdam in VB te bespreken. Er wordt overigens ook een
conferentie door het VUMC over georganiseerd.
Met betrekking tot de inhoudelijke uitwerking van het thema
Verminderde zelfredzaamheid wordt afgesproken dat eerst
wordt geïnventariseerd wat er allemaal al gebeurt op dit
thema. De RDVR wordt verzocht deze inventarisatie te
verrichten en een nader voorstel te formuleren, inclusief
begroting. Wel reeds akkoord op toevoeging van het thema
aan de Strategische Agenda.

1/3

Besluitvormend
7

Bestedingsvoorstel werkbudget
Veiligheidsberaad 2016-2020

Het onderdeel Ondersteuning managementraad
Bevolkingszorg wordt aangehouden. Aan het volgende VB
zal een nader onderbouwd voorstel voor liggen zodat
duidelijker is wat voor het genoemde bedrag wordt gedaan
en op welke wijze deze ondersteuning in de toekomst
structureel kan worden gefinancierd.
Ook de financiering van het thema zelfredzaamheid wordt
aangehouden.
Met de financiering van de evaluatie HEV is ingestemd.

8

Reddingsbrigade Nederland:
financiering

Afgesproken wordt dat er een onderzoek wordt verricht
naar de behoefte van de veiligheidsregio’s op het terrein
van waterhulpverlening, de rol van de Reddingsbrigade
Nederland daarin en de financiering van de crisistaken van
de RN. Begin 2017 worden de resultaten opgeleverd.

9

Grootschalig Brandweer Optreden en Besluitvorming wordt aangehouden.
Specialistisch Optreden

10

Heroriëntatie Bestuurlijke
Adviescommissies

Akkoord conform oplegnotitie.

Meningvormend
11

LMO – Heroriëntatie

Mondelinge terugkoppeling door Henri Lenferink van de
stand van zaken. Beslisnotitie wordt nog aan de
veiligheidsregio’s voorgelegd in een schriftelijke consultatie.

12

Notitie Verdeelsleutel collectieve
inspanningen

Optie 2 wordt nader uitgewerkt en aan volgend VB ter
besluitvorming voorgelegd. Het netwerk F&C wordt om
advies gevraagd.
De RDVR wordt om advies gevraagd rond de wijze van
indexering.
Consequenties om bestaande verdeling van de kosten
langs dezelfde verdeelsleutel uit te voeren worden
inzichtelijk gemaakt.

Informerend
13

Meerjarenfinanciering
Informatievoorziening

Akkoord.

Voortzetting vergadering als AB IFV
14

Opening en vaststelling agenda

2/3

Voortzetting vergadering als AB IFV
15

Vaststelling verslag AB IFV 18 maart 2016

Besluitvormend
16

Benoeming directeur IFV

Geformaliseerd in deze vergadering.

17

Jaarverslag/jaarrekening IFV 2015

Akkoord conform oplegnotitie.

18

Samenstelling onderwijscuratorium

Doorgeschoven naar volgende vergadering.

Informerend
Rondvraag
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A.2

1. Samenvatting voorstel
In 2013 is het Transitieakkoord Meldkamer van de toekomst vastgesteld, met daarin afspraken met
alle betrokken partijen om per 1 januari 2016 te komen tot een Landelijke Meldkamer Organisatie
(LMO). Gebleken is dat het gemeenschappelijke eindbeeld en de programmastructuur onvoldoende
was om tot een succesvolle implementatie te komen. Naar aanleiding van deze conclusies is
gekomen tot een aanpassing van de strategie voor de totstandkoming van de LMO. Het resultaat
hiervan is weergegeven in de notitie Heroriëntatie vorming landelijke meldkamer (LMO) d.d. 14 juni
2016 van het Veiligheidsberaad. Met deze notitie wordt qua fasering, verantwoordelijkheden en
financiën afgeweken van het Transitieakkoord Meldkamer van de toekomst. De ingangsdatum van de
LMO is nu voorzien voor 2020.

2. Algemeen
Onderwerp:

Heroriëntatie vorming
landelijke meldkamer (LMO)

Opgesteld door:

Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:

Algemeen Bestuur

Datum

Veiligheidsregio /
Veiligheidsbureau /
Peter Kessels
30 juni 2016

A.2

Bijlage(n):

4

Portefeuille:

J.W.E. Spies (DB)
H. Meijer (VD)
Dagelijks Bestuur

Status:

Besluitvormend

Datum:

15 september 2016

Vervolgtraject
besluitvorming:

3. Besluit
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Kennis te nemen van de notitie Heroriëntatie vorming landelijke meldkamer (LMO) d.d. 14 juni
2016 van het Veiligheidsberaad;
2. Kennis te nemen van de verschillen tussen de notitie Heroriëntatie vorming landelijke meldkamer
(LMO) en het Transitieakkoord Meldkamer van de toekomst, vastgesteld door het Dagelijks
Bestuur VRHM d.d. 5 september 2013 (bijlage 4);
3. De verdere besluitvorming over de notitie Heroriëntatie vorming landelijke meldkamer te
mandateren aan het Dagelijks Bestuur, gelet op de nog plaats te vinden afstemming met de
Veiligheidsregio Haaglanden, het verzoek van het Veiligheidsberaad om voor 1 september a.s. te
besluiten en het bestuurlijke vergaderschema VRHM.
4. Indien de besluitvormingsprocedure binnen het Veiligheidsberaad het toe laat en/of de
besluitvorming over de notitie Heroriëntatie vorming landelijke meldkamer leidt tot een wezenlijke
wijziging van de uitgangspunten bij de eerdere samenvoeging van de meldkamers, zal het
Dagelijks Bestuur geen gebruik maken van bovenstaand mandaat en zal de besluitvorming
plaatsvinden in de vergadering van het Algemeen Bestuur VRHM op 29 september a.s.
(themabijeenkomst).

4. Toelichting op het besluit
Op 5 september 2013 heeft het Dagelijks Bestuur VRHM ingestemd met het Transitieakkoord
Meldkamer van de toekomst (LMO) (op basis van een mandaat van het Algemeen Bestuur VRHM
d.d. 27 juni 2016). Het doel van het transitieakkoord was om heldere afspraken te maken over de
bijdragen die de partijen die bij de meldkamer zijn betrokken vanuit hun eigen rol en
verantwoordelijkheid leveren aan de samenvoeging van meldkamers en de totstandkoming en
werking van de nieuwe Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO). In het transitieakkoord zijn daarom
bestuurlijke, juridische en financiële afspraken gemaakt tussen de ministers van V&J, Defensie, VWS
en de besturen van de veiligheidsregio’s en RAV’en. De oorspronkelijke ingangsdatum van de LMO
was 1 januari 2016.
In november 2015 verscheen, op verzoek van de Bestuurlijke regiegroep LMO, het rapport Gateway
Review: Landelijke Meldkamer Organisatie. Uit de review bleek dat in het traject om te komen tot de
LMO geen sprake was van een gemeenschappelijke eindbeeld en dat de programmastructuur
onvoldoende was om tot een succesvolle implementatie te komen. Naar aanleiding van deze
conclusies is gekomen tot een aanpassing van de strategie voor de totstandkoming van de LMO. Het
resultaat hiervan is weergegeven in de nu voorliggende notitie Heroriëntatie vorming landelijke
meldkamer (LMO) d.d. 14 juni 2016 van het Veiligheidsberaad (zie bijlage 1 en 2). In de vergadering
van het Algemeen Bestuur d.d. 31 maart jl. bent u hierover op hoofdlijnen reeds geïnformeerd.
In de notitie Heroriëntatie vorming landelijke meldkamer (LMO) is de transitie LMO opgesplitst in twee
lijnen: samenvoegen en ontwikkelen. Ieder van deze lijnen kent een eigen proces met
verantwoordelijkheden. De samenvoegingslijn bestaat uit het regionale samenvoegen van
meldkamers tot tien meldkamerlocaties, waarvoor de besturen van de veiligheidsregio’s
verantwoordelijk zijn (in de VRHM reeds gerealiseerd). De monodisciplinaire meldkamers zijn per
locatie geïntegreerd. De Nationale Politie draagt zorg voor de landelijke ICT-infrastructuur met de
bijbehorende systemen en applicaties en dragen zorg voor huisvesting en aanverwante diensten.
De ontwikkelingslijn betreft het ontwikkelen van de multidisciplinaire samenwerking en taakuitvoering.
De uitvoering hiervan is belegd bij de Nationale Politie evenals de verantwoordelijkheid voor de
ontwikkeling. De ingangsdatum van de LMO is nu voorzien voor 2020. Dit betekent dat de besturen
van de Veiligheidsregio’s tot zeker 2020 verantwoordelijk blijven voor het in standhouden van de
gemeenschappelijke meldkamers (conform de Wet veiligheidsregio’s).
Met de notitie Heroriëntatie vorming landelijke meldkamer (LMO) wordt qua fasering,
verantwoordelijkheden en financiën afgeweken van het Transitieakkoord Meldkamer van de
toekomst. In bijlage 4 is een overzicht van de verschillen tussen de notitie Heroriëntatie vorming
landelijke meldkamer (LMO) en het transitieakkoord opgenomen. Een belangrijke wijziging betreft de
bijdrage c.q. invulling van de taakstelling van de LMO door de veiligheidsregio’s (punt 78). Door het
Veiligheidsberaad is de voorwaarde gesteld dat de veiligheidsregio’s niet meer willen overdagen dan
hetgeen de regio’s nu aan budget hebben. De regionale partijen bepalen per samen te voeren
meldkamer welke structurele besparingen er tot het moment van overdracht maximaal realistisch zijn.
Deze potentiële besparingen worden opgenomen in de samenvoegingsplannen. Een externe partij
toetst de plannen op realiteit en beoordeelt of er is gestreefd naar het maximaal haalbare
besparingspotentieel. In de definitieve samenvoegingsplannen wordt het besparingspotentieel als
taakstellend opgenomen.
Bovenstaande nieuwe afspraak over de invulling van de LMO-taakstelling door de veiligheidsregio’s
beschrijft de situatie voor veiligheidsregio’s waarin de meldkamer nog samengevoegd moeten gaan
worden. Hoe deze afspraak van toepassing is op de veiligheidsregio’s Hollands Midden en
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Haaglanden, die inmiddels een samengevoegde meldkamer hebben, dient nog nader onderzocht te
worden.
Het Veiligheidsberaad verzoekt om voor 1 september a.s. een besluit te nemen over de notitie
Heroriëntatie vorming landelijke meldkamer (LMO) d.d. 14 juni 2016 (en in feite een gewijzigd
transitieakkoord). De voorbereidingstijd voor een ordentelijke besluitvorming hierover in het Algemeen
Bestuur op 30 juni a.s. is te kort. Bovendien dient overleg plaats te vinden met de Veiligheidsregio
Haaglanden (i.c. de bestuurlijke stuurgroep meldkamer De Yp) over de mogelijke (financiële)
gevolgen van de voorgestelde wijzigingen voor de reeds samengevoegde meldkamer De Yp. De
eerstvolgende bestuursvergadering is het Dagelijks Bestuur VRHM op 15 september a.s. Voorgesteld
wordt daarom om het Dagelijks Bestuur te mandateren een besluit te nemen over de notitie
Heroriëntatie vorming landelijke meldkamer (LMO). Indien de besluitvormingsprocedure binnen het
Veiligheidsberaad het toe laat en/of de besluitvorming over de notitie Heroriëntatie vorming landelijke
meldkamer (LMO) leidt tot een wezenlijke wijziging van de uitgangspunten bij de eerdere
samenvoeging van de meldkamers, zal het Dagelijks Bestuur geen gebruik maken van bovenstaand
mandaat en zal de besluitvorming plaatsvinden in de vergadering van het Algemeen Bestuur VRHM
op 29 september a.s. (themabijeenkomst).

5. Bijlagen
1. Brief voorzitter Veiligheidsberaad d.d. 14 juni 2016; Notitie Heroriëntatie vorming landelijke
meldkamer (LMO).
2. Notitie Heroriëntatie vorming landelijke meldkamer (LMO); bijlage bij brief onder punt 1.
3. Uitwerking bij het landelijk kader; bijlage bij brief onder punt 1 (ligt niet voor ter besluitvorming).
4. Beoordeling Transitieakkoord in het licht van heroriëntatie vorming Landelijke
Meldkamerorganisatie (LMO).

6. Historie besluitvorming
Transitieakkoord Meldkamer van de toekomst (LMO): Dagelijks Bestuur (VRHM) 5 september 2013.
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Heroriëntatie vorming landelijke meldkamer

Geachte voorzitter veiligheidsregio,
In november 2015 verscheen het rapport ‘Gateway Review: Landelijke Meldkamer
Organisatie’. Deze Gateway Review is uitgevoerd op verzoek van de Bestuurlijke
regiegroep LMO. Uit de review bleek dat in het traject om te komen tot een Landelijke
Meldkamer Organisatie (LMO) geen sprake was van een gemeenschappelijk eindbeeld
en dat de programmastructuur onvoldoende was om tot een succesvolle implementatie te
komen.
Naar aanleiding van deze conclusies zijn de betrokken partijen opnieuw rond de tafel
gegaan om te komen tot een aanpassing van de strategie voor de totstandkoming van de
LMO. Het resultaat hiervan is weergegeven in bijgevoegde Notitie ‘Heroriëntatie vorming
landelijke meldkamer’, die nu aan u voorligt.
In de gewijzigde strategie wordt prioriteit gegeven aan het samenvoegen van de huidige
meldkamers, inclusief de daarvoor noodzakelijke huisvesting en ICT. Daarmee wordt
feitelijk recht gedaan aan de realiteit waarin samenvoegingen reeds plaatsvinden. De
besturen van de veiligheidsregio’s zijn hiervoor verantwoordelijk. De Nationale Politie
biedt ondersteuning aan de samenvoeging en bereidt zich voor op het in beheer nemen
van de meldkamers. Dit houdt onder andere in dat de Nationale Politie verantwoordelijk is
voor de huisvesting en voor de inrichting van het landelijke multidisciplinaire meldkamer
domein (ICT). Tevens draagt de Nationale Politie zorg voor het verder ontwikkelen en
uitwerken van de multidisciplinaire samenwerking en taakuitvoering, zoals bijvoorbeeld
de multidisciplinaire opschaling, de multidisciplinaire intake en landelijke functionaliteit.
Deze zijn en blijven voor het bereiken van het einddoel cruciaal. Hiermee blijft het
einddoel overeind staan: één landelijke meldkamer organisatie in Nederland op maximaal
tien locaties, die werken volgens een gestandaardiseerde werkwijze. De meldkamers
vormen in 2020 samen één virtuele meldkamer.
Tijdens de vergaderingen van 18 maart en 27 mei 2016 heeft het Veiligheidsberaad zich
positief uitgelaten over de hoofdlijnen van de heroriëntatie op de vorming van de LMO. In
de notitie is bovendien voldaan aan de financiële voorwaarden die door het
Veiligheidsberaad op 18 maart zijn gesteld. De kern van deze voorwaarden was dat
veiligheidsregio’s niet meer willen overdragen dan hetgeen de regio’s nu aan budget
hebben. De regionale partijen bepalen per samen te voegen meldkamer welke structurele
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besparingen er tot het moment van overdracht maximaal realistisch haalbaar zijn. Deze
potentiële besparingen worden opgenomen in de samenvoegingsplannen. Een externe
partij toetst de plannen op realiteit en beoordeelt of is gestreefd naar het maximaal
haalbare besparingspotentieel. In de definitieve samenvoegingsplannen wordt het
besparingspotentieel als taakstellend opgenomen.
Met de notitie ‘Heroriëntatie vorming landelijke meldkamer’ wordt qua fasering,
verantwoordelijkheden en financiën afgeweken van het ‘Transitieakkoord Meldkamer van
de toekomst’, dat u in 2013 heeft ondertekend. De nieuwe afspraken worden daarom
voor akkoord voorgelegd aan de besturen van de veiligheidsregio’s. Ik verneem graag
voor 1 september 2016 of de inhoud kan rekenen op de instemming van uw
veiligheidsregio. Daarnaast bied ik u, zoals toegezegd in de vergadering van het
Veiligheidsberaad van 18 maart 2016, de uitwerking van het Landelijk Kader ter
informatie aan.
Met vriendelijke groet,

Mr G.H. (Geke) Faber
Voorzitter Veiligheidsberaad

Heroriëntatie vorming landelijke meldkamer – de hoofdlijnen
beslisnotitie, versie 0.6, 31 mei 2016
Voorwoord
De burger die dringend hulp nodig heeft van een van de hulpdiensten zoekt contact via de meldkamer. Om tot
verbetering in de organisatie en de werkwijze van de meldkamers te komen, is enige jaren geleden besloten
om één landelijke meldkamerorganisatie te realiseren. Hierbij staat centraal dat de burger belang heeft bij een
snelle en adequate opvolging van oproepen. Dit kunnen we bereiken door middel van goede landelijke
afspraken, adequate landelijke samenwerking en een stabiele en robuuste ICT-infrastructuur die op flexibele
wijze de informatievoorziening ondersteunt.
Op basis van ervaringen vindt aanpassing van de tot nu gevolgde aanpak plaats. In de komende jaren wordt de
ontwikkeling van een landelijke meldkamer voortgezet. Een landelijke meldkamer, die aan bovenstaande
voorwaarden voldoet, zal echter meer gefaseerd tot stand komen dan aanvankelijk was voorzien. Het accent
ligt eerst bij de regionale processen om van de 25 bestaande meldkamers tot tien meldkamerlocaties te komen.
Hier ligt geen blauwdruk aan ten grondslag, gaandeweg zullen de tien meldkamerlocaties vorm en inhoud
krijgen. Uiteraard zijn er wel kaders waarbinnen de ontwikkeling zich afspeelt.
De betrokken partijen zullen gezamenlijk de tien meldkamerlocaties realiseren. Iedere partij heeft zijn eigen rol
en eigen verantwoordelijkheid en deze zijn voor iedereen duidelijk. Vanuit deze rollen en verantwoordelijkheden
werken partijen gezamenlijk aan de regionale ontwikkeling. Uiteindelijk moet dit leiden tot één landelijke
meldkamerorganisatie.
Besluitvorming
Deze beslisnotitie ‘Heroriëntatie vorming landelijke meldkamer’ beschrijft de hoofdlijnen van de gewijzigde
aanpak van de transitie. De bestuurlijke regiegroep legt deze ter instemming voor aan de bij het
Transitieakkoord betrokken partijen.
In de tijd tot definitieve besluitvorming wordt in de geest van deze beslisnotitie gewerkt, zonder dat
onomkeerbare besluiten worden genomen. Op regionaal niveau kan gewerkt worden aan de voorbereiding van
de samenvoeging van meldkamers, op landelijk niveau wordt een programmaplan opgesteld en het in
hoofdstuk 5 beschreven landelijk kader uitgewerkt.
De essentie van de heroriëntatie wordt weergegeven in het schema op bladzijde 9.
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1

Inleiding

In 2009 is de eerste aanzet gegeven voor de vorming van een landelijke meldkamer. Partijen waren van
mening dat diversiteit, versnippering en kwetsbaarheid van de meldkamers een risico vormden. In
verschillende veiligheidsregio’s werd daarom al gewerkt aan samenvoeging van meldkamers.
In 2013 is het Transitieakkoord meldkamer van de toekomst getekend. Dit was de formele start van de
vorming van de Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO). De huidige meldkamers van ambulance, brandweer,
politie, veiligheidsregio’s (opgeschaalde zorg) en de Koninklijke Marechaussee zouden worden samengevoegd
en opgaan in de LMO.
De start was voortvarend, maar gebleken is dat de oorspronkelijke opzet en organisatie van het project te
complex waren om het project binnen het budget en de planning tot een goed einde te kunnen brengen. Dit is
vastgesteld door de landelijke stuurgroep en de bestuurlijke regiegroep LMO en bevestigd door het rapport van
de Gateway Review uitgevoerd in het vierde kwartaal van 2015. Er is sprake van onduidelijkheid op diverse
fronten, waaronder ten aanzien van het eindbeeld en de sturing en coördinatie van het project. De Gateway
Review is, begeleid door een brief, begin 2016 openbaar geworden1.
Een en ander heeft er toe geleid dat de bestuurlijke regiegroep LMO en de landelijke stuurgroep LMO in januari
2016 samen hebben besloten tot een aanpassing van de aanpak om tot een landelijke meldkamerorganisatie te
komen.
Deze beslisnotitie beschrijft de hoofdlijnen van deze aangepaste route, deze leidt tot wijzigingen op onderdelen
van het Transitieakkoord. Waar deze beslisnotitie anders bepaalt dan het transitieakkoord, geldt deze
beslisnotitie.
Het doel zoals geformuleerd in het Transitieakkoord blijft onverkort gelden:
‘Het gezamenlijke doel is te komen tot een effectieve, kwalitatief hoogwaardige en efficiënte
meldkamerorganisatie met tien meldkamerlocaties. Zowel in reguliere als in opgeschaalde situatie functioneren
de meldkamerlocaties optimaal als informatie- en communicatieknooppunt tussen de burger en hulverlener,
waarbij een incidentgerichte benadering van de noodhulpvraag en de burger centraal staan.’
Ook de in het Transitieakkoord genoemde (kwalitatieve) doelen blijven van toepassing.
Meldkamers hebben baat bij intensieve samenwerking (denk aan overloop bij piekbelasting, fall back en
uitwijk). In 2015 heeft de Inspectie voor Veiligheid en Justitie geconstateerd dat de huidige situatie waarin
meldkamers verkeren kwetsbaar is. Het handhaven van de status quo, de nuloptie, is daarom niet aan de orde.

1

Kamerstukken vergaderjaar 2015-2016, nr. 29517-108.
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2

Transitiestrategie

De transitie richting een landelijke meldkamerorganisatie gaat door. De nieuwe aanpak gaat nadrukkelijker uit
van gemeenschappelijkheid en beheersbaarheid. Er wordt in gezamenlijkheid en stap voor stap toegewerkt
naar een LMO2. Dit wordt ondersteund door het programma vorming LMO dat is ondergebracht bij de politie.

2.1

Transitie langs twee lijnen

De transitie naar de LMO vindt plaats in een uitermate complexe omgeving. Er zijn veel partijen betrokken met
een diversiteit aan belangen. De totstandkoming van de LMO moet daarom nadrukkelijk een gezamenlijk proces
zijn, waarbij er sprake is van een groeiproces. De LMO ontwikkelt zich stap voor stap, er ligt geen blauwdruk
aan ten grondslag.
In de aanpak wordt daarom uitgegaan van:


nauwe betrokkenheid van partijen



een realistisch tempo



heldere faseovergangen gedurende de transitie



goed onderscheid in verschillende activiteiten



duidelijke en evenwichtige toedeling van verantwoordelijkheden

In de nieuwe opzet wordt de transitie opgesplitst in twee verschillende lijnen: lijn 1 samenvoegen en lijn 2
ontwikkelen. Ieder van deze lijnen kent een eigen (ander) proces met andere verantwoordelijkheden voor
partijen. In de volgende paragrafen worden de beide lijnen nader toegelicht.

2

LMO is de afkorting voor Landelijke Meldkamerorganisatie. Het eindbeeld van de LMO is nog niet exact
bekend. Na 2020, als de uitkomsten van de lijnen 1 (samenvoegen meldkamers) en 2 (ontwikkelen
multidisciplinaire samenwerking en taakuitvoering) bekend zijn, kan vorm en inhoud gegeven worden aan een
multidisciplinaire landelijke meldkamerorganisatie. Een van de aandachtspunten hierbij is de wijze waarop deze
multidisciplinaire LMO bij de politie kan en moet worden ingebed.
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2.2

Samenvoegen regionale meldkamers

De eerste lijn betreft het samenvoegen van de regionale meldkamers.
2.2.1

Streefsituatie in 2020

De regionale meldkamers worden eerst samengevoegd met als resultaat dat er rond 2020 tien
meldkamerlocaties zijn en dat op basis van wetgeving het beheer daarvan bij de politie is ondergebracht. De
meldkamers maken dan gebruik van één landelijk multidisciplinair meldkamerdomein (ICT)3, landelijke
meldkamersystemen, landelijk geharmoniseerde monodisciplinaire werkprocessen en één
begrotingssystematiek. De monodisciplinaire meldkamers zijn per locatie geïntegreerd. Tevens zijn besparingen
gerealiseerd.

Figuur 1 Proces regionale samenvoegingen tien locaties

3

Dit landelijk multidisciplinair meldkamerdomein (ICT) bestaat uit de landelijke meldkamer ICT-infrastructuur
(een flexibel en toegankelijke multidomein) en de multidisciplinaire meldkamerapplicaties. Het is de basis
waarop de meldkamers en de disciplines werken en waarop zij in contact zijn met burgers en andere partners.

5

Er wordt een landelijk kader samenvoegingen meldkamers (landelijk kader) vastgesteld. Het landelijk kader
legt enerzijds het minimale beeld 2020 vast en anderzijds de afspraken voor het proces van samenvoegen. Het
landelijk kader geeft richting aan het proces van convergentie van 25 naar 10 meldkamers.
Het landelijk kader maakt onderdeel uit van deze notitie en is opgenomen in hoofdstuk 5. Het bevat hoofdlijnen
die op onderdelen uitgewerkt zullen worden. De bestuurlijke regiegroep stelt de nadere uitwerking van het
landelijk kader vast, het landelijk kader is bindend voor alle partijen.
De samenvoegingen vinden plaats op basis van samenvoegingsplannen per meldkamerlocatie, overeenkomstig
de bepalingen van het transitieakkoord, deze beslisnotitie en het landelijk kader. In de plannen zijn de
afspraken met betrekking tot de samenvoegingen opgenomen, evenals de bijdrage die de politie tijdens de
samenvoeging levert aan dit proces. (
Onder beheer door de politie wordt verstaan: facilitaire dienstverlening, huisvesting, inrichting en beheer en
onderhoud van het landelijke multidisciplinaire meldkamerdomein (ICT) dat bestaat uit de landelijke ICTinfrastructuur en de multidisciplinaire meldkamerapplicaties. Het in beheer nemen rond 2020 is bij wet
geregeld. De landelijke ICT-infrastructuur betreft een multidomein, dat voor iedere discipline voldoende flexibel
en toegankelijk is en adequate dienstverlening biedt zonder dominantie van een van de disciplines.
Vooruitlopend op het formeel in beheer nemen van de samengevoegde meldkamers rond 2020 en daarmee
samenhangende financiële overdracht, zal de politie op basis van maatwerkafspraken en service level
agreements (SLA’s) beheerstaken rond samengevoegde meldkamers op zich kunnen nemen. Daarnaast neemt
de politie het beheer van het landelijk multidisciplinair meldkamerdomein (ICT) op zich zodra deze gereed is
(medio 2017).
Ambulancezorg, brandweer, politie, veiligheidsregio’s en KMar harmoniseren landelijk hun meldkamer
gerelateerde werkprocessen. Deze harmonisatie ondersteunt zowel het proces van samenvoegingen als de
totstandkoming en het gebruik van één landelijk multidisciplinair meldkamerdomein (ICT).

2.2.2

verantwoordelijkheden

Binnen de lijn van het samenvoegen van de regionale meldkamers bestaat het volgende onderscheid in
verantwoordelijkheden:
a)

verantwoordelijkheden samenvoegen

De besturen van de veiligheidsregio’s zijn verantwoordelijk voor het samenvoegen van de huidige regionale
meldkamers, met betrokkenheid van de andere partijen op regionaal niveau. Artikel 35 van de Wet
veiligheidsregio’s (WVR) is van toepassing. De uitvoering is in handen van de regionale stuurgroepen, die de
regionale kwartiermakers aansturen.
De disciplines hebben de verantwoordelijkheid dat iedere discipline


landelijk komt tot harmonisatie van de monodisciplinaire meldkamer gerelateerde werkprocessen



en per samengevoegde meldkamerlocatie komt tot monodisciplinaire integratie van meldkamers, dus één
monodisciplinaire meldkamer voor het gehele samenwerkingsgebied

De politie biedt vanuit het programma vorming LMO (zie hoofdstuk 3) ondersteuning aan de regionale
samenvoegingsprocessen.
De landelijke stuurgroep bewaakt de voortgang van de samenvoegingen en van de voorbereidingen door de
politie op het overnemen van het beheer. In geval van afwijking brengt de landelijke stuurgroep dit onder de
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aandacht van de bestuurlijke regiegroep, die vervolgens in overleg kan treden met de verantwoordelijke
partijen om de gewenste voortgang te realiseren.

b) verantwoordelijkheden dienstverlening en beheer
De politie bereidt zich gedurende het proces van samenvoegen van de meldkamers voor op het in beheer
kunnen nemen van de tien meldkamerlocaties. De politie draagt na overdracht4 zorg voor dienstverlening aan
de meldkamerlocaties en voor het beheer van het landelijke multidisciplinaire meldkamerdomein (ICT).

c)

verantwoordelijkheden ontwikkeling landelijk multidisciplinaire meldkamerdomein (ICT)

De politie draagt zorg voor de ontwikkeling van het landelijk multidisciplinair meldkamerdomein (ICT) (= de
landelijke ICT-infrastructuur met de bijbehorende systemen en applicaties) in gezamenlijkheid met de andere
disciplines via een reeds bestaand platform (CIO-beraad). Het landelijke multidisciplinaire meldkamerdomein
biedt mogelijkheden voor fallback en uitwijk en biedt ruimte voor overloop bij piekbelasting in meldkamers. Het
CIO-beraad adviseert, via de landelijke stuurgroep, aan de bestuurlijke regiegroep.

d) verantwoordelijkheden beheer en going concern tot overdracht
Gedurende het proces van samenvoegen verandert er niets in de (huidige) verantwoordelijkheden van partijen
met betrekking tot de meldkamer. Een en ander is vastgelegd in artikel 35 van de WVR: de veiligheidsregio is
verantwoordelijk voor het instellen en in stand houden van de meldkamer, waarbij de Regionale
Ambulancevoorziening (RAV) verantwoordelijk is voor de instandhouding van de meldkamer ambulancezorg en
de korpschef voor de instandhouding van de meldkamer politie, beide als onderdeel van de meldkamer.

2.2.3

planning

Medio 2016 leveren de regionale stuurgroepen hun concept samenvoegingsplannen op aan de landelijke
stuurgroep. Na onderlinge vergelijking en toetsing aan het landelijk kader kunnen met eventuele bijstelling de
plannen in het najaar worden vastgesteld door de verantwoordelijke betrokken partijen. De regionale
samenvoegingsplannen leiden tot een landelijke planning.

4

Overdracht betreft overdracht bij wet van het beheer van meldkamers naar de politie in 2020 en
tegelijkertijd overdracht van middelen (financiële overdracht) naar het Ministerie van VenJ voor het beheer van
de meldkamers. De financiële afspraken staan in §5.1 van deze notitie.
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2.3

Ontwikkelen multidisciplinaire samenwerking en taakuitvoering

De tweede lijn betreft het landelijk ontwikkelen van de multidisciplinaire samenwerking en taakuitvoering. Dit
proces vindt parallel aan de eerste lijn plaats. De resultaten uit de tweede lijn zijn voor 2020 gereed en kunnen,
indien mogelijk en gewenst, toegepast worden tijdens het samenvoegingstraject.
In de loop van de komende jaren moet duidelijk worden wat partijen willen, wat partijen van elkaar verwachten
en wat mogelijk is op onder andere technologisch en juridisch gebied. Op basis van de resultaten van dit proces
kan na enige jaren worden bepaald of, in welke mate, in welke vorm en met welk tempo vanaf 2020 een
multidisciplinaire meldkamerorganisatie gerealiseerd kan worden.
2.3.1

onderwerpen

De volgende onderwerpen zijn in ieder geval onderdeel van deze landelijke ontwikkelingslijn:


multi-intake



landelijke functionaliteit



multidisciplinaire opschaling



vraagarticulatie

Om de reikwijdte van de multidisciplinaire intake te bepalen wordt onafhankelijk onderzoek uitgevoerd in de
vorm van pilots. Uitgangspunt van de landelijke meldkamer is dat de burger in het eerste contact met de
meldkamer op verantwoorde wijze zoveel zo goed mogelijk geholpen wordt. De ministers van VWS en VenJ
hebben besloten om een en ander breed te testen in een simulatieomgeving in aanwezigheid van een medisch
geschoolde centralist. De pilot kent twee hoofdvarianten die elkaars spiegelbeeld vormen. De ene variant
vertrekt vanuit een generalist (multicentralist), de andere vanuit een specialist (monocentralist).
Gelijktijdig en gekoppeld aan de twee pilots zal –zonder dat dit tot vertraging bij de pilots leidt- onderzoek
worden gedaan naar de wijze waarop burgers nu en in de toekomst toegang zoeken tot de meldkamer.
De bestuurlijke regiegroep besluit, voorafgaand aan de start van de uitvoering van de pilots, over het proces
van besluitvorming naar aanleiding van de resultaten van de pilots, inclusief de beoordelingscriteria.
2.3.2

een multidisciplinaire landelijke meldkamerorganisatie?

Pas wanneer er over de bovenstaande vraagstukken meer duidelijkheid is en partijen individueel en
gezamenlijk besluiten hebben genomen, kan vorm en inhoud gegeven worden aan een multidisciplinaire
landelijke meldkamerorganisatie. Een van de aandachtspunten hierbij is de wijze waarop deze multidisciplinaire
LMO bij de politie kan en moet worden ingebed.
2.3.3

rol bestuurlijke regiegroep en landelijke stuurgroep

De landelijke stuurgroep is verantwoordelijk voor de sturing van de ontwikkeling van de multidisciplinaire
samenwerking en taakuitvoering. De bestuurlijke regiegroep voert de overall regie.
2.3.4.

planning

Medio 2016 wordt een planning tot 2020 opgesteld waarin de aanpak van lijn 2 is uitgewerkt.
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Onderstaande afbeelding geeft een samenvatting van de twee lijnen die in dit hoofdstuk zijn beschreven.
Figuur 2 Transitiestrategie samengevat
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3

Sturing & coördinatie

De heroriëntatie van de vorming van de landelijke meldkamer leidt tot een grotere rolduidelijkheid in de
governance door een scherp onderscheid in activiteiten die onder regionale verantwoordelijkheid en activiteiten
die onder landelijke verantwoordelijkheid plaatsvinden.

regionaal
Op regionaal niveau vinden de samenvoegingen tot tien meldkamerlocaties plaats. Artikel 35 van de Wet
veiligheidsregio’s is van toepassing. De besturen van de veiligheidsregio’s zijn verantwoordelijk voor de
samenvoegingen van meldkamers én zijn verantwoordelijk voor beheer en going concern. De politie en de
RAV’s zijn verantwoordelijk voor de instandhouding van de meldkamer politie, respectievelijk de meldkamer
ambulancezorg. Partijen maken per meldkamerlocatie afspraken over de samenvoeging.
De wijze waarop samenvoegingen vorm krijgen is een regionale verantwoordelijkheid. De samenvoegingen
vinden plaats binnen de randvoorwaarden die het transitieakkoord en deze beslisnotitie (inclusief het landelijk
kader samenvoegingen meldkamers) stellen.


De besturen van de veiligheidsregio’s voeren bestuurlijk de regie. De bestuurlijke trekker in een
samenwerkingsgebied vertegenwoordigt het samenwerkingsverband in bestuurlijke zin op landelijk niveau.



De regionale stuurgroepen sturen de uitvoering van de samenvoegingen.



De politie ondersteunt de samenvoegingen.



In alle samenwerkingsgebieden zijn inmiddels regionale kwartiermakers aangesteld. Zij leggen aan de
regionale stuurgroepen verantwoording af en rapporteren aan de programmamanager LMO.



Er is periodiek overleg van de vertegenwoordiger van de veiligheidsregio’s in de bestuurlijke regiegroep
met de tien regionale bestuurlijke trekkers van de samenwerkende besturen.



De bestuurlijke regiegroep en landelijke stuurgroep bewaken en bevorderen de voortgang van de
samenvoegingen. Indien noodzakelijk escaleert de stuurgroep naar de bestuurlijke regiegroep, die in
overleg kan treden met verantwoordelijke (regionale) partijen. Deze monitorende taak ligt primair bij de
landelijke stuurgroep, die daarbij ondersteund wordt door het programma vorming LMO.

Onderlinge afstemming op de verschillende niveaus en samenspraak met de landelijke organen bevorderen de
voortgang en dragen bij aan de convergentie van ontwikkelingen tussen de tien locaties.
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landelijk
Partijen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor coördinatie van en afstemming tussen activiteiten van partijen
en sturen op gemeenschappelijke thema’s als ICT en multidisciplinaire taakuitoefening. Dit gebeurt in de vorm
van een programma, waarvan de uitvoering belegd is bij de Nationale Politie. De korpschef stelt de
programmamanager aan, die rapporteert aan de landelijke stuurgroep
De disciplines zorgen voor de harmonisatie van meldkamergerelateerde werkprocessen.
De politie bereidt zich voor op haar beheerrol ten behoeve van de samengevoegde meldkamers. Zij
implementeert in afstemming met partijen het landelijke multidisciplinaire meldkamerdomein (ICT), dat onder
aansturing van het CIO-beraad wordt ontwikkeld en ondersteunt het programma.
Het ministerie van VenJ is verantwoordelijk voor de financiële kaders, zowel voor de (realistische) taakstelling
als voor de financiële overdracht van de samengevoegde meldkamers als voor de structurele financiering en
bekostiging van de toekomstige landelijke meldkamer. Daarnaast is VenJ verantwoordelijk voor het wijzigen
van de Politiewet per 2020 (of zoveel eerder of later als de overdracht van het beheer plaatsvindt), zodat de
politie wettelijk verantwoordelijk is voor het beheer van de meldkamerlocaties.
De bestuurlijke regiegroep bestaat uit bestuurlijk vertegenwoordigers van de ministeries van VenJ, Defensie en
VWS, het Veiligheidsberaad, AZN en de Nationale Politie. Voorzitter is de vertegenwoordiger van VenJ.
De regiegroep:


voert binnen de door partijen gestelde kaders de overall regie op de transitie,



ziet toe op de algehele voortgang van de transitie,



bevordert de voortgang van de samenvoegingen van de regionale meldkamers,



zorgt voor bestuurlijke binding met partijen,



vormt het escalatieniveau voor de landelijke stuurgroep.

De voorzitter en de vertegenwoordiger van de veiligheidsregio’s stemmen periodiek af met de bestuurlijke
trekkers van de samenwerkende besturen.
Het secretariaat van de bestuurlijke regiegroep ligt bij het ministerie van VenJ.
De landelijke stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de vijf in het transitieakkoord genoemde
disciplines, de ministeries van VenJ en VWS. Voorzitter is een vertegenwoordiger van de korpsleiding van de
politie. De stuurgroep:


stuurt op de lijn van ontwikkeling van multidisciplinaire samenwerking en taakuitvoering,



bewaakt de voortgangvan de samenvoegingen en de voorbereiding van het beheer door de politie,



signaleert eventuele knelpunten in de voortgang richting de bestuurlijke regiegroep,



bewaakt de samenhang van de twee transitielijnen,



stuurt de programmanager aan.

De voorzitter en de vertegenwoordiger van de veiligheidsregio’s stemmen periodiek af met de ambtelijk
trekkers van de regionale samenwerkingsverbanden.
Het secretariaat van de landelijke stuurgroep ligt bij de programmamanager.
Het CIO-beraad stuurt de ontwikkeling van het toekomstige landelijke multi-meldkamerdomein (ICT) aan. Dit
bestaat uit de landelijke ICT-infrastructuur en de multidisciplinaire meldkamerapplicaties. Het CIO-beraad
adviseert, voor zover het om meldkamer gerelateerde zaken gaat en inclusief onder andere C2000, 112,
GMS/NMS via de landelijke stuurgroep aan de regiegroep.

De programmamanager vorming LMO:


bewaakt de samenhang binnen het programma, inclusief de samenhang met de activiteiten waar het
ministerie van VenJ verantwoordelijk voor is en rapporteert aan de landelijke stuurgroep
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geeft leiding aan het programma vorming LMO



voert regelmatig overleg met de regionale kwartiermakers, faciliteert de verbinding tussen hen en
bevordert met hen dat de samenvoegingen in lijn met de landelijke kaders verlopen



stelt het programmaplan op en bewaakt de voortgang van de uitvoering van het programmaplan



zorgt voor inzicht in en overzicht over zowel de lijnen samenvoegen als ontwikkelen



ondersteunt en legt verantwoording af aan de landelijke stuurgroep en voert het secretariaat van de
landelijke stuurgroep



verbindt de betrokken partijen



draagt bij aan de ontwikkeling van de (multidisciplinaire) LMO



ondersteunt de regionale samenvoegingsprocessen door inzet personeel van de regionale
kwartiermakers en benodigde expertise



draagt zorg voor risicomanagement
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4

Financiën & wetgeving

4.1

Financiën

In het Transitieakkoord zijn afspraken gemaakt over financiën. In het licht van de heroriëntatie worden die voor
zover noodzakelijk aangepast. Daarbij gaat het om afspraken over:


de samenvoegingen van meldkamers tot tien meldkamerlocaties (§4.1.1)



de overdracht van het beheer aan de politie (§4.1.2)



de financiële overdracht aan VenJ (§4.1.3)



de taakstelling (§4.1.4)

De afspraken van het transitieakkoord gelden onverkort, tenzij in deze notitie anders is bepaald.
4.1.1 Samenvoegen
De veiligheidsregio’s voeren met de andere regionale partijen de samenvoegingen uit. Zij stellen per
meldkamerlocatie een samenvoegingsplan op. Dit bevat minimaal een business case voor de toekomstige
meldkamerlocatie, afspraken over besparingen, een begroting en een financiële-risicoparagraaf. Het plan moet
ertoe leiden dat:


de samengevoegde meldkamer voldoet aan de eisen gesteld in het landelijk kader (inclusief
uitwerking)



er besparingen worden gerealiseerd in het licht van de taakstelling en de daarover gemaakte
afspraken



achterblijvende kosten zoveel mogelijk worden vermeden.

Aangezien de samenvoegingen passen in de ontwikkeling naar een landelijke meldkamerorganisatie dient de
inzet van partijen gericht te zijn op convergentie. Dit geldt niet alleen voor de kwaliteit, maar ook voor het
beheer en de kosten. De plannen worden dan ook voor vaststelling onderling zoveel mogelijk vergeleken
(benchmark) en eventueel naar aanleiding daarvan door de verantwoordelijke partijen aangepast.
De partijen zetten zich tevens maximaal in om bij de samenvoegingen besparingen te realiseren. Deze
besparingen worden opgenomen in de samenvoegingsplannen. Een externe partij onderzoekt in opdracht van
de Bestuurlijke Regiegroep of de besparingen zoals opgenomen in de concept samenvoegingsplannen realistisch
zijn en of daarbij is gestreefd naar het maximaal haalbare besparingspotentieel. In de definitieve
samenvoegingsplannen wordt dit besparingspotentieel taakstellend opgenomen.
De plannen worden vervolgens door de betrokken veiligheidsregio’s, Regionale Ambulancevoorzieningen en de
politie ondertekend, alsmede door VenJ. De uitvoering wordt gemonitord door de programmaorganisatie onder
aansturing van de landelijke stuurgroep. Indien samenvoegende partijen dat nodig achten (bijvoorbeeld
verdeelvraagstukken tussen de veiligheidsregio’s) kan de Due diligence commissie (DDC) om advies worden
gevraagd bij geschilpunten. Als gevolg van deze wijziging in de rol van de Due diligence commissie worden in
overeenstemming met de Due diligence commissie de huidige taken zoals opgenomen in het Instellingsbesluit
opgeschort. Daar waar het wenselijk is geschilpunten voor te leggen zal hieraan een duidelijke
opdrachtformulering vooraf moeten gaan om de Due diligence commissie opnieuw te activeren.
Om tot goede en complete samenvoegingsplannen te komen moet ook een beeld bestaan van het toekomstig
beheer door de politie en de kosten hiervan. Het gaat daarbij voornamelijk om de posten bedrijfsvoering
(huisvesting, ICT), overhead en taakuitvoering (met name personeel). Hiervoor zal een businesscase beheer
worden opgesteld. De samenvoegingsplannen en de businesscase beheer zullen eind 2016 gereed zijn.
De dekking van de samenvoegingskosten vindt plaats vanuit:


de huidige budgetten bestemd voor beheer bij partijen, eventueel aangevuld door hen om financieel
op niveau te komen



de door VenJ beschikbaar gestelde projectkosten (€ 12,5 miljoen)



maatwerkafspraken (vermeld in de samenvoegingsplannen)
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Het programma LMO, zoals verzorgd door de politie, wordt bekostigd door VenJ dat hiervoor tot wetswijziging
maximaal € 4 miljoen per jaar beschikbaar stelt.
De bouw van de landelijke ICT-infrastructuur en wordt bekostigd door VenJ dat hiertoe eenmalig put uit het
C2000-budget. De kosten van het beheer van deze voorzieningen worden betaald door de politie vanuit het
door het ministerie van VenJ beschikbaar gestelde budget voor het beheer na formele overdracht van de
samengevoegde meldkamers.
Achter het functioneren van de meldkamer zitten naast C2000 en de ICT-infrastructuur, ook 112 en GMS. In
het licht van de vorming van de LMO moeten deze systemen straks in integraliteit optimaal kunnen
functioneren. Deze operationele samenwerking vereist steeds meer dat er vanuit een multidisciplinaire
invalshoek integrale afwegingen plaatsvinden over de inzet van het beschikbare budget o.a. voor investeringen
in het landelijke meldkamersysteem.
4.1.2 Overdracht beheer
Een samengevoegde meldkamerlocatie komt bij de politie in beheer op basis van een landelijk uniforme
systematiek. Er worden met de politie afspraken gemaakt over de beheertaken die zij gaat uitvoeren, de
kwaliteit, de prijs en de wijze van verantwoording om de prestaties te kunnen volgen. De business case beheer
geeft hiervoor een indicatie. In de aanloop naar de overdracht maken de samenvoegende meldkamers gebruik
van één begrotingssystematiek.
4.1.3 Financiële overdracht
Een van de uitgangspunten van de Politiewet is dat de politie uit één bron, te weten VenJ, bekostigd wordt.
Daarom is een structurele budgetoverdracht nodig van de samenvoegende partijen aan VenJ.
Partijen behouden tot het moment van financiële overdracht (voorzien in 2020) hun budget voor de instelling
(veiligheidsregio’s) en instandhouding (alle partijen) van de meldkamers.
Bij overdracht van het beheer van de samengevoegde meldkamers aan de politie zal de financiële overdracht
bestaan uit de werkelijke kosten die hiervoor op dat moment (2020) gemaakt worden. Hiermee delen de
partijen gezamenlijk de verantwoordelijkheid om de meldkamers op niveau te brengen, daar waar zij dat niet
waren. Hierbij dient te worden voldaan aan het landelijk vastgesteld kader (§ 5). De werkelijke kosten in 2020
zullen worden vergeleken met de ondertekende samenvoegingsplannen (incl. de business case beheer) waarbij
verschillen moeten kunnen worden verklaard.
Wat betreft financiële overdracht in het kader van de taakstelling wordt verwezen naar § 4.1.4
Wijze overdracht
De financiële overdracht van partijen aan VenJ zal interdepartementaal plaatsvinden. Meer specifiek geldt voor
de veiligheidsregio’s dat dit gebeurt door een generieke uitname uit het gemeentefonds, waarbij bij voorkeur
voorafgaand een herijking van het Gemeentefonds heeft plaatsgevonden met het doel om herverdeeleffecten
zoveel mogelijk te beperken. Het bedrag dat de veiligheidsregio’s overdragen bestaat uit de werkelijke kosten
die op dat moment gemaakt worden, plus de alsdan geldende vastgestelde besparingen (zie ook paragraaf
4.14).
Voor de veiligheidsregio’s geldt als uitgangspunt van het transitieakkoord dat de uitvoering van de
meldkamertaken van de brandweer (intake en uitgifte) overgaat naar de politie en daarmee het volledige
budget van de veiligheidsregio’s voor de meldkamers. Dit is mede ingegeven door de inschatting van de
veiligheidsregio’s dat bij een brede multidisciplinaire intake er nog een zeer beperkte monodisciplinaire
capaciteit nodig is voor de uitvoering van de meldkamertaken van de brandweer. Er vindt in lijn 2 een pilot
multi-intake plaats (§ 2.3). Op basis van de uitkomsten van de pilot naar de reikwijdte van de multi-intake
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wordt bepaald of dit uitgangspunt in stand kan blijven. Dit heeft dan eventuele consequenties voor de omvang
van de financiële overdracht van de veiligheidsregio’s naar VenJ.
4.1.4 Taakstelling
Het is cruciaal dat alle partijen hun besparingen realiseren waarmee de structurele taakstelling kan worden
ingevuld en dat alle partijen ook met dezelfde financiële druk aan tafel zitten om de samenvoegings-besluiten
te nemen die tot goede en efficiënte meldkamers leiden. Dit moet leiden tot een toekomstig budget waar de
politie ook daadwerkelijk het beheer kan voeren.
Partijen bepalen per samengevoegde meldkamerlocatie op basis van een business case (in samenhang met de
business case beheer van de politie) welk structurele besparingen er tot het moment van overdracht maximaal
realistisch haalbaar zijn. Daarbij wordt ook gekeken naar de kosteneffecten van de beoogde
kwaliteitsverbetering van de transitie. De uitkomsten worden onderling vergeleken. Een extern bureau toetst de
uitkomsten met de vraag of de voorziene besparingen realistisch zijn en zoveel mogelijk invulling geven aan de
taakstelling.
Partijen houden met de resultaten van de vergelijking en de toets rekening bij het vaststellen van de
besparingen. Deze worden taakstellend vastgelegd in de samenvoegingsplannen.
Voor het deel van de taakstelling waarvan het onderzoek uitwijst dat deze niet realistisch te behalen is in lijn 1,
wordt tevens door het externe bureau onderzocht of deze in lijn 2 (na overdracht aan de politie) kan worden
behaald. In de samenvoegingsplannen zal voor zover mogelijk daarop worden geanticipeerd. Over de na
overdracht van het beheer aan de politie te nemen maatregelen om de taakstelling verder in te vullen en het
eventueel resterende deel van de taakstelling vindt bestuurlijk overleg plaats. Dat overleg is dan gebaseerd op
de governance zoals die geldt ná formele overdracht van de samengevoegde meldkamers.
De heroriëntatie heeft het volgende effect op de invulling van de taakstelling, waarbij de

verdeling geldt

conform het schema in het transitieakkoord:


het deel van de taakstelling dat tot het moment van formele overdracht voor rekening van de
veiligheidsregio’s is, wordt gebruikt voor gezamenlijke transitiekosten en zal door het ministerie van VenJ
worden gedragen;



het deel van de taakstelling dat op het moment van formele overdracht voor rekening van de
veiligheidsregio’s is, wordt als volgt ingevuld:
o

de in de samenvoegingsplannen opgenomen structurele besparingen op het moment van
overdracht. Dit bedrag wordt tegelijkertijd met de overdracht van beheer aan de politie, conform
afspraken uit het transitieakkoord via een uitname uit het gemeentefonds, overgedragen aan
VenJ.

o

het deel van de taakstelling dat binnen lijn 2 wordt ingevuld, wordt na 2020 tussen VenJ en politie
verrekend.



het deel van de taakstelling dat voor rekening van de ambulancesector is, is reeds interdepartementaal
overgedragen door VWS aan VenJ. AZN en VWS maken aanvullende afspraken over de effectuering
hiervan;



het deel van de taakstelling dat voor rekening van de KMar is, wordt interdepartementaal overgedragen
door Defensie aan VenJ. KMar en Defensie maken aanvullende afspraken over de effectuering hiervan;



het deel van de taakstelling dat voor rekening van de politie is, is reeds ingeboekt op de budgetten van de
politie. De politie heeft daarmee aan haar aandeel voldaan;



voor alle partijen geldt dat de maatregelen die gezamenlijk getroffen worden voortvloeiend uit de lijnen 1
en 2 invulling moeten geven aan de bedragen van de taakstelling.

4.1.5 Multidisciplinaire samenwerking en taakuitvoering
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Op dit moment zijn de financiële effecten en het besparingspotentieel van de tweede transitielijn, die vooral van
belang is voor de verdere integratie naar de LMO, nog moeilijk in te schatten. Een en ander hangt af van de
resultaten van de ontwikkeling van de multidisciplinaire samenwerking en taakuitvoering. Hierover moet over
anderhalf jaar (eind 2017) meer duidelijkheid zijn.

Besparingslijnen samenvoegingen en vorming en LMO
Langs de volgende lijnen kunnen besparingen op de meldkamers gerealiseerd worden:
Lijn 1 samenvoegen
a) Het fysiek samenvoegen van meldkamers kan tot besparingen op beheer, met name
huisvesting, en ICT, en deels personeel leiden. Hetzelfde geldt voor de integratie van de
verschillende monodisciplinaire meldkamers op één locatie
b) Het omvormen van de tien losse meldkamerlocaties tot één virtuele meldkamer. Dit maakt het
mogelijk efficiënter met capaciteit om te springen. Dit is iets dat pas na 2020 kan gebeuren.
Lijn 2 multidisciplinaire taakuitvoering en samenwerking
c)

Een eenduidige werkwijze van disciplines en zo mogelijk integratie van de multidisciplinaire
taakuitvoering , met name bij de intake, zou een besparingspotentieel kunnen bieden. De
uitkomsten van lijn 2 van de heroriëntatie moeten hierover meer duidelijkheid verschaffen.

4.2 Wetgeving
Vooralsnog vinden de samenvoegingen plaats binnen het kader van de Wet veiligheidsregio’s (Wvr). Vervolgens
zal bij wet in ieder geval het beheer van de meldkamers worden overgeheveld van de Wvr naar de Politiewet
2012. De wet zal zeker niet eerder dan 1 januari 2020 in werking treden. Het wetstraject zal nog in 2016
worden gestart.
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5

Landelijk kader samenvoegingen meldkamers

Het landelijk kader samenvoegingen meldkamers (landelijk kader) legt enerzijds het minimale beeld 2020 vast
en anderzijds de spelregels voor het proces van samenvoegen. Het landelijk kader geeft richting aan het proces
van convergentie van 25 naar 10 meldkamers en de overdracht van het beheer naar de politie. Het landelijk
kader is geen blauwdruk, maar kan waar nodig of gewenst, door partijen gezamenlijk in de regiegroep verder
ontwikkeld en aangevuld worden.
Het minimale beeld 2020 is een ”tussenbeeld” op weg naar de uiteindelijke LMO. Het landelijk kader is
richtinggevend voor het proces van convergentie van 25 naar 10 meldkamers om te borgen dat de
samenvoegingen van de meldkamers in lijn zijn met het gewenste eindbeeld. Daarnaast ondersteunt het de
overdracht van het beheer naar de politie.
De afspraken voor het proces van samenvoegen zijn functioneel en dragen bij aan het uiteindelijke doel van de
samenvoeging. Daarom is het mogelijk om, in overleg met alle partijen, een bepaalde afspraak te
heroverwegen. Afspraken kunnen vanwege voortschrijdend inzicht meer duiding of detaillering behoeven.
Nadere detaillering betreft bijvoorbeeld het toevoegen van een “vinklijst” in het kader van overname beheer,
zodat partijen weten aan welke (kwaliteits-)criteria moet worden voldaan om overdracht mogelijk te maken.
Het is van belang dat nadere detaillering meeloopt met de samenvoegingsplannen en in 2016 bekend is, zodat
er bij de samenvoegingen op kan worden geanticipeerd.

5.1

Minimaal beeld 2020

Onderstaand overzicht beschrijft het minimale beeld 2020:
onderwerp

minimaal beeld 2020

1

huisvesting

één meldkamer per samenvoegingsgebied op de bestuurlijk vastgestelde locatie5

2

ICT

alle meldkamers zijn verplicht aangesloten op het landelijk multidisciplinair
meldkamerdomein (ICT) en één nationaal meldkamersysteem. Voor zover het
NMS nog niet beschikbaar is, zijn alle samengevoegde meldkamers klaar om te
migreren naar één NMS.

3

werkprocessen

monodisciplinaire processen zijn landelijk geharmoniseerd per discipline

4

werkprocessen

monodisciplinaire meldkamers zijn geïntegreerd per locatie

5

financiën

één begrotingssystematiek voor alle meldkamers

6

beheer

er is één set van beheerafspraken tussen politie en andere partijen per locatie op
basis landelijk uniforme standaard.

7

continuïteit

alle meldkamers voldoen aan de landelijke visie op continuïteit (uitwijk en
fallback). Deze visie zal in 2016 worden ontwikkeld.

5.2

Afspraken gedurende de samenvoegingsperiode tot 2020

Onderstaand overzicht beschrijft de afspraken die gelden tijdens de samenvoegingen.

1

5

onderwerp

minimaal beeld 2020

huisvesting

inkoop vindt plaats binnen landelijke raamcontracten in samenwerking met de
politie als beheerder.

Zie: kamerbrieven met kenmerk 330721 en 364361, Transitieakkoord
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2

huisvesting

in geval van nieuwbouw: toepassing van standaarden vanuit het PvE huisvesting
verbouw: conform standaarden voor zover het gebouw dat toelaat

3

ICT

afspraken over het aansluiten op het landelijk multidisciplinair meldkamerdomein
(ICT) zijn op basis van een regionaal aansluitplan én de gezamenlijke planning

4

financiën

het ministerie van VenJ beoordeelt bij ondertekening de
samenvoegingsplannen, zowel op inhoudelijke als op financiële aspecten

5

financiën

het eerdere besluit ten aanzien van de verdeling van projectkosten (€12,5
miljoen) over de veiligheidsregio’s blijft gehandhaafd

6

financiën

in iedere regio stellen samenvoegende partijen op basis van een landelijk format
een samenvoegingsplan op, dit bevat minimaal:

een business case

begroting

financiële risicoparagraaf

7

financiën

het ministerie van VenJ ontwikkelt in afstemming met de betrokken partijen een
uniform model voor de begrotingen van de meldkamers waarmee financieel
inzicht met betrekking tot het minimale beeld 2020 verschaft wordt
dit




model bevat onder andere de volgende informatie:
financieel: baten en lasten, activa en passiva, liquiditeit
risicoparagraaf
niet uit de balans blijkende verplichtingen

8

going concern

de landelijke stuurgroep monitort het beheer en going concern aan de hand van
een format. Going concern is een verantwoordelijkheid van regionale partijen en
betreft niet de samenvoegingen.

9

voortgang

de programmamanager is verantwoordelijk voor de monitoring van de
samenvoegingen conform een uniforme voortgangsrapportage

10

governance

bijdragen aan een regionale samenvoeging liggen vast in een
samenwerkingsovereenkomst per regio

11

beheer

politie maakt met betrokken partijen afspraken over taken, kwaliteit en prijs,
evenals over de overdracht van het beheer

12

regionale afspraken

artikel 48 en artikel 107 van het TA zijn niet meer van toepassing. De artikelen
betreffen afstemming met de landelijke kwartiermaker over invulling van
vacatures en over het doen van investeringen gedurende de transitieperiode
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6

Planning besluitvorming

Figuur 3 Planning besluitvorming beslisnotitie

toelichting:
nu

de regionale stuurgroepen zetten de voorbereiding op de samenvoegingen voort

maart/april 2016

bespreking beslisnotitie door vertegenwoordigende organen van partijen

mei 2016

bestuurlijke regiegroep stelt het uitgewerkte landelijk kader vast, op basis waarvan
de samenvoegingsplannen opgesteld worden

juni 2016

partijen stemmen in met de lijnen die in deze notitie zijn uitgezet

medio 2016

regionale stuurgroepen leveren met inachtneming van het uitgewerkte landelijke
kader samenvoegingsplannen op en daarmee input voor de landelijke planning

zomer 2016

nadere uitwerking heroriëntatie gereed en vastgelegd in een programmaplan
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Bijlage 1 : begrippenlijst bij beslisnotitie heroriëntatie
LMO
LMO is de afkorting voor Landelijke Meldkamerorganisatie. Het eindbeeld van de LMO is nog niet exact bekend.
Na 2020, als de uitkomsten van de lijnen 1 (samenvoegen meldkamers) en 2 (ontwikkelen multidisciplinaire
samenwerking en taakuitvoering) bekend zijn, kan vorm en inhoud gegeven worden aan een multidisciplinaire
landelijke meldkamerorganisatie. Een van de aandachtspunten hierbij is de wijze waarop deze multidisciplinaire
LMO bij de politie kan en moet worden ingebed.

Lijn 1: samenvoegen meldkamers
De eerste lijn van de heroriëntatie LMO betreft het samenvoegen van de regionale meldkamers. Het doel van
de regionale samenvoegingen is dat er rond 2020 tien meldkamerlocaties zijn en dat dan op basis van
wetgeving het beheer daarvan bij de politie is ondergebracht. De meldkamers maken dan gebruik van één
landelijk multidisciplinair meldkamerdomein (ICT), landelijke meldkamersystemen, landelijk geharmoniseerde
monodisciplinaire werkprocessen en één begrotingssystematiek. De monodisciplinaire meldkamers zijn per
locatie geïntegreerd.

Lijn 2: ontwikkelen multidisciplinaire samenwerking en taakuitvoering
De tweede lijn van de heroriëntatie LMO betreft het ontwikkelen van de multidisciplinaire samenwerking en
taakuitvoering.
In de loop van de komende jaren moet duidelijk moet worden wat partijen willen, wat partijen van elkaar
verwachten en wat mogelijk is op onder andere technologisch en juridisch gebied. Op basis van de resultaten
van dit proces kan na enige jaren worden bepaald of, in welke mate, in welke vorm en met welk tempo vanaf
2020 een multidisciplinaire meldkamerorganisatie gerealiseerd kan worden. De volgende onderwerpen zijn in
ieder geval onderdeel van deze ontwikkelingslijn: multi-intake, landelijke functionaliteit, multidisciplinaire
opschaling, vraagarticulatie en harmonisatie.

Landelijk multidisciplinair meldkamerdomein (ICT)
Het landelijk multidisciplinair meldkamerdomein (ICT) bestaat uit de landelijke meldkamer ICTinfrastructuur (een flexibel en toegankelijke multidomein) en de multidisciplinaire meldkamerapplicaties. Het is
de basis waarop de meldkamers en de disciplines werken en waarop zij in contact zijn met burgers en andere
partners.

Beheer
Onder beheer door de politie wordt verstaan: facilitaire dienstverlening, huisvesting, inrichting en beheer en
onderhoud van het landelijke multidisciplinaire meldkamerdomein (ICT) dat bestaat uit de landelijke ICTinfrastructuur en de multidisciplinaire meldkamerapplicaties. Het in beheer nemen rond 2020 is een formeel
proces bepaald door wetgeving. Dit is gekoppeld aan overdracht van meldkamers aan de politie en structurele
financiering van de politie voor het beheer.
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Landelijk kader samenvoegingen meldkamers (landelijk kader)
Het landelijk kader samenvoegingen meldkamers (landelijk kader) legt enerzijds het minimale beeld 2020
vast en anderzijds de afspraken voor het proces van samenvoegen. Het landelijk kader geeft richting aan het
proces van convergentie van 25 naar 10 meldkamers. Het bevat hoofdlijnen die op onderdelen uitgewerkt
zullen worden in uitvoeringsregels. De bestuurlijke regiegroep stelt het landelijk kader vast, het landelijk kader
is daarmee bindend voor alle partijen. Het landelijk kader is opgenomen in hoofdstuk 4 van deze notitie.

Overdracht
Overdracht betreft overdracht bij wet van het beheer van meldkamers naar de politie in 2020 en tegelijkertijd
overdracht van middelen (financiële overdracht) naar het Ministerie van VenJ voor het beheer van de
meldkamers. De financiële afspraken staan in § 4.1 van deze notitie.

Samenvoegingsplannen
De samenvoegingen vinden plaats op basis van samenvoegingsplannen per meldkamerlocatie, overeenkomstig
de bepalingen van het transitieakkoord, deze beslisnotitie en het landelijk kader. In de plannen zijn de
afspraken met betrekking tot de samenvoegingen opgenomen, evenals de bijdrage die de politie tijdens de
samenvoeging levert aan dit proces (samenwerkingsovereenkomsten)
Partijen en disciplines
De in het transitieakkoord genoemde partijen en disciplines.
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Bijlage 2: financieel kader realisatie samengevoegde meldkamers
De bedragen zoals in deze bijlage worden weergegeven zijn gebaseerd op historische gegevens (eerdere
formele stukken, rapporten en onderzoeken). De bedragen zijn indicatief, er kunnen geen rechten aan worden
ontleend. De bijlage geeft een beeld van de verdeling tussen de verschillende partijen en de taakstelling, een
indicatie van de totale omvang van het meldkamerdomein en de bedragen voor beheer en taakuitvoering.
Het financiële kader voor de vorming van de LMO op basis van tien samengevoegde meldkamers kent een
bepaalde ontwikkeling in de tijd. De basis ligt in het onderzoek van Deloitte uit 2011. Het daar onderkende
besparingspotentieel van €50 miljoen is in het Regeerakkoord Rutte 1 vastgelegd. In het transitieakkoord is
deze vertaald in concrete afspraken over het startbudget voor de LMO, de te realiseren besparingen en de
verdeling daarvan over de partijen en het structurele budget vanaf het bereiken van het eindbeeld.
Onderstaande tabel maakt deze ontwikkeling duidelijk:

Deloitte (2009)

totale omvang MKdomein

besparingspotentieel

€ 200

€ 50

bronnen besparing
20% centralisten
20% huisvesting
40% ICT

taakstelling
Regeerakkoord Rutte 1
(2011)
Transitieakkoord (2013)
Nulmeting (2013)

-

€ 50

-

startbudget
€ 200
€ 222

taakstelling
€ 50
€ 50

structureel 2021 e.v.
€ 150
€ 172

De nulmeting wijst uit dat er in het uitgangsjaar 2013 een bedrag van circa € 222 miljoen om ging in het
meldkamerdomein. De nulmeting wijst bij benadering uit dat dit startbudget van circa € 222 miljoen gesplitst
kan worden in circa € 100 miljoen voor beheer en circa € 122 miljoen voor taakuitvoering door de kolommen.
Het startbudget, verminderd met de taakstelling die oploopt tot € 50 miljoen in 2021, levert op dat het
structurele beschikbare budget voor het meldkamerdomein in 2021 circa € 172 miljoen bedraagt. Dit is het
(taakstellend) budget waarbinnen partijen zich moeten inspannen om de meldkameractiviteiten van de
toekomst te realiseren. Overigens is dit bedrag exclusief het budget dat beschikbaar is voor de
meldkamersystemen als C2000, 112 en GMS.
De partijen zullen er uiteindelijk op moeten sturen om de taken van de meldkamers binnen het financiële kader
van circa € 172 miljoen te kunnen laten plaatsvinden.
Onderstaand volgt een indicatief overzicht (op basis van de 0-meting 2013) per kolom van de verdeling van het
startbudget, de taakstelling en het structurele budget vanaf 2021. Daar waar het de taakuitvoering betreft gaat
dit enkel over de taakuitvoering van de kolommen in de meldkamers, niet daar buiten.

nulmeting 2013

taakstelling

structureel 2021 e.v.
beheer

taakuitv.

totaal

Politie

€ 126

€ 27

€ 48

€ 51

€ 99

Veiligheidsregio’s

€ 46

€ 11

€ 13

€ 22

€ 35

Ambulancezorg

€ 47

€ 11

€ 13

€ 23

€ 36

€3

€1

€1

€1

€2

€ 75

€ 97

€ 172

KMar
totaal
Op de begroting bij...

€ 222
discipline

€ 50
Ministerie van
Financiën

VenJ Politie

discipline
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In voorgaande tabel is het structureel deel van de taakstelling aangegeven. De taakstelling kent voor de jaren
2015 tot 2021 een oploop van respectievelijk € 10 mln. tot structureel € 50 mln. In onderstaande tabel is het
aandeel van de verschillende disciplines weergegeven voor de deze jaren.

% uit TA

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021/struc

Politie

54,5%

€

5,5

€

5,5

€

10,9

€

10,9

€

16,4

€

16,4

€

27,3

Ambu

22,5%

€

2,3

€

2,3

€

4,5

€

4,5

€

6,8

€

6,8

€

11,3

VR’s

21,0%

€

2,1

€

2,1

€

4,2

€

4,2

€

6,3

€

6,3

€

10,5

Kmar
Totaal

1,0 a 2,0% € 0,1 a 0,2
100,0%

€

10,0

€ 0,1 a 0,2
€

10,0

€ 0,2 a 0,4
€

20,0

€ 0,2 a
0,4
€
20,0

€ 0,3 a 0,6
€

30,0

€ 0,3 a 0,6
€

30,0

€ 0,5 a
1,0
€
50,0
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Uitwerking bij het landelijk kader
d.d. 03-05-2016
Deze uitwerking van het landelijk kader is een dynamisch document. Daar waar nodig en mogelijk
zijn de punten van het landelijk kader nader uitgewerkt of toegelicht. Op een aantal onderwerpen
zal de uitwerking later volgen, omdat deze meer tijd, afstemming en verdieping vergen.
Uitwerking bij 5.1. Minimaal beeld
3. Werkprocessen
Monodisciplinaire meldkamerprocessen zijn landelijk geharmoniseerd per discipline en
geïmplementeerd in één inhoudelijk GMS om een kwalitatief gelijkwaardig hulpverleningsproces
van meldkamers te bewerkstelligen.
4. Werkprocessen
Binnen een meldkamer wordt geïntegreerd gewerkt. Geïntegreerd betekent:

Er wordt binnen de disciplines en op gebied van multi-opschaling geprotocolleerd en
geharmoniseerd samengewerkt

Centralisten werken voor het gehele verzorgingsgebied

Er wordt samengewerkt op het gebied van opleidingen

Er is eenhoofdige aansturing voor de GMK (voor facilitaire en multi voorzieningen) en per
discipline (kolomverantwoordelijk). Er is niet noodzakelijkerwijs eenhoofdige leiding voor de
hele meldkamer.

Er is een geharmoniseerd applicatieportfolio

Disciplines delen noodzakelijke informatie binnen wettelijke kaders
Als er (nog) geen sprake is van landelijk geharmoniseerde werkprocessen, moet dit op regionaal
niveau gebeuren.
5. Financiën:
De begrotingssystematiek zal nog worden uitgewerkt en aan de regiegroep ter instemming worden
voorgelegd.
6. Beheer:
De afspraken betreffen de inhoud, kosten en dekking van het beheer van de meldkamer. Tevens
zal de vinklijst ten behoeve van de overdracht, gelijktijdig met het opstellen van de
samenvoegingsplannen, in 2016 worden opgesteld. Op basis hiervan overdracht van beheer
plaatsvinden.
5.2. Afspraken gedurende de samenvoegingsperiode tot 2020
2.Huisvesting
Alle samengevoegde meldkamers voldoen aan het Algemeen Programma van Eisen Huisvesting
meldkamers LMO d.d. 30 juni 2015 en het Functioneel programma van eisen voor de LMO
meldtafel d.d. 22 september 2015. Indien afwijkingen aan de orde zijn, worden hierover afspraken
gemaakt met de politie als toekomstig beheerder.
3.ICT
Elke meldkamer maakt een aansluitplan om te kunnen aansluiten op het landelijke multidisciplinair
meldkamerdomein (ICT). Indien er een probleem ontstaat ten aanzien van de volgorde van
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aansluiten en partijen er onderling niet uitkomen, dan besluit de regiegroep met als afweegcriteria
het voorkomen van desinvesteringen en de kwetsbaarheid van de betreffende meldkamers.
5. Financiën
De projectkosten (€12,5 miljoen) gelden voor de gehele samenvoegingsperiode tot 2020. Deze
projectkosten worden zo snel mogelijk uitgekeerd. De verdeling blijft conform het voorstel in het
vorig landelijk kader (april 2015), zoals besloten in de stuurgroep van 18 april 2016:
-

Ieder samenvoegingsgebied ontvangt een landelijk gelijk basisbedrag à €500.000,-;
Ieder samenvoegingsgebied ontvangt per regio een landelijke gelijke opslag à €200.000,-.
Bij de politie / programma-organisatie LMO wordt een centraal budget van maximaal €2,5
miljoen t.b.v. de regionale samenvoegingen aangehouden.

6. Afspraken
In ieder samenvoegingsgebied stellen partijen op basis van een gezamenlijk format een
samenvoegingsplan op, dat bestaat uit minimaal de volgende onderdelen:





Afspraken tussen regionale partijen (samenwerkingsovereenkomst)
De bijdrage van de politie op basis van de uitkomsten van de businesscase beheer als
leverancier van huisvesting en ICT aan de samenvoeging (samenwerkingsovereenkomst)
Een financieel deel
Risico’s en maatregelen

De betrokken partijen ondertekenen de voor hen relevante onderdelen. Indien samenvoegende
partijen dat nodig achten kan de Due Diligence Commissie om advies worden gevraagd bij
geschilpunten.
Het financiële deel behelst:







De begroting voor gemeenschappelijke en mono-activiteiten
Een integrale business cases voor personeel, huisvesting, ICT, GMS, etc., waarin het
besparingspotentieel en de keuzes hierin worden afgezet tegen de begroting en
duidelijkheid is over dekking van eventuele meerkosten
een bestedingsplan voor de projectkosten
een financiële risicoparagraaf met mitigerende maatregelen
eventuele afspraken over frictiekosten.

7. Financiën
Het hier genoemde model wordt opgenomen in het format voor de samenvoegingsplannen.
9. Voortgang
De rapportage is gebaseerd op informatie, die door de regionale stuurgroepen is geaccordeerd.
De regionale stuurgroepen informeren periodiek de landelijke stuur- en regiegroep over de
voortgang en risico’s van de samenvoeging, om de samenhang van programmalijn 1 en 2 te
kunnen borgen.
11. Beheer
Zie hiervoor 5.1 onder 6.
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Beoordeling Transitieakkoord in licht van heroriëntatie vorming Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO)
Wijzigt
Nee

Nee
Nee

Nee
Nee
Nee

Nee
Nee
Nee

Artikel
Preambule

Afspraken over de landelijke meldkamerorganisatie (eindbeeld)
1. Er is één LMO met maximaal tien meldkamerlocaties onder verantwoordelijkheid van de minister
van VenJ.
2. De LMO kent vier taken (zie bijlage 1 voor illustratie):
A - het beheer; dit betreft in ieder geval de huisvesting en bedrijfsvoering ten behoeve van de
uitvoering van multi- en monomeldkamertaken, het multi- en beheerspersoneel, de multi-ICT
inclusief de koppelvlakken met de monosystemen én multidisciplinaire landelijke protocollen en
procedures ten behoeve van het meldkamerproces;
B - het verzorgen van de multidisciplinaire intake;
C - opschaling:
1 - het organiseren van meldkamertaken ten behoeve van de multidisciplinaire opschaling
onder verantwoordelijkheid van het gezag als onderdeel van de operationele hoofdstructuur
van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Hieronder valt in ieder geval het genereren
van een landelijk meldkamerbeeld en de multidisciplinaire informatievoorziening én
2 - het faciliteren van monodisciplinaire opschaling binnen de meldkamer;
D – het bevorderen van de samenwerking binnen het meldkamerdomein.
3. De disciplines dragen binnen het meldkamerdomein zorg voor de uniformering van de eigen
monodisciplinaire werkprocessen.
4. De monodisciplinaire meldkamertaken van de brandweer worden uitgevoerd door de LMO.
5. Alle meldkamers werken zoveel mogelijk geprotocolleerd en multidisciplinair en handelen een
substantieel deel van de noodhulpvragen in het eerste contact af. Er is geen centrale aanname
meer van mobiele telefonie. Het werkproces 1-1-2 is strategisch belegd bij de minister van VenJ,
de tactische en operationele verantwoordelijkheid is bij de LMO belegd en is volledig in het totale
meldkamerproces geïntegreerd.
6. De informatievoorzieningssystemen in de meldkamer omvatten in ieder geval (niet limitatief):
C2000, 1-1-2, GMS/NMS.
7. Het gezag op de meldkamer zoals in de preambule omschreven bij de begripsbepaling blijft
ongewijzigd.
8. De minister van VenJ is verantwoordelijk voor de instelling en instandhouding van de LMO met
maximaal tien meldkamerlocaties. De minister van VenJ stelt de hoofdlijnen van beheer vast in

Commentaar
De doelstellingen, het globale eindbeeld LMO blijven
hetzelfde. De wetswijziging kan later plaatsvinden. Er
is geen datum genoemd.
Dit wordt na 2020 gerealiseerd. De definitieve
invulling vindt dan ook plaats.
Zie 1.

Dit moet ten behoeve van samenvoegen.
Zie 1, onderdeel lijn 2
Zie 1.

Zie 1.
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Nee

9.

Nee

10.

Nee

11.

Nee

12.

Nee

13.

Nee

14.

Nee

15.

Nee

16.

overeenstemming met de ministers van VWS en van Defensie, voor zover dit relevant is voor
respectievelijk de ambulancezorg en de KMar én na overleg met een afvaardiging van de
voorzitters van de veiligheidsregio’s, verenigd in het Veiligheidsberaad (hierna VB) voor zover dit
relevant is voor de multidisciplinaire opschaling en de brandweer.
De minister van VenJ stelt de hoofdlijnen van beleid en het meerjarig beleidsplan voor de
meldkamerorganisatie vast in overeenstemming met de ministers van VWS en van Defensie,
voor zover dit relevant is voor respectievelijk de ambulancezorg en de KMar én in
overeenstemming met een afvaardiging van de voorzitters van de veiligheidsregio’s, verenigd in
het Veiligheidsberaad (hierna VB) voor zover dat beleid raakt aan de gezagsgerelateerde taken
van de meldkamer1.
De minister van VenJ draagt het in stand houden van de LMO - binnen de vastgestelde
hoofdlijnen van beleid en beheer - op aan de korpschef van de politie.
De korpschef van de politie mandateert deze taak aan de directeur van de LMO die door de
Kroon wordt benoemd op voordracht van de minister van VenJ na overleg met de ministers van
VWS en van Defensie en een afvaardiging van de voorzitters van de veiligheidsregio’s, verenigd
in het VB.
Het in bepaling 11 genoemde mandaat wordt vastgesteld door de minister van VenJ na overleg
met de ministers van VWS en van Defensie en een afvaardiging van de voorzitters van de
veiligheidsregio’s, verenigd in het VB.
De begroting, het jaarplan en de jaarlijkse verantwoording worden opgesteld door de directeur
LMO na overleg met een afvaardiging van de disciplines. Deze stukken worden vastgesteld door
de minister van VenJ in overeenstemming met de ministers van VWS en van Defensie, voor
zover dit relevant is voor respectievelijk de ambulancezorg en de KMar én na overleg met een
afvaardiging van de voorzitters van de veiligheidsregio’s, verenigd in het VB voor zover dit
relevant is voor de opschaling en de brandweer.
De directeur LMO bespreekt periodiek de voortgang van het jaarplan met een afvaardiging van
de ministers van VenJ, van VWS en van Defensie en een afvaardiging van de voorzitters van de
veiligheidsregio’s, verenigd in het VB. Het voorzitterschap van dit overleg berust bij het ministerie
van VenJ.
De directeur LMO bespreekt periodiek de taakuitvoering van de LMO met een afvaardiging van
de disciplines.
De directeur LMO bespreekt periodiek de taakuitvoering van de LMO met een afvaardiging van
de voorzitters van de veiligheidsregio’s, verenigd in het VB en burgemeesters met het oog op hun
gezagsuitoefening.

Zie 1.

Zie 1.
Zie 1.

Zie 1.

Zie 1.

Zie 1.

Zie 1.
Zie 1.

Ten behoeve van de taakuitvoering van de LMO wordt per nieuwe meldkamerlocatie een dienstverleningsovereenkomst opgesteld (10 in totaal). Deze komt overeen met
de afgesproken prestaties in het landelijke kader.
1

2

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee
Nee

Ja

Nee

Nee

Nee

17. De directeur LMO is tevens de multidisciplinaire Chief Information Officer (multi-CIO) en
verantwoordelijk voor de operationele sturing en beheer van de multidisciplinaire
informatievoorziening ten behoeve van het meldkamerdomein uitgevoerd door een in de
jaarstukken vast te leggen ‘dedicated’ capaciteit voor ICT-beheer. De directeur LMO/multi-CIO is
hiermee verantwoordelijk voor de operationele sturing van het Meldkamerdienstencentrum
(MDC). Het MDC is een separate ‘business unit’ binnen het politiedienstencentrum.
18. Het Piofach-beleid en de daarbij behorende systemen van de politie, met uitzondering van de
multidisciplinaire informatievoorzieningssystemen (zie hiervoor bepalingen onder V, afspraken
over NMS), zijn leidend voor de LMO tenzij hierover andere afspraken zijn gemaakt in de
hoofdlijnen van beleid en beheer.
19. De directeur LMO heeft de eindverantwoordelijkheid voor het functioneren van de LMO en de
maximaal tien meldkamerlocaties als geheel. De directeur LMO voert overleg met
vertegenwoordigers van de disciplines over de samenwerking binnen het meldkamerdomein.
20. De disciplines dragen zorg voor de uitvoering van de monodisciplinaire taken op de
meldkamerlocaties en houden de noodzakelijke landelijke standaardisatie binnen de eigen
discipline in stand.
21. Iedere meldkamerlocatie beschikt over een hoofd dat met vertegenwoordigers van de daar
werkzame disciplines samen de dagelijkse leiding vormt. Het hoofd heeft de
eindverantwoordelijkheid voor het functioneren van de meldkamerlocatie en rapporteert aan de
directeur LMO.
22. Indien binnen een meldkamerlocatie geen overeenstemming kan worden bereikt tussen het hoofd
van de meldkamerlocatie en de disciplines wordt geëscaleerd naar de directeur LMO.
23. Indien tussen de directeur LMO en de vertegenwoordigers van de disciplines zoals genoemd in
bepaling 15 geen overeenstemming kan worden bereikt kan het geschilpunt voorgelegd worden
aan (een afvaardiging van) de bestuurlijk verantwoordelijken genoemd in bepaling 16.
Afspraken over de transitie
24. Om de transitieperiode zo kort mogelijk te houden geeft de minister van VenJ prioriteit aan het
wetswijzigingstraject waarbij de verantwoordelijkheid over de meldkamers overgaat van de
besturen van de veiligheidsregio’s naar de minister van VenJ.
25. Gedurende de transitiefase, waarin wordt gesproken over de kwartiermakersorganisatie van de
landelijke meldkamerorganisatie (hierna KLMO), blijft de kwaliteit, de continuïteit en de stabiliteit
van dienstverlening door de meldkamers geborgd.
26. In de transitiefase zijn de aan de meldkamerfunctie gerelateerde wettelijke taken van de
veiligheidsregio adequaat geborgd zodat de burgemeesters en de voorzitters van de
veiligheidsregio’s hun gezagsverantwoordelijkheid kunnen waarmaken.
Onverminderd de huidige verantwoordelijkheidsverdeling spreken de partijen af de aansturing van de
transitie als volgt vorm te geven:
27. De minister van VenJ treedt op als opdrachtgever voor de transitie van de huidige regionale
meldkamers (inclusief de meldkamers van de landelijke eenheid en de KMar) naar de instelling
van een LMO met tien meldkamerlocaties.

Zie 1.

Zie 1.

Zie 1.

Zie 1.

Zie 1.

Zie 1.
Zie 1.

Wetgeving kan in het kader van de heroriëntatie op
een later tijdstip plaatsvinden. De
verantwoordelijkheid voor beheer gaat later over.
Dit verandert niet. Wel dienen de voorwaarden
waaronder dit gebeurt voldoende helder te zijn.
Artikel 35 Wvr. blijft vooralsnog ongewijzigd.

De minister blijft opdrachtgever.
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Ja

28. De minister van VenJ draagt de uitvoering van deze transitie op aan de korpschef van de politie
die deze bevoegdheid mandateert aan de kwartiermaker LMO

Vervalt

29. De besturen van de veiligheidsregio’s dragen het beheer en going concern van de huidige
meldkamers op aan de korpschef van de politie die deze taak mandateert aan de kwartiermaker
LMO.
30. De kwartiermaker LMO wordt aangewezen door de minister van VenJ in overeenstemming met
de ministers van VWS en van Defensie en een afvaardiging van de veiligheidsregio’s
vertegenwoordigd in het VB.
31. De inhoud van het mandaat van de kwartiermaker LMO - met afspraken over de
verantwoordelijkheidsverdeling voor beheer en de inbedding in de politie - wordt vastgesteld door
de minister van VenJ in overeenstemming met de ministers van VWS en van Defensie en een
afvaardiging van de voorzitters van de veiligheidsregio’s, verenigd in het VB.
32. De disciplines benoemen na overleg met de kwartiermaker LMO monodisciplinaire
kwartiermakers die de transitie binnen de eigen discipline begeleiden. De kwartiermaker LMO
voert overleg met de monodisciplinaire kwartiermakers over de samenwerking in de transitiefase.

Ja

Ja

Ja

Nee

33. De KLMO wordt beheersmatig ondergebracht bij de politie, gezien de beoogde positionering van
het beheer van de LMO bij de politie (zie bepaling 10).

Ja

34. De minister van VenJ stelt een operationele stuurgroep in onder voorzitterschap van een
vertegenwoordiger van het ministerie van VenJ. Deze operationele stuurgroep stuurt de
kwartiermaker LMO aan. Deze stuurgroep bestaat uit door het bestuur gemandateerde
vertegenwoordigers van de disciplines.
35. De kwartiermaker LMO bespreekt periodiek de voortgang van de transitie met een afvaardiging
van de ministers van VenJ, van VWS en van Defensie en een afvaardiging van de voorzitters van
de veiligheidsregio’s, verenigd in het VB.

Ja

Ja

Ja
Nee

Ja

Ja

36. De kwartiermaker LMO bespreekt periodiek het beheer en going concern van de huidige
meldkamers met een afvaardiging van de ministers van VenJ, van VWS en van Defensie en een
afvaardiging van de voorzitters van de veiligheidsregio’s, verenigd in het VB.
37. De kwartiermaker LMO stelt na overleg met de operationele stuurgroep op basis van dit
transitieakkoord een landelijk kader op voor het samenvoegen van de huidige meldkamers.
38. Dit landelijk kader met bestuurlijke en financiële uitgangspunten wordt vastgesteld door de
minister van VenJ in overeenstemming met de ministers van VWS en van Defensie en een
afvaardiging van de voorzitters van de veiligheidsregio’s, verenigd in het VB.
39. In dit landelijk kader worden afspraken opgenomen over de wijze waarop de LMO het gezag en
de disciplines tijdens de transitie en in het eindmodel ondersteunt bij het uitvoeren van haar
wettelijke taak.
40. De kwartiermaker LMO benoemt per toekomstige meldkamerlocatie een kwartiermaker, dit
gebeurt na overleg met de besturen van de betrokken veiligheidsregio’s en de betrokken
disciplines.

De huidige bepaling is te omvattend voor de huidige
situatie. De naam kwartiermaker is ook niet meer
toepasselijk, althans niet in de fase tot 2020.
Deze verantwoordelijkheid blijft bij de besturen van de
veiligheidsregio’s tot wetswijziging. De
programmamanager monitort.
Er dient nu van programmamanager gesproken te
worden.
Zie 30. Het mandaat behoeft bovendien aanpassing.

Zie 30. De rol van de discipline kwartiermakers blijft
ongewijzigd. Ook al komt de focus meer te liggen op
de samenvoegingen en de harmonisatie van
werkprocessen.
De opzet van de programma verandert van karakter;
er is sprake van twee lijnen.
Het voorzitterschap berust na heroriëntatie bij de
politie.

Dit gaat veranderen. Formeel wordt dit de voorzitter
van de stuurgroep, bijgestaan door de
programmamanager. De stuurgroep rapporteert aan
de regiegroep.
Zie 30. De rol van de programmamanagers is een
andere geworden.
Zie 30. Het landelijk kader is onderdeel van de
beslisnotitie.
Dit wordt tegelijkertijd met de beslisnotitie vastgesteld.
Hierna vindt uitwerking plaats.
Dit nu beperken tot het moment van overdracht en
vorming LMO.
De regionaal kwartiermakers zijn benoemd. In geval
van een nieuwe, tussentijdse benoeming is het aan

4

Nee

Nee

Ja

Ja

Nee

Nee

Nee
Nee
Nee
Deels

Nee
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41. Om te komen tot een zorgvuldige transitie naar de tien toekomstige meldkamerlocaties wordt
door een nulmeting de bestuurlijk-juridische, de financiële en de operationele situatie van de
afzonderlijke meldkamers in kaart gebracht.
42. Op basis van de in dit transitieakkoord opgenomen afspraken, de nulmetingen en het in bepaling
37 genoemde landelijk kader wordt een business case opgesteld per toekomstige
meldkamerlocatie.
43. Om de reikwijdte van de uitvraag door een multidisciplinaire centralist nader te bepalen,
worden op basis van onafhankelijke data en pilots de effecten van multidisciplinaire intake getest.
Op basis van deze gegevens doen de disciplines binnen anderhalf jaar na ondertekening van dit
transitieakkoord een voorstel voor de invulling van intake, eventueel verlengde intake en uitgifte
voor een goede afhandeling van noodhulpvragen. Uitgangspunt is hierbij de burger op een
verantwoorde wijze zoveel mogelijk in het eerste contact te helpen. Indien de disciplines, naar het
oordeel van de verantwoordelijke ministers, onvoldoende invulling geven aan multidisciplinair en
geprotocolleerd werken, dan bepalen deze ministers zelf de grens.
44. De kwartiermaker komt op basis van overleg met de betrokken vakorganisaties,
ondernemingsraden en de werkgevers tot een voorstel voor de inrichting van de
medezeggenschap in het kader van de LMO zowel tijdens de transitiefase als in het eindmodel.
45. Tijdens de transitie wordt terughoudend omgegaan met wijzigingen in formatie en
functiewaardering. De bestuurlijk verantwoordelijken van de disciplines melden voorgenomen
wijzigingen bij de betreffende kwartiermaker voor de samen te voegen meldkamers.
46. De invulling van vacatures tijdens de transitie worden bezien in het licht van de nieuwe situatie
met als uitgangspunt dat vacatures voor meldkamerpersoneel in dienst van de veiligheidsregio’s
alleen tijdelijk worden opgevuld om eventuele boventalligheid tot een minimum te beperken 2. De
kwartiermaker voor de betreffende meldkamerlocatie wordt geïnformeerd over de vacatures bij de
regionale meldkamers voor, tijdens en na de samenvoeging, zowel mono- als multidisciplinair.
47. Vacatures voor beheer- en ondersteunend personeel tijdens de transitieperiode worden
gedurende de looptijd van de transitieperiode terughoudend ingevuld.
48. Voor vacatures voor als zodanig aangemerkte sleutelposities in de meldkamer tijdens de
transitieperiode geldt dat invulling na overleg met de landelijke kwartiermaker gebeurt.
49. Ten aanzien van de vacatures bij het meldkamerpersoneel voor de monodisciplinaire
taakuitvoering blijft de verantwoordelijkheid bij de betreffende bestuurlijk verantwoordelijken.
50. Tot de overdracht van meldkamerlocaties aan de LMO conform bepaling 81 blijft het
meldkamerpersoneel in dienst van de huidige werkgever anders dan waar een overeenkomst is
tussen werkgevers en werknemers over wijziging van werkgeverschap.
51. De besturen van de veiligheidsregio’s kunnen ervoor kiezen het meldkamerpersoneel voor de
monodisciplinaire taakuitvoering van de brandweer in dienst van de veiligheidsregio over te
dragen aan de LMO.

regionale partijen om een opvolger te benoemen die
wordt voorgedragen door de programmamanager.
Afgerond in 2014

De termijn van anderhalf jaar wordt niet meer
gehanteerd. De pilots vinden plaats conform de
afspraken die door de regiegroep zijn gemaakt en
waarvan de kern in de beslisnotitie is verwoord.

Dit geldt niet voor de samenvoegingen. Voor
wetswijziging blijft de zeggenschap bij de huidige
partijen en de medezeggenschap daarmee ook.

Het blijft gewenst dat er overleg plaats in het licht van
de periode na overdracht.

Dat kan nu anders worden tijdens het
samenvoegingstraject, dat is afhankelijk waar de
veiligheidsregio’s voor kiezen.
Zie 4.

Als peildatum voor de formatie van de huidige meldkamers wordt 1 juli 2013 gebruikt.
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52. Indien de besturen van de veiligheidsregio’s ervoor kiezen het in bepaling 51 genoemde
meldkamerpersoneel in dienst te houden dan kunnen zij dit meldkamerpersoneel detacheren bij
de LMO of een dienstverleningsovereenkomst afsluiten met de LMO over de taakuitvoering
zonder overdracht van personeel.
53. De keuze van de besturen van de veiligheidsregio’s wordt bekrachtigd in de overdracht van een
meldkamerlocatie aan de LMO.
54. Het uitgangspunt van VWS en AZN is dat het personeel met monodisciplinaire taken voor de
RAV in dienst blijft cq komt bij de RAV (dan wel een van de deelnemers binnen de RAV). De
besturen van de RAV’s bepalen evenwel zelf vóór de overdracht van de meldkamerlocatie waar
en hoe het werkgeverschap van het meldkamerpersoneel voor de monodisciplinaire
taakuitvoering van de ambulancevoorziening wordt belegd. Dat kan betekenen dat sommige
RAV’s er voor kiezen dat het monodisciplinair personeel op de meldkamer in dienst komt van de
LMO. Ook kan het betekenen dat in andere RAV’s waar dat nog niet het geval is, de RAV er voor
kiest het monodisciplinair personeel juist wel in dienst van de RAV te nemen. In alle gevallen
geldt: het dienstverband van het monodisciplinair personeel heeft geen gevolgen voor de
verdeling van bevoegdheden en verantwoordelijkheden zoals die elders in dit akkoord is
beschreven.
55. De huidige en toekomstige werkgever dragen gezamenlijk zorg voor een goede overgang van
meldkamerpersoneel dat overgaat naar de LMO.
56. De overgang vindt plaats door een zorgvuldig gekozen plaatsingsproces op basis van een
vastgesteld formatieplan en vastgestelde functieprofielen. De nieuwe functies worden zoveel
mogelijk door huidig personeel ingevuld, zodat boventalligheid zoveel mogelijk wordt voorkomen
en maximaal gebruik gemaakt wordt van kennis en ervaring.
57. De huidige werkgever is verantwoordelijk voor het personeel tot het moment van formele
overdracht van werkgeverschap.
58. De partijen dragen zorg voor herplaatsing van personeel dat niet in de LMO wordt ondergebracht.
Hierbij wordt uitgegaan van een inspanningsverplichting voor zowel ambulancevoorziening, politie
als veiligheidsregio’s in de directe omgeving (de regio én aangrenzende regio’s) om te zoeken
naar een passende alternatieve functie. Vacatures binnen de LMO, de veiligheidsregio’s, de
politie en de ambulancezorg die na overdracht van personeel ontstaan worden in beginsel
ingevuld door boventallig meldkamerpersoneel, zo nodig na aanvullende training of opleiding.
59. Veiligheidsregio’s kunnen onder de volgende voorwaarden personeel overdragen aan de LMO:
A. er wordt een overdrachtsdocument opgesteld waarin duidelijk wordt gemaakt over
hoeveel fte’s (naar schaalniveau en salaris) belast zijn met de monodisciplinaire
meldkamertaken en welk budget hiervoor is gereserveerd (incl. overhead);
B. op basis van het in A genoemde overdrachtsdocument worden (landelijke)afspraken
gemaakt;
C. er is een duidelijke afspraak over de verantwoordelijkheidsverdeling met betrekking tot
de aansturing van het personeel dat de monodisciplinaire meldkamertaken uitvoert;
D. de besturen van de veiligheidsregio’s dragen het personeel dat in dienst is van de
veiligheidsregio’s over conform het voor dit personeel geldend sociaal statuut;

Zie 51.

Zie 51.

De eerste fase is het overdragen van de uitvoering
van het beheer.

Zie 51.
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E. de instemming van de minister van VenJ met een wijziging van het inrichtingsplan van
de politie;

F. de overgang van monodisciplinair personeel door de veiligheidsregio’s vindt niet eerder

Ja

Nee

Nee
Nee
Ja
Ja

plaats dan na afronding van de personele reorganisatie als gevolg van de invoering van
de Nationale Politie (naar verwachting is deze eind 2014 afgerond) en
G. de overgang van personeel vindt plaats na afronding van het wetswijzigingstraject dat
voorziet in de oprichting van de LMO.
60. De partijen gaan uit van een startbudget in 2013 van € 200 miljoen per jaar tot de taakstelling
gaat lopen in 2015 voor het hele meldkamerdomein.

61. Dit startbudget bestaat op hoofdlijnen uit de financiën die zijn gemoeid met de volgende primaire
processen: intake, uitgifte/regie, ondersteuning (informatievoorziening) en opschaling binnen de
eigen meldkamerprocessen. Derhalve maken de financiële middelen gemoeid met de ROT- en
RCC-faciliteiten hier geen deel van uit.
62. Onder dit startbudget vallen ook de kosten die in de huidige meldkamers zijn gemoeid met het
beheer van GMS en het beheer van 1-1-2.
63. De kosten die worden gemaakt in het kader van C2000, de aanschaf van NMS en de
aanschafkosten 1-1-2 vallen niet onder het in bepaling 60 genoemde startbudget.
64. Op dit startbudget is een taakstelling van toepassing van € 10 miljoen in 2015 die oploopt tot € 50
miljoen structureel in 20213.
65. Deze taakstelling bedraagt cumulatief over de periode 2015-2022 € 220 miljoen en kent de
volgende reeks:
2015
€ 10 mln

Ja

Ja
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2016
€ 10 mln

2017
€ 20 mln

2018
€ 20 mln

2019
€ 30 mln

2020
€ 30 mln

2021
€ 50 mln

Gedurende de fase van samenvoegen streven
partijen naar het realiseren van het
besparingspotentieel, mits verantwoord en mogelijk.
VenJ onderzoekt of het tempo en de hoogte van de
oorspronkelijke taakstelling realistisch is. De
uitkomsten worden medio 2016 verwacht. In 2020, na
samenvoeging, wordt bezien in hoeverre de
taakstelling is gehaald en welke maatregelen nog
getroffen moeten worden.

Zie 60.
Zie 60.

2022
€ 50 mln

66. Na realisatie van de structurele taakstelling bedraagt het jaarlijkse budget voor het
meldkamerdomein vanaf 2021 nog € 150 miljoen. Dit is exclusief budget voor C2000 en de
aanschafkosten 1-1-2.
67. De cumulatieve besparing over de periode 2014-2022 wordt geschat op € 250 miljoen.

Taakstelling wordt onderzocht op haalbaarheid en
tempo.
Dit was een schatting op het tijdstip van het tot stand
komen van het TA.

Regeerakkoord Rutte 1, oktober 2010.
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68. De totale transitiekosten worden geschat op € 90 miljoen (dit bedrag bestaat uit: personele kosten
€ 59,5 miljoen, € 17 miljoen materiële kosten voor af te stoten meldkamers, € 12,5 miljoen
projectkosten).
69. Voor verdeling van de transitiekosten wordt onderstaande verdeelsleutel gehanteerd die is
gebaseerd op het landelijk gemiddelde van de verdeelsleutels die nu binnen de huidige
meldkamers wordt gehanteerd:
Verdeelsleutel rapportage
Deloitte (juni 2011)
Politie/VenJ

54,5%

RAV’s/VWS

22,5%

Brandweer/VB
KMar/Def
Nee
Nee
?
Nee

Nee

Nee
Nee

Dit was een schatting op het tijdstip van het tot stand
komen van het TA.

21%
1 á 2%4

Totaal:
100%
70. In het eindmodel blijft de uitvoering van het proces ‘uitgifte’ van de politie, de RAV én de KMAR
buiten de scope van de LMO.
71. Dit betekent dat de uiteindelijke overdracht van middelen voor de politie, de RAV’s en de KMar
afhankelijk is van de nog te bepalen scheiding tussen intake en uitgifte (zie bepaling 43).
72. De veiligheidsregio’s dragen voor de taken van de brandweer € 42 miljoen structureel bij (te
weten 21% van € 200 miljoen).
73. 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.
74. Voor de overdracht van middelen volgt een uitwerking waarbij rekening wordt gehouden met de
daadwerkelijke overdracht van personeel, de eventuele verrekening van achterstallig onderhoud,
het tijdpad van de taakstelling en de behoefte van de kwartiermaker om te kunnen sturen op de
voor de LMO bestemde middelen.
75. Vooralsnog is de volledige taakstelling ingeboekt op de begroting van VenJ.
76. Op basis van de in bepaling 69 genoemde verdeelsleutel wordt vastgesteld welk deel van de
taakstelling voor rekening komt van het ministerie van VenJ, van het ministerie van VWS, van het
ministerie van Defensie en van de veiligheidsregio’s.

Zie 1.
Zie 1.
.
Het streven is voor financiële overdracht, een
herijking van het Gemeentefonds te laten
plaatsvinden.
Dit gaat pas over enkele jaren gebeuren.

Het aandeel van defensie zal nog worden vastgesteld op een percentage tussen 1 en 2%. In het onderzoek 'financiën meldkamers' spreekt Deloitte (juni 2011) over een
percentage van 2%. De mogelijkheden van integratie van KMar zijn niet expliciet onderdeel geweest van de scope van dit onderzoek en dit vraagt dan ook om nadere
uitwerking. In de financiële werkgroep is door de KMar gesteld dat een percentage van 1% meer aannemelijk is. Daarom zal in het transitie traject op basis van onderzoek
en de feitelijke situatie het daadwerkelijke percentage (tussen 1 en 2 %) worden vastgesteld.
4
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77. Ter invulling van het aandeel van de departementen wordt de bijdrage van de ministeries van
VWS en van Defensie zo snel mogelijk na ondertekening van het transitieakkoord overgeboekt
naar de begroting van VenJ.
78. De invulling van de taakstelling door de veiligheidsregio’s wordt onderdeel van de wijze van
overdracht van middelen (zie bepaling 73).
79. Er is (financiële) diversiteit tussen de huidige meldkamers.
80. In de transitie naar de toekomstige meldkamerlocaties wordt per huidige meldkamer op basis van
de afspraken in dit transitieakkoord, het in bepaling 37 genoemde landelijk kader en de in
bepaling 41 genoemde nulmeting een financieel overdrachtdocument opgesteld met daarop een
advies van de hierna genoemde ‘due diligence’ commissie.
81. Deze regionale financiële overdracht documenten moeten leiden tot een finale overeenkomst per
samengevoegde meldkamer tussen de voorzitters van de betreffende veiligheidsregio’s, de
korpschef van de politie, de besturen van de betreffende RAV’s, de kwartiermaker LMO en waar
van toepassing de korpsbeheerder van de KMar. Na deze finale overeenkomst kan de feitelijke
overdacht van de betreffende nieuwe meldkamer naar de LMO plaatsvinden.
82. Er wordt een ‘due diligence’ commissie ingesteld door de minister van VenJ in overeenstemming
met de ministers van VWS en van Defensie en een afvaardiging van de voorzitters van de
veiligheidsregio’s, verenigd in het VB.
83. De commissie zal in ieder geval bestaan uit een onafhankelijk voorzitter en 2 personen met ruime
kennis en ervaring op het gebied van overheidsfinanciën.
84. De commissie heeft tot taak er op toe te zien dat de financiële transitie naar tien
meldkamerlocaties op een gepaste en zorgvuldige wijze verloopt binnen het kader zoals bedoeld
in bepaling 37.
85. De commissie brengt hiertoe adviezen uit over het verrekenen en vergoeden van transitiekosten
en de financiële overdracht die hoort bij de overdracht van taken.
86. De commissie hanteert voor het verrekenen en vergoeden van achterblijvende kosten en
personeelskosten de uitgangspunten dat deze: onvermijdbaar, onverwijtbaar, proportioneel zijn
en dat deze een causaal verband hebben met de transitie naar tien meldkamerlocaties.
87. De commissie zal adviseren op basis van ‘redelijkheid en billijkheid’ waarbij in acht wordt
genomen wat voor het verrekenen en vergoeden van (achterblijvende) kosten ‘bestuurlijk’
gebruikelijk is.
88. ‘De commissie toetst voor de financiële overdracht of een meldkamer financieel ‘op niveau’ is en
geeft een advies over de financiële implicaties van eventueel aantoonbaar achterstallig
onderhoud of investeringen die zijn gedaan in het kader van bijvoorbeeld samenvoeging.
89. De commissie kijkt voor de toets uit bepaling 86 naar de volgende aspecten:
– De bezetting op de meldkamer
– Het opschalingspotentieel
– De ICT systemen
- De structurele financiering in combinatie met vastgestelde meerjarige planvorming voor de
meldkamer

Dit is reeds gebeurd

Voor de overdracht wordt een keuze voorgelegd aan
het Veiligheidsberaad of dit op basis van het budget
van de nulmeting (2013) of op basis van de werkelijke
kosten (2020).
De werkwijze wordt aangepast in het licht van de
beslisnotitie.

Zie 80.

Dit is gebeurd.

Dit is gebeurd.
De rol verandert. De overdracht vindt pas later plaats.

Zie 84.
Zie 84.

Zie 84.

Zie 84.

Zie 84.
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90. Personele kosten kunnen worden voorkomen door een goede sturing op de herplaatsing van
personeel en blijven dus voor rekening van de huidige werkgever.
91. Het deel van de personeelskosten van de veiligheidsregio’s dat ondanks een goede sturing op
herplaatsing conform bepaling 58 en 90, getoetst door de ‘due diligence’ commissie conform
bepaling 86, wordt gedragen door het ministerie van VenJ.
92. Kosten worden zoveel mogelijk voorkomen door hergebruik van de achterblijvende
meldkamerlocaties.
93. Binnen elke regio worden de achterblijvende kosten materiële kosten (zoals een vervroegde
afschrijving van de huisvesting, ICT, afkoop van een huurcontract) verdeeld onder de betrokken
partijen binnen de meldkamer volgens de in bepaling 69 genoemde verdeelsleutel.
94. Het deel van de achterblijvende materiële kosten van de veiligheidsregio’s wordt gedragen door
het ministerie van VenJ.
95. De projectkosten bedragen naar verwachting € 12,5 miljoen.
96. Het ministerie van VenJ draagt 50% van deze projectkosten.
97. De overige 50% van deze projectkosten wordt verdeeld conform de in bepaling 69 genoemde
verdeelsleutel.
98. Het aandeel van de Veiligheidsregio’s in deze projectkosten wordt gedragen door het ministerie
van Veiligheid en Justitie.
99. Betrokken partijen zijn bereid om naar draagkracht te participeren in de projectorganisatie en
hier door middel van de inzet van menskracht en expertise aan bij te dragen.
100. De partijen kunnen in afstemming met de kwartiermaker LMO ervoor kiezen in hun deel van de
geschatte projectkosten van € 12,5 miljoen – voor zover mogelijk - te voorzien door het ter
beschikking stellen van menskracht en expertise aan de KLMO.
101. In een aantal veiligheidsregio’s waar in de toekomst geen meldkamer meer aanwezig is, zal nog
wel behoefte zijn aan opschalingsruimtes (zoals de regionale coördinatiecentra).
102. Voor de opschalingsruimtes zelf is voor de veiligheidsregio’s al structurele financiering
beschikbaar vanuit de BDUR.
103. Het ministerie van VenJ draagt zorg voor de verbindingen naar deze opschalingsruimtes in
regio’s die in de toekomst geen meldkamer hebben, waar wel behoefte aan opschalingruimte is
en waar nu nog niet in is voorzien.
104. Dit geldt voor maximaal 1 locatie per regio zonder eigen meldkamer.
105. Eventuele transitiekosten gemoeid met achterblijvende opschalingsruimtes vormen een
onderdeel van het in bepaling 80 genoemde financiële overdrachtdocument.
106. Na tekening van dit transitieakkoord leggen de bestuurlijk verantwoordelijken voor de huidige
meldkamers en van de disciplines alle plannen voor wijziging van werkwijzen en voor
investeringen in de meldkamer ter goedkeuring voor aan de kwartiermaker LMO, tot deze is
aangesteld worden ze voorgelegd aan het ministerie van VenJ.
107. Er worden geen investeringen aangegaan waarvan de bedragen niet in de begrotingen van
2013 zijn opgenomen (van de bij de LMO betrokken partijen), anders dan voorgelegd aan en
goedgekeurd door de kwartiermaker LMO, tot deze is aangesteld worden ze voorgelegd aan het
ministerie van VenJ.

Het overdrachtdocument komt pas later,
Het is gewenst, juist vanwege de wens tot
convergentie, dat er een toets plaatsvindt.

Het is gewenst, juist vanwege de wens tot
convergentie, dat er een toets plaatsvindt.
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108. De kwartiermaker LMO draagt zorg voor de investeringen in de nieuwe meldkamerlocaties, op
basis van een structurele dekking uit de huidige middelen voor de meldkamer.
109. Er vindt in de eerste vijf jaar een jaarlijkse evaluatie plaats over de kosten en de daadwerkelijk
gerealiseerde besparingen.
110. Deze evaluatie wordt besproken in het in bepaling 35 genoemde overleg over de voortgang van
de transitie. Daarnaast verschaft de kwartiermaker LMO in het in bepaling 35 genoemde overleg
periodiek inzicht in de voortgang van de realisatie van de taakstelling.
111. De totale transitiekosten mogen de raming van totaal € 90 miljoen niet overstijgen.
112. De kwartiermaker draagt zorg voor de realisatie van de besparingen, met uitzondering van het
deel van de besparingen dat moet worden gerealiseerd binnen de monodisciplinaire processen
die geen onderdeel gaan uitmaken van de LMO.
Locatiekeuze
113.
De minister van VenJ heeft het voornemen de meldkamers te plaatsen in:
Noord-Nederland:
Drachten
Oost-Nederland:
Apeldoorn
Midden-Nederland:
Soest
(incl. landelijke functionaliteit)
Noord-Holland:
Haarlem
Amsterdam:
Amsterdam
Den Haag:
Den Haag
Rotterdam:
Rotterdam
Zeeland-West-Brabant:
Bergen op Zoom
Oost-Brabant:
Den Bosch
Limburg:
Maastricht
Afspraken over het Nationaal meldkamersysteem (NMS)
Om de gestelde doelen te bereiken en de nieuwe werkwijze van de meldkamers in te voeren is een
nieuw systeem nodig voor de multidisciplinaire informatievoorziening.
114. Een multidisciplinaire stuurgroep o.l.v. het VB bereidt momenteel de aanbesteding van een
nationaal meldkamersysteem (NMS) voor
115. De kwartiermaker LMO wordt bij de voorbereiding betrokken zodra deze is aangewezen.
116. De kwartiermaker LMO voert de aanbesteding uit op basis van nader over een te komen
financiële afspraken.
Dit transitieakkoord treedt in werking na tekening door ondergenoemden en de aanstelling van de
kwartiermaker LMO met uitzondering van de bepalingen 106 en 107 die in werking treden na
ondertekening.
Taken en rollen binnen het meldkamerdomein, zowel landelijk als per meldkamerlocatie

De heroriëntatie gaat van een ander scenario uit.
De relevantie is minder gelet op de mogelijk op korte
termijn te realiseren besparingen.
De relevantie is minder gelet op de mogelijk op korte
termijn te realiseren besparingen.
Dit is gelet op het voorgenomen traject mogelijk niet
vol te houden.
De heroriëntatie gaat van een ander scenario uit.

Dit is uitgevoerd.
Dit is uitgevoerd.
Dit moet gebeuren.
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A.3

1. Samenvatting voorstel
Reactie op het rapport “Meer aandacht nodig voor veiligheid en gezondheid bij publieksevenementen”
van de Inspectie Veiligheid en Justitie en de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Aandachtspunten
en aanbevelingen uit het rapport zijn vertaald naar de situatie binnen VRHM.

2. Algemeen
Onderwerp:

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

Reactie rapport "Meer
aandacht nodig voor
veiligheid en gezondheid bij
publieksevenementen"
Algemeen Bestuur

Opgesteld door:

VRHM
Evenementencoördinator
Ingrid Nieuwenhuis

Datum:

30 juni 2016

A.3

Bijlage(n):

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

Status:

Informatief

Datum:

-

3. Toelichting
De gemeenten en hulpdiensten in Hollands Midden hebben de afgelopen jaren stevig geïnvesteerd in
vergroting van de publieksveiligheid bij evenementen. In dat kader is het regionale kader
evenementenveiligheid door alle gemeenten vastgesteld als uniforme werkwijze bij risicovolle
evenementen en is de advisering van de hulpdiensten beter op elkaar afgestemd waarbij de
aanstelling van een regionale evenementen coördinator een belangrijke stimulans is gebleken.
Om beter inzicht te krijgen in wat er op het evenementengebied zoal speelt in onze regio is er een
regionale evenementenkalender opgesteld. Met behulp van deze kalender, die jaarlijks wordt
geactualiseerd, wordt eventuele samenloop van de diverse (risicovolle) evenementen goed en tijdig in
beeld gebracht en kunnen de hulpdiensten hun inzetten beter plannen.
Rond en voor de gemeentelijke vergunningverleners en de adviseurs van de hulpdiensten is een
netwerkorganisatie gebouwd, die regelmatig bij elkaar komt en waar van elkaar wordt geleerd.
Daarnaast worden specifiek voor deze doelgroep door de veiligheidsregio diverse modulaire
opleidingen georganiseerd, waar kennis wordt opgedaan van nieuwe inzichten en hulpmiddelen.
Tijdens jaarlijkse contactdagen wordt aan de hand van evaluaties van incidenten uit andere regio’s
gekeken hoe incidenten kunnen worden voorkomen.
Twee jaar geleden is de implementatie van het regionale kader evenementenveiligheid door de
gemeenten en hulpdiensten geëvalueerd en is kritisch gekeken waar afspraken moeten bijgesteld of
waar verbeterpunten kunnen worden gevonden. Daar is een bestuurlijk vastgesteld
verbeterprogramma voor opgesteld, dat momenteel wordt uitgevoerd door een multidisciplinair
samengestelde regionale werkgroep evenementenveiligheid.
Samenvattend kan worden gesteld dat het beleid op het gebied van evenementenveiligheid in
Hollands Midden wordt gekenmerkt door uniforme werkwijzen met ruimte voor lokaal maatwerk.

Nog niet iedere veiligheidsregio in Nederland gaat op de geschetste werkwijze om met
evenementenveiligheid.
Mede gelet op een aantal (ernstige) incidenten met en bij diverse publieksevenementen in het land is
medio maart 2016 het rapport “Meer aandacht nodig voor veiligheid en gezondheid bij
publieksevenementen” van de Inspectie Veiligheid en Justitie en de Inspectie voor de
Gezondheidszorg gepubliceerd. In dit inspectierapport worden aandachtspunten genoemd die in een
enkel geval ook bij onze evaluatie van het regionale ‘Kader evenementenveiligheid VRHM’ naar
voren zijn gekomen. Het inspectierapport is grotendeels herkenbaar en op een aantal punten een
bevestiging van onze eigen evaluatie. Aangezien het inspectierapport en onze evaluatie elkaar deels
overlappen worden de aanbevelingen uit het rapport voor een groot deel al meegenomen bij het
inmiddels in uitvoering zijnde verbeterprogramma. Ter informatie is de bijlage “stand van zaken
evaluatie kader evenementenveiligheid” toegevoegd. Hierin is terug te vinden aan welke thema’s
gewerkt wordt en wat hiervan de status is. Wij zoomen in deze informatienotitie in op de conclusies
en hoofdlijnen van het inspectierapport en maken per conclusie een koppeling naar de situatie in
onze veiligheidsregio. Hierbij benadrukken wij dat de veiligheidsregio Hollands Midden
evenementenveiligheid als een gezamenlijke verantwoordelijkheid ziet. Het is daarbij belangrijk om
de dialoog aan te blijven gaan en te kijken waar we met elkaar (gemeente, veiligheidsregio en
hulpverleningsdiensten) verbeteringen kunnen aanbrengen.
Ter informatie zijn onderstaand de belangrijkste conclusies uit het inspectierapport geciteerd en
afgezet tegen de situatie in Hollands Midden.
Conclusies uit het rapport
1. Door het ontbreken van concrete doelstellingen geeft het beleid van gemeenten
onvoldoende houvast voor het toetsen van aanvragen om evenementenvergunningen
en van voorgestelde veiligheids- en gezondheidsmaatregelen.
Meerjarige vergunningen beleid
Een beperkt aantal gemeenten binnen onze veiligheidsregio, zoals bijvoorbeeld de gemeente
Nieuwkoop en Teylingen, heeft in hun beleid de mogelijkheid opgenomen om een
evenementenvergunning voor meerdere jaren te verlenen. De meeste gemeenten kiezen vanwege de
mogelijke risico’s bewust niet voor meerjarige vergunningen.
Zoals aangegeven in de beslisnotitie ‘totstandkoming regionale evenementenplanningskalender’,
neemt het aantal meerjarige vergunningen binnen onze veiligheidsregio toe. Mogelijk risico bij het
verlenen van meerjarige vergunningen is dat bij een nieuwe editie niet opnieuw de risico’s voor de
veiligheid en gezondheid worden afgewogen. Ook ervaringen die eerder zijn opgedaan kunnen niet
worden meegenomen.
VRHM heeft gemeenten daarom het dringende advies gegeven om bij meerjarige vergunningen
jaarlijks, kritisch bij organisatoren na te gaan of er sprake is van gewijzigde omstandigheden. Dit
advies is door het Dagelijks Bestuur overgenomen.
Gemeentelijk Evenementenbeleid
Binnen de VRHM beschikt nog niet iedere gemeente over een (up to date) gemeentelijk
evenementenbeleid. VRHM adviseert gemeenten evenementenbeleid op te stellen en hierbij
aandacht te besteden aan het formuleren van concrete veiligheid- en gezondheidsdoelstellingen.
Door het formuleren van concrete doelstellingen krijgt bovendien de adviesaanvraag richting de
hulpverleningsdiensten meer focus en sturing.
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Kader evenementenveiligheid
Het Kader evenementenveiligheid Veiligheidsregio Hollands Midden is op 8 november 2012
vastgesteld en geïmplementeerd. Hiermee liggen afspraken rondom taken en verantwoordelijkheden
bij evenementenveiligheid binnen onze regio vast. Dit geeft gemeenten de nodige houvast. Ook in de
evaluatie van het kader wordt geconcludeerd dat het kader een zichtbare bijdrage heeft geleverd aan
het uniformeren van werkprocessen, normen en uitgangspunten bij evenementenveiligheid.
Duidelijkheid over de verantwoordelijkheid en de rol van de organisator, voor, tijdens en na het
evenement
Uit de ingediende veiligheidsplannen komt regelmatig naar voren dat er inderdaad onduidelijkheid is
over de rol van de organisator. Iedere gemeente heeft voordat de evenementenaanvraag officieel
wordt ingediend, een overleg met de organisator. Dit zou ons inziens een goed moment zijn om
expliciet de taken en verantwoordelijkheden met de organisator te bespreken. Tijdens het vooroverleg
waarbij ook de input van de hulpdiensten wordt meegenomen, kan het onderwerp nogmaals ter
sprake worden gebracht.
2. Het proces van de behandeling van aanvragen om een evenementenvergunning bevat
teveel onvolkomenheden en vrijheden. Daardoor is niet gewaarborgd dat de risico’s
voor veiligheid en gezondheid bij evenementen voldoende aandacht krijgen.
Aanvraagformulier en veiligheidsplan
Het huidige VRHM format van het aanvraagformulier en veiligheidsplan is naar de mening van de
hulpverleningsdiensten compleet. Door dit format als uitgangspunt te gebruiken, worden alle
aspecten van veiligheid en gezondheid uitgevraagd.
De organisator blijkt in de praktijk veel moeite te hebben met het opstellen van het veiligheidsplan. De
regionale werkgroep evenementenveiligheid werkt op dit moment aan een aangepast format. Door
het toevoegen van extra hulpvragen krijgt de organisator meer handvatten bij het opstellen van het
veiligheidsplan. Tijdens de geplande leergang evenementenveiligheid zal er bovendien aandacht
besteed worden aan het belang van een goede multidisciplinaire risicoanalyse waarbij alle
risicofactoren worden meegenomen.
Normhantering GHOR bij advisering
In de landelijke handreiking wordt aangegeven dat de GHOR pas adviseert indien er bij een
evenement meer dan 5.000 gelijktijdig aanwezige bezoekers/deelnemers aanwezig zijn of wanneer er
bijzondere omstandigheden zijn. Deze norm wordt binnen Hollands Midden in de praktijk niet
gehanteerd. Gemeenten en GHOR Hollands Midden hebben, conform het kader, afgesproken dat
gemeenten de risicoscan invullen. Bij een A-evenement zonder bijzondere omstandigheden, gebruikt
de gemeente het standaard GHOR-advies. In alle andere gevallen wordt de GHOR om een maatwerk
advies gevraagd. In het Beleidsplan Advisering vergunningverlening publieksevenementen GHOR
Hollands Midden, staat nog de norm uit de landelijke handreiking beschreven. Dit beleidsplan wordt in
2016 geactualiseerd. De in de landelijke handreiking aangegeven norm komt dan officieel te
vervallen, zodat de door de inspectie gewenste situatie ook in formele zin is bereikt.
Regionale evenementenplanningskalender
De regionale evenementenplanningskalender is dit jaar voor de tweede keer opgesteld en afgelopen
februari door het Dagelijks Bestuur vastgesteld. Belangrijk aandachtspunt hierbij is de eenduidige
classificatie van de evenementen en het kiezen van de behandelaanpak 1. Ook binnen onze
1

Reguliere aanpak of risico-aanpak
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veiligheidsregio wordt de kalender door gemeenten vooral als instrument voor de
hulpverleningsdiensten gezien. De Veiligheidsregio zou graag zien dat gemeenten ook hier hun
regierol oppakken. Gemeenten kunnen aan de hand van de regionale kalender aan de voorkant
beoordelen of het geplande evenement een eventuele samenloop kent en hier passende
maatregelen op treffen.
Binnen VRHM is er sprake van een beperkte groei van het aantal B- en C-evenementen. Bij de
totstandkoming van de regionale evenementenplanningskalender 2016 is er door de
hulpverleningsdiensten op basis van de door de gemeente aangeleverde informatie gekeken of
samenloop tot problemen in capaciteiten (mensen en middelen) zou leiden. Dit is op basis van de
huidige opgaven niet het geval.
3. Gemeenten betrekken de hulpverleningsdiensten en/of de veiligheidsregio
onvoldoende bij het proces van de behandeling van vergunningsaanvragen.
In het Kader evenementenveiligheid VRHM is het proces rondom evenementenadvisering uitgewerkt.
Er staat duidelijk omschreven wanneer de hulpverleningsdiensten betrokken moeten worden in het
proces. Hulpverleningsdiensten werken binnen de veiligheidsregio nauw met elkaar samen. Het
bestaansrecht van de regionale evenementencoördinator is hier een voorbeeld van.
Veel gemeenten zoals bijvoorbeeld Alphen aan den Rijn en Gouda organiseren een maandelijks
evenementenoverleg. Bij dit overleg sluiten (lokale) adviseurs van politie, brandweer en GHOR aan.
De ‘lijntjes’ tussen gemeenten en de hulpverleningsdiensten zijn dan ook in onze regio kort te
noemen.
Advisering
Afgelopen januari is het regionale evenementencoördinatiepunt opengesteld. De classificatie en de
gekozen behandelaanpak (risico-aanpak) bepaalt of het adviestraject via de veiligheidsregio verloopt.
Deze processtap wordt door gemeenten sinds de opening van het coördinatiepunt bewuster gemaakt.
Dit is ons inziens een positieve ontwikkeling omdat nu in een vroegtijdig stadium voor de meest
passende voorbereiding kan worden gekozen. Het is aan VRHM om met het advies haar
toegevoegde waarde te laten zien bij de borging van de risico-aanpak evenementen. De
hulpverleningsdiensten adviseren bij reguliere aanpak evenementen rechtstreeks aan de gemeente.
Er zijn op dit moment 23 evenementenaanvragen via het regionale evenementencoördinatiepunt
geadviseerd. Gevraagd wordt of gemeenten een afschrift van de verleende vergunning willen
toesturen en gemotiveerd willen aangeven wanneer er van de adviezen wordt afgeweken.
Bij de 23 afgegeven VRHM adviezen is tot nu toe twee keer terug gekoppeld dat de adviezen niet
volledig zijn opgenomen in de vergunningsvoorwaarden. Het betrof hier extra maatregelen met
betrekking tot bereikbaarheid zoals het aanbrengen van een extra in- en uitrit en het dichthouden van
een parkeergarage rondom een evenemententerrein. Gemeenten hebben aan de regionale
evenementencoördinator aangegeven waarom de adviezen niet in zijn geheel zijn overgenomen.
4. Er is onvoldoende afstemming en uitwisseling van kennis tussen de afdelingen
vergunningverlening en toezicht en handhaving
VRHM heeft hierbij geen rol. Wel kan deze notitie als algemeen advies aan de gemeenten worden
meegegeven.

4
Agendapunt A.3 AB VRHM 30 juni 2016

5. De opzet, de uitkomsten en het gebruik van evaluaties bij gemeenten hebben
nauwelijks een toegevoegde waarde in het reduceren van de risico’s voor veiligheid en
gezondheid bij publieksevenementen.
Dit punt is ook bij de evaluatie van het kader benoemd. De cyclische werking van het evaluatieproces
bij evenementen kan ook binnen VRHM beter. Grote evenementen worden in het algemeen beter
geëvalueerd dan kleinere evenementen. Ervaring binnen een gemeente met grote evenementen
maakt hier het kwaliteitsverschil. Denk bijvoorbeeld aan de positieve ontwikkeling bij de 3 oktober
viering in Leiden of het Bloemencorso.
6. Op basis van het onderzoek stellen de Inspecties vast dat veel gemeenten bij
publieksevenementen nog steeds te weinig oog hebben voor de veiligheids- en
gezondheidsrisico’s. Gemeenten moeten hier meer aandacht aan besteden om te
voorkomen dat burgers onnodig risico lopen.
Onze conclusie naar aanleiding van het rapport is dat wij binnen VRHM op het gebied van
evenementenveiligheid op de goede weg zijn. Maar ook binnen onze regio kunnen op bepaalde
thema’s de puntjes op de i gezet worden. Het is belangrijk dat gemeenten meer aan de “voorkant”
van het proces gaan komen en beter gaan sturen op het tijdig, compleet en kwalitatief goed
aanleveren van evenementenaanvragen. Bewustwording en kennisvergroting bij
vergunningverleners spelen daarbij een rol. Voor de zomer wordt er vanuit VRHM gestart met een
multidisciplinaire leergang evenementenveiligheid voor gemeentelijke vergunningverleners en
adviseurs van GHOR, brandweer en politie. Dit is een verdieping op de eerdere training die in 2013
bij de uitrol van het kader aan gemeenten is gegeven. Tijdens de leergang wordt specifiek aandacht
besteed aan de hier gemaakte opmerkingen.
Met de opening van het regionale evenementencoördinatiepunt is in de werking van het kader weer
een stap gezet. Aan het eind van 2016 wordt de werking van het evenementencoördinatiepunt
geëvalueerd.
Aanbevelingen vanuit inspecties aan gemeenten
In het inspectierapport worden de volgende aanbevelingen aan de gemeenten gedaan.
1. Stel voor publieksevenementen beleid vast waarin:
a. concrete doelstellingen voor de veiligheid en de gezondheid zijn beschreven;
b. de afwegingen op het punt van de beperking van risico’s voor veiligheid en gezondheid
inzichtelijk zijn gemaakt;
c. de rol en de verantwoordelijkheid van de organisator zijn omschreven.
2. Scherp instrumenten en afspraken aan zodat deze leiden tot zorgvuldige en transparante
afwegingen op het punt van veiligheid en gezondheid bij de beoordeling van aanvragen om
een vergunning voor een publieksevenement.
3. Betrek bij de vergunningsprocedure nadrukkelijk het advies van de hulpverleningsinstanties
en/of veiligheidsregio.
4. Zorg voor een goede afstemming tussen de gemeentelijke processen toezicht en handhaving
enerzijds en vergunningverlening anderzijds, en borg daarbij de wederzijdse uitwisseling van
kennis en ervaringen.
5. Zorg voor kwalitatief goede evaluaties van evenementen en voor het breed delen van de
uitkomsten.
Daar waar mogelijk adviseert VRHM de gemeenten graag bij het opvolgen van bovengenoemde
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aanbevelingen. Het is aan de gemeente zelf om voorstellen tot verbetering door te voeren. Vanuit de
regionale werkgroep evenementenveiligheid wordt er bijvoorbeeld gewerkt aan verbeterde formats
voor de risicoscan, veiligheidsplan en Integraal Operationeel Plan.
Tevens wordt er een nieuwe, gebruiksvriendelijke risicoanalyse tool (RISKOM) geïntroduceerd.
Met de geplande multidisciplinaire leergang verwachten wij niet alleen kennis over te kunnen dragen
maar de kolommen ook een blik in elkaars werkveld te geven. Dit draagt bij aan een nog betere
onderlinge samenwerking.
Aanbevelingen vanuit inspecties aan veiligheidsregio’s
1. Draag standaard zorg voor een geïntegreerd advies vanuit de drie hulpverleningsdiensten
aan de gemeenten.
Zoals hierboven aangegeven worden sinds afgelopen januari risico-aanpak evenementen integraal2
geadviseerd. De adviezen worden door de hulpverleningsdiensten onderling afgestemd en naar de
regionale evenementencoördinator gestuurd. Deze bundelt de adviezen en controleert de adviezen
op eventuele tegenstrijdigheden. Vervolgens stuurt de coördinator het advies naar de gemeente. Het
“integrale” advies is als product in ontwikkeling. Het advies moet beter gaan aansluiten bij de wensen
van gemeenten en meer risicogericht worden.
2. Zorg, samen met de gemeenten, steeds voor een volledig en actueel regionaal overzicht van
publieksevenementen.
De regionale evenementencoördinator is binnen VRHM verantwoordelijk voor het opstellen van de
regionale evenementenplanningskalender. Gemeenten ontvangen ieder kwartaal een update en
geven aanpassingen tussentijds door.
3. Heroverweeg de wenselijkheid van de bestaande GHOR-norm voor adviesaanvragen.
Zoals hierboven aangegeven werkt de GHOR in de praktijk niet met de normen uit de landelijke
handreiking. Het Beleidsplan Advisering vergunningverlening publiekevenementen GHOR Hollands
Midden wordt in 2016 geactualiseerd waarbij de normstelling ook officieel vervalt.

4. Implementatie en communicatie
Zoals aangegeven worden in het inspectierapport punten genoemd die ook bij de evaluatie van het
Kader evenementenveiligheid VRHM naar voren zijn gekomen. De regionale multidisciplinaire
werkgroep evenementenveiligheid werkt op dit moment meerdere thema’s verder uit.

5. Bijlagen
-

Samenvatting rapport “Meer aandacht nodig voor veiligheid en gezondheid bij
publieksevenementen.
Stand van zaken evaluatie kader evenementenveiligheid door regionale werkgroep
evenementenveiligheid.

Het gehele rapport is te downloaden op:
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2016/03/17/rapport-meer-aandacht-nodig-voorveiligheid-en-gezondheid-bij-publieksevenementen

2

Het Kader evenementenveiligheid spreekt van integraal advies. Het integrale VRHM advies staat
voor een afgestemd en gebundeld advies. Aangezien de politie geen onderdeel uitmaakt van de
juridische entiteit van de Veiligheidsregio, adviseert de politie altijd met een eigen getekend advies.
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Stand van zaken evaluatie Kader Evenementenveiligheid 2016
Regionale werkgroep Evenementenveiligheid en MDOP
Onderwerp
Integraal Operationeel
Plan (IOP)

Omschrijving
Aandachtspunten vanuit evaluatie:
- Gemeenten vinden huidig format te groot en
te weinig handzaam;
- Meerwaarde van IOP wordt niet altijd door
gemeente gezien;
- Maken van IOP kost gemeente (veel) tijd.
Het IOP geeft aan welke extra maatregelen de
gemeenten en hulpdiensten nemen om restrisico’s
van een evenement te beperken.
De gemeente neemt het initiatief tot het schrijven
van het IOP, de hulpverleningsdiensten geven
hiervoor input.
Zie ook bijlage 6 Kader evenementenveiligheid
VRHM, format IOP.

Trekkers
Martin Braam (Leiden)
Marco van Moolenbroek
(Gouda)
Afvaardiging gemeente
Alphen (via Therese
Jacobs)
Afvaardiging MDOP
(Tagore Oosting)

Status
In gemeente Leiden wordt gewerkt met een “ IOP kaart”.
Tijdens de thema bijeenkomst in februari hebben Aina
Toppenberg en Martin Braam van de gemeente Leiden
deze kaart nader toegelicht.
Naast de IOP kaart is er een burgemeestersvoorstel,
waarin het IOP nader wordt toegelicht en aan het bestuur
gevraagd wordt het IOP vast te stellen.
Tagore Oosting (MDOP) geeft aan dat de Leidse IOP
kaart door de hulpdiensten op straat als zeer waardevol
wordt ervaren (overzichtelijk, handzaam).
Peter Kroep (Politie) geeft aan een verwijzing naar de
beleids- en tolerantiegrenzen te missen.
IOP wordt in Leiden mede-ondertekent door
hulpverleningsdiensten (burgemeester ziet het als
integraal besluit).
Conclusie:
- IOP kaart Leiden is een overzichtelijk en
handzaam document
- Besloten wordt deze kaart nader uit te werken en
te streven naar een uniform regionaal format.
Vervolg:
- Trekkers (zoals genoemd in kolom hiernaast)
werken IOP kaart nader uit tot regionaal format.
- Voorstel wordt aan regionale werkgroep
voorgelegd.
Aangepast format voorleggen aan bestuur.
23-05-2016: presentatie concept en verdere Plan van
aanpak
1
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Risicoanalyse

De risicoanalyse is niet genoemd in de evaluatie
van het kader evenementenveiligheid. De
hulpverleningsdiensten hebben dit onderwerp toch
op de agenda gezet omdat dit onderdeel nu vaak bij
de voorbereidingen niet of onvolledig wordt
uitgewerkt. Het is echter heel belangrijk dat deze
basis stap goed wordt gedaan.
De huidige risico analyse tool (Excel) komt voort uit
de HEV (landelijke handreiking). Deze tool is
minder toegankelijk en voor alle betrokkenen lastig
zonder hulp in te vullen.

Peter Kroep (Politie)
Ingrid Nieuwenhuis
(VRHM)

Syan Schaap (Event Safety Institute) geeft toelichting over
het door ESI ontwikkelde RISKOM tool.
Syan geeft plaats van de risicoanalyse in totale proces
aan en legt verband met risicoscan.
Stappen:
- Vaststellen publieksprofiel, activiteiten, ruimtelijk
profiel (risicoscan);
- Inventarisatie (Safety, Security, Health,
Management);
- Risicoweging;
- Scenario’s uitwerken.
Suggesties ESI:
- Pilots bij evenementen in 2016;
- Workshop met gemeente en adviesdiensten;
- Nadere training in gebruik tool.
Kanttekeningen /ervaringen tool:
 In RISKOM wordt alleen fysieke impact
meegenomen.
 Je moet goed regie houden tijdens bijeenkomst
(er is veel interactie), aangeraden wordt eerst met
gemeenten en hulpverleningsdiensten RISKOM te
oefenen.
Vervolg:
- Pilot met gemeenten waaronder Gouda met case
Kaarsjesavond. (afgestemd, datum nog plannen).
- Verdere bewustwordingsproces ontwikkelen
tijdens leergang evenementenveiligheid(leergang
gepland).
- RISKOM aanpassen eisen VRHM (17 mei).
- Budget vrijmaken voor pilot (via risicobeheersing)
- Tijdsplanning maken.
23-05-2016: presenteren plan van aanpak.
2
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Risicoscan

Aandachtspunten vanuit evaluatie:
- Kennis en ervaring bepalen hoe scan wordt
ingevuld;
- Toelichting bij bepaalde vragen
onvoldoende duidelijk;
- Discussie B-evenement.

Josine Vos (Brandweer)
Ingrid Nieuwenhuis
(VRHM)

Via stellingen is er discussie rondom risicoscan gevoerd.
Geen opmerkingen over weging, ook inhoud scan is goed.
Toelichting kan bij sommige vragen beter. Uit de scan
volgt bij B-evenementen een keuze voor aanpak (risico of
regulier). Discussie of bij invullen al gelijk een keuze moet
worden aangegeven. Wordt toch als aparte processtap
gezien. Wel ook hier meer toelichting toevoegen.
Conclusie:
- Risicoscan meenemen in leergang (handvatten
bieden bij invullen/beoordelen van vragen en
plaats van scan in proces toelichten;
- Toelichting daar waar nodig aanpassen.
Vervolg:
- Risicoscan wordt meegenomen in leergang.
- Josine en Ingrid passen toelichting risicoscan format
aan.
23-05-2016: presentatie concept format risicoscan.

Veiligheidsplan (VP)

Aandachtspunten vanuit evaluatie:
- Toelichting op format is niet duidelijk;
- Format is niet gebruikersvriendelijk;
- Grote kwaliteitsverschillen tussen
organisatoren geven ook kwaliteitsverschil in
product VP.

Marco van Moolenbroek
(Gouda)
Therese Jacobs (Alphen
aan de Rijn)
Claire Verhaar (GHOR)

Trekkers hebben aantal voorbeelden VP uit andere regio’s
en gemeenten verzameld en bekeken.
We zijn het met elkaar eens dat Veiligheidsplan geen
invuloefening moet zijn maar dat de organisator zelf moet
(blijven) nadenken. Via het VP maakt de organisator
inzichtelijk welke risico’s het evenement met zich
meebrengt en welke maatregelen de organisator zelf daar
op treft.
Conclusie:
- Organisator moet (door gemeente) bewust
gemaakt worden van doelstelling VP.
- Vanuit VR meer structuur bieden door huidige
format aan te vullen met extra hulpvragen.
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Vervolg:
- Veiligheidsplan wordt door middel van extra
hulpvragen aangevuld.
23-05-2016: presentatie concept en verdere Plan van
aanpak.
Veiligheidsteam

Aandachtspunten vanuit evaluatie:
- Rol en functie veiligheidsteam is
onvoldoende duidelijk;
- Afbakening Veiligheidsteam en
opschalingsstructuur duidelijker maken;
- Overdracht voorbereiding naar uitvoering is
aandachtspunt.

Tagore Oosting (MDOP)
Josine Vos (Brandweer)
Martin Braam (Leiden)

Met elkaar gesproken over aandachtspunten uit evaluatie.
Wordt VT altijd ingezet bij risicoaanpak evenementen?
Nee, gemeente geeft aan of zij dit willen inzetten (is in
kader nu optioneel). De rol en functie van het VT moet
duidelijker in het kader beschreven worden.
Vervolg:
- Trekkers maken voorstel en leggen dit voor aan
regionale werkgroep.
23-05-2016: presentatie concept en verdere Plan van
aanpak.

Aanvraagformulier

Aandachtspunten vanuit evaluatie:
- Aanvraagformulier is niet digitaal;
- Gemeente vraagt bij organisatoren niet goed
door;
- Gemeenten maken eigen ‘gemeente’
aanvraagformulier (geen uniformiteit).

Regionale werkgroep
evenementenveiligheid

Format aanvraagformulier zoals aangegeven in kader is
volledig. Gemeente heeft soms behoefte aan extra
toelichting, welke verwijst naar eigen organisatie.
Tool Evenement Assistent kan gemeenten bij
digitalisering ondersteunen, Leiden start met pilot.
Verschillende ICT-eisen maakt digitalisering vanuit VRHM
lastig.
Conclusie:
- Format aanvraagformulier volstaat
- Gemeenten moeten meer sturen op tijdige en
kwalitatieve informatie vanuit organisatoren.
Vervolg
- Participeren in pilot Leiden en ervaringen tool
Evenement Assistent evalueren.
- Gemeente die aanvraagformulier op korte termijn
wil digitaliseren legt dit voor aan
hulpverleningsdiensten en leggen dit naast huidige
4
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Vooroverleg

Adviezen

Operationeel Verslag

Aandachtspunten vanuit evaluatie:
- Meeste gemeenten houden vooroverleg;
- Structurele agenda ontbreekt af en toe;
- Vooroverleg altijd bij risico-aanpak
evenementen volgens kader maar
gemeenten doen dit niet altijd.
Aandachtspunten vanuit evaluatie:
- Manier waarop gemeenten omgaan met
adviezen van hulpverleningsdiensten
verschilt;
- Sluit vraag gemeente aan bij advies
hulpverleningsdiensten?

Aandachtspunten vanuit evaluatie:
- Er wordt vaak geen expliciet operationeel
verslag gemaakt. Er wordt wel een evaluatie
gedaan, hiervan wordt wel verslag gemaakt;
- Cyclische werking evaluatie kan beter.

Regionale werkgroep
evenementenveiligheid

format.
Leergang evenementenveiligheid geeft handvatten
voor risicoanalyse en maakt koppeling naar
risicoscan en daarmee gegevens
aanvraagformulier.

Juni 2016: start leergang evenementenveiligheid.
December 2016: evaluatie tool Evenement Assistent
Leiden (nog afstemmen).
Bij risicoaanpak evenementen wordt conform kader altijd
vooroverleg gepland. Hier wordt ook door
hulpverleningsdiensten en regionale evenementencoördinator op gestuurd.
December 2016: evaluatie evenementencoördinatiepunt.

Regionale werkgroep
evenementenveiligheid

Regionale werkgroep
evenementenveiligheid

Vervolg:
- Multidisciplinaire leergang neemt module omgaan
met adviezen op. Hier ook ruimte voor discussie
over dit thema.
- Product “integraal” advies is ontwikkeling.
Juni 2016: start leergang evenementenveiligheid.
Q3: doorontwikkeling product integrale advies.
Nog nader te bespreken. Aandacht aan besteden tijdens
contactdag vergunningverleners.
Oktober 2016: regionale contactdag vergunningverleners
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A. 4

1. Samenvatting voorstel
Op 12 februari 2016 is in de VRHM een onverwachte systeemtest (Collisio) 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 de
rapportage ‘Staat van de rampenbestrijding’, daarnaast is een aantal aanbevelingen opgesteld. 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. De
aanbevelingen worden opgepakt door de Veiligheidsdirectie.

2. Algemeen
Onderwerp:

Bevindingen Systeemtest
Collisio

Opgesteld door:

Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:

Algemeen Bestuur

Datum:

VRHM
Veiligheidsbureau
B. Achten
30 juni 2016

A. 4

Bijlage(n):

1

Portefeuille:

J.W.E. Spies (DB)
H. Meijer (VD)
N.v.t.

Status:

Informatief

Datum:

N.v.t.

Vervolgtraject
besluitvorming:

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 14 april jl. de rapportage ‘Staat van de
rampenbestrijding systeemtest Collisio’ vastgesteld en besloten deze aan te bieden aan de Inspectie
Veiligheid en Justitie. 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.
Achtergrond organiseren systeemtest
Op vrijdag 12 februari 2016 is er binnen de VRHM een systeemtest Collisio 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’.
Doel op te leveren rapportages
Er zijn twee rapportages van de systeemtest Collisio opgeleverd; een ‘Toetsingskader Staat van de
rampenbestrijding’ en een overzicht met aanbevelingen.
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 een oordeel over
wordt gegeven.

De VRHM laat, aanvullend op het toetsingskader, een overzicht met aanbevelingen 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. De
meeste aanbevelingen worden gedekt door het reguliere Opleiden-, Trainen- & Oefenprogramma.
Een verbetering van een aantal activiteiten van de GMK en de Taakorganisatie Communicatie is
gewenst. De worden opgepakt door de Veiligheidsdirectie. De aanbevelingen zijn:
GMK
a. Instellen periodiek afstemmingsoverleg om alle sleutelfunctionarissen en centralisten te
informeren over het huidige totaalbeeld.
b. Benutten van het scherm/videowall in de meldkamer voor het tonen van het multidisciplinaire
totaalbeeld met informatie over het incident.
c. Opnemen van een Geografisch Informatie Systeem-bestand (GIS-bestand) in het
Waarschuwingsalarmeringssysteem (WAS-systeem) met daarop de locatie van de WASpalen in VRHM.
d. Borgen van de werking van het Geïntegreerde Meldkamer Systeem-klachtenmelding (GMSklachtenmelding).
e. Plaatsen van meer informatie onder het kopje ‘beeldvorming’ in het tabblad Meldkamer door
de Calamiteitencoördinator (CaCO) zodat relevante informatie gemakkelijker beschikbaar is.
f. Gelijkmaken van de alarmering voor alle disciplines.
Taakorganisatie Communicatie
g. Verbeter (de terugkoppeling over) de opkomst van de Taakorganisatie Communicatie.
Hieronder een korte toelichting per aanbeveling:
Ad a. De calamiteitencoördinator (CaCo) heeft doorlopend contact met sleutelfunctionarissen (zoals
de operationeel coördinator, de officier van dienst operationeel centrum en de coördinator meldkamer
ambulance) en met enkele centralisten. Doel hiervan is informatie te vragen/halen en brengen, het
opschalingsniveau te bewaken en prioriteiten stellen in de meldkamerbesluiten van de diensten. Door
periodiek een afstemmingsoverleg c.q. briefingsoment met sleutelfunctionarissen en centralisten te
beleggen kan snel en eenduidig informatie gedeeld worden. Dit draagt bij aan het delen van een
multidisciplinair totaalbeeld. Afgesproken is om dit op te nemen in de werkinstructie van de CaCo.
Ad b. Het scherm in de meldkamer toont op dit moment P2000-meldingen, monitor van
telefoonbezetting, nieuwspagina NOS en uitkijkbeeld van camera’s (onder andere stad en snelweg).
De GRIP-opschalingen worden niet centraal gemeld in de meldkamer. Deze staan wel in het
Geïntegreerde Meldkamer Systeem. Om ervoor te zorgen dat elke dienst van het juiste
opschalingsniveau op de hoogte is, kan het scherm/de videowall in de meldkamer gebruikt worden.
Het scherm/videowall biedt ook de mogelijkheid om alle sleutelfunctionarissen en centralisten op de
hoogte te brengen van het multidisciplinaire totaalbeeld en informatie over het incident te tonen.
Tijdens de systeemtest van de Veiligheidsregio Haaglanden (30 maart 2016) is een pilot geweest
waarbij het ‘multi-beeld’ op de videowall werd geprojecteerd. Dit is positief bevallen en wordt verder
ontwikkeld op de meldkamer.
Ad c. Het BT heeft opdracht gegeven om de WAS-palen te activeren. Gebleken is dat in het
Waarschuwingsalarmsysteem (WAS-systeem) geen Geografisch Informatie Systeem-bestand (GISbestand) is opgenomen met daarop de locatie van de WAS-palen in VRHM. Deze kaartlaag is wel
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beschikbaar voor de Veiligheidsregio Haaglanden. Er is opdracht gegeven aan het ‘beheer
meldkamerdomein’ om deze kaartlaag ook voor VRHM toe te voegen.
Ad d. De CaCo heeft vanaf 9.28 uur een aparte GMS-klachtenmelding gemaakt om de klachten te
registeren. Slechts enkele klachten komen in deze melding terecht. Om 11.14 uur verzoekt de
meetplanleider via de meldkamer brandweer om een klachtenplot in het LCMS. De meldkamer kan
deze plot niet leveren. Geborgd moet worden dat de Geïntegreerde Meldkamer Systeemklachtenmelding (GMS-klachtenmelding) goed werkt zodat alle klachten ook daadwerkelijk daarin
terecht komen. Een klachtenplot is voor een adequaat beeld van de effecten van een incident en voor
de meetplanorganisatie zeer waardevol. Dit is een punt van aandacht dat nader moet worden
uitgewerkt.
Ad e. Uit de systeemtest blijkt dat niet alle onderdelen van het eigen beeld gevuld zijn. Een
klachtenplot, de verkeerscirculaire, actuele informatie over de grootte van de uitstroming van de stof
en de voortschrijdende verspreiding van de dampwolk ontbreken. Het vullen van LCMS met
informatie is een uitdaging voor de CaCo. Hij heeft twee kerntaken: 1) eenhoofdige leiding meldkamer
en 2) het vullen van LCMS. In de praktijk blijkt dat er in het eerste half uur van een incident veel tijd
gaat zitten in het operationeel aansturen van de meldkamer. Dit gaat ten koste van het vullen van
LCMS. Na de systeemtest van de veiligheidsregio Haaglanden zijn er verkennende gesprekken
geweest met het Real Time Intelligence Center (RTIC) om deze taak (als informatiecoördinator LCMS
vullen) tijdens een GRIP-incident op zich te nemen. Dit wordt verder uitgewerkt.
Ad f. Bij iedere GRIP-situatie moet de GMK binnen 2 minuten de onderdelen van de hoofdstructuur
van de rampenbestrijding en crisisbeheersing alarmeren. De brandweercentralist bereikt met één
druk op de knop circa 90% van de te alarmeren functionarissen. De witte en blauwe centralist
alarmeren de functionarissen die de rode kolom niet kan alarmeren (voorbeeld TEV) en de eigen
operationele eenheden zoals de OvD-P en de OvD-G. Uit de systeemtest blijkt dat om 9.42 uur de
alarmering voor het BT heeft plaatsgevonden. Volgens de alarmeringstijden heeft de GHOR de
alarmering pas om 9.55 uur gekregen. Het niet gelijktijdig alarmeren van de functionarissen heeft al
eerder voor problemen gezorgd. Besloten is om de huidige procedure van de GRIP-alarmering te
wijzigen en voortaan de brandweer alle disciplines te laten alarmeren (i.p.v. iedere discipline
afzonderlijk). Na enkele technische aanpassingen kan deze aanbeveling gerealiseerd worden.
Ad g. De gemeentelijke kolom gebruikt voor de alarmering van de medewerkers in de gemeentelijke
crisisorganisatie het belsysteem OOV-alert. Door dit geautomatiseerde systeem is het mogelijk om
binnen korte tijd grote groepen mensen te alarmeren. Een MOV’er activeert OOV-alert en hierna belt
het systeem vanuit circa 500 telefoonlijnen en geeft een specifieke boodschap aan de ontvanger.
Omdat er wordt gewerkt met zachte piketten is niet bekend wie wel of niet opkomen en hoe laat ze
opkomen. Uit de systeemtest blijkt dat de opkomst van communicatie niet goed is gegaan. Dit is een
aandachtspunt dat verdere uitwerking behoeft.

4. Implementatie en communicatie
De aanbevelingen zijn uitgezet bij de verantwoordelijke afdelingen. Monitoring van de voortgang vindt
plaats via de voortgangsrapportage.

5. Bijlagen
Staat van de rampenbestijding, systeemtest Collisio, 12 februari 2016
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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 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.
Voor de oefeningen stelt de veiligheidsregio, op basis van het wettelijke kader, de verbeterpunten uit
de ‘Staat’ en haar eigen ambities en oefendoelen vast.
Het toetsingskader biedt ondersteuning bij de evaluatie van incidenten en oefeningen.
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Beschrijving systeemtest en doelen
Systeemtest

Op vrijdag 12 februari 2016 heeft Veiligheidsregio Hollands Midden een onverwachte systeemtest georganiseerd, genaamd Collisio. Met deze systeemtest voldoet de veiligheidsregio aan haar wettelijke verplichting jaarlijks de
hoofdstructuur van de rampenbestrijding te beoefenen.

Evaluatierapport

Voor het opstellen van dit evaluatierapport zijn gebruikt:
Document
Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Hollands Midden
Toetsingskader Inspectie Veiligheid & Justitie (IVenJ).
Observatieformulier per team

Oefening

Relatie
Beschrijft de crisisorganisatie in
Hollands Midden.
Beschrijft de normen waaraan getoetst wordt door IVenJ.
Beschrijft hoe de getoetste normen in de praktijk zijn uitgevoerd
door de teams.

De systeemtest betreft een oefening voor de hoofdstructuur van Veiligheidsregio Hollands Midden. De deelnemende teams zijn:
 Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK)
 Commando Plaats Incident (CoPI)
 Regionaal Operationeel Team (ROT)
 (Gemeentelijk) Beleidsteam (BT)
 Team Bevolkingszorg (TBz)
 Taakorganisatie Communicatie
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 wel met optische en geluidssignalen mogen aanrijden.
Om 8.54 uur krijgt de gemeenschappelijke meldkamer de eerste melding van
het ongeval binnen. Dit betekent de start van de systeemtest.

Toetsingskader Staat van de Rampenbestrijding
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Achtergrond scenario

Voor de systeemtest is een scenario gebruikt waarbij alle diensten grootschalig
in actie komen en opschaling tot en met GRIP 3 noodzakelijk is.

Scenario

Op de N207/ Schoonhovenseweg tussen Stolwijk en Bergambacht zijn bij
hectometerpaal 9,1 een tankwagen en een touringcar met elkaar in botsing gekomen. De tankwagen is na de aanrijding gekanteld en de afsluiter is gaan
lekken. Daardoor kwam de stof acrylonitril vrij. Acrylonitril is zeer brandbaar
en giftig en kan zorgen voor onder andere oog-, huid- en neusirritatie, duizeligheid, hoofdpijn, misselijkheid en zenuwstelselaandoeningen die tot coma
kunnen leiden.
De touringcar was afkomstig van het woonzorgcomplex ‘Wilgenhoven’ in
Stolwijk en was onderweg naar Breda voor een dagje uit. In de bus bevonden
zich in totaal 56 personen: bewoners, mantelzorgers en begeleiders.
Er reden meerdere auto’s en fietsers op de weg. De bestuurders en fietsers
kwamen in aanraking met de gevaarlijke dampen van de lekkende stof. De
dampen trokken met de wind mee richting het industrieterrein en de woonwijken in Stolwijk.

Meldingen

Een responscel heeft alle partijen die niet tot de hoofdstructuur behoren gesimuleerd en een callcenter heeft de burgers gesimuleerd. De (gesimuleerde) burgers
belden berichten door naar de GMK.

Mediasimulator

Tijdens de systeemtest is gewerkt met de mediasimulator. Hierin stonden onder
andere nieuwsberichten van de landelijke, regionale en lokale omroepen, tweets
en facebookberichten.
Gebruikte media:
 www.now.nl1
 Teletekst
 Quacker2
 Nieuwsuitzendingen van NOS
 Nieuwsberichten van RTV Krimpenerwaard en Omroep West
 www.faceplace.nl3

1

Vergelijkbaar met nu.nl.
Vergelijkbaar met Twitter.
3
Vergelijkbaar met Facebook.
2
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Voorbeeld van een journaaluitzending:
10.00 uur Extra
journaaluitzending





Zeker 15 gewonden bij aanrijding op N207
Traumahelikopter is ingezet
Wind met mogelijk schadelijke stof over industrieterrein
en woonwijk

Voorbeeld van een Teletekstbericht:
Aanrijding tankwagen en bus op N207
Gepubliceerd: 12 februari 2016 09:10
Vanmorgen rond 8.50 uur heeft een aanrijding plaatsgevonden op de N207 tussen Stolwijk en Bergambacht tussen een touringcar en een tankwagen. Het is
nog niet bekend hoe het ongeluk is ontstaan. Er zijn gewonden, er is nog niks
bekend over de aard van de verwondingen. Het verkeer wordt omgeleid.
Opschaling

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

Informatiemanagement

Tijdstip opschaling
09.03 uur
09.07 uur
09.38 uur

Alle teams binnen de hoofdstructuur gebruikten het Landelijk Crisismanagementsysteem (LCMS) als primair instrument voor de netcentrische werkwijze.
De teams leverden via het LCMS een bijdrage aan het totaalbeeld en de onderlinge informatie-uitwisseling en communicatie.

Toetsingskader Staat van de Rampenbestrijding
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Tijdslijn/ feitenrelaas systeemtest Collisio
Tijdstip
08.54 uur
09.03 uur
09.07 uur
09.07 uur
09.22 uur
09.36 uur

09.38 uur
09.42 uur
10.03 uur

10.25 uur
10.30 uur
10.36 uur
10.39 uur
10.50 uur
11.00 uur
11.00 uur
11.02 uur
11.15 uur
11.23 uur
11.30 uur
11.34 uur
11.40 uur
12.01 uur

Gebeurtenis/ actie
Start systeemtest: eerste melding naar de meldkamer over
het verkeersongeval.
GRIP 1 door Caco.
GRIP 2 door Caco.
Er ligt een plas vloeistof van een meter doorsnee op het
wegdek.
Alarmering voor TBz via OOV-Alert.
Caco stelt Waarschuwingsalarmsysteem-palen (WASpalen) en NL-Alert in werking.

GRIP 3 door regionaal operationeel leider in opdracht
van burgemeester.
Alarmering BT.
Eerste ROT-overleg.

Bijzonderheden

NL-Alert wordt om 09.44
uur verzonden. Tekst: ‘In
verband met lekkage van
gevaarlijke stof ramen en
deuren sluiten, wacht nadere info af.’

Algemeen commandant
en stafsectie politie zijn
afwezig.

Eerste CoPI-overleg.
Tweede ROT-overleg.
Eerste BT-overleg.
Eerste vergadering TBz.
SIS is operationeel.
Derde ROT-overleg.
Tweede BT-overleg.
Tweede CoPI-overleg
Tweede vergadering TBz.
Lekkage is gedicht en uitstroom vloeistof is gestopt. De
plas is afgedekt en de emissie is daardoor gestopt.
Derde BT-overleg.
Opvanglocatie voor slachtoffers is cultureel centrum De
Zwaan aan de Kerkweg in Berkenwoude.
Vierde ROT-overleg.
Einde systeemtest.

Toetsingskader Staat van de Rampenbestrijding
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Bevindingen toetspunten Besluit veiligheidsregio’s
Normering

In het Toetsingskader is een normering opgenomen waaraan elke veiligheidsregio dient te voldoen. Deze normering is onderverdeeld in:
 Organisatie
 Alarmering
 Opschaling
 Informatiemanagement
In dit evaluatieverslag wordt de normering beantwoordt. Hierbij wordt uitgegaan van de informatie die verkregen is door de evaluatie van de gehouden
systeemtest.

Aanpassing

In het toetsingskader is het gemeentelijk beleidsteam opgenomen. Veiligheidsregio Hollands Midden heeft een andere benaming voor dit team, namelijk beleidsteam.
Met betrekking tot communicatie wordt in het toetsingskader gesproken over
voorlichting, onder andere:
 Een functionaris belast met de coördinatie van de voorlichting
 Het geven van voorlichting aan de bevolking
 Een voorlichtingsfunctionaris
Veiligheidsregio Hollands Midden noemt voorlichting echter crisiscommunicatie (conform Besluit veiligheidsregio’s 15 juni 2015).
De vragen van het toetsingskader zijn in originele staat gehouden, dus met de
voor Veiligheidsregio Hollands Midden afwijkende benamingen. Waar het
toetsingskader over gemeentelijk beleidsteam en voorlichting spreekt, kan dan
ook respectievelijk beleidsteam en crisiscommunicatie worden gelezen.

Toetsingskader Staat van de Rampenbestrijding
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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.

Hoofdstructuur



Zijn alle onderdelen van de hoofdstructuur zoals beschreven in artikel
2.1.1 opgenomen in een regionale opschalingsregeling?

Ja – Het Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Hollands Midden de dato 11
juni 2015 voorziet hierin.


Zijn, gezien het scenario/incident, alle onderdelen van de hoofdstructuur
opgekomen zoals beschreven in artikel 2.1.1?

Ja – Alle onderdelen van de hoofdstructuur zijn tijdens de systeemtest
opgekomen.

Toetsingskader Staat van de Rampenbestrijding
Systeemtest Collisio, 12 februari 2016
Veiligheidsregio Hollands Midden – versie definitief

9

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.

Commando
plaats incident



Bestaat het commando plaats incident uit alle functionarissen zoals omschreven in artikel 2.1.2 lid 1?

Ja – Het commando plaats incident (CoPI) bestaat uit de leider commando
plaats incident, de officier van dienst van de brandweer, de officier van dienst
van de geneeskundige hulpverlening, de officier van dienst van de politie, de
informatiemanager en de voorlichtingsfunctionaris4. De officier van dienst bevolkingszorg is ook aanwezig.


Heeft aan het CoPI een liaison Vitaal – CoPI deelgenomen?

Nee – Het team benoemt wel dat de expertise van vitale partners (hoogheemraadschap, riolering en omgevingsdienst) en de adviseur gevaarlijke stoffen
(AGS) nodig is. De leider CoPI geeft aan de regionaal operationeel leider
door dat er behoefte is aan deskundigen van het hoogheemraadschap en de riolering. Het team vraagt ook advies aan de AGS over de gevaarlijke stof.
De Omgevingsdienst Midden-Holland is na het derde CoPI-overleg aanwezig.
De gemeenteambtenaar met specialisme riolering is via telefonisch overleg
geconsulteerd.


Bij afwezigheid van een informatiemanager, wordt in het commando
plaats incident voorzien in de functionaliteit informatiemanagement?

N.v.t. – De informatiemanager komt ter plaatse en start direct met zijn werkzaamheden.


Fungeert de leider commando plaats incident als een discipline overstijgend (ontkleurd) leider?

Ja – De leider CoPI geeft duidelijk leiding aan het team en geeft elk teamlid
tijd en ruimte om een bijdrage te leveren. De leider CoPI formuleert dilemma’s en stelt prioriteiten. Het optreden van de leider CoPI is duidelijk en
deskundig.

4

Deze functionaris wordt in Veiligheidsregio Hollands Midden ‘communicatieadviseur CoPI’ genoemd.
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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.

Commando
plaats incident



Is er bij de taakuitvoering van het commando plaats incident sprake van
sturing en coördinatie van de operationele inzet?

Ja – Het team neemt besluiten en benoemt duidelijk de acties die daaruit
voortvloeien. Het team heeft aandacht voor multidisciplinaire dilemma’s en
bijbehorende acties. Bij het bespreken van scenario’s benoemt het team de
aanpak en vervolgacties niet altijd, omdat het CoPI eerst afwacht hoe het incident zich gaat ontwikkelen.


Is er bij de taakuitvoering van het commando plaats incident sprake van
afstemming met andere betrokken partijen?

Ja – Het CoPI heeft aandacht voor de verspreiding van de stof via riolering
en sloten en het benoemt partijen die betrokken zijn bij milieuschade. De AGS
neemt aan het CoPI deel vanaf het tweede CoPI-overleg. Het team heeft aandacht voor de besmetting van ambulances en overige voertuigen en de registratie van personeel dat mogelijk gezondheidsrisico loopt door in de damp te
zijn geweest.


Is er bij de taakuitvoering van het commando plaats incident sprake van
advisering van het regionaal operationeel team?
- Is er contact tussen het commando plaats incident en het regionaal
operationeel team?
Ja – De leider CoPI heeft meerdere keren telefonisch contact met de
regionaal operationeel leider.
-

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 formuleert acties en taken voor het regionaal
operationeel team (ROT) voor de effecten vanuit het brongebied.

Toetsingskader Staat van de Rampenbestrijding
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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.

Team Bevolkingszorg



Bestaat het Team Bevolkingszorg uit de functionarissen zoals is opgenomen in artikel 2.1.3, lid 1?

Ja – Het Team Bevolkingszorg (TBz) bestaat minimaal uit een functionaris belast met de leiding van het team, een functionaris belast met het informatiemanagement en een functionaris belast met de coördinatie van de voorlichting.

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.

Team Bevolkings- 
zorg

Neemt Team Bevolkingszorg de taken op zich zoals omschreven in lid 2
van het artikel?

Ja – Het TBz verzorgt de crisiscommunicatie naar de bevolking toe, voorziet
in opvang en verzorging van de bevolking en adviseert het ROT. De slachtofferinformatiesystematiek (SIS) registreert de niet-zelfredzame slachtoffers.


Worden afhankelijk van het scenario de benodigde deelprocessen gestart
zoals:
- Voorlichting? Ja
- Opvang & Verzorging? Ja
- CRIB? Ja (SIS is ingezet)

Het TBz start de crisiscommunicatie naar de burgers. Daarnaast organiseert
het team een opvanglocatie voor de T3-slachtoffers en een opvanglocatie voor
verwanten.
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Is er bij de taakuitvoering van het Team Bevolkingszorg sprake van advisering van het regionaal operationeel team?
- Is er contact tussen het Team Bevolkingszorg en het regionaal operationeel team?
Ja – De voorzitter van het TBz heeft meerdere keren telefonisch
contact met de algemeen commandant bevolkingszorg.
-

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?
Nee – Niet is waargenomen dat het TBz adviezen aan het regionaal
operationeel team heeft gegeven.

Toetsingskader Staat van de Rampenbestrijding
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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.

Regionaal operationeel team



Bestaat het regionaal operationeel team uit alle onderdelen zoals omschreven in artikel 2.1.4. lid 1?

Nee – De sectie politie is niet compleet: de staffunctionaris politie is niet opgekomen, de algemeen commandant politie komt later. Het ROT bestaat wel
uit de regionaal operationeel leider, een sectie brandweer, een sectie GHOR5,
een sectie bevolkingszorg, een sectie informatiemanagement en de voorlichtingsfunctionaris6.


Bestaat een sectie minimaal uit een hoofd sectie (welke zitting neemt in de
plenaire sessie) en één medewerker?

Nee – De sectie politie is niet aanwezig. De algemeen commandant politie is
opgekomen, maar de staffunctionaris(sen) niet.


Heeft aan het ROT een liaison Vitaal – ROT deelgenomen?

Nee – Wel besluit het ROT in het derde overleg dat de regionaal operationeel
leider het hoogheemraadschap en de omgevingsdienst uitnodigt om deel te nemen in het ROT in verband met hun lokale kennis en expertise.

5
6

Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio.
Deze functionaris wordt in Veiligheidsregio Hollands Midden ‘communicatieadviseur ROT’ genoemd.
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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.

Regionaal operationeel team



Is er bij de taakuitvoering van het regionaal operationeel team sprake van
sturing en coördinatie van de rampenbestrijding?

Ja – Het ROT stuurt en coördineert de rampenbestrijding.


Is er bij de taakuitvoering van het regionaal operationeel team sprake van
afstemming met andere betrokken partijen?

Nee – Het team heeft niet afgestemd met andere betrokken partijen. Het voornemen om contact op te nemen met het hoogheemraadschap en de omgevingsdienst was er wel.


Is er bij de taakuitvoering van het regionaal operationeel team sprake van
advisering van het regionaal beleidsteam/ gemeentelijk beleidsteam?
- Is er contact tussen het regionaal operationeel team en het regionaal
beleidsteam/ gemeentelijk beleidsteam?
Ja – De regionaal operationeel leider neemt voor het eerste ROToverleg contact op met de burgemeester van de gemeente Krimpenerwaard en met de algemeen directeur van Veiligheidsregio Hollands
Midden. Tijdens dit contact is gesproken over de opschaling van de
crisisorganisatie en de risico’s bij dit type incident.
-

Worden er vanuit het regionaal operationeel team adviezen richting
het regionaal beleidsteam/ gemeentelijk beleidsteam gecommuniceerd?
Ja – De regionaal operationeel leider geeft advies aan het
beleidsteam (BT) over de rol van de burgemeester met
betrekking tot crisiscommunicatie en de noodzakelijke acties met
betrekking tot een eventuele evacuatie van de bedreigde woonwijk.
Ook bespreken de operationeel leider en de burgemeester om na te
denken over de wijze van mogelijke evacuatie: zelfredzaamheid of
georganiseerde verplaatsing.
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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.

Gemeentelijk beleidsteam



Bestaat het gemeentelijk beleidsteam uit de functionarissen zoals omschreven in artikel 2.1.5 lid 1?

Ja – Het BT bestaat uit leidinggevenden van de brandweer, de GHOR, de politie en bevolkingszorg.


Heeft aan het GBT een liaison Vitaal – GBT deelgenomen?

Nee – Aan het BT heeft geen liaison vitaal deelgenomen.
Artikel 2.1.5 lid 2
Een gemeentelijk beleidsteam ondersteunt de burgemeester bij de rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Gemeentelijk beleidsteam



Wordt een opgekomen beleidsteam voorgezeten door een burgemeester of
diens plaatsvervanger?

Ja – De burgemeester zit het team voor.7


Geven de opgekomen leden van een beleidsteam vanuit hun eigen vakkennis ondersteuning aan de voorzitter (burgemeester) bij het nemen van beleidsbeslissingen en besluiten?

Ja – De teamleden ondersteunen de voorzitter bij het nemen van besluiten.

7

Een locoburgemeester neemt plaats in de buitenring.
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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.

Regionaal beleidsteam



Bestaat het regionaal beleidsteam uit de burgemeesters van de gemeenten
die betrokken zijn of dreigen te worden bij de ramp of crisis?

N.v.t. – Er is tijdens deze systeemtest niet opgeschaald naar GRIP 4. Er is
dan ook geen regionaal beleidsteam bijeengekomen.


Bestaat het regionaal beleidsteam uit de hoofdofficier van Justitie die betrokken is of dreigt te worden bij de ramp of crisis?

N.v.t. – Er is tijdens deze systeemtest niet opgeschaald naar GRIP 4.


Wordt de voorzitter van elk betrokken waterschap uitgenodigd deel uit te
maken van het beleidsteam?

N.v.t. – Er is tijdens deze systeemtest niet opgeschaald naar GRIP 4.


Heeft aan het regionaal beleidsteam een liaison Vitaal – RBT deelgenomen?

N.v.t. – Er is tijdens deze systeemtest niet opgeschaald naar GRIP 4.
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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.

Meldkamer



Is deze functionaris benoemd in een multidisciplinair vastgesteld document?

Ja – Het Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Hollands Midden voorziet
hierin.


Is deze functie vanaf het moment van grootschalige alarmering ingevuld?

Ja – De calamiteitencoördinator is aanwezig in de meldkamer op het moment
van grootschalige alarmering. Er is ook een schaduw-calamiteitencoördinator
aanwezig.


Voert de functionaris de volgende drie elementen van zijn taakomschrijving uit:
1. informatie vragen, halen en brengen?
Ja – De calamiteitencoördinator heeft doorlopend contact met sleutelfunctionarissen (zoals de operationeel coördinator, de officier van dienst
operationeel centrum en de coördinator meldkamer ambulance) en met
enkele centralisten. Het gaat voornamelijk over informatie met betrekking
tot thematische vragen, bijvoorbeeld welke stof het betreft.
2. bewaken van het opschalingniveau. I.c. ervoor zorgen dat elke dienst van
het juiste opschalingsniveau op de hoogte is?
Nee – De calamiteitencoördinator meldt de GRIP-opschalingen niet centraal. De meldingen staan wel in het Geïntegreerde Meldkamer Systeem
(GMS).
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? (afhankelijk van
scenario)
Ja – De calamiteitencoördinator pakt nadrukkelijk zijn rol, is sturend en
stelt prioriteiten, bijvoorbeeld de maatregelen als gevolg van de gevaarlijke stoffen. Verder stemt de calamiteitencoördinator veelvuldig af met de
sleutelfunctionarissen. Tussen de diensten zijn geen tegenstrijdige belangen 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.

Meldkamer



Start de meldkamer na elke ophoging van het opschalingsniveau binnen
twee minuten de alarmering?

Nee – Bij GRIP 1 volgt er na de alarmering door de meldkamer ambulance
geen multi-alarmering in verband met de snelle opvolging van GRIP 2. Bij
GRIP 2 start de meldkamer de alarmering binnen een minuut. Bij GRIP 3
start de meldkamer de alarmering na vier minuten8.


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 – De regionaal operationeel leider informeert de burgemeester van de gemeente Krimpenerwaard en adviseert hem om op te schalen naar GRIP 3. De
burgemeester geeft vervolgens de operationeel leider de opdracht op te schalen. Na de alarmering voor GRIP 3 belt de burgemeester naar de meldkamer.
De meldkamer heeft geen nieuwe informatie voor de burgemeester, omdat hij
al door de regionaal operationeel leider is geïnformeerd.

8

Volgens de alarmeringstijden heeft de GHOR de alarmering pas om 9.55 uur gekregen.
Van de politie is geen alarmeringstijd te achterhalen.
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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.

Meldkamer



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 – De centralisten overleggen onderling over welke functionarissen wel of
niet gealarmeerd moeten worden. De centralisten besluiten dat er afgeweken
moet worden van het reguliere alarmeringsscenario, omdat het een systeemtest betreft: bepaalde operationele eenheden hoeven niet ingezet te worden.
Verder controleren de centralisten actief welke organisaties gebeld moeten
worden. Ze bellen onder andere ziekenhuizen, de provincie en Rijkswaterstaat.

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.

Meldkamer



Heeft de Meldkamer een beschrijving van het incident gereed?

Ja – De meldkamer heeft een beschrijving van het incident. Het eerste meldkamerbeeld is beschikbaar om 09.21 uur, dat is achttien minuten na afkondiging van GRIP 1.


Is deze beschrijving schriftelijk beschikbaar?

Ja – De beschrijving is beschikbaar in het Landelijk Crisismanagementsysteem (LCMS).


Worden sleutelfunctionarissen voorzien van deze beschrijving?

Ja – Het LCMS is beschikbaar voor alle sleutelfunctionarissen.
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Artikel 2.2.5
Het bestuur van de veiligheidsregio draagt zorg voor een voorziening waardoor in het geval dat de Meldkamer uitvalt, de functie en taken van de meldkamer worden gecontinueerd.

Toelichting

Gezien de veranderingen met betrekking tot de meldkamers op landelijk gebied neemt de Inspectie VenJ dit punt niet mee in de Staat van de Rampenbestrijding 2013. In de opmaat naar de Staat van de Rampenbestrijding 2016 zal
overleg worden gevoerd met de beleidsafdelingen van het departement en
wordt de huidige stand van zaken omtrent de ontwikkelingen van de meldkamer in kaart gebracht
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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 minuten.

Commando
plaats incident



Is het commando plaats incident binnen dertig minuten gestart met de eerste werkzaamheden?

Nee – De officier van dienst van de brandweer en de plotter starten binnen
dertig minuten met de eerste werkzaamheden. De informatiemanager is na
drieëndertig minuten in het CoPI. 9 De overige functionarissen van het CoPI
starten niet binnen dertig minuten met de eerste werkzaamheden.10 11 12
Om 09.07 uur vindt de alarmering voor het CoPI plaats. De opkomsttijden
zijn als volgt:
Functionaris

Aankomst

Leider CoPI/ Hoofdofficier van dienst van de brandweer (HOvD-B)

10.08 uur

Officier van dienst van de brandweer (OvD-B)

09.18 uur

Officier van dienst van de geneeskundige hulpverlening (OvD-G)

09.50 uur

Officier van dienst van de politie of van de Koninklijke Marechaussee (OvD-P of OvD-KMar)
Officier van dienst Bevolkingszorg (OvD-Bz)

09.45 uur

Informatiemanager13

09.40 uur

Voorlichtingsfunctionaris

09.45 uur

Plotter

09.32 uur

AGS

---14

09.45 uur

9

Dit valt binnen de marge van vier minuten die gegeven wordt omdat er niet met PRIO gereden mag worden.
Zodra een Officier van dienst Bevolkingszorg gealarmeerd wordt, start deze gelijk op afstand zijn taak. Zoals
de meldkamer bellen, het beeld monitoren en vormen door middel van het LCMS en Twitter en diverse functies
voorwaarschuwen.
11
Doordat er, conform de afspraak, niet met optische en geluidssignalen is gereden, geven de gerealiseerde opkomsttijden geen realistisch beeld weer.
12
De leider CoPI is tijdens het aanrijden al begonnen met zijn werkzaamheden, zoals contact opnemen met het
Hoofd taakorganisatie Communicatie, de Hoofdofficier van dienst brandweer en de communicatieadviseur ROT.
Dit is niet schriftelijk vastgelegd.
13
Niet is te achterhalen of de informatiemanager al voor aankomst in het CoPI is gestart met de werkzaamheden.
14
Tijdstip aankomst onbekend. De AGS is bij het tweede CoPI-overleg aanwezig (dit overleg start om 11.02
uur).
10
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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;

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;

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.

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.

Regionaal operationeel team



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?

Nee – De algemeen commandant politie is na 98 minuten aanwezig. De andere leidinggevenden van het ROT starten wel binnen vijfenveertig minuten
met de eerste werkzaamheden.
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Om 09.07 uur vindt de alarmering voor het ROT plaats. De opkomsttijden zijn
als volgt:



Functionaris

Aankomst

Regionaal operationeel leider

09.17 uur

Algemeen commandant brandweer

09.29 uur

Medewerker sectie brandweer

09.40 uur

Algemeen commandant GHOR

09.49 uur

Medewerker sectie GHOR

09.33 uur

Algemeen commandant politie

10.45 uur

Medewerker sectie politie

---

Algemeen commandant bevolkingszorg

09.40 uur

Medewerker sectie bevolkingszorg

09.46 uur

Informatiemanager

09.08 uur

Informatiecoördinator

09.10 uur

Voorlichtingsfunctionaris15

09.35 uur

Plotter

09.35 uur

Secretaris

09.18 uur

Medewerker sectie communicatie

10.15 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 – De informatiemanager is één minuut na alarmering ter plaatse en start
direct met de werkzaamheden.


Is de voorlichtingsfunctionaris binnen dertig minuten begonnen met de
uitvoering van taken?

Ja – De communicatieadviseur ROT is achtentwintig minuten na alarmering
ter plaatse en begint direct met de werkzaamheden.

15

Communicatieadviseur ROT
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Is de sectie Informatiemanagement met minimaal één medewerker binnen
veertig minuten begonnen met het verzamelen van informatie t.b.v. het regionaal operationeel team?

Ja – De informatiemanager en informatiecoördinator zijn respectievelijk één
en drie minuten na alarmering ter plaatse en beginnen direct met de werkzaamheden.


Zijn de overige secties met minimaal één medewerker binnen zestig minuten na afkondiging van de opschaling begonnen met de uitvoering van hun
taken?

Nee – De sectie politie is niet opgekomen. De overige secties zijn wel op tijd
gestart.
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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.

Team Bevolkings- 
zorg

Is het Team Bevolkingszorg binnen negentig minuten na afkondiging van
de opschaling begonnen met de uitvoering van hun taak?

Nee – Het HTO Omgevingszorg start 128 minuten na de opschaling met de
werkzaamheden – hij komt bij het tweede overleg binnen en is daarvoor niet
met zijn werkzaamheden bezig geweest. Het HTO Informatie is niet opgekomen. De overige functionarissen van de stafsectie bevolkingszorg starten wel
binnen negentig minuten met de eerste werkzaamheden.
Om 09.2216 uur vindt de alarmering voor het TBz plaats. De opkomsttijden
zijn als volgt:



Functionaris

Aankomst

Functionaris belast met de leiding van het team
(voorzitter)
Functionaris belast met het informatiemanagement
(informatiecoördinator)
Functionaris belast met de coördinatie van de voorlichting (HTO Communicatie)
HTO Publieke zorg

10.35 uur

HTO Ondersteuning

09.52 uur

HTO Omgevingszorg

11.30 uur18

MOV

09.47 uur

Notulist

09.47 uur

HTO Informatie

---19

10.07 uur
10.55 uur17
09.44 uur

Is de functionaris die belast is met de coördinatie van de voorlichting binnen dertig minuten na afkondiging van de opschaling gestart met de taakuitvoering?

Nee – Het HTO Communicatie start niet binnen dertig minuten na opschaling
met de taakuitvoering.
16

De alarmering voor de Taakorganisatie Communicatie vindt plaats om 9.29 uur.
Na analyse van OOV-alert blijkt dat het HTO Communicatie niet meegenomen wordt in de alarmering voor het TBz, maar
wel in de alarmering voor de Taakorganisatie Communicatie. De alarmering voor de Taakorganisatie Communicatie vindt
plaats om 9.29 uur. Daarom start ook het HTO Communicatie binnen negentig minuten met de eerste werkzaamheden. Het
HTO Communicatie verricht onderweg al werkzaamheden.
18 De MOV neemt de rollen en taken van het HTO Omgevingszorg waar totdat het HTO Omgevingszorg arriveert.
19 De MOV neemt de rollen en taken van het HTO Informatie waar.
17
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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.

Gemeentelijk beleidsteam



Is het gemeentelijk beleidsteam binnen zestig minuten na afkondiging van
de opschaling gestart met de eerste werkzaamheden?

Nee – De strategisch adviseur GHOR en de strategisch adviseur politie starten respectievelijk 88 en 93 minuten na de opschaling. De overige functionarissen van het BT starten wel binnen zestig minuten met de eerste werkzaamheden.
Om 09.42 uur vindt de alarmering voor het BT plaats. De opkomsttijden zijn
als volgt:

20
21

Functionaris

Aankomst

Burgemeester

09.30 uur

Locoburgemeester

10.15 uur

Strategisch adviseur brandweer

10.25 uur

Strategisch adviseur GHOR20

11.10 uur

Strategisch adviseur politie21
Strategisch adviseur bevolkingszorg

11.15 uur

Informatiemanager

10.35 uur

Communicatieadviseur

10.00 uur

AOV

09.45 uur

Ondersteuning

09.45 uur

Notulist

10.15 uur

10.15 uur

Volgens de alarmeringstijden heeft de GHOR de alarmering pas om 9.55 uur gekregen.
Van de politie is geen alarmeringstijd te achterhalen.
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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.

Hoofdstructuur



Is er een voorziening getroffen waar het maken van een centraal totaalbeeld bij is belegd?

Ja – De teams werken aan een centraal totaalbeeld in het LCMS.


Voert dit onderdeel dit in de praktijk ook zo uit?

Ja – Het totaalbeeld is opgenomen in het LCMS: dit wordt situatiebeeld genoemd. De informatiemanager CoPI start zijn werkzaamheden direct als hij
ter plaatse komt. Tevens gaat de plotter meteen aan de slag met een plot, inclusief de aangeleverde foto’s van het incident. Dit zorgt voor een goed totaalbeeld van de huidige situatie van het incident, zowel bij het CoPI als ROT/
BT. De informatiemanager van het ROT stelt vanaf GRIP 2 het situatiebeeld
samen en houdt dit bij.
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Artikel 2.4.1 lid 2
Het totaalbeeld is opgebouwd uit de beschikbare gegevens over:
a. Het incident
b. De hulpverlening,
c. De prognose en de aanpak
d. De getroffen maatregelen en de resultaten ervan

Totaalbeeld



Is alle relevante informatie (scenarioafhankelijk) opgenomen in het totaalbeeld?

Ja – In het situatiebeeld is de situatie uitgebreid beschreven. Het beschrijft
onder andere het incident en de bestrijding ervan, de risico’s en de effecten op
de omgeving, slachtofferaantallen per urgentieklasse (T1, T2 en T3) en het
handelingsperspectief van de GHOR.


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 informatie in het situatiebeeld bestaat uit de velden beeldvorming,
oordeelsvorming en bevolkingsaspecten. Beeldvorming is thematisch onderverdeeld in: incident, bestrijding, omgeving/ effecten, risico’s/ gevaren, getroffenen, verkeerscirculatie, communicatie, handelingsperspectief GHOR,
meteo en locatie CoPI. Oordeelsvorming bestaat uit duiding, prioriteiten en
scenariodenken. Bevolkingsaspecten bestaat uit aantal betrokken personen en
opvanglocatie.
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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

Totaalbeeld



Wordt er een zogenaamd netcentrisch systeem gehanteerd?

Ja – Alle teams werken in het 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 – In de GMS gevaarlijke stoffen database van de brandweer komt het door
omstanders doorgegeven UN-nummer van de gevaarlijke stof niet voor. In de
meldkamer ontstaat hierdoor twijfel over de juistheid van dit nummer. De calamiteitencoördinator vraagt de politie die ter plaatse is om op veilige afstand
het stofnummer te verifiëren. Het UN-nummer blijkt te kloppen en de calamiteitencoördinator communiceert dat duidelijk in de meldkamer.
In het derde CoPI-overleg is er tegenstrijdige informatie over het verschil tussen de gevaarlijke vloeistof en de damp die vrijkomt. Eerst is in het CoPI
steeds de vloeistof als gevaar besproken. Wanneer de plas vloeistof met
schuim is afgedekt, brengt de officier van dienst brandweer in dat er nog wel
dampen zijn die het riool in kunnen lopen. De officier van dienst bevolkingszorg geeft aan dat er geen riool aanwezig is, maar de overige leden trekken
dit in twijfel. Het CoPI voegt dampen die in de sloot terecht komen toe als risico. De leider CoPI neemt hierover contact op met de regionaal operationeel
leider.
De beeldvormingen van het ROT en CoPI met betrekking tot de slachtoffers in
de bus komen niet met elkaar overeen. Het ROT bespreekt dit in het overleg.
Daarna verifieert de regionaal operationeel leider de informatie bij de leider
CoPI.


Gezien de planvorming van de regio en het scenario, zijn alle vereiste partijen aangesloten?

Ja – Voor alle partijen is het totaalbeeld via het LCMS beschikbaar gesteld.
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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.

Eigen beeld



Houden alle onderdelen a t/m e een eigen beeld bij? (Dit dient per onderdeel in de evaluatie inzichtelijk te worden gemaakt.)

Ja – Meldkamer: De schaduw-calamiteitencoördinator houdt het meldkamerbeeld bij in het veld beeldvorming – incidentbeschrijving22. Dit veld is onderverdeeld in situatie, veiligheid, meteo, slachtoffers/ bevolking, omgeving/ effecten, betrokken diensten, aandachtspunten. De velden slachtofferbeeld en
aanrijroute/ startmal zijn leeg. Door de koppeling van het GMS met het LCMS
worden de velden kladblokgegevens GMS en ingezette eenheden automatisch
gevuld.
Ja – CoPI: De informatiemanager in het CoPI houdt het CoPI-beeld bij in het
veld beeldvorming – incidentbeschrijving. Dit veld is onderverdeeld in incident, bestrijding, omgeving/ effecten, risico’s/ gevaren, getroffenen, verkeerscirculatie, communicatie en meteo. In het veld oordeelsvorming zijn twee scenario’s benoemd. Het CoPI-beeld bevat ook de besluitenlijst.
Ja – ROT: De informatiemanager in het ROT houdt het ROT-beeld bij in het
veld beeldvorming – incidentbeschrijving. Dit veld is onderverdeeld in incident, bestrijding, omgeving/ effecten, risico’s/ gevaren, getroffenen, verkeerscirculatie, communicatie, handelingsperspectief GHOR en meteo. Daarnaast
vult hij het veld oordeelsvorming, dat is onderverdeeld in duiding, prioriteiten
en scenario denken, in. Het ROT-beeld bevat ook de besluitenlijst.
Ja – BT: De informatiemanager van het BT houdt het eigen beeld bij. Vanaf
de derde vergadering heeft het BT een volledig eigen beeld. De informatiemanager plaatst de besluitenlijst van het BT in het LCMS.
Ja – TBz: Het team houdt het eigen beeld bij op een flipover. De informatiecoördinator vult in het LCMS de velden publieke zorg, evacuatie, omgevingszorg, registratie van slachtoffers, preparatie nafase en interne communicatie
in.


Heeft het gemeentelijk beleidsteam van de brongemeente een totaalbeeld
ter beschikking gekregen?

Ja – Via het LCMS heeft het BT beschikking tot het totaalbeeld.

22

Het bijhouden van het meldkamerbeeld in het LCMS is een taak van de calamiteitencoördinator. Kort na aanvang van de
systeemtest delegeert de calamiteitencoördinator deze taak aan de schaduw-calamiteitencoördinator.
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Is er mede op basis van het ontvangen totaalbeeld door het gemeentelijk
beleidsteam een besluitenlijst opgesteld?

Ja – In de derde vergadering heeft het BT de actie- en besluitenlijst van de
eerste en tweede vergadering aangevuld op basis van het totaalbeeld.


Heeft het regionaal beleidsteam een totaalbeeld ter beschikking gekregen?

N.v.t. – Er is tijdens deze systeemtest niet opgeschaald naar GRIP 4.


Is er mede op basis van het ontvangen totaalbeeld door het (regionaal) beleidsteam een besluitenlijst opgesteld?

N.v.t. – Er is tijdens deze systeemtest niet opgeschaald naar GRIP 4.
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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.

Eigen beeld



Bestaat het eigen beeld van de onderdelen zoals bedoeld in artikel 2.1.1
onderdelen a tot en met e uit:
-

Beschikbare gegevens over de ontwikkeling van een incident?

Nee – Meldkamer: Een klachtenplot, de verkeerscirculatie, actuele informatie
over de grootte van de uitstroming van de stof en de voortschrijdende verspreiding van de dampwolk ontbreken.
Ja – CoPI: De informatiemanager houdt de ontwikkeling van het incident bij.
Zo zet hij in het CoPI-beeld dat de WAS-palen geactiveerd zijn, dat de lekkage
gedicht is en dat de plas vloeistof is afgedekt.
Nee – ROT: De informatiemanager bekijkt de informatie in het LCMS en
haalt informatie bij de secties. Het beeld van het ROT is echter niet altijd gebaseerd op de meest actuele informatie.23 Zo bespreekt het ROT het lot van de
inzittenden van de bus terwijl het CoPI al bezig is met de redding van de passagiers.24 Het bespreken van het wel of niet uit de wei halen van het vee is een
achterhaald onderwerp, omdat het gevaar voor de verspreiding van de gevaarlijke stof niet meer aanwezig is (de brandweer heeft de plas vloeistof inmiddels afgedekt). De overweging om een gedeelte van de woonwijk te evacueren is daardoor niet meer nodig.
Ja – BT: Het BT weet dat de lekkage is gestopt en dat er geen verspreiding
plaatsvindt via het riool.
Ja – TBz: In de eerste vergadering schetst het team het actuele beeld aan de
hand van TERSTOND25. In de tweede vergadering bespreekt het team het
beeld opnieuw, maar ten opzichte van het eerste beeld zijn er weinig veranderingen.

Reactie vanuit Veiligheidsregio Hollands Midden: Dit is een gevolg van ‘oefenruis’. In de contacten tussen het CoPI en
ROT heeft het ROT meerdere malen geconstateerd dat de verschillende disciplines in het CoPI niet eenduidig geïnformeerd
werden door de oefenstaf. Het ROT heeft tijdens de systeemtest bij de oefenstaf erop aangedrongen om toe te zien dat eenduidige informatie aan het CoPI verstrekt wordt. Het valt het ROT niet aan te rekenen dat het beeld niet altijd gebaseerd is op
de meest actuele informatie.
24 Reactie vanuit Veiligheidsregio Hollands Midden: Het ROT was nog bezig met de slachtoffers in de bus, omdat deze informatie via geen enkel kanaal, ook niet via het LCMS, tijdig door het CoPI met het ROT gedeeld was. Het ROT kan er niet
verantwoordelijk voor worden gehouden dat het CoPI heeft nagelaten informatie tijdig te delen.
25 Type ramp, Exacte plaats en tijd, Risico’s, Slachtoffers, Toegankelijkheid, Omvang, Noodzakelijke thema’s en Diensten.
23
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-

Beschikbare gegevens over de effecten van een incident?

Nee – Meldkamer: De calamiteitencoördinator heeft vanaf 9.28 uur een
aparte GMS-klachtenmelding gemaakt om de klachten te registreren. Slechts
enkele klachten komen in deze melding terecht. Om 11.14 uur verzoekt de
meetplanleider via de meldkamer brandweer om een klachtenplot in het
LCMS. De meldkamer kan deze plot niet leveren.
Ja – CoPI: In het CoPI-beeld is bijvoorbeeld opgenomen dat het effectgebied
achthonderd meter zal zijn als de gevaarlijke stof tot ontbranding zou komen.
Ja – ROT: Het ROT-beeld vermeldt bijvoorbeeld dat de dampen richting Stolwijk trekken, dat het vee gevaar loopt en dat er een effectgebied van achthonderd meter zal zijn als de gevaarlijke stof ontbrand.
Ja – BT: In het BT-beeld zijn bijvoorbeeld de gezondheidsrisico’s en het instellen van een gezondheidsonderzoek opgenomen.
Ja – TBz: Het team beschikt over de gegevens van de effecten van het incident
en zet hier acties op uit.
-

De risico’s voor de veiligheid van de hulpverleners in het getroffen
gebied?

Ja – Meldkamer: Het meldkamerbeeld geeft informatie over de gevaarlijke
stof, de effecten hiervan op de gezondheid en de wijze van verspreiding. Ook
bevat het de veiligheidsafstanden en de richting van de dampwolk.
De calamiteitencoördinator vraagt aan het CoPI een overzicht van de aanwezige hulpverleners in het gebied in verband met gezondheidsrisico’s. Het CoPI
schuift dit onderwerp door naar het derde overleg: volgens het team heeft de
calamiteitencoördinator dit overzicht al.
Ja – CoPI: Het CoPI spreekt af dat in een gebied van honderd meter rondom
het ongeval alleen de brandweer, met adembescherming, werkt.
Ja – ROT: Het ROT bespreekt de veiligheid van de hulpverleners. Hierbij
heeft het team aandacht voor de gevaren van de schadelijke stof en het gevaarlijke gebied. Ook besluit het ROT tot ‘eigen veiligheid eerst’ van de hulpverleners.
Ja – BT: In het BT-beeld is onder andere opgenomen dat er afzettingen zijn en
dat een veilige afstand bewaard moet worden. Daarnaast bevat het ook communicatie over de gezondheidsrisico’s (het activeren van de WAS-palen en
NL-Alert).
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Nee – TBz: Niet is waargenomen dat het team aandacht besteedt aan de veiligheid van de medewerkers in het veld.
-

De risico’s voor de veiligheid van de personen in het getroffen gebied?

Ja – Meldkamer: Het meldkamerbeeld geeft informatie over de gevaarlijke
stof, de effecten hiervan op de gezondheid en de wijze van verspreiding.
Nee – CoPI: Het CoPI heeft niet duidelijk of de situatie veilig is voor de passagiers die nog in de bus zitten. Het team spreekt af dat de teamleden bij de
hulpverleners ter plaatse uitzetten dat ze via de ramen van de bus vragen hoeveel slachtoffers er in de bus zijn. Over de toestand van de chauffeur van de
tankwagen is in het CoPI niet gesproken.
Ja – ROT: Het ROT heeft aandacht voor de risico’s voor de veiligheid van de
personen in het getroffen gebied, bijvoorbeeld door over evacuatie van de
woonwijk na te denken. Ook benoemt het team de casus Wetteren in België
waarbij dezelfde stof via het riool woningen is binnengedrongen en waarbij
slachtoffers zijn gevallen.
Ja – BT: In het BT-beeld is onder andere opgenomen dat er afzettingen zijn en
dat een veilige afstand bewaard moet worden. Daarnaast bevat het ook communicatie over de gezondheidsrisico’s (het activeren van de WAS-palen en
NL-Alert).
Nee – TBz: Niet is waargenomen dat het team aandacht besteedt aan de veiligheid van de personen in het getroffen gebied.
-

De aanpak van het incident?

Nee – Meldkamer: Het meldkamerbeeld geeft geen beschrijving van de bronen effectbestrijding.
Ja – CoPI: De officier van dienst brandweer deelt in het team mee dat de
brandweer de plas vloeistof afdekt met schuim. Het team besluit dat in een
straal van honderd meter alleen de brandweer met adembescherming mag
werken. Het is voor het team niet duidelijk wat er met de passagiers in de bus
gebeurt c.q. is gebeurd.
Ja – ROT: Het team bespreekt de wijze van evacueren van de bewoners in het
bedreigde gebied (met eigen vervoer laten vertrekken of georganiseerd vervoer regelen).

Toetsingskader Staat van de Rampenbestrijding
Systeemtest Collisio, 12 februari 2016
Veiligheidsregio Hollands Midden – versie definitief

35

Ja – BT: Het team bespreekt de communicatie en bevolkingszorg, onder andere het geven van een persverklaring, voorbereiden van evacuatie en het opstarten en de kaders van de opvanglocatie voor slachtoffers.
Ja – TBz: Het team heeft een beeld van de eigen rol in en de aanpak van het
incident. Het heeft geen duidelijk beeld hoe de andere teams het incident aanpakken.
-

De daarvoor benodigde mensen?

Ja – Meldkamer: Het meldkamerbeeld bevat een actueel overzicht van de
door de meldkamer ingezette eenheden en functionarissen vanwege de koppeling met het GMS.
Ja – CoPI: In het eerste CoPI-overleg benoemt het team dat er deskundigen
van het hoogheemraadschap, de riolering en de omgevingsdienst nodig zijn.
De leider CoPI legt dit bij de regionaal operationeel leider neer.
Ja – ROT: De algemeen commandant bevolkingszorg brengt in dat hij voldoende mensen heeft en dat de slachtofferinformatiesystematiek (SIS) niet opgestart hoeft te worden.
Ja – BT: De strategisch adviseur bevolkingszorg en de communicatieadviseur
geven informatie over de benodigde mensen.
Ja – TBz: Het team heeft een duidelijk beeld van welke mensen er voor het uitvoeren van de eigen taken nodig zijn.
-

De daarvoor benodigde middelen?

Nee – Meldkamer: Het meldkamerbeeld geeft geen beschrijving van de benodigde middelen.
Ja – CoPI: De officier van dienst brandweer vraag om extra schuim om de
plas vloeistof af te dekken.
Nee – ROT: Dit is niet aan de orde geweest.
Ja – BT: Het team delegeert dit aan het ROT en CoPI.
Ja – TBz: Het team weet de benodigde middelen en instanties voor het uitvoeren van de eigen taak goed te vinden. Voor het TBz zijn veel (technische)
voorzieningen beschikbaar in het gemeentehuis van Bergambacht.
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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.

Eigen beeld



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?

Ja – Meldkamer: Ja, de meldkamer heeft de gegevens binnen tien minuten
verwerkt in het eigen beeld.
Ja – CoPI: De informatiemanager zet de informatie uit de CoPI-overleggen
direct in het LCMS. Ook houdt hij een lijst bij met knelpunten, besluiten en actiehouders. De plotter plaatst al voor het eerste CoPI-overleg een plot met
foto’s in het LCMS.
Nee – ROT: Alle secties verwerken hun informatie in het LCMS. In het begin
zijn er opstartproblemen, omdat niet voor elk teamlid duidelijk is hoe er ingelogd moet worden in het systeem. De sectie politie is niet opgekomen. Hierdoor is er een achterstand in de informatieverwerking bij de sectie politie.
N.v.t. – BT: Het BT creëert enkel bestuurlijke besluiten en is informatieafnemer (dit is conform de netcentrische werkwijze)
De informatiemanager in het team legt de nadruk op de besluitenlijst.
Ja – TBz: De informatiemanager actualiseert het TERSTOND onmiddellijk
als dit nodig is.
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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.

Eigen beeld



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?

Ja – Meldkamer: Via het LCMS is het meldkamerbeeld beschikbaar voor de
andere betrokken onderdelen.
Ja – CoPI: Via het LCMS is het CoPI-beeld beschikbaar voor de andere betrokken onderdelen.
Ja – ROT: Via het LCMS is het ROT-beeld beschikbaar voor de andere betrokken onderdelen.
Ja – BT: Het totaalbeeld van het BT is beschikbaar voor het ROT.
Ja – TBz: Via het LCMS is het TBz-beeld beschikbaar voor de andere betrokken onderdelen. De informatiecoördinator heeft in het LCMS de uitgevoerde
acties geplaatst.


Heeft het GBT/RBT besluiten uitgezet naar de verschillende onderdelen
van de rampenbestrijding en crisisbeheersing?

Ja – De burgemeester deelt de besluiten van het BT telefonisch met de regionaal operationeel leider.


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 – Het LCMS is beschikbaar voor een aantal partijen buiten de hoofdstructuur zoals het hoogheemraadschap en Rijkswaterstaat.
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Worden de gegevens langs geautomatiseerde weg beschikbaar gesteld aan
het onderdeel dat het totaalbeeld bijhoudt?

Ja – Meldkamer: Via het LCMS worden de meldkamergegevens langs geautomatiseerde weg beschikbaar gesteld aan het ROT.
Ja – CoPI: Via het LCMS worden de CoPI-gegevens langs geautomatiseerde
weg beschikbaar gesteld aan het ROT.
Ja – ROT: De informatiemanager in het ROT houdt het totaalbeeld bij.
Ja – BT: Via het LCMS is de besluitenlijst van het BT beschikbaar voor de het
ROT.
Ja – TBz: Via het LCMS zijn de uitgevoerde acties van het TBz beschikbaar
voor het ROT.
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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.

Besluiten, adviezen en opdrachten



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?

Ja – Meldkamer: De calamiteitencoördinator heeft de veiligheidsafstanden
voor de hulpverlening en de wegafsluitingen berekend op de stofnaam en
-eigenschappen. Het advies om ramen en deuren te sluiten en om de auto’s in
de file op de N207 te laten omdraaien, heeft hij gebaseerd op het advies van
de AGS.
Ja – CoPI: De definiëring van bron- en effectgebied en het veilig en onveilig
gebied (het besluit dat binnen een straal van honderd meter alleen de brandweer met adembescherming mag werken) is gebaseerd op het actuele beeld.
Nee – ROT: Het ROT heeft niet altijd de meest actuele gegevens over de ontwikkeling van het incident. Hierdoor zijn besluiten, adviezen en opdrachten
niet altijd gebaseerd op het actuele beeld.26 Het ROT bespreekt bijvoorbeeld
het lot van de inzittenden van de bus, terwijl het CoPI bezig is deze inzittenden
te redden. Daarnaast zijn er in het begin opstartproblemen met het informatiemanagement27 en de sectie politie is niet opgekomen.
Ja – BT: Het team baseert besluiten, adviezen en opdrachten op het actuele
beeld zoals gepresenteerd door de informatiemanager en de informatie die de
burgemeester telefonisch via de regionaal operationeel leider heeft ontvangen.
Ja – TBz: Het team verwerkt nieuwe informatie in het beeld, zoals dat er behoefte is aan SIS en dat het vee gevaar loopt. Hierop baseert het team zijn besluiten, adviezen en opdrachten: het TBz start het SIS op en neemt contact op
met de land- en tuinbouworganisatie (LTO).

26
27

Zie voetnoot 23, pagina 33.
Inloggen in het LCMS verloopt niet bij iedereen even soepel. Dit komt door gebruikersfout, niet door een technische fout.
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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.

Besluiten, adviezen en opdrachten



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?

N.v.t. – Meldkamer: Het niet overnemen of onvolledig uitvoeren van een advies of opdracht is niet aan de orde geweest.
Nee – CoPI: Het is in het team niet duidelijk wie de calamiteitencoördinator
informeert over zijn uitgezette vraag naar de lijst met daarop de aanwezige
hulpverleners in het gebied.
N.v.t.– ROT: Het niet overnemen of onvolledig uitvoeren van een advies of
opdracht is niet aan de orde geweest.
N.v.t. – BT: Het niet overnemen of onvolledig uitvoeren van een advies of opdracht is niet aan de orde geweest.
Ja – TBz: Het ROT stelt aan het TBz een vraag over de riolering in het brongebied. Het TBz koppelt terug naar de algemeen commandant bevolkingszorg
dat er geen informatie beschikbaar is over riolering in het brongebied.


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?

N.v.t. – Meldkamer: Herformulering van een advies of opdracht is niet aan de
orde geweest.
Nee – CoPI: Het CoPI herformuleert de vraag van de calamiteitencoördinator naar de lijst met daarop de aanwezige hulpverleners in het gebied niet.
Het team wil de vraag niet uitvoeren.
Ja – ROT: Het ROT neemt van de burgemeester de opdracht aan om te onderzoeken wat de beste wijze van ontruiming/ evacuatie van de woonwijk is. Hierbij staat de afweging zelfredzaamheid versus georganiseerd vervoer door de
gemeente centraal. Het ROT heeft de burgemeester geadviseerd om de evacuatie op basis van zelfredzaamheid te doen.
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N.v.t. – BT: Herformulering van een advies of opdracht is niet aan de orde
geweest.
N.v.t. – TBz: Herformulering van een advies of opdracht is niet aan de orde
geweest.
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Taakorganisatie Communicatie
Toetsingskader
deel 2

Het gemeentelijk proces communicatie valt onder deel twee van het toetsingskader.

Aanpassing

Met betrekking tot communicatie wordt in het toetsingskader gesproken over
voorlichting, onder andere:
 Een functionaris belast met de coördinatie van de voorlichting
 Het geven van voorlichting aan de bevolking
 Een voorlichtingsfunctionaris
Veiligheidsregio Hollands Midden noemt voorlichting echter crisiscommunicatie (conform Besluit veiligheidsregio’s 15 juni 2015). De vragen van het
toetsingskader zijn in originele staat gehouden, dus met de voor Veiligheidsregio Hollands Midden afwijkende benaming. Waar het toetsingskader over
voorlichting spreekt, kan dan ook crisiscommunicatie worden gelezen

Alarmering
Taakorganisatie
communicatie



Start uiterlijk binnen vijf minuten de alarmering van de gemeentelijke actiecentra, wanneer is opgeschaald naar het opschalingsniveau voor de gemeentelijke processen?

Ja – Het hoofd taakorganisatie communicatie heeft bij GRIP 2 een vooralarmering gekregen. De alarmering voor de taakorganisatie communicatie vindt
plaats om 9.29 uur.
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Opschaling
Taakorganisatie
communicatie



Zijn binnen dertig minuten ten minste één leidinggevende en minimaal twee medewerkers van het team Voorlichting begonnen met de werkzaamheden?

Ja – Het plaatsvervangend hoofd taakorganisatie is binnen dertig minuten begonnen
met de eerste werkzaamheden, samen met ten minste twee medewerkers van het team.
Om 9.29 uur vindt de alarmering voor de taakorganisatie communicatie plaats. De opkomsttijden zijn als volgt:



Functionaris

Aankomst

HTO Communicatie

10.55 uur

Plaatsvervangend HTO Communicatie

09.58 uur

Communicatieadviseur BT

10.00 uur

Informatiecoördinator
Webredacteur

09.58 uur

Teamleider Pers- en publieksvoorlichting

10.25 uur

Ondersteuner communicatieadviseur ROT

10.15 uur

Omgevingsanalist

09.58 uur

Omgevingsanalist

10.41 uur

Medewerker communicatie

11.02 uur

09.58 uur

Is het team Voorlichting binnen negentig minuten in de door de regio zelf vastgestelde minimale samenstelling begonnen met de werkzaamheden?

Ja – Het team start binnen negentig minuten met de eerste werkzaamheden.
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Informatiemanagement
Totaalbeeld



Wordt er een zogenaamd netcentrisch systeem gehanteerd?

Ja – Het team maakt gebruik van het LCMS.


Wanneer er sprake is van tegenstrijdige informatie in het incident of het
oefenscenario, wordt dit dan gesignaleerd en wordt er hiernaar navraag
gedaan?

N.v.t. – Er is geen sprake geweest van tegenstrijdige informatie.
Eigen beeld



Houdt de taakorganisatie communicatie een eigen beeld bij?

Ja – De informatiecoördinator vult het tabblad crisiscommunicatie in het
LCMS. Nieuw binnengekomen informatie plaatst hij onder andere in de velden informatiebehoefte, schadebeperking en betekenisgeving.


Zijn de gegevens van de taakorganisatie communicatie binnen tien minuten verwerkt en zo mogelijk geverifieerd?

Ja – Op het moment dat de informatiecoördinator informatie krijgt, plaatst hij
dit direct in het LCMS.


Stelt de taakorganisatie communicatie het eigen beeld beschikbaar aan de
betrokken onderdelen?

Ja – Via het LCMS is het eigen beeld beschikbaar voor de andere betrokken
onderdelen.


Worden de gegevens langs geautomatiseerde weg beschikbaar gesteld aan
het onderdeel dat het totaalbeeld bijhoudt?

Ja – Via het LCMS worden de gegevens langs geautomatiseerde weg beschikbaar gesteld aan het ROT.

Toetsingskader Staat van de Rampenbestrijding
Systeemtest Collisio, 12 februari 2016
Veiligheidsregio Hollands Midden – versie definitief

45

A.5

1. Samenvatting voorstel
De informatienotitie heeft betrekking op de Informatiekaart Grootschalige Ziektegolf. Het Algemeen
Bestuur wordt in deze informatienotitie geïnformeerd dat het Dagelijks Bestuur de Informatiekaart
Grootschalige Ziektegolf heeft vastgesteld.

2. Algemeen
Onderwerp:

Informatiekaart
Grootschalige Ziektegolf

Opgesteld door:

Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:

Algemeen Bestuur

Datum:

A.5

Bijlage(n):

Portefeuille:

J.W.E. Spies (DB)
H. Meijer (VD)
-

Status:

Informatief

Datum:

-

Vervolgtraject
besluitvorming:

VRHM
Planvorming Multi
L. Klok
30 juni 2016

3. Toelichting
Op 2 juni 2016 heeft het Dagelijks Bestuur de Informatiekaart Grootschalige Ziektegolf vastgesteld. In
de Wet publieke gezondheid (Wpg) staat dat het bestuur van de veiligheidsregio een crisisplan
vaststelt waarin de bestrijding en de voorbereiding op de bestrijding van een grootschalige ziektegolf
is beschreven.
De Informatiekaart Grootschalige Ziektegolf is een verzameling van relevante informatie,
aandachtspunten en afspraken die met name van toepassing is voor de werkgroep ‘voorbereiding
grootschalige ziektegolf’. De crisisorganisatie VRHM kan bij (dreiging van) een grootschalige
ziektegolf ook gebruik maken van de informatiekaart. De belangrijkste thema’s voor de
crisisorganisatie zijn de eigen continuïteit en de maatschappelijke effecten.
De Informatiekaart Grootschalige Ziektegolf is onder regie van de Veiligheidsregio en in
samenwerking met GHOR Hollands Midden, GGD Hollands Midden, Politie eenheid Den Haag,
Brandweer Hollands Midden, Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing, GMK, Defensie en RAV
Hollands Midden tot stand gekomen.

4. Implementatie en communicatie





Na vaststelling door het DB wordt de Informatiekaart Grootschalige Ziektegolf aangeboden aan
de werkgroep MDOP. De leden van deze werkgroep verspreiden de informatiekaart 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 de Informatiekaart bij de
multidisciplinaire crisisfunctionarissen van de crisisteams. De vertegenwoordigers van de
betrokken crisispartners dragen zorg voor de implementatie en verspreiding van het
Informatiekaart binnen de eigen (crisis)organisatie.
In de nieuwsbrief van de VRHM wordt een artikel geplaatst met een toelichting op het project van
de totstandkoming van de Informatiekaart Grootschalige Ziektegolf.
Na vaststelling wordt de Informatiekaart Grootschalige Ziektegolf gedeeld met de relevante
crisispartners.





De Informatiekaart Grootschalige Ziektegolf wordt bij de plannen gevoegd in het Multidisciplinair
Actueel Beeld (MAB) in LCMS.
De informatiekaart wordt toegelicht tijdens piketgroepbijeenkomsten van de Operationeel Leiders
en Informatiemanagers ROT.
Op 10 en 30 november 2016 organiseert de VRHM themabijeenkomsten waar grootschalige
ziektegolf één van de thema’s is. Tijdens deze bijeenkomsten kunnen de crisisfunctionarissen
(nader) kennis maken met de Informatiekaart Grootschalige Ziektegolf.

5. Bijlagen
Vanwege de vertrouwelijkheid van de informatie worden de informatiekaarten niet meegezonden met
de vergaderstukken van het Algemeen Bestuur. De informatiekaart is te vinden in de DB stukken van
2 juni 2016.
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A.6

1. Samenvatting voorstel
De informatienotitie heeft betrekking op de geactualiseerde Informatiekaart Penitentiaire Inrichtingen.
Het Algemeen Bestuur wordt in deze informatienotitie geïnformeerd dat de Veiligheidsdirectie de
geactualiseerde Informatiekaart Penitentiaire Inrichtingen heeft vastgesteld.

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

Informatiekaart Penitentiaire
Inrichtingen
Algemeen Bestuur

Opgesteld door:

A.6

Bijlage(n):

J.W.E. Spies (DB)
H. Meijer (VD)
-

Status:

Informatief

Datum:

-

Datum:

VRHM/Planvorming Multi
L. Klok
30 juni 2016

3. Toelichting
Op 17 mei 2016 heeft de Veiligheidsdirectie de geactualiseerde Informatiekaart Penitentiaire Inrichtingen
vastgesteld. Conform het visiedocument MDOP wordt een informatiekaart elke drie jaar geactualiseerd.
De informatiekaart is aangepast na een mondelingen en schriftelijke consultatieronde bij alle partijen
die meegewerkt hebben aan de totstandkoming van de informatiekaart. Op hoofdlijnen zijn de
volgende wijzigingen doorgevoerd op de informatiekaart: een aantal contactgegevens gewijzigd, de
omgevingstekeningen zijn geactualiseerd, er zijn een aantal overbodige zinnen geschrapt en er zijn
zinnen scherper geformuleerd.

4. Implementatie en communicatie






De Informatiekaart Penitentiaire Inrichtingen is aangeboden aan de werkgroep MDOP. De leden
van deze werkgroep verspreiden de informatiekaart 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 de informatiekaart bij de multidisciplinaire crisisfunctionarissen
van de crisisteams. De vertegenwoordigers van de betrokken crisispartners dragen zorg voor de
implementatie en verspreiding van het Informatiekaart binnen de eigen (crisis)organisatie.
In de nieuwsbrief van de VRHM wordt een artikel geplaatst met een toelichting op het project van
de actualisering van de informatiekaart.
Na vaststelling wordt de Informatiekaart Penitentiaire Inrichtingen gedeeld met de relevante
crisispartners.
De informatiekaart wordt bij de plannen gevoegd in het Multidisciplinair Actueel Beeld (MAB) in
LCMS. De verouderde versie wordt verwijderd.

5. Bijlagen
Vanwege de vertrouwelijkheid van de informatie worden de informatiekaarten niet meegezonden met
de vergaderstukken van het Algemeen Bestuur. De informatiekaart is te vinden in de DB stukken van
2 juni 2016.

A.7

1. Samenvatting voorstel
Volgens afspraak wordt de noodcommunicatievoorziening (te gebruiken ingeval van grootschalige
stroomuitval) en het alarmeringssysteem voor de bevolkingszorgprocessen, OOV alert, periodiek
getest. Het algemeen bestuur wordt jaarlijks over de testresultaten geïnformeerd. Daarnaast wordt tot
op heden bij deze gelegenheid een overzicht gegeven van schades aan gemeentelijke eigendommen
veroorzaakt tijdens de afgelopen jaarwisseling.
Onderstaand voorstel informeert het bestuur over de recente testresultaten; daarnaast wordt door het
dagelijks bestuur voorgesteld om de schades aan gemeentelijke eigendommen, veroorzaakt tijdens
de jaarwisseling niet meer centraal bij te houden met ingang van de komende jaarwisseling omdat
wegens de verschillen in bijhouding geen representatieve conclusies kunnen worden getrokken en
overigens gemeenten in de praktijk geen meerwaarde zien in het verkrijgen van de schadecijfers van
andere gemeenten.
Het dagelijks bestuur hecht meer waarde een de organisatie van een jaarlijkse bijeenkomst waar
gemeenten elkaar inzicht geven in best practises, welke hebben bewezen schade beperkend te
werken.
Onderwerp:

Testresultaten m.b.t
noodcommunicatievoorziening, OOV
alert en overzicht schade jaarwisseling
2015/16.

Opgesteld
door:

VRHM
BGC
René Knaap
Ruud Bitter

Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:

Algemeen Bestuur

Afgestemd
met:
Datum

A.7

Bijlage(n):

3

Portefeuille

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

Status:

Besluitvormend

Datum:

-

Vervolgtraject
besluitvorming:

30 juni 2016

2. Besluit
1. Het Algemeen Bestuur besluit met ingang van de komende jaarwisseling de schades aan
gemeentelijke eigendommen, ontstaan tijdens de jaarwisseling niet meer centraal bij te houden en
in plaats daarvan jaarlijks een op het uitwisselen van schade beperkende best practises gerichte
bijeenkomst voor gemeenten te organiseren.
2. Het Algemeen Bestuur neemt kennis van de resultaten van de periodieke testen van de
noodcommunicatievoorziening en het alarmeringssysteem voor bevolkingszorgprocessen, OOV
alert.

3. Toelichting op het besluit
Noodcommunicatievoorziening
De noodcommunicatievoorziening (NCV) wordt gezien als last resort, ingeval de vaste en mobiele
telefoonlijnen niet meer functioneren door bijvoorbeeld grootschalige stroomuitval.

Welke NCV- aansluitingen zijn er?
- Een gemeente heeft minimaal één NCV aansluiting;
- De brandweer heeft aansluitingen bij de meldkamer in Den Haag, bij de beide crisisruimten in het
regionaal coördinatiecentrum in Leiden en voorts bij drie strategische locaties in de veiligheidsregio;
- De politie had eveneens aansluitingen bij de meldkamer in Den Haag en ook bij regionale
crisisruimten in Leiden. De aansluitingen van de politie op de drie strategische locaties in de
Veiligheidsregio Hollands Midden zijn niet meer operationeel. De nationale politie heeft het besluit
genomen om alle NCV aansluitingen op te zeggen;
- De GHOR heeft NCV aansluitingen bij het coördinerend bureau en bij de crisisruimten;
Regulier testen
In de VRHM werken de gemeenten samen in vier clusters. De vier clusters hebben de afspraak
gemaakt om eens per twee maanden een test uit te voeren van de NCV installatie door daadwerkelijk
te bellen met de NCV. Bij deze testen worden ook de NCV aansluitingen van de hulpdiensten
betrokken. In de bijlage NCV aansluitingen is een overzicht gegeven van de meest recente
testresultaten.
Gebleken is dat:
 de NCV aansluitingen van de politie op drie strategische locaties in de Veiligheidsregio Hollands
Midden niet meer operationeel zijn. De vraag is of het door de nationale politie gevoerde beleid
tot opzegging van het de NCV aansluitingen bestuurlijk als gewenst wordt ervaren.
 bij diverse gemeentelijke clusters de periodieke test om uiteenlopende redenen langer dan 6 tot
12 maanden geleden is uitgevoerd.
Dat betreft de volgende clusters:
- Duin- & Bollenstreek: testen van januari 2016 en maart 2016 zijn niet uitgevoerd. In mei 2016
is wel een test uitgevoerd.
- Rijn- & Veenstreek: testen van februari 2016 en april 2016 zijn niet uitgevoerd. In mei en juni
2016 zijn wel testen uitgevoerd.
- Bevolkingszorg rondom Leiden (BRL): testen van december 2015, februari 2016 en april
2016 zijn niet uitgevoerd.
- Midden Holland: testen worden conform afspraken uitgevoerd.
Er zijn vanuit de clusters en BGC acties ondernomen om de uitvoering van de testen beter te borgen
en de daardoor de testresultaten op een hoger niveau te brengen.
OOV Alert
In de Veiligheidsregio Hollands Midden(VRHM) is het belsysteem OOV Alert in gebruik bij de 19
gemeentelijke crisisorganisaties en het regionale team crisiscommunicatie als alarmeringssysteem
voor de bevolkingszorgprocessen. OOV Alert is een geautomatiseerd telefonisch
waarschuwingssysteem. Met OOV Alert is het mogelijk in zeer korte tijd diverse functionarissen van
de gemeentelijke crisisorganisaties geautomatiseerd te alarmeren. In de bijlage ‘OOV alert’ is een
overzicht van de periodieke testresultaten weergegeven.
Gebleken is dat:



Duin- & Bollenstreek: Gemeente Katwijk een beperkt aantal deelnemers test, omdat deze
gemeente nog steeds gebruik maakt van het zg ‘belboomsysteem’.
Rijn- en Veenstreek: Gemeenten Alphen a/d Rijn en Nieuwkoop de test langer dan 6
maanden geleden hebben uitgevoerd.

2
Agendapunt A.7 AB VRHM 30 juni 2016




BRL: Gemeente Leiden een beperkt aantal deelnemers test.
Midden Holland: De testen goed verlopen.

De genoemde gemeenten zijn geïnformeerd over de testresultaten. Een aantal heeft beterschap
beloofd. Daar waar de oorzaak ligt in onbekendheid met de systemen heeft het BGC hulp
aangeboden. De verwachting is dan ook dat de volgende testresultaten beter zullen zijn.
Schade jaarwisseling
In 2014 is gestart met het door de gemeenten aanleveren van een overzicht van de schadebedragen
naar aanleiding van de vernielingen van gemeentelijke eigendommen (straatmeubilair) tijdens de
jaarwisseling. Voor de jaarwisseling 2014-2015 hebben twee gemeenten geen schadebedrag
doorgegeven. Voor de jaarwisseling 2015-2016 hebben alle gemeenten een schadebedrag
doorgegeven. Het schade bedrag komt in totaal bij de laatste jaarwisseling neer op circa € 238.200,-.
In vergelijking met de jaarwisseling 2014-2015 en 2015-2016 is het schadebedrag in de laatste
jaarwisseling circa € 52.600,- minder1. In de bijlage staat een overzicht van een schadebedrag per
gemeente en een specificatie per gemeente per tabblad.
Toelichting schade bedragen
Voor het vergelijken van de schadebedragen per gemeenten is nagegaan hoe deze bedragen tot
stand zijn gekomen. De hoogte van de schadebedragen zijn sterk afhankelijk van wat er is vernield in
een gemeente en welke trend er op dat moment is in de gemeente. Het repareren van vernielde
verkeersborden resulteert in een lager schadebedrag dan het repareren van vernielde straatkolken.
Conclusies
De werkgroep jaarwisseling en schade is tot de volgende conclusies gekomen:
-

-

Het is niet eenvoudig om te komen tot een eenduidige verwerking van de schades aan
gemeentelijke eigendommen.
Het aangereikte format heeft niet geleid tot een eenduidige wijze van registreren van de
gemeentelijke schades bij de gemeenten.
Er is geen afstemming van welke schade er worden geregistreerd (categorie 1, 2 en 3)
Er zal eerst een goede analyse moeten plaatsvinden bij iedere gemeente vanaf welk moment
de schade aan gemeentelijke eigendommen wordt meegenomen (de periode waartussen
gemeten wordt)
Er is tot op heden geen uitwisseling tussen gemeenten van de verschillende maatregelen die
mogelijk hebben geleid tot vermindering van schades.
Er zijn geen eenduidige afspraken gemaakt met de diverse veiligheidspartners

Aanbevelingen
De werkgroep komt tot de volgende aanbeveling:
Ieder jaar na de evaluatie bekijken welke schade beperkende maatregelen er zijn genomen in de
diverse gemeenten en kijken of deze maatregelen daadwerkelijk hebben geleid tot vermindering van
de schade aan gemeentelijke eigendommen (uitwisseling van good practises; BGC plant een
bijeenkomst hiervoor na de zomervakantie, 22 september).

1

Met betrekking tot 2014-1015 is geen schadebedrag door de gemeente Alphen aan den Rijn en Leiderdorp doorgegeven aan
de VRHM.
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4. Kader
Het Algemeen Bestuur van de VRHM ontvangt een overzicht van de stand van zaken met betrekking
tot het oefenen / testen van de NCV, OOV alert en een overzicht van de schade ten gevolge van de
vernielingen tijdens de jaarwisseling 2015-2016 in de 19 gemeenten in de VRHM. Het Dagelijks
Bestuur adviseert met ingang van de komende jaarwisseling (2016/17) te stoppen met de centrale
bijhouding van de schades.

5. Consequenties
Financieel:
N.v.t.
Capaciteit:
N.v.t.
Materieel:
N.v.t.
Juridisch:
N.v.t.
Overig:
N.v.t.

6. Aandachtspunten / risico’s
N.v.t.

7. Implementatie en communicatie
N.v.t.

8. Bijlagen
-

Overzicht stand van zaken NCV testen;
Overzicht stand van zaken OOV alert;
Overzicht schade jaarwisselingen 2013-2016.

9. Historie besluitvorming
26 november 2015 AB
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Gemeente
Duin en Bollen
Hillegom

Nummer

Katwijk
Katwijk Brandweer
Lisse
Noordwijk
Noordwijkerhout
Teylingen (SSH)
Teylingen (VHT)

25164
70144
17376
25160
17120
25163
25294
25301

Katwijk Politie

17447

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

Nee

Nee

8-1-2014
ja
nee
ja
Starter
nee
ja
nee
nee

nee

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

Ja
Ja
Ja
Nee
Nee

Nee

Nee

Legenda

Nee

Periodieke test minimaal 1 keer in de 3 maanden uitgevoerd
Periodieke test langer dan 4 maanden geleden
Periodieke test langer dan 6 maanden geleden
Niet opgenomen of storing

9-7-2014
Ja
Ja
Ja
Starter
Nee
Ja
Nee
Ja

Nee

10-9-2014 12-11-2014
Ja
Nee
ja
Ja
nee
Nee
Starter
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nee

nee

Nee

14-1-2015

11-3-2015 13-5-2015

Ja
Starter
Nee
Nee
Ja
Ja
Nee
Nee

Ja
Ja
Nee
Ja/starter
Ja
Ja
Ja
Nee

Starter
Nee
ja
ja
nee
ja
ja
ja

Nee

Nee

Nee

8-7-2015 11-11-2015 13-1-2016 16-3-2016 11-5-2016
Nee
Nee
Ja
Ja
Starter
Nee
Nee
Ja
Ja
Ja
Nee
Nee
Ja
ja
Ja
Nee
Nee
Ja/starter
Starter
Ja
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Ja
ja
Ja
Nee
Nee
Nee
Ja
ja
Nee
Nee
Nee
Nee
Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Gemeente
Rijn & Veenstreek

Alphen aan den Rijn
Alphen Brandweer
Alphen Politie
Kaag en Braassem
Nieuwkoop (Ter Aar)
Nieuwkoop (Nieuwveen)
Alrijne Ziekenhuis Alphen
P.I. Alphen

Nummer

17130
17424
17445
17108
70250
17598
17257
17273

Datum

7-10-2013
ja
ja
ja
S
ja
ja

3-2-2014
ja
Nee
Nee
S
ja
ja

7-4-2014 6-10-2014
Ja
Ja
Nee
Nee
Nee
Nee
Ja
Ja
Ja
Ja
S
Ja

Legenda

S
Nee

Periodieke test minimaal 1 keer in de 3 maanden uitgevoerd
Periodieke test langer dan 4 maanden geleden
Periodieke test langer dan 6 maanden geleden
Starter
Niet opgenomen of storing

1-6-2015 7-12-2015
Starter
Starten
Nee
Ja
Nee
Nee
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

1-2-2016
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee

4-4-2016
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee

2-5-2016 13-6-2016
Ja
Starter
Nee
Ja
Nee
Nee
Nee
Nee
Starter
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

1-8-2016

Gemeente
GRIP 5
Leiden GBT
Leiden Stadshuis
Leiden TBZ
Leiden Tweelinghuis
Leiden Politie
Leiden RBT
Leiden RBT
Leiden ROT
Leiderdorp
Oegstgeest
Voorschoten
Zoeterwoude
Hoogheemraadschap van Rijnland

Nummer

datum
7-4-2014

2-6-2014

4-8-2014 6-10-2014 1-12-2014 5-10-2015 7-12-2015

4-4-2016

17385
17586
17551

Nee
Ja
Nee

Ja
Ja
Ja

Nee
Ja
Nee

Ja
Ja
Nee

nee
ja
nee

Nee
Ja
Nee

Nee
Nee
Nee

Nee
Nee
Nee

Nee
Nee
Nee

17599
17421
17198
17199
17005
70240
17119
17115
17110

Nee
Ja
Ja
Ja
Ja
Starter
Ja
Ja
Ja

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Ja
Nee
Nee
Nee
Nee
Ja
Ja
Ja
Ja

ja
ja
nee
nee
nee
ja
nee
nee
starter

Ja
Nee
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nee
Starter

Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee

Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee

Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee

17394

Ja

Ja

Ja

Ja

ja

Ja

Nee

Nee

Nee

Legenda

Nee

1-2-2016

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

Gemeente
Midden Holland

Nummer

Datum
11-10-2013

Krimpenerwaard
Bodegraven-Reeuwijk
Gouda
Waddinxveen
Zuidplas
GHOR
GMK Politie
GMK Brandweer
Oasen hoofd kantoor
Oasen zuivering
Hoogheemraadschap
Schieland Krimpenerwaard
Gouda brandweer
Gouda politie

2-12-2013

6-1-2014 10-2-2014

1-9-2014 1-12-2014

1-6-2015 2-11-2015

1-2-2016

8-3-2016

4-4-2016

ja
nee
Ja
Starter
ja
ja
nee
ja
nee
ja

ja
ja
ja
Starter
nee
ja
nee
ja
ja
nee

ja
ja
ja
Starter
ja
ja
ja
ja
ja
ja

ja
ja
Starter
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja

ja
ja
ja
ja
ja
Starter
ja
ja
ja
ja

Starter
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

nee
nee
ja

ja
nee
nee

ja
ja
nee

ja
ja
nee

ja
ja
nee

Ja
Ja
nee

18197
17139
18172
18220
18200
17323
70115
17170
18526
18535

ja
Starter
nee
ja
nee
ja

ja
ja
nee
Starter
ja
ja

ja
ja
ja
ja
ja
Starter

ja
ja
Starter
ja
ja
ja

ja
ja
Nee
ja
Nee
ja

nee

ja

nee
ja

ja
ja

Nee
ja

Ja
Ja
Nee
Ja
Starter
Ja
Ja
Nee
Nee
Ja

18291
18130
18329

ja

nee

nee
ja
ja

ja
ja
ja

ja
Nee
ja

Ja
Nee
Ja

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

4-6-2014

Niet opgenomen of storing

Gemeente
Alphen a./d Rijn
Bodegraven Reeuwijk
Gouda
Hillegom
Kaag en Braassem
Katwijk
Leiden gehele organisatie
Leiden Opvang
Leiden Schade
Leiderdorp
Lisse
Nieuwkoop
Noordwijk
Noordwijkerhout
Oegstgeest gehele crisisorg.
Oegstgeest hoofden en TL
Teylingen
Voorschoten
Waddinxveen
Zoeterwoude
Zuidplas
Bergambacht
Nederlek
Ouderkerk
Schoonhoven
Vlist

dec. 2012

jan. 2013

x
x

x
x

x

x
x
x

feb. 2013

x

mrt-13

apr-13 mei-13

x
x

x
x

x

x

x

x
x

x-x
x
x

xx
x

x
x

x

aug-13

x
x

x

sep-13

okt-13

nov-13

x

x

x

x

x

x
x
x

x

dec-13

x
x
x

x
x

x

x
x

jul-13

x
x

x
x
x
x

jun-13

x

x

x
x
x
x
x

x
x
x
x

x

x

x

x

x
x

x
x
x

x
x
x
x
x
x

x

x
x

x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x

Totaal
Legenda
Periodieke test minimaal 1 keer in de 3 maanden uitgevoerd
Periodieke test langer dan 3 maanden geleden
Periodieke test langer dan 6 maanden geleden

x
x
x
x
x
x
x

x

x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x

x
x

Gemeente
Cluster D&B streek
Hillegom
Katwijk
Lisse
Noordwijk
Noordwijkerhout
Teylingen
Cluster Rijn- & Veenstreek
Alphen a./d Rijn
Kaag en Braassem
Nieuwkoop
Cluster BRL
Leiden
Leiderdorp
Oegstgeest
Voorschoten
Zoeterwoude
Cluster Midden Holland
Bodegraven Reeuwijk
Gouda
Waddinxveen
Zuidplas
K5
Regionaal
Reginaal team Crisiscomm.

jan-14

feb-14

mrt-14

apr-14

mei-14

jun-14

jul-14

x
x

x

x

x
x

aug-14

x
x

x
x
x

x

okt-14

nov-14

x

dec-14

x

x

x

x

x
x

x

x
x

sep-14

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x
x

x

x

x

Periodieke test minimaal 1 keer in de 3 maanden uitgevoerd
Periodieke test langer dan 3 maanden geleden
Periodieke test langer dan 6 maanden geleden
Deelnemers niet ervaren met OOV alert

x

x
x

x

x
x

x
x

x
x
x
x
x

Legenda

x

x
x

x
x

x

x
x

x

aug-14

Gemeente
Cluster D&B streek
Hillegom
Katwijk
Lisse

x

sep-14

okt-14

nov-14

x

dec-14

jan-15

feb-15

mrt-15

apr-15

x

x
x

Leiderdorp

x

jul-15

aug-15

x
x

x
x
x

Noordwijk

Teylingen
Cluster Rijn- & Veenstreek
Alphen a./d Rijn
Kaag en Braassem
Nieuwkoop
Cluster BRL
Leiden

jun-15

sep-15

okt-15

nov-15

dec-15

jan-16

feb-16

x

x

Noordwijkerhout

mei-15

x
x

x

x
x

x
x

deel
x

x
x

x

x
x

x

x

x

x
x

x
x
x

Oegstgeest
Voorschoten
Zoeterwoude
Cluster Midden Holland
Bodegraven Reeuwijk
Gouda
Waddinxveen
Zuidplas
Krimpenerwaard
Regionaal
Reginaal team Crisiscomm.

x

x
x
x

x

x

x
x

x

x

x

x

x
x
x

x
x

x

x

x
x

x

x

x

x
x

x

x

J
x

S S Kcc
x

x
x

x
x

x

Periodieke test minimaal 1 keer in de 3 maanden uitgevoerd
Periodieke test langer dan 3 maanden geleden
Periodieke test langer dan 6 maanden geleden
Deelnemers niet ervaren met OOV alert

x

x
x

x
x
x

Legenda

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

mrt-16

Gemeente
Cluster D&B streek
Hillegom
Katwijk
Lisse
Noordwijk
Noordwijkerhout
Teylingen
Cluster Rijn- & Veenstreek*
Alphen a./d Rijn
Kaag en Braassem
Nieuwkoop
Cluster BRL
Leiden
Leiderdorp
Oegstgeest
Voorschoten
Zoeterwoude
Cluster Midden Holland
Bodegraven Reeuwijk
Gouda
Waddinxveen
Zuidplas
Krimpenerwaard
Regionaal
Reginaal team Crisiscomm.

mrt-15

apr-15

mei-15

jun-15

jul-15

aug-15

x
x
x
x

x

sep-15

okt-15

x
x

nov-15

dec-15

jan-16

feb-16

mrt-16

x

x

x
x

x

x

x

mei-16

x
x
x
x
x
x

x

x

apr-16

jun-16

x
x
x
x
x
x

x
x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x
x

x

x

J
x

x

S S Kcc

x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

*Testen als binnen cluster OOV alert de koppeling tussen de drie gemeenten is gemaakt. De planning is om dit te doen voor de zomervakantieperiode

Legenda
Periodieke testen verlopen regelmatig en zijn in de afgelopen 3 maanden uitgevoerd
Periodieke test langer dan 3 maanden geleden
Periodieke test langer dan 6 maanden geleden
Periodieke test niet of nauwelijks uitgevoerd

x
x

x
x
x
x
x
x

x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x

x

x

2013-2014
Alphen aan den Rijn
Bodegraven-Reeuwijk
Gouda
Hillegom
Kaag en Braassem
Katwijk
Krimpenerwaard
Leiden
Leiderdorp
Lisse
Nieuwkoop
Noordwijk
Noordwijkerhout
Oegstgeest
Teylingen
Voorschoten
Waddinxveen
Zoeterwoude
Zuidplas

NB
€ 6.000
€ 14.798
€ 9.841
€ 25.000
€ 44.000
€ 18,840,00
€ 22.210
€ 10.120
€ 17.500
NB
€ 7.780
€ 14.000
€ 10.000
€ 8.811
€ 11.552
€ 12.500
€ 2.000
€ 40.000

2014-2015
2015-2016
Kosten per inwoner Inwoners
NB
€ 30.978
0,29 106.785
€ 2.306
€ 4.350
0,13
32.910
€ 13.001
€ 16.026
0,23
70.941
€ 19.000
€ 26.100
1,25
20944
€ 9.750
€ 7.500
0,29
25745
€ 40.000
€ 24.180
0,39
62782
€ 20.900
€ 15.000
0,28
53853
€ 26.960
€ 19.776
0,16
121163
NB
€ 8.118
0,30
26813
€ 16.749
€ 5.946
0,27
22336
€ 10.000
€ 18.000
0,66
27104
€ 7.680
€ 6.605
0,26
25691
€ 6.000
€ 9.004
0,56
15956
€ 1.500
€ 3.120
0,14
22910
€ 18.000
€ 15.613
0,44
35735
€ 10.000
€ 7.000
0,28
24951
€ 15.400
€0
0,00
25508
€ 4.500
€ 1.000
0,12
8075
€ 30.000
€ 18.000
0,44
40892

Bron:

http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/68092452-2D41-416C-B5D5-C77737DBDE80/0/demografischekerncijfers2014.pdf

Totaal

€ 256.112

€ 251.746

€ 236.316
ex. BTW

0,31

771.094

A.8

1. Samenvatting voorstel
Slachtofferhulp Nederland biedt juridische, praktische en emotionele ondersteuning aan slachtoffers,
nabestaanden, betrokkenen en getuigen. Daarnaast worden medewerkers van Slachtofferhulp
Nederland lokaal ingezet bij calamiteiten en grootschalige incidenten.
Slachtofferhulp Nederland ontvangt jaarlijks een bijdrage van de gemeenten in VRHM. In 2015
bestond deze gemeentelijke bijdrage uit €148.082 (op een totaalbegroting van Slachtofferhulp
Nederland van € 4.790.439). Dit bedrag is door Slachtofferhulp Nederland verantwoord middels het
aanbieden van het jaarverslag en de jaarstukken 2015.

2. Algemeen
Onderwerp:

Vaststelling subsidie
Slachtofferhulp 2015

Opgesteld door:

Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:

Algemeen Bestuur

Datum:

A.8

Bijlage(n):

Portefeuille:

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

Status:

Op te vragen bij
Veiligheidsbureau
Informatief

Datum:

/

Vervolgtraject
besluitvorming:

VRHM
Veiligheidsbureau
B. Achten
30 juni 2016

3. Toelichting
Slachtofferhulp Nederland biedt juridische, praktische en emotionele ondersteuning aan slachtoffers,
nabestaanden, betrokkenen en getuigen. Vergroten van de zelfredzaamheid van slachtoffers is
daarbij het uitgangspunt zodat ze zo snel mogelijk weer hun normale leven (van voor het delict,
ongeluk of calamiteit) op kunnen pakken en voorkomen wordt dat zij blijvend problemen ondervinden.
Medewerkers van Slachtofferhulp Nederland worden daarnaast lokaal ingezet bij calamiteiten en
grootschalige incidenten.
Slachtofferhulp Nederland ontvangt subsidie van gemeenten, provincie, het Ministerie van Veiligheid
en Justitie en het Ministerie van VWS, het Fonds Slachtofferhulp en overige organisaties. In 2015
heeft Slachtofferhulp Nederland in totaal € 4.790.439 ontvangen. De bijdrage van de gemeenten in
Hollands Midden was €148.082 (conform de programmabegroting VRHM 2015). Dit bedrag is door
Slachtofferhulp Nederland verantwoord in het jaarverslag en de jaarstukken 2015. In de jaarrekening
2015 is de goedkeurende controleverklaring van de accountant opgenomen. Er hoeft op deze
subsidie geen correctie meer plaats te vinden waardoor deze kan worden beschouwd als vastgesteld.
Aanmeldingen per gemeente
In 2015 hebben 10.033 inwoners van Hollands Midden gebruik gemaakt van de dienstverlening van
Slachtofferhulp Nederland. Van dit aantal hadden 6.925 (69%) slachtoffers voldoende aan eenmalig
contact of advies en 2.993 (31%) slachtoffers hadden behoefte aan vervolghulp (praktisch en
emotionele hulp, verhalen van schade, begeleiden strafproces, begeleiden bij spreekrecht en SSV en

doorverwijzen naar o.a. huisarts, psycholoog of maatschappelijk werk). In onderstaande tabel is de
dienstverlening uitgesplitst naar gemeente.
Totaal

Eenmalig

Vervolghulp

contact/ Geen

Informatie

Doorverwijzing

verstrekt

(naar o.a. huisarts,

vervolghulp

psycholoog of
maatschappelijk werk)

Alphen aan den Rijn

1.371

551

410

394

16

Bodegraven-Reeuwijk

374

153

110

108

3

Gouda

1.445

628

423

382

12

Hillegom

296

115

96

78

7

Kaag en Braassem

276

100

85

85

6

Katwijk

690

286

204

190

10

Krimpenerwaard

512

192

171

139

10

Leiden

1.828

804

533

474

17

Leiderdorp

332

132

96

101

3

Lisse

235

99

70

65

1

Nieuwkoop

221

75

66

80

0

Noordwijk

335

152

93

85

5

Noordwijkerhout

188

73

57

57

1

Oegstgeest

269

110

77

77

5

Teylingen

414

168

127

115

4

Voorschoten

302

111

87

101

3

Waddinxveen

368

151

104

111

2

Zoeterwoude

88

34

23

29

2

Zuidplas

489

192

161

128

8

Eindtotaal

10.033

4.126 (41%)

2.993 (29,8%)

2.799 (28%)

115 (1,1%)

4. Implementatie en communicatie
De gemeentelijke bijdrage voor Slachtofferhulp Nederland wordt opgenomen in de conceptprogrammabegroting die voor zienswijze aan de gemeenten van Hollands Midden wordt aangeboden.
Het bedrag voor Slachtofferhulp Nederland wordt vastgesteld bij de vaststelling van de
programmabegroting VRHM.
Het Veiligheidsbureau vervult de regionale kassiersfunctie voor de gemeentelijke bijdragen aan
Slachtofferhulp Nederland.
Slachtofferhulp Nederland wordt per brief geïnformeerd over de vaststelling van de subsidie 2015.

5. Bijlagen
Een papieren versie van het jaarverslag 2015 en de jaarstukken 2015 met daarin de goedkeurende
verklaring van de accountant opgenomen, zijn bij het Veiligheidsbureau op te vragen.
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B.1

1. Samenvatting voorstel
Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd de Jaarstukken 2015 van de Veiligheidsregio Hollands
Midden vast te stellen.
Het jaarrekeningresultaat 2015 bedraagt € 2.467.080 positief. Het Dagelijks Bestuur wordt gevraagd
in te stemmen met:
- een storting in de reserve GMK, groot € 109.482 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 2020;
- een vrijval van de reserve BGC groot € 109.454;
- een restitutie van € 2.467.052 aan de deelnemende gemeenten.

2. Algemeen
Onderwerp:

Jaarstukken GR VRHM 2015

Opgesteld door:

Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:

Algemeen Bestuur

Datum

E.H. Breider
Concerncontroller
Portefeuillehouder
Middelen
Veiligheidsdirectie
30 juni 2016

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 2015 en de voorgestelde resultaatbestemmingen, namelijk een storting in de
reserve GMK ad. € 109.482 en de vrijval van de reserve BGC ad. € 109.454, zoals omschreven in
de toelichting op dit besluit, vast te stellen;
b. een restitutie aan de deelnemende gemeenten voor het bedrag van € 2.467.052, 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.

4. Toelichting op het besluit
Proces van de jaarstukken 2015
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 de 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 2015 door het Algemeen Bestuur. Ingevolge
de (gewijzigde) Wet gemeenschappelijke regelingen (Wet van 9 juli 2014, Stb. 306) is de voorlopige
jaarrekening vóór 15 april volgend op het verslagjaar aan de raden van de deelnemende gemeenten
aangeboden. Er geldt bij de aanbieding naar de gemeenten geen zienswijzeprocedure zoals in het
begrotingsproces. Vaststelling geschiedt door het Algemeen Bestuur op 30 juni 2016. 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 2015 voor resultaatbestemming
Het boekjaar 2015 is met een positief resultaat vóór resultaatbestemming afgesloten:
Programma
Brandweer
GMK
Veiligheidsbureau
Oranje Kolom
Totaal VRHM voor resultaatbestemming

€
€
€
€ -/€

bedrag
2.422.167
43.550
24.036
22.673
2.467.080

In de jaarstukken 2015 worden de resultaten per programma toegelicht en van een analyse voorzien.
Resultaatbestemming 2015 en reserveringen
Met het vaststellen van de (aangepaste) Nota Reserves 2012-2015 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.
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Algemene reserve
De limieten zijn bepaald op minimaal 1% en maximaal 2,5% van de begrote lasten van de VRHM ad.
€ 55,7 miljoen (begroting 2015 na wijziging). De limieten bedragen derhalve (afgerond) € 557.000 en
€ 1.392.000. In het financieel kader van de gemeenschappelijke regelingen is gevraagd om voor de
algemene reserve het niveau van 1 januari 2013 aan te houden. Deze bedroeg toen € 1,5 miljoen
waarop een correctie plaatsvond vanwege de mutaties meldkamer en GHOR. De stand van de
algemene reserve bedraagt per ultimo 2014 en per ultimo 2015 € 1.303.125. Het niveau van de
algemene reserve ligt daarmee dus 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.
Reserve GMK
De Politie Hollands Midden factureert vanaf 2012 op basis van de geïndexeerde ‘gekorte herijkte’
beheersbegroting en stuurde tot en met 2013 na afloop van het kalenderjaar eventueel een
aanvullende factuur, waarmee ook verrekening van de gerealiseerde aanvulling van de uitvoerende
bezetting plaatsvond.
Facturering voor het beheer van de rode meldkamer door de Politie ligt hoger dan de begrote
inwonerbijdragen in de programmabegroting(en). In de programmabegrotingen van de GMK is wel
tijdelijke dekking voorzien tot en met 2019, dit door gebruik te maken van een onttrekking aan de
daarvoor gevormde bestemmingsreserves.
Als gevolg van de heroriëntatie vorming landelijke meldkamer worden de regionale meldkamers eerst
samengevoegd, met als resultaat dat er pas rond 2020 tien meldkamerlocaties zijn. Partijen
behouden tot het moment van financiële overdracht hun budget voor de instelling (veiligheidsregio’s)
en instandhouding (alle partijen) van de meldkamers.
Zolang het definitieve jaar van overdracht niet bekend is, zal VRHM het programma GMK in de
programmabegrotingen en meerjarenramingen continueren. Dit betekent dat in elk toegevoegd jaar
na 2019 het saldo van de bestemmingsreserve GMK onvoldoende is om de hogere facturering van
de beheersbegroting te dekken uit de inwonerbijdragen voor de planperiode na 2019.
Dit betekent dat aanvullende dekking ad. € 109.482 voor elk extra jaar na 2019 nodig zal zijn.
Voorgesteld wordt het bedrag voor 2020 ten laste te brengen van het jaarrekeningresultaat 2015.
Vrijval reserve BGC
In het licht van de resultaatbestemming is er een vrijval mogelijk van de reserve BGC. Deze reserve
was indertijd ingesteld ter dekking van de kosten van de coördinerend functionaris van de Oranje
Kolom. Deze kosten worden nu grotendeels gedekt uit toerekening van de rijksbijdrage aan het
programma.
Bovendien zijn de kosten ingaande begroting 2016 structureel verwerkt in de raming van de
programmabegroting. Deze reserve is derhalve niet meer als dekkingsmiddel vereist. Per ultimo 2015
bedraagt de reserve € 109.454.
Individueel Keuzebudget (IKB)
Door invoering van het Individueel Keuzebudget vindt er eenmalig een extra last plaats van 7
maanden vakantiegeld vanuit het jaar voorafgaand aan de invoering. De verplichting tot de betaling
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van het opgebouwde vakantierecht in de periode juni tot en met december 2016 vindt zijn oorsprong
in 2016 en in de jaarrekening 2016 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 2016).
Aangezien de VRHM in 2016 wordt geconfronteerd met een uitbetaling c.q. verplichting van het
begrote vakantiegeld in mei 2016 (12 maanden, juni 2015 – mei 2016) en een substantiële extra last
van 7 maanden (juni 2016 – december 2016) niet begrote vakantiegeld, wenste de controller van de
GR VRHM hiervoor uit het (positieve) jaarrekeningresultaat 2015 een bestemmingsreserve
(€ 750.000) te vormen.
Over nut en noodzaak tot het vormen van een specifieke bestemmingsreserve vond in verschillende
bestuursvergaderingen discussie plaats. Hierover werd geen consensus bereikt. Het gevraagd advies
aan de ambtelijke werkgroep financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen, hoe het
financieel effect van de invoering van het IKB zou moeten worden gedekt in de jaarrekening 2016 en
of het vormen van een bestemmingsreserve IKB wenselijk is, kon niet op korte termijn worden
gegeven. Opmerking van de voorzitter van de ambtelijke werkgroep is wel dat de betreffende vraag
bij iedere gemeenschappelijke regeling apart bezien moeten worden in relatie tot de
dekkingsmogelijkheden die de daar specifiek aanwezige financiële positie biedt.
Gezien bovenstaande wordt niet meer voorgesteld om een specifieke bestemmingsreserve IKB te
vormen uit het positief rekeningresultaat van 2015. Voorgesteld wordt om de extra last te dekken uit
het eventueel positief rekeningresultaat van 2016 en indien dit niet mogelijk blijkt de Algemene
Reserve hiervoor aan te wenden.
Resumerend voorstel
Het jaarrekeningresultaat na bovenstaande (voorgestelde) resultaatbestemmingen van 2015 ziet er
daarmee als volgt uit:
Totaal positief resultaat op de programma's
- voor resultaatbestemming
- storting in de reserve GMK
- vrijval van de reserve BGC
- restitutie aan gemeenten (zie specificatie in bijlage 2)
Resterend saldo

€
€ -/€
€ -/-

bedrag
2.467.080
109.482
109.454
2.467.052
0

De restitutie geschiedt, evenals voorgaande jaren, voor het programma brandweer naar rato van de
ingebrachte bijdragen; voor de overige programma’s naar rato van het inwoneraantal.

5. Kader
De jaarstukken 2015 worden afgewikkeld binnen het wettelijk kader en rekening houdend met de
door het Algemeen Bestuur vastgestelde Controleverordening Veiligheidsregio Hollands Midden
respectievelijk het Controleprotocol 2015.
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6. Consequenties
Controleverklaring en vaststellingsbesluit
De jaarstukken 2015 bevatten een goedkeurende verklaring van de accountant op het gebied van
rechtmatigheid en doelmatigheid. Het voorstel aan het Algemeen Bestuur is voorzien van een besluit
met in hoofdlijnen de drie deelbesluiten, namelijk de vaststelling van de jaarstukken, het verlenen van
décharge en de uiteindelijke bestemming van het resultaat.

7. Aandachtspunten / risico’s
-

8. Implementatie en communicatie
De jaarstukken 2015 zijn ter vaststelling doorgeleid naar het Algemeen Bestuur in de vergadering van
30 juni 2016. 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 ontvangen een exemplaar van de jaarstukken die in PDF-format ook via
de hoofden financien van de gemeenten ter beschikking worden gesteld.
De jaarstukken worden tenslotte 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 2016.

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 2015 (zie afzonderlijk document)
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Bijlage 2. Overzicht uitkering restitutie aan gemeenten jaarstukken 2015

VOORSTEL JAARSTUKKEN 2015 UITKERING AAN GEMEENTEN (AB VAN 30 JUNI 2016)
program m a's

resultaat

program m a Brandw eer
restitutie

Brandw eer

2.422.167

GMK

43.550

Veiligheidsbureau

24.036

Oranje Kolom

overige program m a's
bestem m ing

restitutie

2.422.167
-109.482

-65.932
24.036

-22.673

109.454

2.467.080

2.422.167

86.781
44.885

2.467.052

uitkering

totaal

basis

uitkering

basis

verdeling

bijdrage
BRW

naar rato

inw oners

Alphen aan den Rijn

6.098.866

341.807

106.685

6.230

348.036

Bodegraven-Reeuw ijk

1.745.544

97.828

32.817

1.916

99.744

Gouda

4.169.169

233.658

70.904

4.140

237.798

Hillegom

1.070.465

59.993

20.868

1.219

61.212

Kaag en Braassem

1.272.197

71.299

25.715

1.502

72.801

Katw ijk

2.885.921

161.739

62.688

3.661

165.400

Krim penerw aard

3.117.974

174.745

53.810

3.142

177.887

Leiden

9.028.015

505.969

119.800

6.996

512.964

Leiderdorp

1.333.999

74.763

26.743

1.562

76.325

Lisse

1.177.245

65.978

22.393

1.308

67.285

Nieuw koop

1.313.642

73.622

27.082

1.581

75.204

Noordw ijk

1.425.955

79.917

25.671

1.499

81.416

837.972

46.964

15.740

919

47.883

Oegstgeest

1.062.138

59.527

23.153

1.352

60.879

Teylingen

1.764.916

98.913

35.800

2.091

101.004

Voorschoten

1.101.502

61.733

24.658

1.440

63.173

Waddinxveen

1.178.839

66.067

25.217

1.473

67.540

Zoeterw oude

635.145

35.596

8.122

474

36.071

1.999.309

112.050

40.779

2.381

114.431

43.218.814

2.422.167

768.645

44.885

2.467.052

Noordw ijkerhout

Zuidplas
Generaal-totaal

Toelichting: Het aantal inw oners is ontleend aan de basis voor begroting 2015 op basis van CBS gegevens
(zie pag. 7 van de jaarstukken). De bedragen brandw eer komen overeen met de begroting 2015 (na w ijziging),
zie tevens programmaverantw oording Brandw eer.
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Aanbieding jaarstukken 2015
Hierbij bieden wij u de jaarstukken 2015 aan van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio
Hollands Midden. De jaarstukken worden geagendeerd voor de openbare vergadering van het
Algemeen Bestuur van 30 juni 2016. 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 2015 biedt een goede gelegenheid om de
belangrijkste resultaten te benoemen.

Wat hebben we bereikt in 2015
2015 was het vijfde 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 (BGC)
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, crisisplan, beleidsplan 2012-2015
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 2015 voor de organisatieonderdelen vastgesteld.
Herziening Regionaal Risicoprofiel, Crisisplan en Beleidsplan 2016-2019
In 2015 is het Regionaal Risicoprofiel VRHM voor de periode 2012-2015 herzien voor de periode
2016-2019. Om een goede koppeling te maken tussen het risicoprofiel en het beleidsplan, is bepaald
aan welke risico´s de veiligheidsregio de komende jaren (extra) aandacht wil geven. Ook het
Regionaal Crisisplan VRHM, waarin de organisatie, de verantwoordelijkheden, de taken en
bevoegdheden in het kader van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing zijn beschreven, is
herzien en bijgewerkt voor de periode 2016-2019. Het nieuwe Regionaal Beleidsplan 2016-2019 ligt
31 maart 2016 ter besluitvorming voor en geeft richting aan de ontwikkeling van de crisisbeheersing
binnen de VRHM.
Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio’s 2014-2016 Veiligheidsberaad
Op 16 mei 2014 heeft het Veiligheidsberaad ingestemd met de Strategische Agenda Versterking
Veiligheidsregio’s 2014-2016 en met zes prioritaire thema’s: Kwaliteit en vergelijkbaarheid, Versterken
en doorontwikkelen van Bevolkingszorg, Versterking Civiele Militaire Samenwerking, Waterveiligheid,
Continuïteit van de samenleving, Nucleaire veiligheid en stralingsbescherming. De laatste drie
thema’s zijn gezamenlijk met de minister van Veiligheid en Justitie opgepakt.
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De Strategische Agenda is erop gericht maatschappelijke ontwrichting te voorkomen door het
versterken van de risico- en crisisbeheersing en het verstevigen van de samenwerking tussen alle
betrokken partijen. De Strategische Agenda haakt zoveel mogelijk aan op lopende trajecten, zowel op
regionaal als landelijk niveau. Vanuit de VRHM is o.a. een belangrijke bijdrage geleverd aan de
projectplannen Water en evacuatie en Versterking bevolkingszorg; dit zijn ook belangrijke
beleidsprioriteiten binnen Hollands Midden.
Functioneren GMK Hollands Midden (‘De Yp’)
In 2015 was er sprake van aanhoudende technische storingen in de GMK Den Haag. De technische
storingen zijn belemmerend geweest voor de uitvoer van de werkzaamheden van de centralisten op
de meldkamervloer. De cruciale processen zoals de intake van telefonie via 112 en de uitgifte van
meldingen via C2000 hebben echter geen belemmeringen ondervonden, waardoor het risico voor de
burgers zeer beperkt is gebleven.
De externe beheerorganisatie heeft verbeteringen doorgevoerd en eind oktober 2015 hebben
ingrijpende werkzaamheden plaatsgevonden aan de ICT-omgeving. Sindsdien is het aantal ernstige
storingen sterk afgenomen. De conclusie is dat de stabiliteit van de ICT-infrastructuur is verbeterd.
Bevolkingszorg op orde in Hollands Midden
Enkele jaren geleden was de algemene teneur dat de bevolkingszorg onvoldoende was. Verschillende
projecten werden opgestart om bevolkingszorg te versterken, zowel landelijk (GROOT(ER) als
regionaal (normenkader). Een gedegen visie ontbrak echter, terwijl daar nog veel winst viel te
behalen. Dit heeft geleid tot het (landelijke) rapport: Bevolkingszorg op Orde 2.0; ‘Eigentijdse
bevolkingszorg volgens afspraak’. Het rapport is vastgesteld in het Veiligheidsberaad en aan de
regio’s is gevraagd om de nieuwe visie te implementeren. Een projectgroep van BGC en MOV’ers is in
Hollands Midden aan de slag gegaan met Bevolkingszorg op Orde 2.0. Beschreven zijn de visie van
de Oranje Kolom hierop en de organisatorische consequenties voor de bevolkingszorgprocessen.
Deze zijn bestuurlijk vastgesteld.
Veilig Publieke Taak (VPT)
Op verzoek van het Ministerie van BZK is de VRHM een VPT regio geworden. De uitwerking van het
Plan van Aanpak is in mei 2014 gestart en loopt door tot medio 2016. De focus van de aanpak is, via
Join the Club bijeenkomsten, gericht op het leren en lenen van elkaar. 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.
Opvang vluchtelingen
De VRHM biedt hulp bij situaties die om acute respons vragen, zoals de ontwikkelingen rondom de
(crisis)noodopvang van vluchtelingen. Het Algemeen Bestuur heeft op 26 november 2015 de
veiligheidsregio opdracht gegeven om een coördinerende rol op te pakken in de informatievoorziening
omtrent de verschillende vormen van vluchtelingenopvang en opvang van vergunninghouders. De
Coördinerend Functionaris heeft deze opdracht namens de veiligheidsregio op zich genomen.
Bestuurlijke uitgangspunten kostenniveau Brandweer Hollands Midden en
financieringssystematiek gemeentelijke bijdragen vanaf 2019
De bestuurlijke afspraken betreffende de routekaart Cebeon en de Cebeon norm zijn gemaakt tot en
met 2018. Conform afspraak heeft het bestuur, mede ook naar aanleiding van het groot onderhoud
van het (sub)clusteronderdeel Brandweer en Rampenbestrijding in het gemeentefonds per 2016 en de
herijking van de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) per 2017, de gehanteerde
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financieringssystematiek geëvalueerd en voorstellen ontwikkeld voor de periode vanaf 2019
betreffende een nieuwe vaststelling van het kostenniveau van Brandweer Hollands Midden.
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 VRHM. Concreet zijn dit dus de programma’s brandweer, GMK, Veiligheidsbureau
en Oranje Kolom. Hierin wordt vermeld wat in 2015 is gerealiseerd, inclusief een financiële
verantwoording. Wat waren hierin de belangrijkste besluiten en gebeurtenissen?
Programma Brandweer
2015 werd beschouwd als een tussenjaar. Enerzijds moest een aantal projecten, die onderdeel
uitmaken van het op orde brengen van de basis, definitief worden afgerond. Daarnaast moest een
meerjarenbeleidsplan voor de periode 2016 – 2019 worden voorbereid. In dit beleidsplan wordt tevens
de uitvoering opgenomen van de besluiten uit het programma Meer-Anders-Minder (MAM). Kort en
goed werd dus in het tussenjaar 2015 de periode 2011 – 2014 afgesloten en de nieuwe
beleidsplanperiode 2016 – 2019 voorbereid.
 Door middel van 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. Op 1 juli 2015 is de implementatie
van facilitair 2.0 op projectbasis afgerond en is de verdere afronding van de implementatiefase
overgedragen aan de Facilitaire lijn.
 Daarnaast is het project Ademlucht gestart, met als doel standaardisatie en harmonisatie van
ademlucht. Het Directieteam heeft besluiten genomen over de werkverdeling beroepskazernes en
de locatiekeuze voor werkplaatsen ademlucht, inclusief werkplaatsen Persoonlijk Functionele
Uitrusting (PFU) en mobiliteit. De meest recente inzichten in arbeidshygiëne zijn landelijk verwerkt
in een visie en richtlijn (november 2015) en zijn verwerkt in het ontwerp van de werkplaatsen.
 In december 2014 heeft het Team Communicatie een onderzoek gedaan naar wensen en
behoeften op het gebied van interne communicatie. Dit heeft aanleiding gegeven tot verbetering
van de in- en externe communicatie en start van het project Communicatie 2.0.
 Op 5 januari 2015 is het Digitale bereikbaarheidskaartsysteem (DBK) operationeel in gebruik
genomen. 58 geselecteerde tankautospuiten zijn voorzien van een Route-informatiesysteem (RIS)
en een DBK.
 Op 15 april 2015 is tijdens de vergadering van het Dagelijks Bestuur van de VRHM het Sociaal
Statuut ondertekend.
 De concrete aanleiding om te starten met het project Digitaal Werken in 2015 is gelegen in de
stilstand van de ontwikkelingen op het thema ‘documentaire informatievoorziening’. Doel van dit
project is het ondersteunen van digitaal werken met één VRHM breed informatieplatform.
 Het bijzondere karakter van de functie van brandweerman- of vrouw maken een
aanstellingskeuring en periodiek medisch onderzoek noodzakelijk. Het doel van deze keuringen is
vast te stellen dat brandweermensen zonder gevaar voor zichzelf, voor collega's en voor anderen
hun werk kunnen doen en voldoen aan de eisen die het werk daaraan stelt. Met de voor de
brandweersector ontwikkelde aanstellingskeuring (AK) en het Periodiek Preventief Medisch
Onderzoek (PPMO) is in 2015 hard gewerkt aan de uitvoering hiervan per begin 2016.
 Op 7 juli 2015 heeft het DT de visie op vakbekwaamheid vastgesteld. Het doel van het project
Vakbekwaamheid 2.0 is de lijnorganisatie te ondersteunen in de doorontwikkeling van visie,
dienstverlening, processen, systemen en organisatie zodat de lijnorganisatie in staat is een niveau
van werken en presteren te bereiken dat in overeenstemming is met de ambitie van het DT die
uiteindelijk in heel BHM gedragen dient te worden.
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 Op landelijk niveau wordt al geruime tijd aandacht besteed aan het terugdringen van het aantal
onechte en ongewenste automatische brandmeldingen. Binnen de regio Hollands Midden is met de
totstandkoming van project STOOM (Structureel Terugdringen Onechte en Ongewenste
Meldingen) regionaal aandacht voor het onderwerp loze automatische brandmeldingen. In het
eerste halfjaar van 2015 zijn er 1031 automatische brandmeldingen (OMS en PAC) gegenereerd in
Hollands Midden. Afgezet tegen het aantal automatische brandmeldingen in 2012 (2980
meldingen), 2013 (2827 meldingen) en 2014 (2460 meldingen) is het een aanzienlijke verbetering.
De prognose voor het aantal meldingen in 2015 is 2062. Ervan uitgaande dat er in 2015 2062
automatische brandmeldingen gegenereerd worden, is de prognose voor de afname in de
tijdsperiode 2012-2015 30,8%.
 Aan de oproep om mee te doen aan het eerste medewerkersonderzoek is massaal gehoor
gegeven: 948 collega’s (ruim 75%!) hebben de vragenlijst ingevuld. Medewerkerstevredenheid
krijgt een 6,9
Programma GMK
 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 de gezamenlijke
stuurgroep Gezamenlijke meldkamers in de Yp gevormd, waarin de leden van de
veiligheidsdirecties zitting hebben.
 Investeringsaanvraag GMK De Yp 2015 – 2016. Gedurende anderhalf jaar (medio 2014 – 2015)
hebben de GMK’s ervaring opgedaan op de locatie De Yp. In deze periode is het duidelijk
geworden dat voor het kunnen leveren van het gewenste kwaliteitsniveau geïnvesteerd dient te
worden in:
1. ICT-infrastructuur
2. Informatievoorziening
3. Werkomgeving/Arbo
 Heroriëntatie landelijke meldkamerorganisatie. Vóór besluitvorming over de verdere realisatie heeft
de minister van Veiligheid en Justitie de opdracht gegeven om een gateway review te laten
uitvoeren naar de vorming van de LMO. De uitkomst van de review is kritisch maar helder:
betrokken partijen hebben het met elkaar niet zo georganiseerd dat de opdracht om te komen tot
een LMO binnen de huidige afspraken van tijd en geld gerealiseerd kan worden. Er moet een
aantal zaken beter worden georganiseerd om de gemeenschappelijke doelstellingen te behalen; er
is een heroriëntatie nodig.
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 met gewijzigde wetgeving en het omleggen van de
financieringsstroom van de GHOR.
 De medewerkers van het Veiligheidsbureau hebben een substantiële bijdrage geleverd aan de
herziening van het Regionaal Risicoprofiel, Crisisplan en Beleidsplan voor de periode 2016-2019.
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Programma Oranje Kolom (Werkplan 2015)
 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 VRHM in 2015 vertaald naar de gemeentelijke crisisorganisaties in Hollands Midden.
 Op 1 mei 2011 zijn de pools (harde) piket functies Crisiscommunicatie operationeel gegaan (fase
1). Conform de afspraak is in 2015 een kort evaluatietraject gestart. De evaluatie heeft geleid tot
een beperkt aantal wijzigingsvoorstellen.
 Uitwerking. Op 2 april 2015 heeft het Algemeen Bestuur de rapportages Bevolkingszorg Hollands
Midden vastgesteld. In deze rapportages is de visie vanuit Bevolkingszorg op Orde 2.0 vertaald
naar de VRHM. Onderdeel van deze uitwerking is een vakbekwaamheidstraject (preparatie) nafase
Bevolkingszorg. Nafase is in deze visie geduid als één van de meest cruciale processen op het
terrein van crisisbeheersing.
 In november 2012 heeft het Algemeen Bestuur van de VRHM het kader vastgesteld voor het
evenementenveiligheid van de VRHM. Het doel van het evenementenkader is het vergroten van de
publieksveiligheid bij risicovolle evenementen. In 2015 zijn de implementatie, de werking en het
gebruik van het kader geëvalueerd en de onderwerpen benoemd die nader onderzoek en
uitwerking vereisen. Verdere uitwerking van deze punten zorgt voor een meer uniforme werkwijze
bij gemeenten en een soepeler verloop van het proces uit het kader.
 De Coördinerend Functionaris heeft in opdracht van het bestuur de coördinerende rol opgepakt in
de informatievoorziening omtrent de verschillende vormen van vluchtelingenopvang en opvang van
vergunninghouders.
Met trots op wat we hebben bereikt in 2015 nodig ik u graag uit om kennis te nemen van de
aangeboden informatie en stel ik u voor tot bestuurlijke vaststelling van de jaarstukken 2015 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:

Alphen aan den Rijn

Aantal inwoners
106.685

Bodegraven-Reeuwijk

32.817

Gouda

70.904

Hillegom

20.868

Kaag en Braassem

25.715

Krimpenerwaard

83.810

Katwijk

62.688

Leiden

119.800

Leiderdorp

26.743



de brandweerzorg;

Lisse

22.393



het inrichten en in stand houden van de
gemeenschappelijke meldkamer;

Nieuwkoop

27.082

Noordwijk

25.671



de geneeskundige hulpverlening bij
ongevallen en rampen;

Noordwijkerhout

15.740

Oegstgeest

23.153



de multidisciplinaire rampenbestrijding en
crisisbeheersing;

Teylingen

35.800



Voorschoten

24.658

de samenwerking bij de gemeentelijke
crisisbeheersing en rampenbestrijding.

Waddinxveen

25.217

Zoeterwoude

8.122

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

Totaal

40.779
768.645

Bij de stemverhouding binnen het Algemeen Bestuur en de bijdrage van de deelnemende gemeenten
wordt rekening gehouden met het aantal inwoners per gemeente.
Hiernaast zijn de laatst bekende inwoneraantallen volgens CBS vermeld per 1 januari 2013 (basis
voor programmabegroting 2015.
Per 1 januari 2015 zijn de gemeenten Nederlek, Vlist, Ouderkerk, Schoonhoven en Bergambacht
samengevoegd tot de gemeente Krimpenerwaard.
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Programmaverantwoording
1 Missie en visie

De missie van de VRHM voor 2011 tot en met 2015 was:
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 lag tot en met 2015 op het versterken van de generieke crisisorganisatie. Hiermee werd
bedoeld dat de reactiekracht op alle soorten incidenten is verbeterd. De VRHM heeft de afgelopen
jaren daarom volgens de structuur en de processen van het crisisplan gewerkt. Om het gewenste
niveau van de crisis-organisatie te bereiken zijn waren 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.
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Samenwerking is tevens gericht op resultaten in de zin van het verminderen van risico’s. Dit vraagt
een gemeenschappelijk beeld van de risico’s.
De advieskracht van de VRHM op risicobeheersing zal stapsgewijs toenemen. 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- & control cyclus
de voortgang van de activiteiten wordt bewaakt. Dit aspect komt in de bestuurlijke
(kwartaal)rapportages terug.
Inmiddels is voor de beleidsperiode 2016-2019 een nieuw beleidsplan opgesteld.
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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.
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 proces gestuurde organisatie gevormd. De primaire processen
zijn de brandweer specifieke 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 2015
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 brandveiligheid communicatie 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 in 2015 vastgestelde Regionale
Risicoprofiel.
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Externe Veiligheid
In 2015 zijn voorzieningen getroffen voor het integraal multidisciplinair adviseren over Externe
Veiligheid. Dit betekent dat per 1 januari 2015 één integraal advies door de veiligheidsregio kan
worden afgegeven. 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 Structurele Terugdringing Onnodige en Onechte Meldingen (STOOM)
In 2014 is het project STOOM regionaal van start gegaan. Met een projectplan is gestart met de
regionale aanpak om het aantal loze brandmeldingen terug te gaan dringen.
In 2015 is een vervolgstap gezet door de veroorzakers die in de top 10+ lijst van 2104 stonden,
specifiek te benaderen om ze bewust te maken van de gevolgen van loze meldingen voor henzelf en
voor de brandweer. Daarnaast is in 2015 redelijk actief ingespeeld op “ nieuwe veroorzakers”.
Terugkijkend op 2015 blijkt dat de daling van het aantal loze meldingen zich voortzet. Sinds 2012 is
het aantal automatische brandmeldingen afgenomen met 24%.
Ontwikkelingen Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
Mede naar aanleiding van de evaluatie en up date van de procesafspraken met de gemeenten en
omgevingsdiensten hebben de processen geleid tot verdere efficiëntie en een betere kwaliteit van de
uitvoering van de adviezen.
In 2015 zijn de eerste stappen gezet middels scholing van de medewerkers, om van regelgericht naar
risicogericht werken te gaan. Risicodenken is daarbij uitgebreid aan bod gekomen. Aan deze scholing
heeft ook een aantal medewerkers van gemeenten en omgevingsdiensten deelgenomen.
Brandveiligheid was ook in 2015 volop in beweging. De omgeving om ons heen verandert waardoor
de adviesteams zich moeten oriënteren op de toekomst. Landelijk volgen wij de ontwikkelingen ten
aanzien van deregulering, nieuwe wetgeving en risicogericht werken.
Toezicht
Het uitvoeringsplan Toezicht 2015 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 vindt vooral plaats voor gebouwen waarop de brandweer advies heeft
uitgebracht en geschiedt veelal samen met medewerkers van de afdeling Bouw- en Woningtoezicht
van de gemeente, of van de omgevingsdienst
Voor bestaande gebouwen is een risico-indeling gemaakt, het toezicht betreft vooral 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 in 2015 voor elkaar toezicht gehouden bij basisscholen en in de
agrarische sector. In november en december 2015 zijn ook de vuurwerklocaties gezamenlijk
gecontroleerd.
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Na de start van de pilot Geen Nood Bij Brand 16.0 is in 2015 een doorontwikkeling gemaakt met het
project Risicobeoordeling 16.0. Voor Libertas Leiden is de methode GNBB toegepast op 2
zorglocaties.

Inspectietaken Besluit rampen en zware ongevallen (BRZO)
De BRZO-inspecties zijn volgens planning uitgevoerd. Het convenant, afgesloten tussen 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 te
delen en de continuïteit beter te waarborgen is in 2015 gecontinueerd. Samen met deze regio’s
worden inspecties gehouden op basis van een vastgestelde prioritering. Hiermee wordt onder meer
geborgd dat altijd voldoende specialistische kennis aanwezig is. Ook worden de beperkt beschikbare
middelen zoals inspecteurs en kennis gedeeld.
Aanwijzen bedrijfsbrandweren
Binnen Hollands Midden zijn geen inrichtingen met een van overheidswege aangewezen
bedrijfsbrandweer. Op basis van wetgeving worden periodiek alle risicovolle bedrijven beoordeeld op
de noodzaak van het hebben van een bedrijfsbrandweer. In 2015 zijn alle BRZO-bedrijven die voor
een aanwijzing bedrijfsbrandweer in aanmerking komen, beoordeeld op basis van de door hen
aangeleverde bedrijfsbrandweerrapportages. Dit heeft niet geleid tot een aanwijzing.
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 in
voorjaar 2016 nog niet bekend.
Bereikbaarheid en digitale bereikbaarheidskaarten (DBK)
In 2015 zijn het DBK- en routenavigatiesysteem (RIS) operationeel gegaan. Alle bestaande
objectkaarten, afkomstig van de voormalige gemeentekorpsen, zijn overgezet naar de digitale
omgeving en er is een grote slag gemaakt met het updaten en eenduidig maken van alle
objectkaarten. Medio 2015 is de wijze waarop wegafsluitingen doorgegeven worden, gedigitaliseerd.
Daardoor is deze informatie beschikbaar in de voertuigen die voorzien zijn van de DBK/RIS.
Bluswater
In 2015 is de basis gelegd voor de afspraken uit het Korpsbeleidsplan 2016-2018 met betrekking tot
de bluswatervoorziening. Daarnaast is er een quick-scan uitgevoerd van het huidige kwaliteitsniveau.
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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.
In 2015 zijn de objectkaarten digitaal in de blusvoertuigen beschikbaar gesteld, waarmee een
belangrijke stap in het DBK-project afgerond wordt. In 2015 heeft de doorontwikkeling van de
koppeling tussen de sectoren Risicobeheersing en Incidentbestrijding veel aandacht gekregen. In het
kader van MAM is meer helderheid verkregen omtrent de doelstellingen, producten en middelen.
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 brandweer specifieke 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-, object- en
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. Het project is in
2015 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 multidisciplinaire adviezen.
Een eenduidig advies komt tot stand volgens duidelijke afspraken met interne en 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 vorm te kunnen geven, zijn in 2015 twee vacatures ingevuld: één voor
coördinatie van de multi-advisering en één voor de coördinatie multi-advisering evenementen. Op
basis daarvan wordt per 1 januari 2016 door de VRHM integraal geadviseerd.
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?”.
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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 2015 en vergelijking 2014 gemaakt:

Omschrijving
Adviesaanvragen WABO
Adviesaanvragen Evenementenvergunningen
Adviesaanvragen Overige
Toezichthouden
Brandveiligheidseducatie
Bezwaarschriften op brandweeradviezen

2014
1.570
1.458
3.506
3.308
1

2015
1.787
1.293
3.389
2.739
42
-
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2.2.2 Operationele Voorbereiding
Planvorming
Vanuit de afdeling planvorming wordt een bijdrage geleverd aan producten zoals aanvalsplannen en
werkinstructies, deze ondersteunen het operationele werk van de brandweer. 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 2015
betroffen de jaarlijkse update van de kazerne volgordetabel en de voorbereiding voor het herziene
dekkingsplan dat begin 2016 wordt vastgesteld. 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 als het Leidens Ontzet, de kaarsjesmarkt
in Gouda, de jaarmarkt in Alphen aan den Rijn, het bloemencorso in de Bollenstreek en de
jaarwisseling heeft de voorbereiding voor de Tour de France veel tijd en aandacht gevraagd. Voor het
‘brugincident ‘ in Alphen aan den Rijn heeft de afdeling bijgedragen aan het voorbereiden van de
bergingsfase, onder andere door het uitwerken van een specifieke informatiekaart.
Door het actief onderhouden van contacten met diverse partners en het actualiseren van convenanten
is bijgedragen aan de beleidsprioriteit versterking partnerschappen. Tot slot is ook een bijdrage
geleverd aan de beleidsprioriteit informatiemanagement/netcentrisch werken: in 2015 is onder meer
het opleidings- en oefenprogramma voor informatiemanagers, informatie coördinatoren, plotters en
calamiteiten-coördinatoren uitgevoerd.
Vakbekwaamheid
Alle opleidingen voor repressief en niet-repressief brandweerpersoneel zijn belegd bij de afdeling
Vakbekwaamheid. De afdeling is in 2015 verder gegaan met de geplande uniformering en
standaardisering van opleidings- en oefenactiviteiten. Er vonden personele verschuivingen plaats 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 2016
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
2015 is verder uitvoering gegeven aan de oefeningen en bijscholingen van diverse specialismen,
naast het oefenen van de basisvaardigheden.
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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.
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 2015 heeft het Kenniscentrum een stap gemaakt in haar zichtbaarheid maar heeft hier nog niet
haar optimum bereikt. In het verder vormgeven van de organisatie heeft het Kenniscentrum bijdrage
geleverd aan projecten zowel intern als extern. Sommige hiervan waren inhoudelijk niet gerelateerd
aan de werkzaamheden van het Kenniscentrum maar droegen wel bij aan een verdere ontwikkeling
van Brandweer Hollands Midden. Daarnaast is deelgenomen aan de landelijke ontwikkeling van
kennisregie en is meer gezocht naar de verbinding tussen RB en IB. De bijdrage aan de ontwikkeling
van het project risicobeoordeling 16.0 is een voorbeeld. Daarnaast is er meer aandacht geweest voor
brandonderzoek en zal de pilot in 2016 worden afgerond. Daarnaast worden de evaluaties van het
brugincident in Alphen en van het LUMC nog afgerond. 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. Dit jaar heeft in
het teken gestaan van het volgen van landelijke ontwikkelingen. Het Kenniscentrum heeft een bijdrage
geleverd aan het project commandovoering de ontwikkelingen binnen repressie gevolgd en naar
nieuwe strategieën en blusmethoden gekeken. Hierbij betrekt zij de sectoren voor wie de
ontwikkelingen van belang zijn. Kortom ondanks de bijdrage aan niet-Kenniscentrum-gerelateerde
onderwerpen is in 2015 een stap voorwaarts gemaakt en komt het Kenniscentrum 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:
 Het 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 en
 multidisciplinaire coördinatie.
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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 2015 is aandacht geschonken aan het versterken van de paraatheid. Het paraatheidinformatiesysteem ondersteunt de leiding binnen Incidentbestrijding bij de paraatheid en het operationeel
houden van kazernes en middelen Daar waar nodig worden opstappers flexibel ingezet.
De Kazerne Volgordetabel (KVT) is in 2015 geactualiseerd op basis van de gerealiseerde tijden uit
2014 en uitgebreid met een KVT voor Waterongevallenvoertuigen. Deze KVT is tevens afgestemd met
de omliggende regio’s. Met de veiligheidsregio Kennemerland is de operationele grens verfijnd.
In samenspraak met diverse gemeenten zijn onderzoeken verder uitgewerkt naar nieuwe
kazernelocaties om de paraatheidspositie te verbeteren dan wel omdat de huidige locatie onbruikbaar
wordt in verband met ruimtelijke ontwikkelingen binnen de gemeente. Dit zijn de huidige kazernes
Leiden-Noord (verouderde huisvesting/ongunstige ligging), Stolwijk (verkoop locatie door gemeente),
Bodegraven (ongunstige ligging) en Zwammerdam (onvoldoende functioneel).
Productverfijning
Qua specialisme vond in 2015 een verfijning plaats op het gebied van Officier-van-Dienstgebieden in
de Duin- en Bollenstreek en de omgeving van Gouda. Uit het aanbestedingstraject voor
waterongevallen uit 2014 zijn in 2015 nog drie voertuigen besteld die afgeleverd zijn en operationeel
worden in 2016.
Daarnaast zijn de eerder ingezette harmonisatieslagen verder uitgevoerd op de Tankautospuiten
(TAS). Iedere TAS heeft nu de beschikking over zoveel mogelijk dezelfde middelen voor het verrichten
van de taken. Hierdoor kan op een gelijkvormige wijze worden voldaan aan een te stellen hulpvraag
en wordt het onderhoudsproces eenvoudiger.
In 2015 is gestart als coördinerende regio voor Brandweer Nederland bij het implementeren van het
Specialisme Technische Hulpverlening. Hollands Midden levert de projectleiding en werkt samen met
Friesland, IJsselland, Gelderland Zuid, Midden West Brabant en het IFV de implementatie uit. Daarbij
wordt uitvoering gegeven aan de opdracht van de Raad van Brandweercommandanten om samen in
Nederland het product Specialistische Technische Hulpverlening te leveren. De vijf regio’s bereiden
zich voor op incidenten, instorting van gebouwen en treinongevallen, die nu nog afgehandeld worden
door alle regio’s. Gezien de incidentfrequentie en de voorbereiding die nodig kunnen de kwaliteit en
de efficiency met de nieuwe werkwijze verhoogd worden.
Na de verhuizing van de meldkamer is veel tijd gestoken in het verder optimaliseren van de producten
die door de meldkamer aan Incidentbestrijding geleverd worden. Dit heeft gevolgen gehad voor
procedures en processen. Vanuit de sector IB wordt de nieuwe werkwijze gemonitord en daar waar
nodig in goed overleg met de GMK bijgesteld.
Optimaliseren van interne processen
Vanuit de sector is deelgenomen aan grote projecten zoals MAM, de DBK, en de KazerneVolgordetabellen 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
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aan het afstemmen en optimaliseren van de interne processen die nodig zijn om het personeel
vakbekwaam te maken en 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 in 2015 gewerkt aan de
investering in de algemene vitaliteit van de vrijwilligerskazernes. 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. Daarnaast is het overleg met de
vertegenwoordiging van de vrijwilligers, met hen samen, opnieuw vormgegeven.
Bijzondere evenementen
In het jaar 2015 is door de sector een grote bijdrage geleverd aan de inzet van het USAR-team in
Nepal. Het Nederlandse team, en dus ook BHM, heeft veel complimenten ontvangen over het
optreden en de producten die daar zijn geleverd. Voorts is geparticipeerd in de USAR-oefeningen en
een bijdrage geleverd aan internationale ontwikkelingen op het gebied van planvorming,
classificatiesysteem en oefeningen.

Kengetallen Incidentbestrijding
Classificatie
Brand
Hulpverlening
OMS
Totaal

2014
1.532
3.112
2.311
6.955

2015
1.476
3.239
2.361
7.076

Prioriteit
0
1
2
3
4
5
Totaal

2014
8
4.388
2.426
27
89
17
6.955

2015
10
4.339
2.648
22
49
8
7.076
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2.3 Lasten en baten
Primitieve
Begroting

BegrotingsBegroting
wijziging na wijziging

Realisatie

Verschil

5.172.938
6.024.716
16.105.532
9.987.627
15.053.720
763.713
53.108.246

4.467.302
5.594.650
15.561.845
9.674.721
14.856.578
743.547
50.898.643

705.636
430.066
543.687
312.906
197.142
20.166
2.209.603

43.218.815
6.842.769
2.000.000
52.061.584

43.218.812
6.828.019
2.741.931
52.788.763

1.046.662

(1.890.120)

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

5.172.938
6.024.716
16.105.532
9.922.627
14.853.720
763.713
52.843.246

Gemeentelijke bijdragen
Brede doeluitkering
Overige baten
Totaal baten

44.626.072
5.435.512
2.000.000
52.061.584

Gerealiseerd totaal saldo baten en lasten
Reserve kwaliteitsprojecten
Reserve samenwerken loont
Reserve sociaal plan
Reserve versnelde organisatie opbouw
Reserve nieuwe brandweerconcepten
Reserve FLO
Reserve Multi team
Gerealiseerd resultaat

65.000
200.000
265.000
(1.407.257)
1.407.257
-

781.662

265.000

(250.000)
(164.133)
(17.949)
(224.580)
(125.000)
-

(200.000)
-

(250.000)
(164.133)
(17.949)
(424.580)
(125.000)

(65.000)
-

(65.000)
-

-

(152.043)
(31.789)
(17.949)
(292.547)
27.282
(65.000)
(2.422.167)

3
14.750
(741.931)
(727.179)
2.936.782
(97.957)
(132.344)
(132.033)
(125.000)
(27.282)
2.422.167

De realisatie van het programma Brandweer is binnen het budgettaire kader van de begroting 2015
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, de korpschef en de hoofdofficier van justitie sluiten een
convenant met het oog op de samenwerking bij branden, rampen en crises. Het convenant heeft in
ieder geval 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 met betrekking tot de meldkamerfunctie in ieder geval 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 ambulancezorg in de meldkamer. Het
convenant tussen het bestuur van de VRHM en de Politie HM dateert uit 2006.
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.

3.2 Wijze van realisatie van de beleidsvoornemens in 2015
Ontwikkelingen binnen het programma GMK
De meldkamer van Hollands Midden is sinds 27 mei 2014 samen met de meldkamer van Haaglanden
gehuisvest in het gebouw ‘De Yp’ aan de Katschiplaan 10 in Den Haag (Ypenburg). 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. Financieel uitgangspunt is dat bij samenwonen de structurele kosten van beide meldkamers
gelijk blijven en zo mogelijk dalen.
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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. Beide
veiligheidsregio’s gaan ervan uit 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.
Investeringsaanvraag GMK De Yp 2015 – 2016
Gedurende anderhalf jaar (medio 2014 – 2015) hebben de GMK’s ervaring opgedaan op de locatie De
Yp. In deze periode is het duidelijk geworden dat voor het kunnen leveren van het gewenste
kwaliteitsniveau geïnvesteerd dient te worden in:
1. ICT-infrastructuur
2. Informatievoorziening
3. Werkomgeving/Arbo
Alle investeringsaanvragen zijn gericht op het verbeteren van de ICT (vooral het verbeteren van de
stabiliteit van het ICT-platform), het kunnen realiseren van een werkomgeving met goede
arbeidsomstandigheden en maatregelen die bijdragen aan het optimaliseren van de dienstverlening
naar de burger. De totale investering bedraagt € 283.600. Voor de verdeling van de kosten worden
dezelfde uitgangspunten gehanteerd als bij het inhuizen; de politie voor de helft van het bedrag,
€ 141.800 en de andere helft voor rekening van de beide veiligheidsregio’s, zijnde € 70.900 per regio.
Verrekening vindt plaats op basis van gemaakte kosten (facturen leveranciers).
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.
Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO)
In het regeerakkoord Rutte I was opgenomen dat er één landelijke meldkamerorganisatie (LMO) zal
komen. Met betrokken partijen is dit doel verder uitgewerkt. Dit heeft geleid tot het Transitieakkoord
‘Meldkamer van de Toekomst’ waarin de ambities van de betrokken partijen collectief zijn
onderschreven. Snel daarna is de kwartiermaker organisatie LMO aan de slag gegaan. In de zomer
2015 is het Plan van Aanpak en Ontwerpplan voor de realisatie van de LMO opgeleverd.
Transitieakkoord Meldkamer van de Toekomst
Het 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 2014 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.
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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Nulmeting
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 Nulmeting van de meldkamer van de VRHM is eind 2014 afgerond. De heer G. Goedhart,
portefeuillehouder Middelen in het Dagelijks Bestuur, heeft namens het bestuur geoordeeld dat de
organisatie van de VRHM 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.
Heroriëntatie landelijke meldkamerorganisatie
Vóór besluitvorming over de verdere realisatie heeft de minister van Veiligheid en Justitie de opdracht
gegeven om een gatewayreview te laten uitvoeren naar de vorming van de LMO. De uitkomst van de
review is kritisch maar helder: betrokken partijen hebben het met elkaar niet zo georganiseerd, dat de
opdracht om te komen tot een LMO binnen de huidige afspraken van tijd en geld gerealiseerd kan
worden. Er moet een aantal zaken beter worden georganiseerd om de gemeenschappelijke
doelstellingen te behalen; er is een heroriëntatie nodig.
1. Hoofdlijnen heroriëntatie
Het einddoel blijft overeind staan. De realisatie van één landelijke meldkamerorganisatie op maximaal
tien locaties. De transitiestrategie wordt bijgesteld naar een meer realistische aanpak.
2. Prioriteit bij samenvoegingen en landelijke ICT
De aanpak van de transitie moet hierbij duidelijker worden gefaseerd. De prioriteit moet liggen bij de
regionale samenvoegingstrajecten en het vormen van de landelijke ICT die noodzakelijk is om de tien
meldkamers als één virtuele organisatie te laten samenwerken. De gatewayreview stelt voor om de
verantwoordelijkheid voor de samenvoegingen regionaal te beleggen. Dit sluit aan bij de reeds
ontstane praktijk. In alle regio’s zijn stuurgroepen aan de slag om de samenvoegingen vorm te geven.
Het voorstel is om de “going concern” in deze periode ook conform het huidige wettelijke regime voort
te zetten.
3. Sturing en coördinatie
De sturing op de vorming en voortgang van de LMO moet worden verbeterd. De korpschef wordt
hierbij duidelijk als de opdrachtnemer gepositioneerd die zorg draagt voor de aansturing en het
behalen van de doelstellingen van de programma-organisatie. De samenvoegingen moeten in goede
samenwerking plaatsvinden met de politie als opdrachtnemer van de vorming van de LMO die het
totale proces van samenvoegingen coördineert en faciliteert.
4. Financiën
De ambitie om te komen tot een landelijke meldkamerorganisatie gaat gepaard met een taakstelling
oplopend tot structureel € 50 miljoen.in 2021. De conclusies van Gateway geven wel aanleiding om te
bezien in hoeverre tijdelijke besparingsverliezen onoverkomelijk zijn en hoe deze binnen de betrokken
begrotingen van dekking worden voorzien.
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5. Financiële overdracht
Op 17 november 2015 is met de VNG en het ministerie van Veiligheid en Justitie gesproken over de
financiële overdracht. De voorlopige uitkomst is het scenario van een uitname uit het gemeentefonds
met een compensatie van herverdelingseffecten via de BDuR dan wel facturatie. Het streven is om de
compensatie van de herverdelingseffecten mee te nemen bij de eerstkomende herijking van het
gemeentefonds. Dit scenario wordt echter in het licht van de nieuwe transitiestrategie LMO mogelijk
opnieuw bezien.
Daarnaast is in het Transitieakkoord afgesproken om per regio nadere financiële afspraken te maken
over de overdracht van middelen en de verrekening en vergoeding van achterblijvende kosten. De
afspraken over de financiële overdracht aan het ministerie van Ven] slaan voor de veiligheidsregio’s
neer in financiële overdrachtsdocumenten per huidige meldkamer. Als basis voor de overdracht zullen
de uitgevoerde nulmetingen worden gebruikt met peiljaar 2013.
De financiële overdracht bestaat daarbij uit de overdracht van;
 de structurele budgetten van de veiligheidsregio’s aan VenJ;
 de activa (bezittingen) en passiva (schulden) van de veiligheidsregio’s voor zover dat betrekking
heeft op de uitvoering van de meldkamertaken.
Tevens worden hierin afspraken gemaakt over de verrekening en vergoeding van de achterblijvende
kosten.
Op 15 december 2015 heeft een ambtelijk startgesprek plaatsgevonden tussen de VRHM en het
ministerie van Ven J. Het doel is om de financiële overdrachtsdocumenten voor de zomer van 2016
bestuurlijk te kunnen bekrachtigen. Als deze doelstelling wordt gehaald ontstaat hiermee ultimo 2016
financiële duidelijkheid, welke nog los staat van de definitieve datum van de verschillende momenten
van formele en materiële overdracht van de meldkamers aan de NP/LMO.
Conform het Transitieakkoord houdt een Due Diligence Commissie (DDC) toezicht op een gepast en
ordelijk verloop van de financiële overdracht. Zij voert hiertoe een financiële toets op niveau uit om
vast te stellen of het beschikbare budget voor de meldkamer voldoende is om de maatschappelijke
verantwoordelijkheid op het gebied van de meldkamer zoals de Wet veiligheidsregio’s die voorschrijft
in continuïteit te kunnen invullen. Daarnaast voorziet de commissie ieder financieel
overdrachtsdocument van een advies over de redelijkheid en billijkheid van de over te dragen
budgetten.
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3.3 Lasten en baten
Primitieve
Begroting

BegrotingsBegroting
wijziging na wijziging

Realisatie

Verschil

Programma GMK
DVO
Totaal lasten

1.433.754
1.433.754

-

1.433.754
1.433.754

1.444.241
1.444.241

(10.487)
(10.487)

Bijdrage Rode Meldkamer
Bijdrage GHOR in GMK/RCC
Brede doeluitkering
Baten voorgaande jaren
Totaal baten

1.234.454
168.300
31.000
1.433.754

-

1.234.454
168.300
31.000
1.433.754
-

1.234.454
168.300
31.000
54.037
1.487.791

(54.037)
(54.037)

-

Gerealiseerd totaal saldo baten en lasten

-

-

Reserves
Gerealiseerd resultaat

-

-

-

(43.550)

43.550

(43.550)

43.550

De realisatie van het programma GMK is niet binnen het budgettaire kader van de begroting 2015
gerealiseerd. De afwijking van het saldo ten opzichte van de programmabegroting en de mutaties in
de reserves worden toegelicht bij de programmarekening.
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4 Programma Veiligheidsbureau

4.1 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 (beleid)
activiteiten binnen de veiligheidsregio.
 De voorzitter, DB-leden 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. Hierover heeft de
Veiligheidsregio een convenant afgesloten.
De Veiligheidsregio treedt daarnaast op als regionale kassier voor de gemeentelijke bijdragen aan het
gemeentelijke Veiligheidshuis met ingang van 2014.
De kosten van het programma Veiligheidsbureau worden, naast de gemeentelijke bijdragen aan
Slachtofferhulp Nederland en het Rode Kruis (kassiersfunctie gemeenten), gedragen door een
inwonerbijdrage (twee derde deel) en de politie (één derde deel).

4.2 Wijze van realisatie van de beleidsvoornemens in 2015
Door het Veiligheidsbureau zijn de taken uitgevoerd zoals omschreven in de begroting 2015. De
bestuursondersteuning (van het Hoofdenoverleg tot en met het Algemeen Bestuur) is één van de
hoofdtaken van het Veiligheidsbureau.
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In 2015 zijn de volgende vergaderingen door het Veiligheidsbureau ondersteund:
Algemeen Bestuur
Dagelijks Bestuur
Veiligheidsdirectie
Hoofdenoverleg

3 (plus 2 thematisch)
7
10
14

In 2015 zijn de herijkte wettelijke planfiguren opgeleverd (regionaal risicoprofiel, regionaal beleidsplan
en regionaal crisisplan). Op basis van de Wet veiligheidsregio’s dient dit elke vier jaar te gebeuren.
Het regionaal risicoprofiel en het regionaal crisisplan zijn in 2015 bestuurlijk vastgesteld. Het
Regionaal Beleidsplan VRHM 2016-2019 wordt, nadat de burgemeesters het met hun gemeenteraden
hebben besproken. Op 31 maart 2016 in de vergadering van het Algemeen Bestuur vastgesteld.
De Veiligheidsregio heeft een netwerkfunctie voor crisispartners. Het op een gebruiksvriendelijke wijze
kunnen delen van digitale informatie is daarbij onontbeerlijk. In 2015 is een pilot Sharepoint
uitgevoerd. Op basis van de pilotresultaten start in 2016 het project ‘digitaal werken’ dat zorgt voor de
invoering van één VRHM-breed informatieplatform.
Op 3 augustus 2015 heeft zich in de gemeente Alphen aan den Rijn een GRIP 3 incident voorgedaan.
De Veiligheidsregio heeft besloten dit incident te laten evalueren als alternatief voor de jaarlijks
verplichte systeemoefening. De resultaten van de systeemtest worden gebruikt om de hoofdstructuur
van de rampen- en crisisbeheersing verder te versterken. De afhandeling van de aanbevelingen wordt
gemonitord via de voortgangsrapportage.
De evaluatiecommissie GRIP-incidenten heeft in 2015 onderzoek gedaan naar het verloop van de
alarmering en opschaling tijdens twee incidenten begin 2015. Verder is er een onderzoeksrapport
opgeleverd over de afhandeling van incidenten waarbij explosieven uit de Tweede Wereldoorlog zijn
gevonden. Tot slot is begonnen met de evaluatie van het kraanincident in Alphen aan den Rijn.
Oplevering hiervan staat gepland voor begin 2016. De (relevante) GRIP-incidenten worden
geëvalueerd zodat de opgedane kennis en ervaring benut kan worden voor het optimaliseren van de
kwaliteit van de hoofdstructuur. In 2016 vindt een eerste evaluatie plaats van deze nieuwe
systematiek die in 2014 geïntroduceerd is.
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.
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4.3 Lasten en baten
Primitieve
Begroting

BegrotingsBegroting
wijziging na wijziging

Realisatie

Verschil

32.303
32.303

Progr. Veiligheidsbureau
Kassiersfunctie Veiligheidshuis
Kassiersfunctie Slachtofferhulp
Veiligheidsbureau
Totaal lasten

148.082
205.496
353.578

180.000
180.000

180.000
148.082
205.496
533.578

180.000
148.082
173.193
501.275

Gemeentelijke bijdragen
Gemeentelijke bijdrage Veiligheidshuis
Bijdrage van Politie
Brede doeluitkering
Totaal baten

277.578
66.000
10.000
353.578

180.000
180.000

277.578
180.000
66.000
10.000
533.578

277.580
180.000
57.731
10.000
525.311

Gerealiseerd totaal saldo baten en lasten
Algemene reserve
Gerealiseerd resultaat

-

-

-

(24.036)
(24.036)

(2)
8.269
8.267
24.036
24.036

De realisatie van het programma Veiligheidsbureau is binnen het budgettaire kader van de begroting
2015 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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5

Programma Oranje Kolom

5.1 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 is gewerkt door de gemeenten
(met name de gemeentesecretarissen en de medewerkers openbare orde en veiligheid), de
coördinerend functionaris en het bureau gemeentelijke crisisbeheersing (BGC).

5.2 Wijze van realisatie van de beleidsvoornemens in 2015
De meeste activiteiten uit het werkplan Oranje Kolom, 2015 zijn gerealiseerd of in afronding. De
activiteiten welke in 2015 nog niet afgerond konden worden, zijn opgenomen in het werkplan Oranje
Kolom voor 2016.
Belangrijke thema’s in 2015 zijn geweest:
Coördinatie vluchtelingenopvang
Hoewel niet opgenomen als prioriteit in het werkplan Oranje Kolom is in het afgelopen jaar veel
aandacht uitgegaan naar de coördinatie van de crisisnoodopvang van de hoge instroom van
vluchtelingen. Daarnaast heeft het Algemeen Bestuur op 26 november 2015 besloten de coördinatie
van de informatievoorziening van de totale huisvestingsketen van de vluchtelingen (van
crisisnoodopvang tot en met de reguliere huisvesting van vergunninghouders) bij de Veiligheidsregio,
in casu bij het BGC neer te leggen.
Omdat het onderwerp vluchtelingen vanaf 9 oktober dagelijks aandacht van medewerkers binnen
BGC en de gemeenten heeft gevraagd, konden diverse in het werkplan opgenomen prioriteiten niet
volgens planning worden afgerond.
Bevolkingszorg op orde 2.0
In april 2015 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met de uitwerking van ‘Bevolkingszorg VRHM’.
Hierbij is het (landelijke) rapport Bevolkingszorg op Orde vertaalt naar onze regio.
De organisatorische wijzigingen moeten nog worden verwerkt in het regionaal crisisplan, deel
bevolkingszorg. Dat is een voorbeeld van een activiteit die door de aandacht voor de
vluchtelingenopvang later dan volgens de planning wordt opgepakt. Dit krijgt in 2016 zijn beslag.
Deze vertraging geldt ook de vaststelling van het nieuwe prestatiekader bevolkingszorg ter vervanging
van het in 2011 door het bestuur vastgestelde regionale normenkader, zij het dat het benodigde
voorwerk al wel in 2015 is gedaan. De uitwerking van de meting op het prestatiekader vindt plaats in
2016.
Professionaliseren crisiscommunicatie
De professionalisering van de crisiscommunicatie heeft ook in 2015 de nodige aandacht gekregen. In
het voorjaar zijn alle hard piketpools geëvalueerd. Daarbij werd geconcludeerd dat de hard-piketpool
voor communicatieadviseurs (R)BT kon worden omgezet naar een zacht-piketpool. Dit enerzijds
omdat het in de praktijk moeilijk bleek om de hard piketpool adequaat te vullen en anderzijds omdat er
in de afgelopen jaren weinig beroep is gedaan op deze pool en de opkomst(tijd) ook met een zacht
piketpool kan worden gerealiseerd. De evaluatie is bestuurlijk vastgesteld en de omzetting van de pool
communicatieadviseurs (R)BT is per 1 oktober 2015 geëffectueerd.
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Tenslotte zijn in 2015 alle bij de crisiscommunicatie betrokken functionarissen voorzien van een
herhalings- en verdiepingstrainingen. De regionale pool omgevingsanalisten heeft, als eerste in het
land, in mei 2015 een opleiding gevolgd, inclusief certificering.
Opleiden, trainen en oefenen (OTO)
In 2015 zijn verdiepende workshops TBZ aangeboden aan leden van de (inter)gemeentelijke teams
bevolkingszorg. Het basisaanbod uit de productcatalogus is afgenomen voor verschillende
gemeentelijke crisisfunctionarissen. Daarnaast is aandacht besteed aan de herziening van de ambitie
en de visie van het regionale opleiden, trainen en oefenen in bevolkingszorg.
De uitwerking hiervan in concrete producten zal plaatsvinden in 2016.
De informatiemanagers BT en de informatiecoördinatoren TBZ sloten aan bij de oefeningen van het
BT en TBZ. Ook volgden zij enkele functiespecifieke trainingen.
Evenementenveiligheid
In 2015 is de vacature coördinator evenementenveiligheid definitief ingevuld. Inmiddels is het
regionale ‘loket’ eind 2015 opengesteld.
De evaluatie van de implementatie van het regionale evenementenkader is in 2015 bestuurlijk
vastgesteld. Verbeterpunten als uitvloeisel van de evaluatie zijn gedeeld en worden in 2016 planmatig
aangepakt.
Aan de hand van de ervaringen met betrekking tot de Tour de France zijn nieuwe afspraken met de
gemeenten en de hulpdiensten gemaakt over het te volgen werkproces bij
gemeentegrensoverschrijdende evenementen.
App bevolkingszorg
Voor crisisfunctionarissen van de gemeenten in Hollands Midden is sinds 9 september 2015 een
speciale app beschikbaar: Bevolkingszorg VRHM. Via de app is algemene informatie over de
veiligheidsregio, basisinformatie over crisisbeheersing en specifieke informatie per gemeente snel te
vinden. Met behulp van de app is snel te zien wie wat moet doen tijdens een crisis en wie de
contactpersonen zijn. In de app zijn ook hulpmiddelen als taakkaarten, standaard agenda's, formats,
checklists et cetera te vinden. Er wordt een onderscheid gemaakt in algemene informatie en
basisinformatie die voor iedereen toegankelijk zijn en specifieke lokale informatie die alleen
toegankelijk is voor geautoriseerden. De app wordt beheerd door BGC. Gemeenten leveren
wijzigingen en aanvullingen aan die door BGC periodiek worden verwerkt.
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. 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.

juni 2016
B.1.1 bijlage Jaarstukken VRHM 2015

Pagina 31

5.3 Lasten en baten
Primitieve
Begroting

BegrotingsBegroting
wijziging na wijziging

Realisatie

Verschil

Progr. Oranje Kolom
Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing
Kassiersfunctie (RK)
E-learning
Projectkosten
Totaal lasten

437.000
29.797
15.000
147.375
629.172

-

437.000
29.797
15.000
147.375
629.172

498.903
15.588
4.000
82.867
601.358

61.90314.209
11.000
64.508
27.814

Gemeentelijke bijdragen
Brede doeluitkering
Bijdragen van derden (e-learning)
Totaal baten

399.797
67.000
15.000
481.797

-

399.797
67.000
15.000
481.797

399.800
66.213
29.805
495.818

(3)
787
(14.805)
(14.021)

Gerealiseerd totaal saldo baten en lasten

147.375

-

147.375

105.540

41.835

(147.375)
-

-

(147.375)
-

(82.867)
22.673

(64.508)
(22.673)

Reserve versterking OK
Gerealiseerd resultaat

De realisatie van het programma Oranje Kolom is niet binnen het budgettaire kader van de begroting
2015 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 Paragrafen

6.1 Paragraaf weerstandsvermogen (artikel 11 BBV)

6.1.1 Algemeen
Op grond van het Besluit BBV bestaat het weerstandsvermogen uit de relatie tussen:
 De weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover de VRHM beschikt
of kan beschikken om niet-begrote kosten te dekken.
 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:
 Een inventarisatie van de weerstandscapaciteit.
 Een inventarisatie van de risico's.
 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 bestuur rapportage van het dienstjaar worden de risico’s tussentijds beoordeeld. In de
paragraaf weerstandsvermogen worden vermeld:
 De risico’s van materieel belang en een inschatting van de kans dat deze risico’s zich
voordoen.
 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.

6.1.2 Risico’s VRHM
Als risico’s onderkent het Algemeen Bestuur van de VRHM:
Nieuwe Collectieve Arbeidsovereenkomst 2016 (CAO)
De werkingsduur van de huidige CAO loopt tot 1 januari 2016. In de begroting 2017 worden de
loonkosten op basis van deze CAO en de uitvoering van de loonruimteovereenkomst van 10 juli 2015,
waarin is afgesproken dat de salarissen van ambtenaren met 1,4% stijgen, doorgerekend. De VNG en
de vakbonden zijn 17 december 2015 begonnen aan het overleg over de nieuwe CAO Gemeenten
2016. Op het eerste overleg hebben zij de inzetbrieven uitgewisseld en procesafspraken gemaakt.
Financiële effecten voor de begroting 2017 zijn nu nog niet in te schatten.
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Pensioenpremie gaat 1% omhoog in april 2016
Het ABP voert naar verwachting een opslag op de pensioenpremie in van 1% per 1 april 2016. De
opslag is nodig, omdat de financiële positie van het ABP eind december 2015 niet voldoende was.
Het ABP heeft in november 2015 het premiebesluit voor 2016 genomen. Dat besluit bestaat uit twee
delen: de kostendekkende premie en een mogelijke opslag op de premie afhankelijk van de financiële
positie van het fonds. De kostendekkende premie is toen vastgesteld op 17,8%. Voor de premieopslag
is de dekkingsgraad van 31 december 2015 bepalend. De berekeningen laten zien dat de
dekkingsgraad uitkomt op 97,2%. Dat is niet voldoende en dus komt er een opslag op de premie.
Herziening FLO overgangsrecht
De vakbonden en de Brandweerkamer (LOBA) overleggen over herziening van het FLO
overgangsrecht. De onderhandelingen over een nieuw FLO-overgangsrecht is op dit moment nog niet
afgerond en er is ook nog geen zicht op een akkoord. Zolang er geen nieuwe afspraken zijn is er
onzekerheid over de financiële consequenties.
Begin 2015 zijn vakbonden en werkgevers in het LOBA gestart met onderhandelingen over het FLOovergangsrecht. De aanleiding hiervoor was dat er door landelijke ontwikkelingen knelpunten in de
regeling van het FLO-overgangsrecht zijn ontstaan. Deze knelpunten zijn onder andere de afschaffing
van de levensloopregeling per 1 januari 2022, de beperking van de fiscale ruimte voor de storting van
extra pensioen en het verschuiven van de ingangsdatum van de AOW.
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 premie-gefinancierd 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 de nulmeting van de huidige 25 meldkamers
uitgevoerd.
In het Transitieakkoord zijn specifieke afspraken gemaakt over de overdracht van financiële middelen
voor taken brandweer naar de LMO. Zo dragen de veiligheidsregio’s voor de taken van de brandweer
landelijk € 42 miljoen structureel bij. Op 17 november 2015 is met de VNG en het ministerie van
Veiligheid en Justitie gesproken over de financiële overdracht. De voorlopige uitkomst is het scenario
van een uitname uit het gemeentefonds met een compensatie van herverdelingseffecten via de BDuR
dan wel facturatie. Het streven is om de compensatie van de herverdelingseffecten mee te nemen bij
de eerstkomende herijking van het gemeentefonds. Dit scenario wordt echter in het licht van de
nieuwe transitiestrategie LMO mogelijk opnieuw bezien.
Voor besluitvorming over de verdere realisatie van de Landelijke Meldkamerorganisatie heeft de
minister van Veiligheid en Justitie de opdracht gegeven om een gateway-review te laten uitvoeren
naar de vorming van de LMO (brief 4 januari 2016 aan Tweede Kamer). De uitkomst van de review is
kritisch maar helder: betrokken partijen hebben het met elkaar niet zo georganiseerd, dat de opdracht
om te komen tot een LMO binnen de huidige afspraken van tijd en geld gerealiseerd kan worden. Er
moet een aantal zaken beter worden georganiseerd om de gemeenschappelijke doelstellingen te
behalen; er is een heroriëntatie nodig. Er wordt hierbij met name gekeken naar de aanbeveling om de
focus op samenvoegen te richten. Het einddoel, zoals verwoord in het Transitie-akkoord, blijft gelijk.
Dit betekent dan dat de verantwoordelijkheid daarvoor en die voor het beheer en going concern
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voorlopig bij de veiligheidsregio’s blijft. Hierbij wordt wel geïnvesteerd in ICT en harmonisatie ter
ondersteuning voor de samenvoegingen.
Als de veiligheidsregio’s langer verantwoordelijk moeten blijven, dan bestaat er in ieder geval zorg met
betrekking tot achtergebleven meldkamers en de benodigde investeringen. Er dient ook helder te zijn
wat de financiële gevolgen zijn.
Het DB Veiligheidsberaad heeft vooralsnog het standpunt ingenomen, dat het bereid is de minister
tegemoet te komen bij het vinden van een oplossing onder tenminste de volgende voorwaarden:
 Helderheid over de consequenties, waaronder met name financiën en planning.
 Het erin voorzien dat de veiligheidsregio’s hun huidige verantwoordelijkheden kunnen
waarmaken.
 Tegemoetkoming in de financiële gevolgen.
 Het opheffen van de blokkade op multi intake. Er is experimenteerruimte nodig.
 Er worden akkoorden per nieuwe meldkamer gesloten.
 Afdoende beantwoording van de vraag of de Nationale Politie in staat is haar voorziene rol
waar te maken.
Op 24 november 2015 heeft een startgesprek plaatsgevonden tussen de VRHM en het ministerie van
Veiligheid en Justitie om nadere financiële afspraken te maken over de overdracht van middelen en
de verrekening en vergoeding van achterblijvende kosten.
Abonnementsgelden Openbaar Meldsysteem
In het kader van het transitieproces naar de LMO wordt gesproken over het Openbaar Meldsysteem
(OMS). OMS betreft de keten van doormelden en het ontvangen en beoordelen van meldingen van
gebruikers die op grond van Wabo regelgeving een brandmelding direct moeten doormelden aan de
meldkamer brandweer.
Door het Veiligheidsberaad is juridisch advies ingewonnen om een scherp beeld te krijgen over
wettelijke verantwoordelijkheden en bevoegdheden met betrekking tot OMS. Kort samengevat blijkt uit
het advies dat het aanbieden van een ATS geen taak is van de Veiligheidsregio en dus ook niet van
de LMO. Ook hebben Veiligheidsregio’s geen wettelijke verantwoordelijkheid ten aanzien van de
doormelding als zodanig. Er is dus geen wettelijke basis voor de wijze waarop de Veiligheidsregio’s nu
de regie voeren op het tot stand komen van OMS. De taak van de Veiligheidsregio is beperkt tot het
ontvangen en beoordelen van meldingen.
De vraag is hoe Veiligheidsregio’s in de toekomst het beste kunnen om gaan met de verplichte
automatische doormeldingen. Vooralsnog lijkt het scenario ‘Markt vrijgeven’ de meest voor de hand
liggende keuze. De Veiligheidsregio’s laten het aanbieden van een alarmtransmissiesysteem over aan
de markt en ontvangen geen abonnementsgelden meer. Totdat de markt is vrijgegeven zal de huidige
constructie moeten worden voortgezet, omdat anders op termijn geen verbinding meer bestaat tussen
brandmeldinstallaties van abonnees en de meldkamer in de betrokken regio’s.
Als de wijze van ontvangen van automatische meldingen gaat veranderen ligt het in de rede dat de
wijze van beoordelen ook wordt aangepast. Als de inrichting van OMS verandert, moeten
Veiligheidsregio’s daar hun strategie op aanpassen, ook voor het beheersen van nodeloze
alarmeringen.
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Groot molest (terrorisme)
Nederlandse verzekeraars mogen geen aanbieding meer doen om groot molest en hypotheekvangnet
te dekken in geval van terrorisme.
Dit punt wordt op landelijk niveau aangekaart omdat alle Veiligheidsregio’s hiermee worden
geconfronteerd. In geval van terrorisme zullen claims dan ook eerst verhaald worden op de
Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschade (NHT). Deze pool is gevoed door
de overheid en schadeverzekeraars. Omdat de kans aanwezig is dat in voorkomende situaties door
een of meerdere Veiligheidsregio’s een beroep op de NHT-pool wordt gedaan, is op voorhand niet
aan te geven in hoeverre de claims volledig gehonoreerd worden. In dat geval zal een beroep op de
algemene reserve dan wel op de garantiebepaling uit de gemeenschappelijke regeling
Veiligheidsregio Hollands Midden worden gedaan.
Extra financiële bijdragen aan de programma’s van het Veiligheidsberaad en de Raad van
Regionaal Commandanten
Voor het realiseren van programma’s en projecten worden regelmatig financiële bijdragen gevraagd
aan de Veiligheidsregio’s.
Deze geven aan te maken te hebben met bezuinigingen in de BDuR, herverdelingen en straks
vermoedelijk ook uitname in verband met de LMO-ontwikkelingen.
Bluswatervoorziening
(Noodzakelijke) beleidswijzigingen van waterleidingbedrijven zijn mogelijk van invloed zijn op de
levering van bluswater. Of en zo ja wat hiervan mogelijke financiële consequenties zijn is op dit
moment onduidelijk.
De BHM heeft haar bluswaterbehoefte in 2017 (op basis van een brandbestrijdingsfilosofie)
vastgesteld. Deze bluswaterbehoefte vormt vervolgens de basis voor het vervolg. Het gezamenlijk met
gemeenten en partners toekomstbestendig maken van de bluswatervoorziening is een complex
samenspel van partijen met grote (financiële) belangen. In 2017 komt de brandweer met een
projectplan m.b.t. de vraag hoe dit samenspel wordt vormgegeven.

6.1.3 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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6.1.4 Weerstandsvermogen en weerstandscapaciteit VRHM
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 (nog) 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 2016 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 2016 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. 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.
Per ultimo 2015 bedroeg het saldo van de algemene reserve (voor resultaatbestemming 2015) € 1,3
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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6.1.5 Financiële kengetallen

Verslag
2014

Begroting Verslag
2015 *
2015

1 Netto schuldquote
A Vaste schulden
B Netto vlottende schulden
C Overlopende passiva
Saldo schulden
D
E
F
G

15.446
2.893
2.676
21.015

17.998
1.916
3.187
23.101

12.761
3.975
1.524
18.260

2.562
390
423
3.375

2.173
2.670
878
5.721

1.294
107
728
2.129

Saldo

17.640

17.380

16.131

Baten

53.705

55.805

55.298

33%

31%

29%

10.396
32.394

10.186
34.180

9.928
28.966

32%

30%

34%

50.917
53.085
2.168

53.681
55.657
1.976

51.775
54.748
2.973

100
100
-

100
100
-

100
73
27

2.168

1.976

3.000

53.705

55.805

55.298

Financiële vaste activa
Uitzettingen < 1 jaar
Liquide middelen
Overlopende activa
Saldo bezittingen

Netto schuldquote
Deze quote is voor 1a en 1b gelijk.

2 Solvabiliteitsratio
A Eigen vermogen
B Totaal passiva
Solvabiliteitsratio

4 Structurele exploitatieruimte
A Structurele lasten
B Structurele baten
Saldo baten
C Structurele toevoegingen reserves
D Structurele onttrekkingen reserves
Saldo
Saldo na reserves
Baten
Structurele exploitatieruimte

4%

4%

5%

* De begroting is het gemiddelde van de realisatie per 31/12 over de jaren 2012 t/m 2014.
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6.2 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.

6.2.1 Onroerend goed
Object
Brandweerkazernes
Verbouwingen kazernes
GMK, kantoorpand
Parkeerterrein
Crisisruimte ROT
Crisisruimte RBT
Loods
ROB

Locatie
10 locaties
diversen
Leiden, Rooseveltstraat 4a
Leiden, Rooseveltstraat 4a
Leiden, Rooseveltstraat 4a
Leiden, Rooseveltstraat 4a
Leiden, Gooimeerlaan 25
Waddinxveen, Noordeinde 48

Eigendomsvorm
Volledig eigendom
Verbouwing aan pand derden
Economisch eigendom
Volledig eigendom
Verbouwing aan pand derden
Verbouwing aan pand derden
Opstal
Opstal

Brandweerkazernes
Om fiscale redenen zijn 11 kazernes van gemeenten gekocht met een terugkoopverplichting aan het
einde van de BTW-herzieningsperiode. In 2014 is de eerste kazerne weer verkocht aan de gemeente
Teylingen, in heel 2015 waren er 10 brandweerkazernes in eigendom.
De overige locaties worden gehuurd van gemeenten en andere partijen. In sommige gevallen was een
renovatie noodzakelijk om de kazerne aan te laten sluiten bij de gebruikerseisen zoals gesteld binnen
de VRHM. Deze aanpassingen zijn samen met de verhuurder steeds uitgevoerd, waarbij groot
onderhoud (kosten verhuurder) en klein onderhoud en aanpassingen (kosten VRHM) steeds
gecombineerd zijn. Om de investering rendabel te laten zijn voor beide partijen is het huurcontract
verlengd met minimaal 5 jaar. In 2015 zijn er diverse gesprekken geweest met eigenaren om locaties
te verbouwen, maar er zijn geen projecten op dit onderdeel uitgevoerd.
Leiden, Rooseveltstraat 4a
Sinds 2004 is de VRHM economisch eigenaar van een gedeelte van het pand aan de Rooseveltstraat
4a in Leiden, het onderdeel van de GMK (Gemeenschappelijke Meldkamer). De gemeente Leiden
heeft het juridische eigendom van het hele pand. Het aangrenzende parkeerterrein is volledig
eigendom van de VRHM.
In het pand zijn tevens twee crisisruimten gevestigd die in de huidige vorm sinds 2010 functioneren.
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Leiden, Gooimeerlaan 25
Daarnaast beschikt de VRHM over een loods in Leiden, waarin voertuigen en materieel zijn gestald
Waddinxveen, ROB
Bij de brandweerkazerne in Waddinxveen is een Regionaal Oefencentrum Brandweer (ROB)
gevestigd. Hierdoor kunnen realistische oefeningen in eigen beheer plaatsvinden en hoeft er minder
gebruik gemaakt te worden van externe partijen.
Het oude stookgebouw voldeed niet meer aan de veiligheidseisen. Daarom is in 2015 een nieuw
stookgebouw gerealiseerd.
Verbouwing werkplaatsen Persoonlijke functionele uitrusting (inclusief ademlucht)
In het kader van de harmonisatie van alle activiteiten rondom ademlucht liep de afgelopen jaren een
aantal projecten. Met ingang van 2015 is er een deelproject opgestart waarin een onderzoek gedaan
wordt naar inrichten van nieuwe PFU werkplaatsen met een grotere verwerkingscapaciteit plaats kan
vinden.
Tevens worden bij de inrichting nieuwe wettelijke eisen, onder andere op het gebied van
arbeidshygiëne, meegenomen. Naar verwachting wordt dit project in 2016 uitgevoerd.

6.2.2 Mobiliteit
Voertuigen
In 2015 is verder gewerkt aan het materieelplan. Hierin is inzichtelijk gemaakt hoeveel (repressieve)
voertuigen en materialen nodig zijn om aan de paraatheid te kunnen voldoen. Daarnaast zijn er
voertuigen nodig om onderhoud van deze voertuigen te kunnen uitvoeren en personeel geoefend te
houden. Het totaal benodigde aantal repressieve voertuigen gaat hierdoor naar beneden, zodat de
MAM-taakstellingen op dit onderdeel gerealiseerd kunnen worden. De gefaseerde uitvoering van de
krimp zal in 2016 vorm krijgen. Met de vervangingsinvesteringen in 2015 is hiermee uiteraard al
rekening gehouden.
In 2015 zijn 5 tankautospuiten, 3 piketvoertuigen, besteld maar nog niet ontvangen. Tevens zijn er 3
Waterongevallenvoertuigen in gebruik genomen en drie nieuwe besteld.
Hiernaast is nog een aantal dienstvoertuigen vervangen, vooruitlopend op het interne beleid dat nog
gemaakt moet worden en waaruit de nieuw benodigde aantallen op dit onderdeel berekend moeten
worden.
Bepakking en aanpassingen voertuigen
Conform de plannen van MAM zijn er 14 First Respondersets aangeschaft. Hiermee gaat het aantal
teams van 13 naar 27.
Op alle tankautospuiten zijn aanpassingen aan de HD-haspels uitgevoerd. Er is een start gemaakt
met het uitvoeren van vervangingen van slangen, waardoor een hogere beschikbaarheid en veiligheid
voor de gebruiker tijdens repressief optreden ontstaat.
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6.2.3 Personele functionele uitrusting
Uniformkleding
In het kader van de harmonisatie van de uniformkleding (witte en blauwe uniformen) is in 2015 een
project gestart. Per eind december waren alle passessies afgerond maar is nog niet alle kleding
geleverd door het IFV.
Harmonisatie ademlucht
Om gebruik en beheer van de ademluchtmaterialen veiliger en efficiënter te maken is besloten
afwijkende typen af te stoten. Ademluchtcilinders worden nog zo veel mogelijk gebruikt in het
oefencentrum, de rest van de afwijkingen wordt in 2016 gefaseerd vervangen door de standaard
materialen.
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6.3 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 treasury functie 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 treasury statuut vormt het kader voor het uitvoeren van de treasury functie 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 treasury functie worden de volgende aspecten in acht
genomen:
 De dagelijkse treasury functie 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 enkel voor beleggingsdoeleinden kopen van aandelen 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
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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 treasury statuut 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.

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

Hoofdsom Jaren Einddatum
1.200.000
1.000.000
2.500.000
2.300.000
2.500.000
1.000.000
3.930.000
3.230.000
2.930.000
700.000

% Saldo 1/1 Aflossing

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%
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%

21.290.000

320.000
750.000
1.500.000
1.495.000
750.000
650.000
3.635.250
2.987.750
2.710.190
647.500

Extra Saldo 31/12

80.000
25.000
125.000
230.000
500.000
100.000
98.250
80.750
73.270
647.500

725.000

15.445.690 1.959.770

725.000

240.000
0
1.375.000
1.265.000
250.000
550.000
3.537.000
2.907.000
2.636.920
0

Rente
10.863
29.263
59.706
41.230
8.796
20.402
142.072
113.556
99.836
2.771

12.760.920

528.495

In 2015 een lening volledig afgelost die gekoppeld was aan de aan- en verkoop van een
brandweerkazerne. Tevens is een duurdere lening vervroegd afgelost. De boeterente hiervoor
bedroeg € 267.060. Hiermee komt de totale rentelast voor 2015 op € 795.555.

Tabel renterisicoberekening
De renterisiconormering wordt vastgesteld op basis van 20% van het begrotingstotaal per 1 januari
2015. De norm is voor 2015: € 11.471.000.
Onderstaand overzicht laat zien dat er voor 2015 een ruimte bestond van € 8.786.000. De norm is dus
niet overschreden.

1

Renteherzieningen

2

Aflossingen

3 = (1 + 2)

Renterisico

4

Renterisiconorm

5a = (4 > 3)

Ruimte onder renterisiconorm

5b = (4 < 3)

Overschrijding renterisiconorm

4a

Begroting conform Programmabegroting 2015

4b

Percentage

2015

2016

2017

2018

0

0

0

0

2.685

1062

812

812

2.685

1.062

812

812

11.471

11.570

11.061

10.877

8.786

10.508

10.249

10.065

57.354

57.849

55.307

54.385

20%
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Kasgeldlimietberekening
De bepaling van de kasgeldlimiet bedraagt 8,2 % van het begrotingstotaal per 1 januari 2015. Het
begrotingstotaal van 2015 bedraagt conform de Programmabegroting: € 57.354.000. De kasgeldlimiet
komt op grond van deze berekening voor 2015 uit op: € 4.703.000.
Alleen in het vierde kwartaal was er sprake van een lagere vlottende vordering dan de vlottende
schuld. Over de eerste drie kwartalen is geen sprake geweest van een overschrijding van de
kasgeldlimiet. De overschrijding wordt veroorzaakt door de spreiding van de ontvangsten over het jaar
waarbij de volledige opbrengsten al zijn ontvangen in het derde kwartaal van het boekjaar.
Overzicht kasgeldlimiet (bedragen x € 1.000)

1e kwartaal

Omvang van de begroting per 1 januari 2015

57.354

2e kwartaal

3e kwartaal

4e kwartaal

Toegestane kasgeldlimiet
- in procenten van de grondslag

8,2%

8,2%

8,2%

8,2%

- in bedrag

4.703

4.703

4.703

4.703

14.394

13.551

12.903

12.844

- schuld in rekening-courant

0

0

0

0

- gestorte gelden door derden < 1 jaar

0

0

0

0

- overige geldleningen niet zijnde vaste schuld

0

0

0

0

14.394

13.551

12.903

12.844

Omvang vlottende korte schuld
- opgenomen gelden < 1 jaar

Vlottende middelen
- contanten in kas

1

1

1

1

12.612

13.278

15.746

4.706

344

250

263

272

12.957

13.529

16.010

4.979

- totaal netto vlottende schuld

1.437

22

-3.107

7.865

- toegestane kasgeldlimiet

4.703

4.703

4.703

4.703

- ruimte

3.266

4.681

7.810

-3.162

Ruimte

Ruimte

Ruimte

Overschrijding

- tegoeden in rekening-courant
- overige uitstaande gelden < 1 jaar

Toets netto vlottende schuld
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Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren
(bedragen x € 1000)
De regelgeving inzake het schatkistbankieren stelt een drempelbedrag per jaar vast, waarbinnen het
is toegestaan financiële middelen buiten de Schatkist te bewaren.
In onderstaande overzichten staat de berekening van het verschil ten opzichte van het gehanteerde
drempelbedrag. Over het jaar 2015 is het drempelbedrag niet overschreden.
Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)
(1) Berekening drempelbedrag
Begrotingstotaal verslagjaar

57.354

Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen

57.354

Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat

-

Drempelbedrag

430

(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen
1e Kwartaal

2e Kwartaal

3e Kwartaal

4e Kwartaal

32.578

25.734

24.893

23.558

90

91

92

92

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks
schatkist aangehouden middelen

362

283

271

256

Drempelbedrag

430
1e Kwartaal

2e Kwartaal

3e Kwartaal

4e Kwartaal

362

283

271

256

68

147

159

174

-

-

-

-

Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist
aangehouden middelen (negatieve bedragen
tellen als nihil)
Dagen in het kwartaal

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks
schatkist aangehouden middelen
Ruimte onder het drempelbedrag
Overschrijding van het drempelbedrag
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6.4 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.
Burgers bij de VRHM aangesloten gemeenten verwachten 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 proces-ingerichte, 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.

Van Kadernota Meer-Anders-Minder naar Korpsbeleidsplan 2016 – 2018
Op basis van de in 2014 vastgestelde Kadernota M-A-M is in 2015 gewerkt aan een korpsbeleidsplan
voor de periode 2016 – 2018. In dit meerjarenplan is de koers bepaald hoe de brandweerorganisatie
zich in deze periode verder moet ontwikkelen, waarbij tevens invulling wordt gegeven aan de
bezuinigingsopgave zoals bepaald in de Kadernota M-A-M.
Het Korpsbeleidsplan is op 26 november 2015 in eerste termijn besproken met het Algemeen Bestuur
van de Veiligheidsregio. Na vaststelling in de gemeenteraden is definitieve vaststelling voorzien in de
vergadering van het Algemeen Bestuur op 31 maart 2016.
In Hoofdstuk 9 van het meerjarenbeleidsplan wordt specifiek ingegaan op de verbetervoorstellen ten
aanzien van de bedrijfsvoering. Dit betreft:
 Verbreden planning- en controlcyclus;
 Door ontwikkelen prestatie-indicatoren;
 Invoeren kwaliteitszorgsysteem;
 Vaststellen financieringssystematiek na 2018;
 Implementeren versterkt facilitaire dienstverlening (project Facilitair 2.0);
 Invoeren digitaal werken;
 Implementeren verbetervoorstellen uit medewerkersonderzoek;
 Implementeren versterkt interne communicatie (project Communicatie 2.0);
 Investeren in de verdere ontwikkeling van onze medewerkers (besluit MAM);
 Herzien organisatieplan Brandweer Hollands Midden (besluit MAM);
 Versterken projectmatig werken.
Personeel algemeen
Om de organisatiedoelstellingen te realiseren richt het personeelsbeleid zich op
 Aandacht voor het inzetten van medewerkers waar zij de grootste meerwaarde voor de
organisatie realiseren;
 Versterken en ontwikkelen van management en medewerkers;
 Inzetten op een veilige en duurzame werkomgeving voor onze medewerkers;
 Inzetten van marktconforme en actuele arbeidsvoorwaarden.
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Inzetten functionerings- en beoordelingscyclus (F&B cyclus) en schouw
De uitvoering van de F&B-cyclus is in 2015 is opgestart als een light versie. Dit betekent dat via
workshops alle leidinggevenden geïnformeerd zijn over het materiaal waarmee gewerkt wordt.
Daarnaast zijn alle leidinggevenden in een training voorbereid op de gespreksvoering. Aansluitend zijn
de functioneringsgesprekken gevoerd. Verdere ontwikkeling en uitbreiding van de systematiek vindt
plaats in 2016 en 2017.
Schouw
Ter voorbereiding op de schouw zijn alle leidinggevenden en in een aantal sectoren ook de
medewerkers geschouwd door het hoger leidinggevende kader. Hierdoor is een breder en scherper
beeld over het functioneren in de organisatie ontstaan. Het schouwen zal eind 2016 begin 2017
worden herhaald.
HR 21 fase 1
De evaluatie van het functieboek en organisatieplan uit 2010 is onderverdeeld in 2 fasen. In fase 1 is
het oorspronkelijke indicatieve functieboek uit 2010 technisch omgezet naar de HR21-systematiek. In
fase 2 worden het functieboek en organisatieplan geëvalueerd. Fase 1 is afgerond in 2015. Fase 2 is
ingepland voor 2016 en 2017.
Organisatie en managementontwikkeling.
In 2015 heeft het directieteam in een aantal sessies gewerkt aan teamontwikkeling, rolverduidelijking
en focus op de ambities.
Uitvoeren medewerkers onderzoek
In augustus en september 2015 een medewerkersonderzoek plaats. De respons was hoog:
vrijwilligers 70%, beroeps 79% en kantoormedewerkers 96%. Uit de eigen organisatie zijn facilitators
geworven en getraind om de verbeterworkshops uit te voeren. De start van de verbeterworkshops
vond eind 2015 plaats en gaat door in 2016. Aansluitend wordt het verbeterplan vastgesteld en
uitgevoerd. In 2018 wordt het medewerkersonderzoek nogmaals uitgevoerd.
PPMO, fysieke test en AK
In 2015 heeft de aanbesteding van de keuringsarts en de bedrijfsarts plaatsgevonden en is de PPMO
voorbereid, inclusief besluitvorming en medezeggenschap. Vanaf april 2016 wordt op de nieuwe
manier gekeurd.
Resultaten RI&E en schoon werken
In 2015 is de RI&E voorbereid en heeft besluitvorming en medezeggenschap plaatsgevonden. Begin
2016 wordt de RI&E uitgevoerd.
Arbeidsvoorwaarden
1. Brandweerkamer
Ondersteund door de Brandweerkamer is in 2015 het overleg opgestart over het FLO-overgangsrecht.
Een garantieregeling is overeengekomen voor de medewerkers uit de doelgroep, voor wie nu nog
geen besluitvormig heeft plaatsgevonden voor het keuzemoment staan.
2. Sociaal Statuut
In 2015 is het Sociaal Statuut ontwikkeld en vastgesteld.
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3. Regelingen
De regelingen Belonen, Werktijden en Verlof zijn ontwikkeld in 2015. De regeling Werving en selectie
is in 2015 vastgesteld en geïmplementeerd.
Digitale personeelsdossiers
Voor het digitaliseren van de personeelsdossiers heeft een aanbesteding plaatsgevonden. Na
afronding daarvan is begonnen aan de voorbereiding van het digitaliseren. Verwacht wordt dat het in
april van 2016 live gaat
Managementversterking, loopbaanadvies, informatievoorziening en personeels- en
salarisadministratie
De meeste uren zijn, ook in 2015, besteed aan de basis van de afdeling Personeel:
managementversterking op het terrein van hun personele verantwoordelijkheid, het bieden van
loopbaanadvies aan medewerkers en het voeren van de personele en salarisadministratie. In een
paar informatiesessies aan leidinggevenden is aandacht besteed aan de nieuw ontwikkelde
personeelsinstrumenten en -regelingen. Vernieuwend was daarbij hiervan ook een film werd gemaakt.
Versterking afdeling Personeel
Aan het einde van 2015 werd een personeelsadviseur vrijgespeeld voor de versterking van de
personeelsadministratie en het borgen van de werkprocessen. Verder zijn de personeelsadviseurs
gericht getraind om het managent te ondersteunen bij het voeren van complexe gesprekken. In een
speciale training werd gezamenlijk gezocht naar mogelijkheden om de afdeling kwalitatief verder te
versterken.
Beheersing Financiën
Na de herinrichting van het financiële informatiehuis in 2014 kon in 2015 meer aandacht worden
gericht op verbetering van de verwerkingsprocessen. Dit is enerzijds opgepakt door te kijken naar een
verbetering van de verwerkingsprocessen en anderzijds in het verder doorvoeren van de digitalisering
van de afhandeling van facturen.
Daarnaast is in 2015 aandacht besteed aan gedetailleerdere vastlegging om uiteindelijk te komen tot
snellere informatie op zowel tactisch als strategisch niveau.
Facilitair algemeen
De afdeling Facilitair levert producten en diensten ter ondersteuning van de processen van alle
sectoren. In 2015 is in het project Facilitair 2.0 (Facilitaire basis op orde) afgerond. In de evaluatie van
het functiehuis van de afdeling bleek dat er onvoldoende capaciteit was op het gebied van onderhoud
van voertuigen, onroerend goed en personele functionele uitrusting. Door interne verschuiving van
medewerkers van andere afdelingen is een team ontstaan dat eind 2015 is gestart met het oppakken
van de activiteiten zoals vastgesteld in de onderhoudsplannen.
Nu zijn capaciteit en kwaliteit beschikbaar om de uitgewerkte processen in de komende jaren te
implementeren. Er zal nog gebruikt worden gemaakt van inhuur voor projecten en een flexibele schil
voor de implementatieperiode. Deze laatste wordt de komende jaren afgebouwd.
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Inkoop en contractbeheer
Het team Inkoop stelt jaarlijks een overzicht op van de inkoopprojecten voor het volgende
kalenderjaar. Dit geeft de organisatie inzicht in de vraag welk onderwerp op welk moment wordt
opgepakt en hoeveel capaciteit hiervoor bij team Inkoop en vanuit de organisatie zelf nodig is.
In 2015 is een aantal inkooptrajecten behandeld:
 PPMO
 Voertuigen
 ICT licenties
 Warme dranken automaten implementatie
 Verzekeringen
 Brandstofpassen
 Uitrukkleding
 Energie
 Mobiele telefonie
 Realistisch oefenen
 Inscannen P-dossiers
 Inhuur externe IPM projectleiders.

Documentaire Informatie Voorziening (DIV)
Ten aanzien van postverwerking is in 2015 een verdergaande daling zichtbaar van het aantal
inkomende en uitgaande poststukken. Dit is een gevolg van de steeds verdergaande digitalisering.
In 2015 is een project ‘digitaal werken’ voorbereid, een van de bovengenoemde verbetervoorstellen uit
het Korpsbeleidsplan. Hieraan zal vanaf 2016 uitvoering worden gegeven. Tevens zal de nieuwe rol
van het team DIV worden uitgewerkt. In verband hiermee is het team DIV in 2015 binnen de
organisatiestructuur ‘omgehangen’ van de sector Middelen naar de sector Concernstaf.
Informatiemanagement (IM)
De VRHM wordt ondersteund door informatiesystemen. Dit zijn systemen ter ondersteuning van het
personeels-, financieel-, facilitair en vakbekwaamheidsmanagement en ten behoeve van
contentbeheer en documentatie- en informatievoorziening, maar ook van het primaire proces (de
digitale bereikbaarheidskaart). Vanaf 2015 is een start gemaakt met de hernieuwde aanbesteding van
deze systemen, beginnend bij het vakbekwaamheidssysteem. Daarnaast zijn de bestaande systemen
projectmatig verder uitgebouwd.
In 2015 is het team IT samengevoegd met het team Functioneel Beheer (FB) in de afdeling
Informatiemanagement en is de inhuur grotendeels vervangen door vaste krachten. De ITinfrastructuur wordt verder vernieuwd en jaarlijks bijgesteld indien noodzakelijk.
Communicatie
Tijdige en duidelijke interne en externe communicatie is een belangrijke randvoorwaarde bij het
realiseren van de doelstellingen van de VRHM. 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. 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. Alle producten en diensten
van team Communicatie zijn beschreven in een producten- en dienstencatalogus die jaarlijks wordt
geactualiseerd. Het team heeft in 2015 veel energie en tijd gestoken in het project Versterking van de
in- en externe communicatie.
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Interne communicatie speelt een belangrijke rol bij het behalen van de organisatiedoelstellingen. Het
is belangrijk om te weten hoe de interne communicatie wordt gewaardeerd. Doel van het project
Versterking van de interne en externe communicatie 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.
In 2014/2015 lag de nadruk binnen dit project op de interne communicatie. Er is kwantitatief (online
vragenlijst, 2014) ) en kwalitatief onderzoek (snelkookpansessies met medewerkers en
leidinggevenden, 2015) gedaan om te komen tot een visie op interne communicatie. In december
2015 heeft het DT de visie op interne communicatie (inclusief een concreet verbeterplan) vastgesteld.
Om de interne communicatie te verbeteren, gaat de VRHM de komende jaren een
ontwikkelingsproces doorlopen op de volgende vier thema’s:
1. De organisatie communicatiever maken;
2. De overlegstructuren verbeteren;
3. De interne communicatiemiddelen verbeteren en nieuwe middelen ontwikkelen;
4. Duidelijkheid geven over wie welke rol heeft in de interne communicatie: wat is de rol van het
DT, de leidinggevenden, de afdeling Personeel en team Communicatie.
In de periode 2016-2018 implementeren we deze visie. In 2016 wordt eveneens een visie op externe
communicatie (inclusief een concreet verbeterplan) geformuleerd.
Beleid en Strategie
De medewerkers van het team Beleid en Strategie denken mee over de betekenis van ontwikkelingen
binnen de samenleving en veranderingen in de wet- en regelgeving voor de koers van de VRHM. Zij
vervullen daarbij de rol van directieadviseur. In 2015 hebben zij een grote bijdrage geleverd aan de
totstandkoming van het Korpsbeleidsplan 2016 - 2018.
Planning, control en kwaliteit (PCK)
Advisering intern
Een aantal grote projecten, o.a. Facilitair 2.0 en Ademlucht, heeft een groot beslag op de beschikbare
uren gelegd.
Werkkostenregeling (landelijk)
De afdeling PCK is met 2 personen vertegenwoordigd in de 4-mans landelijke Werkgroep
Werkkostenregeling (WKR). Deze werkgroep heeft overleg gevoerd met de Belastingdienst en het
ministerie van Financiën over de resultaten van het door de Belastingdienst gevraagd en door de
werkgroep uitgevoerd onderzoek naar de onbelaste vaste en variabele kostenvergoedingen voor
brandweervrijwilligers. Op basis van de resultaten van het onderzoek heeft de Belastingdienst
besloten dat de onbelaste vaste (€ 136) en variabele kostenvergoeding (€ 2 per activiteit) definitief als
gerichte vrijstelling vanaf 1 januari 2015 geadministreerd mogen worden. Daarmee heeft de
werkgroep het risico dat de invoering van de werkkostenregeling voor Brandweer Nederland tot forse
extra kosten van enkele miljoenen euro’s zou leiden, weten te vermijden.
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‘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.
Het DT heeft het project ‘Kostentransparantie Brandweer Hollands Midden’ goedgekeurd. De
doelstellingen van het project zijn;
 Herinrichting financiële administratie (kostensoorten, kostendragers, kostenplaatsen);
 Uniforme kostenboeking (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.
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 interim controle en een balanscontrole uit. De accountant biedt de
managementletter aan de directie en 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.
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
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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 Veiligheidsregio 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.
In 2015 is de Projectopdracht Visie op Kwaliteitszorgsysteem verleend welke heeft geleid tot een Plan
van Aanpak Visie op Kwaliteitszorgsysteem. Dit Plan van Aanpak moet leiden tot een binnen de
VRHM gedragen Visie op Kwaliteitszorgsysteem.
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.
De Productdefiniëring is opnieuw opgestart in 2015. Als vliegwiel is begonnen met het opstellen van
de bijzondere wijze van optreden HSL om te kunnen bepalen welke bijzondere producten de VRHM
moet kunnen leveren om effectief optreden tijdens een incident met de HSL te kunnen garanderen.
Hiertoe diende eerst de standaardwijze van optreden van de sector Incidentbestrijding opgesteld te
worden. Daarnaast is een overzicht opgesteld van de primaire en ondersteunende producten van de
brandweerorganisatie van de VRHM
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6.5 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 2014). 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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Jaarrekening 2015
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Balans per 31 december 2015
31-12-2015

31-12-2014

Vaste activa
Materiële vaste activa
- Investeringen met een economisch nut

26.836

29.019

Totaal vaste activa

26.836

29.019

1.294

2.562

Activa

Vlottende activa
Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan
één jaar
- Vorderingen op openbare lichamen
- Uitzettingen in 's Rijks Schatkist
- Overige vorderingen

859
303
132

1.424
1.119
19

Liquide middelen

107

390

Overlopende activa

729

423

2.130

3.375

28.966

32.394

Totaal vlottende activa
Totaal-generaal
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Balans per 31 december 2015
(vóór bestemming saldo baten en lasten, alle bedragen x € 1.000)

31-12-2015

31-12-2014

9.928

10.396

Passiva
Vaste passiva
Eigen vermogen
- Algemene reserve
- Bestemmingsreserves
- Resultaat voor bestemming
Voorzieningen
- Onderhoudsegalisatievoorziening
- Door derden beklemde middelen met een
specifieke aanwendingsrichting
Vaste schulden met een rente typische looptijd van
één jaar of langer
Onderhandse leningen van:
- Binnenlandse banken en overige financiële
instellingen

1.303
6.158
2.467

1.303
6.663
2.430
778

983

748

983

30

-

12.761

12.761

Totaal vaste passiva

15.446

15.446
23.469

26.825

3.975

2.893

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

3.975

2.893

Overlopende passiva

1.524

2.676

Totaal vlottende passiva

5.499

5.569

28.966

32.394

Totaal-generaal
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Overzicht van baten en lasten over 2015

Programma
(bedragen x € 1.000)
Brandweer
GMK
Veiligheidsbureau
Oranje kolom
Gerealiseerd totaal saldo baten en lasten

Baten

Begroting 2015*
Lasten
Saldo

52.062
1.434
534
482
54.511

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

53.108
1.434
534
629
55.705

(1.047)
(147)
(1.194)

100

(100)
(100)
1.147
147
1.294

100

1.147
147
1.294
55.805

Baten

55.805

0

Realisatie 2015
Lasten
Saldo

52.789
1.488
525
496
55.298

50.899
1.444
501
601
53.446

1.890
44
24
(106)
1.852

100

(100)
(100)

100

632
83
715
56.013

632
83
715
53.546

2.467

* Begroting na begrotingswijzigingen.
Voor het totaal overzicht aansluiting primaire begroting naar realisatie zie de toelichting per
programma.
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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 arbeid gerelateerde 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
verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de
desbetreffende investering in mindering gebracht; in die gevallen wordt op het saldo
afgeschreven. Op grondbezit met economisch nut (buiten de openbare ruimte) wordt niet
afgeschreven. De afschrijving start in de maand na ingebruikname van de activa.
De gehanteerde afschrijvingstermijnen (op basis van de lineaire afschrijvingsmethode)
bedragen in jaren:
Soort activum
Gronden en terreinen
Bedrijfsgebouwen
Wagenpark
Overige bedrijfsmiddelen

6.

7.

8.

9.

Jaren
8-40
5-15
2-20

Voor het bepalen van de afschrijvingstermijnen is het bepaalde in artikel 19, Waardering en
afschrijving vaste activa, van de Financiële verordening VRHM van toepassing (Algemeen
Bestuur, 13 november 2015).
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 rente typische looptijd van één jaar of langer worden gewaardeerd
tegen de nominale waarde, verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een
rente typische looptijd van één jaar of langer.
Vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Na wijziging van het BBV
op 10 juli 2007 omvatten de overlopende passiva ook de van Europese en Nederlandse
overheidslichamen ontvangen maar nog niet bestede voorschotbedragen voor overdrachten met
een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren en
waarvoor bij niet-besteden een terugbetalingsverplichting bestaat.
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Toelichting op de balans per 31 december 2015
(bedragen x € 1.000)

Materiële vaste activa
Omschrijving

31-12-2015

31-12-2014

Investeringen met een economisch nut

26.836

29.019

Totaal

26.836

29.019

Investeringen met een economisch nut

Omschrijving

Boekwaarde
Boekwaarde
01-01-2015 Investeringen Desinvesteringen Afschrijvingen
31-12-2015

Gronden en terreinen

651

-

-

-

651

Bedrijfsgebouwen

14.690

137

-

540

14.288

Vervoersmiddelen

9.455

557

246

1.330

8.436

Overige bedrijfsmiddelen

4.223

441

-

1.202

3.461

29.019

1.135

246

3.072

26.836

Totaal

Investeringen
De investeringen staan toegelicht in de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen.

Vorderingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar
31-12-2015

31-12-2014

Vorderingen op openbare lichamen

859

1.424

Uitzettingen in 's Rijks Schatkist

303

1.119

Overige vorderingen
Totaal

132

19

1.294

2.562

Het saldo betreft hoofdzakelijk de verrekening van hoogteassistentie ad € 130.400, voorschot GMK
€ 165.768, naast een aantal vorderingen inzake uitleen van personeel € 132.905, USAR
participantenbijdrage (€ 50.324) en de vorderingen inzake voor derden verrichte opleidingen (uitleen
van personeel). Alle openstaande vorderingen zijn invorderbaar.
Met betrekking tot de Uitzettingen in ’s Rijks Schatkist kan worden gemeld dat de drempelwaarde voor
het aanhouden van gelden buiten ’s Rijks Schatkist in 2015 niet is overschreden. Het overzicht van de
berekening van de benutting van het drempelbedrag schatkistbankieren is opgenomen onder de
paragraaf Financiering.
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Liquide middelen

Bank
Kas

31-12-2015
101
6

31-12-2014
386
4

107

390

Totaal

Ten opzichte van de voorgaande jaren is er een daling opgetreden in de stand per ultimo jaar in de
liquide middelen. Deze werd o.a. veroorzaakt door de terugbetaling van het resultaat aan de
deelnemende gemeenten en de vervroegde aflossing van een specifieke lening. Desalniettemin is in
2015 geen negatief saldo ontstaan.

Overlopende activa
31-12-2015

31-12-2014

Nog te ontvangen bedragen

398

263

Vooruitbetaalde bedragen
Overige

200
131

118
42

Totaal

729

423

Onderstaand de specificatie van de Nog te ontvangen bedragen naar categorie.
Specificatie: Nog te ontvangen bedragen (x € 1.000,-)
Gemeenten
Politie, GHOR/RDOG, GMK, RAVHM, OMDHM
Overige

31-12-2015
142
193
63
398

Totaal

De Vooruitbetaalde bedragen hebben voor een bedrag van € 112.159 betrekking op Microsoft licenties
2016 naast een aantal ICT hardware onderhoudscontracten.

Eigen vermogen
Algemene reserve en bestemmingsreserves
31-12-2015

31-12-2014

Algemene reserve

1.303

1.303

Bestemmingsreserves

6.158

6.663

Resultaat voor bestemming

2.467

2.430

Totaal

9.928

10.396

De Algemene reserve is over het boekjaar niet gemuteerd.
De dotaties en onttrekkingen van de Bestemmingsreserves staan onderstaand nader uitgesplitst.
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Omschrijving reserve

Saldo Bestemming Toevoeging
1-1-2015
resultaat
2014

Onttrekking

Saldo
31-12-2015

Samenwerken loont
Kwaliteitsprojecten
FLO
Flankerend beleid
Multiteam/LCMS
Sociaal plan
Garantie 1e tranche
Specifieke risico's
Versnelde organisatieopbouw
Nieuwe brandweerconcepten
GMK
Transitieakkoord Meldkamer
Tijdelijke capaciteit GMK
Inzet CGS
Versterking Gemeentelijke kolom

740
606
63
542
166
18
715
1.600
650
500
87
400
241
109
225

351
-241
-

100
-

32
152
73
65
18
293
83

708
454
91
542
101
715
1.600
357
500
438
400
109
142

Totaal

6.662

110

100

716

6.158

De nadere uiteenzetting inzake de onttrekkingen en dotaties aan de bestemmingsreserves is
opgenomen in de toelichting op de baten en lasten over 2015. Hier wordt nader ingegaan op de aard
en de redenen van de onttrekkingen en dotaties.

Voorzieningen
Saldo Toevoeging Aanwending
1-1-2015

Saldo
31-12-2015

Groot onderhoud gebouwen

719

62

33

748

Individueel Loopbaan Beleid (ILB)

264

3

237

30

Totaal

983

65

270

778

Voorziening Groot onderhoud gebouwen
In de financiële verordening is vastgelegd dat voor gebouwen een meerjarenonderhoudsplanning
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.
Voorziening Individueel Loopbaan Beleid (ILB)
Op grond van de CAO heeft iedere medewerker recht op een individueel loopbaanbudget van € 500
per jaar. De voorziening is aangehouden voor medewerkers die reeds een verplichting zijn aangegaan
in 2015 en waarbij de effectuering van de opleiding pas in 2016 kan plaatsvinden. Het deel dat niet
door de medewerkers is onttrokken aan de voorziening is vrijgevallen.
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Vaste schulden met een rente typische looptijd van één jaar of langer
31-12-2015

31-12-2014

Onderhandse leningen

12.761

15.446

Totaal

12.761

15.446

Voor een specificatie van de onderhandse leningen verwijzen wij naar de paragraaf Treasury.
Omschrijving

Saldo

Vermeerdering

Aflossing

Extra
aflossing

1-1-2015

Saldo
31-12-2015

Langlopende schulden

15.446

-

1.960

725

12.761

Totaal

15.446

-

1.960

725

12.761

De leningenportefeuille is in 2015 extra verlaagd door een vervroegde aflossing van € 725.000 voor
een van de langlopende leningen.

Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar
31-12-2015

31-12-2014

Crediteuren

2.148

2.820

Overige

1.827

73

Totaal

3.975

2.893

De forse stijging ten opzichte van ultimo 2014 in de overige vlottende schuld is volledig te verklaren
door de uitgestelde betaling van de heffing loonbelasting en sociale premies over de maand december
2015.

Overlopende passiva
31-12-2015

31-12-2014

90

125

Van overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen
Overige vooruit ontvangen bedragen

-

9

Nog te betalen bedragen

1.434

2.542

Totaal

1.524

2.676

Van overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen
Saldo Toevoeging Aanwending
1-1-2015
Subsidie kwaliteitsverbetering (niet beklemd)
Subsidie GROOTER (beklemd)

Totaal

Saldo
31-12-2015

104

-

14

90

21

-

21

-

125

-

35

90
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Niet in de balans opgenomen verplichtingen
Jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume
De jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume
betreffen de vakantiegelden. Per ultimo 2015 bedraagt het totaal van de vakantiegeldaanspraken
€ 750.000.
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 2015 bedraagt € 7,3 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 2015 € 413.000.
Door het van kracht worden van het Bouwbesluit op 1 april 2014 is het aantal abonnementen
afgenomen.
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Toelichting op het overzicht van baten en lasten over 2015
Algemeen
Binnen de programmabegroting en –verantwoording van de VRHM worden vier programma’s
onderscheiden met per programma één of meerdere beleidsproducten. Onderstaande tabellen geven
per programma, per beleidsproduct, de begrote en de gerealiseerde cijfers voor 2015 aan, alsmede
het verschil tussen begroting en realisatie.
In de toelichting op het overzicht van de baten en lasten over 2015 worden deze resultaten op het
niveau van de beleidsproducten nader geanalyseerd en toegelicht.
Begrotingsrechtmatigheid
In geen enkel programma is sprake van een overschrijding van de lasten ten opzichte van de
begroting.
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Programma Brandweer
Primitieve
Begroting

BegrotingsBegroting
wijziging na wijziging

Realisatie

Verschil

5.172.938
6.024.716
16.105.532
9.987.627
15.053.720
763.713
53.108.246

4.467.302
5.594.650
15.561.845
9.674.721
14.856.578
743.547
50.898.643

705.636
430.066
543.687
312.906
197.142
20.166
2.209.603

43.218.815
6.842.769
2.000.000
52.061.584

43.218.812
6.828.019
2.741.931
52.788.763

1.046.662

(1.890.120)

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

5.172.938
6.024.716
16.105.532
9.922.627
14.853.720
763.713
52.843.246

Gemeentelijke bijdragen
Brede doeluitkering
Overige baten
Totaal baten

44.626.072
5.435.512
2.000.000
52.061.584

Gerealiseerd totaal saldo baten en lasten
Reserve kwaliteitsprojecten
Reserve samenwerken loont
Reserve sociaal plan
Reserve versnelde organisatie opbouw
Reserve nieuwe brandweerconcepten
Reserve FLO
Reserve Multi team
Gerealiseerd resultaat

65.000
200.000
265.000
(1.407.257)
1.407.257
-

781.662

265.000

(250.000)
(164.133)
(17.949)
(224.580)
(125.000)
-

(200.000)
-

(250.000)
(164.133)
(17.949)
(424.580)
(125.000)

(65.000)
-

(65.000)
-

-

(152.043)
(31.789)
(17.949)
(292.547)
27.282
(65.000)
(2.422.167)

3
14.750
(741.931)
(727.179)
2.936.782
(97.957)
(132.344)
(132.033)
(125.000)
(27.282)
2.422.167

Risicobeheersing, Operationele Voorbereiding en Incidentbestrijding
Binnen deze producten is een aantal functies niet ingevuld. In het kader van MAM zullen deze functies
op langere termijn ook verdwijnen.
Management en bedrijfsvoering en Reserve Kwaliteitsprojecten
Binnen deze post zitten naast de reguliere beheerslasten extra kosten voor de ontwikkeling van de
facilitaire organisatie en de ICT. Een gedeelte hiervan wordt gedekt uit de reserve Kwaliteitsprojecten.
Materieel en huisvesting
Als 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 is gestart
in 2015 en loopt de komende jaren verder op.
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:
 € 210.000 inkomsten voor personeel voor ziekte en detachering.
 € 340.000 baten voorgaande jaren. Dit is onder andere een huurcorrectie over meerdere jaren
van € 126.000.
 € 60.000 hogere inkomsten OMS dan voorzichtigheidshalve was geraamd.
 € 70.000 vrijval voorziening ILB.
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€ 80.000 een nieuwe (extra) subsidie een piketdienst i.v.m. de samenwerking met de VR
Haaglanden.

Reserves
Reserve samenwerken loont, Reserve versnelde organisatie opbouw, 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 € 27.282 gedoteerd.
Reserve sociaal plan en Reserve Multi team
De onttrekkingen zijn conform de begroting uitgevoerd.
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Programma GMK
Primitieve
Begroting

BegrotingsBegroting
wijziging na wijziging

Realisatie

Verschil

Programma GMK
DVO
Totaal lasten

1.433.754
1.433.754

-

1.433.754
1.433.754

1.444.241
1.444.241

(10.487)
(10.487)

Bijdrage Rode Meldkamer
Bijdrage GHOR in GMK/RCC
Brede doeluitkering
Baten voorgaande jaren
Totaal baten

1.234.454
168.300
31.000
1.433.754

-

1.234.454
168.300
31.000
1.433.754
-

1.234.454
168.300
31.000
54.037
1.487.791

(54.037)
(54.037)

-

Gerealiseerd totaal saldo baten en lasten

-

-

Reserves
Gerealiseerd resultaat

-

-

-

(43.550)

43.550

(43.550)

43.550

De begroting van de ‘Blauwe’ en de ‘Witte’ meldkamer worden vanaf 2014 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 2014, 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 politie Hollands Midden factureert vanaf 2012 op basis van de zogenoemde geïndexeerde ‘gekorte
herijkte’ beheersbegroting. De meldkamer van Hollands Midden is op 27 mei 2014 samen gehuisvest
met de meldkamer van Haaglanden. In 2015 is als bate voorgaande jaren de verrekening van het
efficiencyvoordeel van samenvoeging meldkamers Haaglanden en Hollands Midden over 2014
geboekt.
Het programma GMK is binnen het budgettaire kader van de begroting 2015 gerealiseerd.
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Programma Veiligheidsbureau
Primitieve
Begroting

BegrotingsBegroting
wijziging na wijziging

Realisatie

Verschil

32.303
32.303

Progr. Veiligheidsbureau
Kassiersfunctie Veiligheidshuis
Kassiersfunctie Slachtofferhulp
Veiligheidsbureau
Totaal lasten

148.082
205.496
353.578

180.000
180.000

180.000
148.082
205.496
533.578

180.000
148.082
173.193
501.275

Gemeentelijke bijdragen
Gemeentelijke bijdrage Veiligheidshuis
Bijdrage van Politie
Brede doeluitkering
Totaal baten

277.578
66.000
10.000
353.578

180.000
180.000

277.578
180.000
66.000
10.000
533.578

277.580
180.000
57.731
10.000
525.311

Gerealiseerd totaal saldo baten en lasten
Algemene reserve
Gerealiseerd resultaat

-

-

-

(24.036)
(24.036)

(2)
8.269
8.267
24.036
24.036

De gemeentelijke bijdragen voor het Veiligheidsbureau zijn in overeenstemming met de begroting
2015 (na wijziging). Een belangrijke mutatie in de lasten en baten van het programma betreft de
verwerking van het besluit tot de kassiersfunctie van de regionalisering van het Veiligheidshuis
Hollands Midden (AB van 27 maart 2014). Hiermee is een bedrag van € 180.000 gemoeid.
Facturering richting gemeenten vond begin 2015 plaats, formalisering van de begroting door middel
van de eerste wijziging (AB van 25 juni 2015). De kosten van het Veiligheidsbureau zelf bleven binnen
de raming. Conform de gedragslijn van de afgelopen jaren draagt de Politie Hollands Midden 1/3 deel
van de werkelijke kosten van het Veiligheidsbureau (exclusief de kassiersfuncties). Per saldo ontstond
in 2015 een batig resultaat van € 24.036 op het programma Veiligheidsbureau.
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Programma Oranje Kolom
Primitieve
Begroting

BegrotingsBegroting
wijziging na wijziging

Realisatie

Verschil

Progr. Oranje Kolom
Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing
Kassiersfunctie (RK)
E-learning
Projectkosten
Totaal lasten

437.000
29.797
15.000
147.375
629.172

-

437.000
29.797
15.000
147.375
629.172

498.903
15.588
4.000
82.867
601.358

61.90314.209
11.000
64.508
27.814

Gemeentelijke bijdragen
Brede doeluitkering
Bijdragen van derden (e-learning)
Totaal baten

399.797
67.000
15.000
481.797

-

399.797
67.000
15.000
481.797

399.800
66.213
29.805
495.818

(3)
787
(14.805)
(14.021)

Gerealiseerd totaal saldo baten en lasten

147.375

-

147.375

105.540

41.835

(147.375)
-

-

(147.375)
-

(82.867)
22.673

(64.508)
(22.673)

Reserve versterking OK
Gerealiseerd resultaat

Via het programma Oranje Kolom biedt het Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing (BGC)
ondersteuning aan de gemeentelijke crisisbeheersing en –communicatie. De kosten van het BGC
bestaan uit de kosten van:
 de coördinerende functionaris;
 de salarislasten van het BGC;
 de compensatie van piketvergoedingen aan gemeenten;
 het beheer van het alarmeringssysteem en
 het organiseren van opleidingen en trainingen, met name voor het thema bevolkingszorg op
orde.
De kosten worden gedekt uit de gemeentelijke bijdragen (inclusief de kassiersfunctie voor het
convenant Rode Kruis) en een toerekening van de rijksbijdrage BDUR. Deze baten zijn conform
begroting 2015.
Reserve versterking OK
In de begroting 2015 is een bedrag aan projectkosten, te dekken uit de reserve versterking Oranje
bovenregionale crisiscommunicatie. Fase 1 is inmiddels afgerond.
Voor resultaatbestemming ontstond een nadelig resultaat in 2015 van € 22.673, waarvan € 16.024
voor de meerkosten van de coördinerend functionaris. In de afgelopen jaren werd deze meerkosten
ten laste gebracht van de reserve BGC. De reserve BGC kan daarentegen bij de vaststelling van de
jaarrekening 2015 vrijvallen omdat de kosten van het BGC met ingang 2016 structureel in de
programmabegroting zijn opgenomen. In 2016 wordt het project van de crisiscommunicatie en nazorg
(fase 2) afgerond. Deze kosten zullen dan nog ten laste van de reserve Versterking Oranje Kolom
worden gebracht. Na afwikkeling van deze projectkosten kan het restant van de reserve versterking
Oranje Kolom dan bij de jaarrekening 2016 vrijvallen.
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Incidentele baten en lasten
De volgende incidentele baten en lasten zijn in de jaarrekening 2015 opgenomen:

Incidentele baten en lasten

Baten voorgaande jaren
Detacheringen en uitkeringen ziekte
Totaal baten
Lasten voorgaande jaren
Inhuur voor organisatie opbouw
Totaal lasten
Totaal incidentieel

340.000
210.000
550.000
220.000
1.450.000
1.670.000
(1.120.000)

Naast de baten en lasten die zich in het jaar 2015 hebben voorgedaan, zijn er ook lasten die eenmalig
lager zijn:
 Baten en lasten voorgaande jaren hebben voornamelijk te maken met afrekeningen van
huisvestingslasten met gemeenten.
 Lagere personele lasten als het nog niet vervullen van vacatures € 1 miljoen.
 Onderuitputting kapitaallasten voertuigen (van het huidige wagenpark) als gevolg van het nog
niet vervangen van voertuigen ongeveer € 800.000.
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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 met
ingang van 1 januari 2015 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 basis 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 2015 is € 179.000. 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

Jaar

Bruto
beloning

Kosten
vergoeding

Beloningen
betaalbaar
op termijn

Totaal

2014
2015

126.663
128.494

9.000
11.370

41.838
37.858

177.501
177.722

De heer Meijer is in beide jaren het hele jaar directeur geweest.

juni 2016
B.1.1 bijlage Jaarstukken VRHM 2015

Pagina 72

Topfunctionarissen zonder een bezoldiging
Leden Dagelijks Bestuur
Naam

Functie

Periode

H.J.J. Lenferink

Voorzitter

1/1/2016 – 31/12/2016

J.W.E. Spies

Plaatsvervangend Voorzitter

1/1/2016 – 31/12/2016

M. Schoenmaker

Lid

1/1/2016 – 31/12/2016

K.J.G. Kats

Lid

1/1/2016 – 31/12/2016

G. Goedhart

Lid

1/1/2016 – 31/12/2016

J. Wienen

Lid

1/1/2016 – 31/12/2016

L. M. Driessen

Lid

1/1/2016 – 31/12/2016

K.M. Van der Velde

Lid

1/1/2016 – 31/12/2016
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Bijlage verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen (SiSa-bijlage)

SISA-overzicht BDUR/BZK

Betaaldatum

Document-nummer Omschrijving betaling

Bedrag

Nadere specificatie
ontvangen bijdragen BZK
2015
Regio Hollands Midden

Rekeningnummer
285082493

16-01-15

215011

BDUR 1e kwartaal

1.728.853,00

285082493

15-04-15

215071

BDUR 2e kwartaal

1.728.853,00

285082493

15-07-15

215134

BDUR 3e kwartaal

1.728.853,00

285082493

15-10-15

215199

BDUR 4e kwartaal

1.728.853,00

285082493

15-10-15

215199

BDUR Extra uitkering

19.820,00
6.935.232,00
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V&J

A2

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2015 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 11 januari 2016 DEFINITIEF
Brede Doeluitkering
Besteding (jaar T)
Rampenbestrijding
(BDUR)
Besluit
veiligheidsregio's
artikelen 8.1, 8.2 en 8.3
Veiligheidsregio's
Aard controle R
Indicatornummer: A2 / 01

€ 7.026.606
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Overige gegevens
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Voorstel resultaatbestemming 2015
Het boekjaar 2015 is met een positief resultaat afgesloten. Dit resultaat is als volgt in de behaald:
Programma Brandweer
Programma GMK
Programma Veiligheidsbureau
Programma Oranje Kolom
Totaal resultaat 2015

€ 2.422.167
€
43.550
€
24.036
€ ( 22.673)
€ 2.467.080

Voorgesteld wordt het resultaat als volgt toe te bestemmen:
1. Storting in de Reserve GMK
De storting in de reserve is voor het tekort op de beheersbegroting over het jaar 2020. Voorheen
was het tekort in de begroting tot en met 2019 opgenomen. Door de vertraging van de landelijke
meldkamerlocaties wordt het risico op een tekort tot later ingeschat.
2. Vrijval reserve BGC (OK)
In het licht van de resultaatbestemming is er een vrijval mogelijk van de reserve BGC. Deze
reserve was indertijd ingesteld ter dekking van de kosten van de coördinerend functionaris van de
Oranje Kolom. Deze kosten worden nu grotendeels gedekt uit toerekening van de rijksbijdrage
aan het programma.
3. Restitutie van het restant naar de deelnemende gemeenten
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 2015 op het volgende neer:
Storting in de reserve GMK
Vrijval van de reserve BGC
Restitutie aan gemeenten
Totaal resultaat 2015

€ (109.482)
€
109.454
€ 2.467.052
€ 2.467.080
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Controleverklaring
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Vaststellingsbesluit Jaarstukken 2015
Het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden;
gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 30 juni 2016, 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 2015 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 2015, € 2.467.080, als volgt te bestemmen:

a. door het storten in de bestemmingsreserve GMK:
Naam reserve
Reserve GMK
Totaal

€
€

Toevoeging
109.482
109.482

€
€

Vrijval
109.454
109.454

€

Uitbetaling
2.467.052

€

2.467.052

b. door vrijval van de bestemmingsreserve BGC:
Naam reserve
Reserve BGC
Totaal
c. door uitkering aan de deelnemende gemeenten:
Uitkering
Eenmalig overschot gemeentelijke/inwonerbijdrage 2015, restitutie
Totaal

Aldus besloten in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van 30 juni 2016.
de secretaris,

de voorzitter,

H.E.N.A. Meijer

drs. H.J.J. Lenferink

Ingezonden op 1 juli 2016 aan:
het College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland
t.a.v. de heer E.A. Fonteijn
Postbus 90602
2509 LP Den Haag
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B.2

1. Samenvatting voorstel
Aan het Algemeen Bestuur van de VRHM wordt gevraagd de eerste begrotingswijziging 2016 vast te
stellen. De wijziging omvat voor het programma Brandweer een negatieve bijstelling van de BDuR 2016
ten opzichte van de vastgestelde programmabegroting 2016, aanvullende uitgaven ten behoeve van het
trainings- en oefenprogramma voor het operationele informatiemanagement van de VRHM, en voor het
programma Oranje Kolom aanpassingen in verband met het wegvallen van lasten en baten uit hoofde van
e-learning en vanwege extra projectkosten ter versterking van de Oranje Kolom. Tevens bevat deze
wijziging de met het bovenstaande verband houdende onttrekkingen aan bestemmingsreserves.
Bovenstaande heeft geen wijzigingen van de gemeentelijke bijdragen tot gevolg.

2. Algemeen
Onderwerp:

Wijziging van de
programmabegroting 2016
(Begrotingswijziging 2016-01)

Opgesteld
door:

E.H. Breider
Concerncontroller

30 juni 2016

Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:

Algemeen Bestuur

Afgestemd
met:
Datum

B.2

Bijlage(n):

-1-

Portefeuille:

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

Status:

Besluitvormend

Datum:

-

Vervolgtraject
besluitvorming:

3. Besluit
Het Algemeen Bestuur besluit de 1e begrotingswijziging 2016 vast te stellen. De 1e begrotingswijziging
2016 omvat:
a. de lasten en baten van het programma Brandweer structureel te verlagen met € 30.118 in verband met
aanpassing van de BDuR-uitkering 2016 en dit op te vangen binnen de begroting 2016 van het
programma Brandweer;
b. de lasten van het programma Brandweer incidenteel te verhogen met € 50.000 in verband met de
professionalisering van het trainings- en oefenprogramma voor het operationele informatiemanagement van de VRHM, en deze lasten te dekken door een onttrekking aan de reserve
Multiteam/LCMS met hetzelfde bedrag;
c. de lasten en baten van het programma Oranje Kolom structureel te verlagen met € 15.000 in verband
met het wegvallen van de post e-learning;
d. de lasten van het programma Oranje Kolom incidenteel te verhogen met € 65.000 in verband met
projectkosten ter versterking van dit programma, en deze lasten te dekken door een onttrekking aan de
reserve Versterking Gemeentelijke Kolom met hetzelfde bedrag.

4. Toelichting op het besluit
De begrotingswijziging 2016-01 heeft betrekking op de volgende mutaties:
a.
Het structureel verlagen van de lasten en baten van het programma Brandweer ad € 30.118
Op grond van de beschikking van het Ministerie van Veiligheid en Justitie d.d. 17 december 2015,
onderwerp BDuR 2016, wordt de geraamde BDuR-uitkering voor 2016 met € 30.118 verlaagd van
€ 6.915.413 tot € 6.885.295. De verlaging wordt opgevangen binnen de begroting 2016 van het programma
Brandweer.
b.
Het incidenteel verhogen van de lasten van het programma Brandweer in verband met de
professionalisering van het trainings- en oefenprogramma voor het operationele
informatiemanagement van de VRHM ad € 50.000, en deze lasten te dekken door een onttrekking
aan de reserve Multiteam/LCMS met hetzelfde bedrag
In het najaar van 2014 is een opleidingstraject uitgevoerd voor alle Informatiemanagers van de gehele
hoofdstructuur. Als vervolg hierop is voor 2016 en 2017 een intensief trainings- en oefenprogramma
ontwikkeld om het operationele informatiemanagement van de VRHM verder te professionaliseren. Als
dekking hiervoor wordt in 2016 de bestemmingsreserve Multiteam/LCMS aangewend ten bedrage van
€ 50.000,-.
c.
Het structureel verlagen van de lasten en baten van het programma Oranje Kolom met €
15.000 in verband met het wegvallen van de post e-learning
Met ingang van 1 januari 2016 is het abonnement voor deelname aan de e-learningmodule van het IFV
opgezegd. Gebleken is dat het aantal aanvragen van medewerkers van gemeenten en hulpdiensten voor
deze e-learningmodule in de loop van de afgelopen jaren steeds minder is geworden. Inmiddels is het
omslagpunt bereikt waarbij het financieel voordeliger is om de aanmeldingen niet meer via een
abonnement (met vaste kosten) te laten lopen, maar de aanvragen rechtstreeks bij het IFV te boeken via
de webshop. Nieuwe aanvragen en de facturering van de daarbij horende kosten zullen voortaan
rechtstreeks door de aanvragers (gemeenten en hulpdiensten) worden gedaan.
d. Het incidenteel verhogen van de lasten van het programma Oranje Kolom met € 65.000 in
verband met projectkosten ter versterking van dit programma, en deze lasten te dekken door een
onttrekking aan de reserve Versterking Gemeentelijke Kolom met hetzelfde bedrag
Ook in 2016 vormt de verdere professionalisering van de crisiscommunicatie een belangrijk aandachtspunt
binnen het programma Oranje Kolom. Het onderhouden en verbeteren van de kwaliteit van medewerkers
die betrokken zijn bij de regionale crisiscommunicatie krijgt ook in 2016 volop aandacht. De uitgaven
hiervoor waren bij het opstellen van de programmabegroting 2016 niet voorzien en zullen ten laste worden
gebracht van de reserve Versterking Gemeentelijke Kolom.

5. Kader
Het kader is bepaald door externe wetgeving, de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands
Midden en eerdere bestuursbesluiten, specifiek de jaarrekening 2013, de programmabegroting 2016 en de
Nota Reserves 2012-2015.
Op deze begrotingswijziging is de zienswijzeprocedure niet toegepast, aangezien de voorgestelde
wijzigingen van de programmaramingen niet leiden tot wijziging van de gemeentelijke bijdragen.

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

7. Implementatie en communicatie
2 juni 2016 DB instemming met begrotingswijziging BW 2016-01
30 juni 2016 AB vaststelling begrotingswijziging BW 2016-01
2
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8. Bijlagen
Er is 1 bijlage, te weten de begrotingswijziging 2016-01.

9. Historie besluitvorming
Besluiten van het Algemeen Bestuur:
19 februari 2015 vaststelling van de begrotingsuitgangspunten 2016
25 juni 2015 vaststelling van de programmabegroting 2016
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Bijlage I Begrotingswijziging 2016-01, 30 juni 2016

Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden
gelezen het besluit van het Dagelijks Bestuur tot wijziging van de productenramingen voor het dienstjaar 2016 en het voorstel tot wijziging van de
programmabegroting voor het dienstjaar 2016, d.d. 2 juni 2016;
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;
BESLUI T:
de begroting van lasten en baten voor het dienstjaar 2016 als volgt te wijzigen:

LASTEN

Primit. BGR 2016
52.345.500

Programma Brandweer
Management en Bedrijfsvoering - lagere BDUR 2016

-30.118

Lasten programma Brandweer via reserves
Professionalisering Informatiemanagement hoofdstructuur

50.000

52.365.382

1.453.512

Programma GMK
Geen wijziging

1.453.512

Programma Veiligheidsbureau
Geen wijziging

535.216

Programma Oranje Kolom
Kosten e-learning vervallen
Lasten programma Oranje Kolom via reserves
Projectkosten - Versterking gemeentelijke kolom

641.569

535.216
-15.000

54.975.797

totaal

BATEN

2016
Begr.Wijz. Bedrag na Begr.
wijz. 2016-01 Toel.
2016-01

Primit. BGR 2016

Programma Brandweer
BDUR BHM - Beschikking 2016

65.000

691.569

69.882

55.045.679

Begr.Wijz. Bedrag na Begr.
wijz. 2016-01 Toel.
2016-01

51.637.988
-30.118
51.607.870

Programma GMK
Geen wijziging

1.344.030
1.344.030

Programma Veiligheidsbureau
Geen wijziging

535.216

Programma Oranje Kolom
Bijdragen derden voor e-learning vervallen

641.569

totaal
Saldo voor resultaatbestemming
Mutatie reserves
Saldo na resultaatbestemming

535.216

54.158.803
-816.994
816.994
0

*) Mutaties in reserves:
Reserve Multiteam/LCMS, Professionalisering Informatiemanagement hoofdstructuur
Reserve Versterking gemeentelijke kolom

-15.000

626.569

-45.118
-115.000
115.000
0

54.113.685
-931.994
931.994
0

*)

-50.000
-65.000
-115.000

Toelichting: In de k olom 'Begr. Wijz. 2016-01' betreft een + een vermeerdering, een - een vermindering.
Ter kennisneming ingezonden aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, d.d. 1 juli 2016
Aldus vastgesteld door het Algemeen Bestuur in de openbare vergadering van 30 juni 2016,
de secretaris,

de voorzitter,
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B.3

1. Samenvatting voorstel
Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd de ontwerp-Programmabegroting 2017 en de
Meerjarenramingen 2018-2020 van de Veiligheidsregio Hollands Midden vast te stellen.
De ontwerp-Programmabegroting 2017 is de uitwerking van de door het Bestuur vastgestelde
begrotingsuitgangspunten voor 2017.

2. Algemeen
Onderwerp:

Ontwerpprogrammabegroting 2017
en meerjarenramingen 20182020 VRHM

Opgesteld door:

E.H. Breider
Concerncontroller

Afgestemd met:

Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:

Algemeen Bestuur

Datum

Portefeuillehouder
Middelen
Veiligheidsdirectie
30 juni 2016

B.3

Bijlage(n):

-2-

Portefeuille:

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

Status:

Besluitvormend

Datum:

-

Vervolgtraject
besluitvorming:

3. Besluit
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. de ontwerp-programmabegroting 2017 en de meerjarenramingen 2018 tot en met 2020 vast te
stellen;
a. de lasten en baten voor het jaar 2017 vast te stellen voor de programma’s vóór
resultaatbestemming 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 2017 opgenomen paragrafen vast te stellen;
d. kennis te nemen van de meerjarenramingen 2018-2020;
e. kennis te nemen van de in de ontwerp-programmabegroting 2017 opgenomen 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 18 februari jl. zijn de begrotingsuitgangspunten
2017 vastgesteld. Deze uitgangspunten zijn verder uitgewerkt in de voorliggende ontwerpprogrammabegroting 2017 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) en de Begrotingscirculaire 2017-2020 van de Provincie Zuid Holland.
De door het Algemeen Bestuur vastgestelde begrotingsuitgangspunten voor 2017 vormen het kader
voor de uitwerking in deze ontwerp-programmabegroting 2017.
De ontwerp-programmabegroting 2017 is gebaseerd op het Regionaal Beleidsplan VRHM 2016-2019
‘Gericht verder!’, het Korpsbeleidsplan 2016-2018 van Brandweer Hollands Midden ‘We zijn
onderweg’ en de bestuurlijke uitgangspunten voor het kostenniveau van Brandweer Hollands Midden
en de financieringssystematiek van gemeentelijke bijdragen. Het programma Brandweer realiseert in
2017 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 Cebeonnorm). Daarnaast zijn ook voor 2019 e.v. bestuurlijke afspraken gemaakt over het kostenniveau van
Brandweer Hollands Midden en financierings-systematiek gemeentelijke bijdragen.
De ontwerp-programmabegroting 2017 staat financieel ook 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 2017 - 2020
toegepast. De indexering voor 2017 komt uit op 0,75% (inclusief nacalculatie indexering van 2016). In
de Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen begrotingen 2017 - 2020 wordt geen
nadere taakstelling voor 2017 voorgesteld.

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 risicoparagraaf van de ontwerp-programmabegroting 2017 worden de risico’s beschreven.

8. Implementatie en communicatie
30 juni 2016

AB vaststelling programmabegroting 2017

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 2017 voordien aan de hoofden financiën
gestuurd om hen voldoende tijd te bieden hun bestuurders/burgemeesters te adviseren.
Verzending van de ontwerp-programmabegroting 2017 aan de gemeenteraden was 14 april j.l. Tijdig
(d.w.z. vóór de deadline zienswijze gemeenteraden van 15 juni 2016) binnengekomen zienswijzen
worden gelijktijdig met de ontwerp-programmabegroting 2017 aan het Algemeen Bestuur
meegezonden, inclusief de reactie van het Dagelijks Bestuur hierop.
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9. Bijlagen
-

Ontwerp-programmabegroting 2017 Veiligheidsregio Hollands Midden, inclusief de
Meerjarenraming 2018-2020.

10. Historie besluitvorming
15 juni 2016
14 april 2016
14 april 2016
29 maart 2016
18 februari 2016
4 februari 2016

Deadline termijn zienswijze gemeenteraden
Ter zienswijze versturen aan gemeenteraden
DB instemming met ontwerp-programmabegroting 2017
VD aanbieding ontwerp-Programmabegroting 2017
AB vaststelling begrotingsuitgangspunten 2017
DB instemming begrotingsuitgangspunten 2017
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Aanbieding
Aanbieding ontwerp-programmabegroting 2017 van de Veiligheidsregio Hollands Midden
Hierbij bieden wij u de ontwerp-programmabegroting 2017 en de meerjarenramingen 2018 tot en met 2020
van de Veiligheidsregio Hollands Midden aan. Deze begroting wordt geagendeerd voor de openbare
vergadering van het AB van 30 juni 2016. 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 2017
In de ontwerp-programmabegroting 2017 wordt uitvoering gegeven aan de verwerking van de door het AB
op 18 februari 2016 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.
Het Regionaal Beleidsplan VRHM 2016-2019
De crisisorganisatie is op orde. Nu gaat het er om de organisatie duurzaam te maken en te houden:
bestendigen en gericht versterken. We behouden wat we hebben opgebouwd en versterken waar gewenst.
Op basis van de evaluatie van de vier beleidsprioriteiten, de uitkomsten van het Regionaal Risicoprofiel
2016-2019, de Strategische Agenda van het Veiligheidsberaad en overige ontwikkelingen, zijn voor het
nieuwe Regionaal Beleidsplan 2016-2019 drie beleidsprioriteiten opgesteld:
1.
Informatiegestuurd werken
De VRHM wil dat de beschikbare en juiste informatie op de juiste wijze op het juiste moment bij de juiste
personen beschikbaar is, zodat voorafgaand en ten tijde van een ramp of crisis adequaat wordt
opgetreden. Hierbij wil VRHM dat informatievoorziening vaker een wezenlijke aanvulling aan het proces
levert. Het gaat hierbij zowel om het versterken van het informatiemanagement in de warme fase als de
introductie van het actuele informatiebeeld in de lauwe, niet opgeschaalde fase.
2.
Risicogericht werken (incl. doorvertaling Regionaal Risicoprofiel)
De VRHM wil meerwaarde leveren door het analyseren van risico’s en het adviseren aan het bestuur bij
het maken van keuzes. Dit levert winst op in de vorm van een verbeterd inzicht en overzicht qua risico’s,
realisme in de besluitvorming en prioritering in de aanpak van het reduceren van de risico’s. De VRHM stelt
samen met partners een actueel beeld van de risico’s in het verzorgingsgebied op die zich mogelijk kunnen
ontwikkelen tot een ramp of crisis. Op basis van dit beeld kan de VRHM (het bestuur van) gemeenten
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(on)gevraagd voorzien van adviezen en een handelingsperspectief bieden. Naast deze werkwijze worden
op basis van de uitkomsten van het Regionaal Risicoprofiel onderstaande risico’s nader uitgewerkt. De
crisisorganisatie bereidt zich op basis van deze risico’s gericht voor op:
Overstromingen;
Verstoring energievoorziening, telecommunicatie en ICT en ziektegolf;
Verstoring openbare orde;
Luchtvaartongevallen.
3.
Omgevingsgericht (net)werken.
VRHM wil aansluiten bij de behoeften in haar omgeving en de samenleving, de netwerkpartners en de
eigen crisisfunctionarissen adequaat kunnen bedienen met informatie en producten die ondersteunen bij
de voorbereiding en uitvoering van rampenbestrijding en crisisbeheersing. Hieronder vallen de volgende
thema’s:
Samenwerken crisispartners;
Crisisbeheersing en (verminderd) zelfredzame burgers;
De gebruiker centraal.
Korpsbeleidsplan Brandweer Hollands Midden 2016-2018
Op 1 januari 2011 is Brandweer Hollands Midden opgericht. In de afgelopen vijf jaar is hard gewerkt aan
het opbouwen van deze nieuwe brandweerorganisatie. Nu de basis op orde is, kunnen, naast de
implementatie van de plannen uit de Kadernota Meer-Anders-Minder (MAM; Cebeon-bezuinigingen),
nieuwe doelen worden gesteld onderweg naar een modern brandweerkorps. Hiervoor is een
Korpsbeleidsplan opgesteld voor de periode 2016-2018, met de titel We zijn onderweg. Dit is tevens het
eerste meerjarenbeleidsplan van Brandweer Hollands Midden.
In de periode 2016-2018 wil Brandweer Hollands Midden, mede op basis van het (brand)risicobeeld en een
aangescherpte missie en visie, het volgende bereiken:
Meer risicogericht werken;
Stimuleren zelfredzaamheid;
Afstemmen van materieel- en personeelssterkte op de risico’s;
Introduceren innovatieve werkwijzen;
Optimaliseren van de dekking en specialismeverdeling;
Introduceren van persoonsgerichte vakbekwaamheidsprogramma’s voor het repressieve
personeel;
Slim samen werken binnen Brandweer Nederland;
Informatiegestuurd werken;
Verbeteren planmatig werken;
Investeren in medewerkers.
Om bovenstaande doelen te realiseren zijn in het Korpsbeleidsplan concrete plannen (brandweer
vakinhoudelijk en bedrijfsvoering) benoemd voor de periode 2016-2018.
Heroriëntatie Landelijke Meldkamerorganisatie
Eind 2015 heeft de minister van V&J de Tweede Kamer geïnformeerd over de realisatie van de Landelijke
Meldkamerorganisatie (LMO) als bijzonder onderdeel van de Nationale politie. Er is een zogeheten
Gateway review uitgevoerd om vast te stellen of aan alle randvoorwaarden is voldaan om een succesvolle
implementatie van de LMO-plannen verder vorm te geven. Uit deze Gateway review is naar voren
gekomen dat de betrokken partijen het met elkaar niet zo georganiseerd hebben dat de opdracht om te
komen tot een LMO binnen de huidige afspraken gerealiseerd kan worden. Er is een heroriëntatie nodig.
De prioriteit moet liggen bij de regionale samenvoegingstrajecten en het vormen van de landelijke ICT die
noodzakelijk is om de 10 meldkamers als één virtuele organisatie te laten samenwerken. Het voorstel is om
de “going concern” in deze periode ook conform het huidige wettelijke regime voort te zetten. Dit betekent
dan dat de verantwoordelijkheid daarvoor en die voor het beheer en going concern voorlopig bij de
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veiligheidsregio’s blijft. Het einddoel blijft overeind staan. De realisatie van één landelijke
meldkamerorganisatie op maximaal 10 locaties. De transitiestrategie wordt bijgesteld naar een meer
realistische aanpak.
Financiële kaderstelling 2017
De indexering van de gemeentelijke bijdragen is conform de Financiële kaderstelling gemeenschappelijke
regelingen begrotingen 2017-2020 toegepast. De indexering voor 2017 komt daarmee uit op 0,75%
(inclusief nacalculatie indexering van 2016).
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 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 bedroeg 5,31% ten opzichte van 2014. In de Financiële
kaderstelling gemeenschappelijke regelingen begrotingen 2017-2020 wordt geen nadere taakstelling voor
2017 voorgesteld.

Leiden, 14 april 2016,
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
De VRHM is gehouden zijn ontwerp-programmabegroting op te stellen volgens het Besluit Begroting en
Verantwoording provincies en gemeenten. De ontwerp-programmabegroting 2017 kent een beleids- en een
financieel deel, alsmede een bijlagendeel.
De beleidsbegroting bestaat uit een hoofdstuk voor de beleids- en begrotingsuitgangspunten 2017, de
programmaplan-overstijgende ontwikkelingen, de vier programmaplannen voor de 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
(in meerjarig perspectief) begroot en verantwoord naar lasten en baten, in totaliteit en per programma.1
Hoofdstuk 1 van de financiële begroting omvat achtereenvolgens een uiteenzetting van:

De waarderingsgrondslagen en de gronden waarop de meerjarenramingen zijn gebaseerd;

Bestaand en nieuw beleid;

De totale begroting van de VRHM 2017 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 2017-2020 opgenomen, gespecificeerd per
gemeente per programma.
Gehanteerde afkortingen
Waar in het vervolg de afkorting VRHM wordt gebruikt, staat deze voor de (Gemeenschappelijke Regeling)
Veiligheidsregio Hollands Midden. In het vervolg worden Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur afgekort
tot AB, respectievelijk DB. Het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten wordt
afgekort tot Besluit BBV. Waar de minister of het ministerie van VenJ wordt vermeld, wordt de minister of
het ministerie van Veiligheid en Justitie bedoeld.

1

Wijziging BBV, Staatsblad 2013, nr. 141.
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Beleidsbegroting 2017
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1.

Beleidsontwikkelingen en begrotingsuitgangspunten 2017

1.1

Het samenwerkingsverband VRHM

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
Algemeen Bestuur en de bijdragen van de deelnemende gemeenten zijn gebaseerd op 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.
1.2

Missie en visie van de VRHM2

De VRHM is ingesteld om de multidisciplinaire crisisbeheersing in de regio te versterken, zodat burgers
beter beschermd worden tegen de risico’s van rampen en crises. Succesvolle crisisbeheersing is een
belangrijk thema in het vertrouwen van de burger in de overheid. Door multidisciplinaire samenwerking
wordt ieders kennis en kunde optimaal ingezet en wordt de bestuurlijke en operationele slagkracht
vergroot.
De kernactiviteit van de VRHM is het bevorderen van een veilige samenleving. De VRHM spant zich
samen met haar crisispartners hiervoor in. De VRHM heeft daarbij een (niet vrijblijvende) regiefunctie. De
basis voor crisisbeheersing is overzicht en inzicht in risico’s die zich in de veiligheidsregio kunnen
voordoen. Aangezien rampen en crises zich niet laten voorspellen, bereidt de VRHM zich voor op het
bestrijden van alle mogelijke incidenten die zich in de regio kunnen voordoen. De VRHM is daarbij een
kennisorganisatie die leert van incidenten, zowel binnen als buiten de regio.

2

Bron: Regionaal Beleidsplan VRHM 2016-2019 ‘Gericht verder!’
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De missie van de VRHM luidt:
De Veiligheidsregio Hollands Midden bevordert de multidisciplinaire
voorbereiding en uitvoering van crisisbeheersing in de regio.
De visie van VRHM is:
Wij kennen de veiligheidsrisico’s in onze regio. Met de crisispartners bereiden wij ons hier gezamenlijk op
voor, zodat de bestuurlijke en operationele crisisorganisatie slagvaardig opereert.
De missie en visie van de VRHM laten zich samenvatten in het volgende motto:
Samen sterker voor veiligheid!
De missie en visie van VRHM vormen het uitgangspunt voor de ambities van de VRHM voor de komende
vier jaar, zoals neergelegd in het Regionaal Beleidsplan VRHM 2016-2019 ‘Gericht verder!’.
De VRHM en haar crisispartners hebben in de achterliggende vier jaar, op basis van het Regionaal
Beleidsplan 2012-2015, stevig geïnvesteerd in de versterking van de generieke crisisorganisatie. De
komende vier jaar wordt dit stevige fundament bestendigd en de multidisciplinaire crisisbeheersing gericht
verder versterkt.
Daartoe zijn in het Regionaal Beleidsplan 2016-2019 drie beleidsprioriteiten benoemd:
1.
Informatiegestuurd werken
2.
Risicogericht werken
3.
Omgevingsgericht (net)werken
1.3

Regionaal Beleidsplan, Risicoprofiel, Crisisplan

In 2011 is het eerste Regionaal Beleidsplan VRHM (periode 2012-2015) vastgesteld en vervolgens
uitgevoerd. Het Beleidsplan 2016-2019 geeft richting aan de verdere ontwikkeling van de multidisciplinaire
samenwerking, voorbereiding en uitvoering van crisisbeheersing. Het beleidsplan is een verplichting op
basis van artikel 14 Wet veiligheidsregio’s en dient ten minste eenmaal in de vier jaar vastgesteld te
worden.
De Wet veiligheidsregio’s (Wvr) kent drie belangrijke
planvormen die nauw met elkaar verbonden zijn: het
Risicoprofiel, het Beleidsplan en het Crisisplan. Het
Regionaal Risicoprofiel (art. 15 Wvr) beschrijft wat de
veiligheidsregio kan overkomen en hoe erg dat is. In het
Regionaal Beleidsplan (art. 14 Wvr) zijn de te behalen
operationele prestaties beschreven op het terrein van de brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening,
politiezorg en bevolkingszorg in het kader van crisisbeheersing. Het Beleidsplan dient mede gebaseerd te
zijn op het Risicoprofiel. Tot slot wordt in het Crisisplan (art. 16 Wvr) beschreven hoe de generieke
crisisorganisatie eruit ziet en wie wat doet ten tijde van rampen en crises.
Het Regionaal Beleidsplan is een wettelijk planfiguur en geeft richting aan de ontwikkeling voor de
crisisbeheersing van de Veiligheidsregio Hollands Midden. Het ziet op de komende planperiode voor de
jaren 2016-2019. In het beleidsplan zijn drie beleidsprioriteiten benoemd: informatie gestuurd werken,
risicogericht werken en omgevingsgericht (net)werken. In de crisisorganisatie ligt er een relatie naar het
regionaal risicoprofiel en de samenwerking met verschillende partners. In het beleidsplan is in een
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afzonderlijke paragraaf aandacht besteed aan de bedrijfsvoering op dit thema. De uiteindelijke resultaten
zijn:

de VRHM en haar partners hebben voldoende capaciteit beschikbaar gesteld voor de uitvoering
van het beleidsplan;

de VRHM werkt op het gebied van de bedrijfsvoering risicogericht;

de VRHM heeft een kwaliteitszorgsysteem, wat als sturingssysteem fungeert voor het bestuur
van de VRHM en de gemeentebesturen;

binnen de VRHM wordt een aanpak gehanteerd waarmee onderwerpen integraal door de
veiligheidsketen heen worden benaderd en

de VRHM vertaalt de resultaten in het beleidsplan jaarlijks beleidsmatig en financieel in de
werkplannen.
In het beleidsplan is aangegeven dat gewerkt wordt aan het brengen van balans tussen de
beleidsprioriteiten en de beschikbare middelen. Behoudens de capaciteit is de reserve Samenwerken
loont! beschikbaar. In de programmabegroting en de meerjarenramingen is voor de uitvoering rekening
gehouden met een jaarlijks budget van € 100.000 dat onttrokken wordt aan genoemde reserve. Zoals
hierboven aangegeven worden de resultaten in het multidisciplinaire werkplan opgenomen.
Het Korpsbeleidsplan geeft richting aan de ontwikkeling van de Brandweer Hollands Midden onderweg
naar een modern brandweerkorps. Op basis van de eerder vastgestelde kadernota MAM, het
(brand)risicobeeld en de doelen voor de komende jaren worden in het korpsbeleidsplan hiervoor concrete
beleidsvoornemens uiteengezet. Een belangrijk kader hiervoor is de afspraak om de brandweertaken in
2018 tegen de zogenoemde Cebeonnorm te verrichten. Hiertoe is een maatregelenpakket ontwikkeld dat in
de periode 2016-2018 geeffectueerd moet worden. Het pakket is begroot naar opbrengsten en meerkosten
(Meer, Anders, Minder - MAM). Voor nadere informatie over het Korpsbeleidsplan en de maatregelen in het
kader van MAM verwijzen wij naar het programmaplan Brandweer in deze programmabegroting.
Op 26 november 2015 is het Regionaal Risicoprofiel VRHM vastgesteld door het AB van de VRHM. Deze
programmabegroting is mede hierop gebaseerd. Het Beleidsplan is, conform de Wvr, opgesteld in
afstemming met de gemeenteraden, crisispartners en omliggende veiligheidsregio’s en is door het AB
vastgesteld op 31 maart 2016.
Elk organisatieonderdeel van de VRHM draagt bij aan de multidisciplinaire samenwerking met het oog op
het gezamenlijk organiseren van een adequate crisisorganisatie. Multidisciplinaire crisisbeheersing omvat
de gehele veiligheidsketen, zowel de voorbereiding op (o.a. risicobeheersing en operationele
voorbereiding) als het daadwerkelijk optreden van de crisisorganisatie tijdens een ramp of crisis. Tevens
vinden tijdens de ramp of crisis activiteiten plaats die gericht zijn op het terugbrengen van de ‘normale
omstandigheden’. Zowel in de voorbereiding op als tijdens rampen en crises steunt de veiligheidsregio op
de expertise en capaciteit van drie hulpdiensten (de brandweer, de politie en de GHOR) en gemeenten in
Hollands Midden. Afhankelijk van het thema worden andere crisispartners (o.a. Defensie, OM,
waterschappen, Rijkswaterstaat en vitale partners) betrokken bij de voorbereiding op en bestrijding van
rampen en crises. Binnen dit netwerk van multidisciplinaire samenwerking heeft VRHM een (niet
vrijblijvende) regiefunctie.
Monodisciplinaire crisisbeheersing wordt opgepakt binnen de afzonderlijke hulpdiensten en gemeenten.
De afname van de gemeentelijke bijdragen wordt jaarlijks uitgewerkt in de Begrotingsuitgangspunten die
het uitgangspunt vormen voor de ontwerp-Programmabegroting. In de bijlagen bij deze begroting zijn de
concrete cijfers per gemeente terug te vinden. In bijlage 7 wordt uitvoerig het verloop weergegeven van de
route naar Cebeon in relatie tot de MAM-taakstellingen. Dit is het begrotingskader waarbinnen de
maatregelen, na vaststelling van het Korpsbeleidsplan door het Algemeen Bestuur VRHM, nader
geconcretiseerd moeten worden in de onderlinge prioriteitstelling, de producten en de jaarschijven
(jaarwerkplannen).
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In het kader van de planning- & control-cyclus worden de voortgang en uitvoering van de activiteiten door
middel van Bestuursrapportages bewaakt.
1.4

Bestuur en organisatie VRHM

Het Algemeen Bestuur van de VRHM wordt gevormd door de burgemeesters van de aangesloten
gemeenten van de Gemeenschappelijke Regeling VRHM. De leden van het AB kiezen uit hun midden een
Dagelijks Bestuur. De voorzitter wordt, na het AB gehoord te hebben, aangewezen door de minister van
Veiligheid en Justitie.
Gemeenteraden hebben sturende taken zoals het jaarlijks inbreng leveren voor de begroting in de vorm
van een zienswijze en de eigen gemeentebegroting te voorzien van de benodigde financiële middelen voor
de Veiligheidsregio. Daarnaast hebben ze de wettelijke taak eenmaal per vier jaar inbreng te leveren voor
drie belangrijke beleidskaders van de Veiligheidsregio, namelijk het Regionaal Risicoprofiel, het Regionaal
Beleidsplan (beide multidisciplinair) en de doelen voor Brandweerzorg (monodisciplinair). Daarnaast
hebben ze een controlerende taak. Gemeenteraden kunnen hun college en bestuurders ter verantwoording
roepen voor hun inbreng in het bestuur van de VRHM.
De VRHM staat onder ambtelijke leiding van de directeur. De directeur is verantwoordelijk voor de
bedrijfsvoering van de VRHM en het bevorderen van de multidisciplinaire samenwerking tussen de drie
hulpdiensten, de gemeenten in Hollands Midden en de overige crisispartners (de veiligheidsregio in ruime
zin). De ambtelijk eindverantwoordelijken van de drie hulpdiensten en gemeenten in Hollands Midden zijn
eindverantwoordelijk voor de bijdrage van hun organisatie aan de uitvoering van taken, processen en
projecten van de VRHM. De directeur heeft hierbij geen zeggenschap over de drie hulpdiensten,
gemeenten en crisispartners. Binnen de VRHM is gekozen voor een gecombineerde invulling van de
functies Directeur VRHM en Regionaal Commandant Brandweer Hollands Midden.
De ambtelijk eindverantwoordelijken van de drie hulpdiensten en gemeenten vormen tezamen de
Veiligheidsdirectie, onder voorzitterschap van de directeur VRHM. De Veiligheidsdirectie is, conform de
Gemeenschappelijke Regeling VRHM, verantwoordelijk voor de multidisciplinaire crisisbeheersing en
adviseert het bestuur hierover.
De regie op de multidisciplinaire samenwerking, voorbereiding en uitvoering van crisisbeheersing vindt
plaats vanuit het multidomein van het organisatieonderdeel brandweer. Dit geldt ook voor de
bedrijfsvoeringstaken. De werkorganisatie voor de VRHM is opgehangen bij de brandweer. Door de
combinatie van de functies van directeur veiligheidsregio en regionaal commandant brandweer is de
integraliteit van de aansturing gewaarborgd.
1.5

Relevante beleidsontwikkelingen 2017

Het Regionaal Beleidsplan 2016-2019, het Korpsbeleidsplan 2016-2018 van Brandweer Hollands Midden
en de bestuurlijke uitgangspunten voor het kostenniveau van BHM en de financieringssystematiek van de
gemeentelijke bijdragen vanaf 2019 (gemakshalve met ‘uitgangspunten Cebeon 2019 e.v.’ aangeduid)
bepalen in grote mate de beleidsmatige en financiële kaders van de VRHM in de komende jaren.
1.5.1

Regionaal Beleidsplan VRHM 2016–2019 ‘Gericht verder!’

De VRHM heeft een Regionaal Beleidsplan VRHM 2016-2019 ‘Gericht verder!’ opgesteld op basis van de
evaluatie van het Regionaal Beleidsplan 2012-2015, de uitkomsten van het Regionaal Risicoprofiel 20162019 en landelijke beleidskaders en ontwikkelingen. Het Regionaal Beleidsplan geeft richting aan de
ontwikkeling van de multidisciplinaire crisisbeheersing binnen VRHM en de koers, ontwikkeling en
werkzaamheden van de Veiligheidsregio voor de komende vier jaar.
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In het Beleidsplan zijn drie beleidsprioriteiten benoemd die hiervan de kern uitmaken: informatiegestuurd
werken, risicogericht werken en omgevingsgericht (net)werken. De beleidsprioriteiten zijn daarmee sturend
in de ontwikkeling en de werkzaamheden van de Veiligheidsregio (en haar partners) in deze periode.
1.5.1.1. Informatiegestuurd werken
De VRHM wil dat de beschikbare en juiste informatie op de juiste wijze op het juiste moment bij de juiste
personen beschikbaar is, zodat voorafgaand en ten tijde van een ramp of crisis adequaat wordt
opgetreden. Hierbij wil de VRHM dat informatievoorziening vaker een wezenlijke aanvulling aan het proces
levert. Het gaat hierbij zowel om het versterken van het informatiemanagement in de warme fase als de
introductie van het actuele informatiebeeld in de lauwe, niet opgeschaalde fase.
De VRHM beoogt met informatiegestuurd werken de volgende resultaten te bereiken:

De VRHM heeft een beter (gezamenlijk) actueel beeld van de situatie. De VRHM verbindt
(informatie)domeinen met elkaar. Er is een VRHM-brede informatievoorziening;

Alle netwerkonderdelen beschikken over de juiste informatie, op het juiste moment en op de
juiste plaats tegen zo laag mogelijke kosten. Ook in de koude fase;

De VRHM werkt met actiegerichte informatievoorziening. De VRHM beschikt over een
crisisorganisatie die optimaal gebruik maakt van LCMS;

Informatie over projecten is breed gedeeld en toegankelijk via een VRHM-brede digitale
omgeving die voor alle crisisfunctionarissen en partners het platform wordt waar informatie te
vinden is;

De VRHM heeft de benodigde maatregelen getroffen om de betrouwbaarheid van
informatiemanagement te organiseren;

De VRHM heeft ‘fall-back-’ en uitwijklocatie(s) georganiseerd voor de hoofdstructuur en de GMK.
1.5.1.2. Risicogericht werken (incl. doorvertaling Regionaal Risicoprofiel)
De VRHM wil meerwaarde leveren door het analyseren van risico’s en het adviseren aan het bestuur bij
het maken van keuzes. Dit levert winst op in de vorm van een verbeterd inzicht en overzicht qua risico’s,
realisme in de besluitvorming en prioritering in de aanpak van het reduceren van de risico’s. De VRHM stelt
samen met partners een actueel beeld van de risico’s in het verzorgingsgebied op die zich mogelijk kunnen
ontwikkelen tot een ramp of crisis. Op basis van dit beeld kan de VRHM de gemeenten (on)gevraagd
voorzien van adviezen en een handelingsperspectief bieden. Naast deze werkwijze worden op basis van
de uitkomsten van het Regionaal Risicoprofiel de risico’s nader uitgewerkt. De crisisorganisatie bereidt zich
op basis van deze risico’s gericht voor op:

Overstromingen;

verstoring energievoorziening, telecommunicatie en ICT en ziektegolf;

verstoring openbare orde;

luchtvaartongevallen.
De VRHM beoogt met risicogericht werken de volgende resultaten te bereiken:

De VRHM heeft overzicht en inzicht in de risico’s en de bijbehorende aanpak, waarbij ten minste
de risico’s overstromingen, verstoring energievoorziening, telecommunicatie en ICT en ziektegolf,
verstoring openbare orde en luchtvaartongevallen specifiek zijn uitgewerkt;

De VRHM zorgt voor een gecoördineerde integrale advisering. In deze advisering geeft de VRHM
inzicht in de risicoanalyse, de duiding van het risico, het restrisico en de
beïnvloedingsmogelijkheden. Het advies sluit aan bij de vraagstelling van de ontvanger;

De VRHM bereidt zich operationeel voor op basis van de risico’s uit het risicoprofiel;

De VRHM heeft de continuïteit van de eigen crisisorganisatie/bedrijfsvoering versterkt;

De VRHM bevordert met risico- en crisiscommunicatie het risico- en veiligheidsbewustzijn, de
zelfredzaamheid en de onderlinge hulpvaardigheid.
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1.5.1.3. Omgevingsgericht (net)werken
De VRHM wil aansluiten bij de behoeften in haar omgeving en de samenleving, de netwerkpartners en de
eigen crisisfunctionarissen adequaat kunnen bedienen met informatie en producten die ondersteunen bij
de voorbereiding en uitvoering van rampenbestrijding en crisisbeheersing. Hieronder vallen de volgende
thema’s:

samenwerken crisispartners;

crisisbeheersing en (verminderd) zelfredzame burgers;

de gebruiker centraal.
De VRHM beoogt met omgevingsgericht (net)werken de volgende resultaten te bereiken:

De VRHM maakt gebruik van haar intensieve samenwerking met partners, andere
veiligheidsregio’s en kennisinstituten. Er worden meer afspraken gemaakt op het gebied van
risicobeheersing en gezamenlijk opleiden, trainen en oefenen;

De VRHM heeft de continuïteit en kwaliteit van haar meldkamer geborgd en de overgang naar de
LMO zorgvuldig begeleid;

De VRHM ondersteunt en faciliteert (zelf)redzamen en biedt verminderd zelfredzamen
ondersteuning en begeleiding. De effecten hiervan op de crisisorganisatie zijn ingepast binnen de
huidige procedures en werkwijzen;

De VRHM heeft haar producten en diensten afgestemd op de wensen en behoeften van de
gebruiker;

De producten en diensten van de VRHM zijn geïmplementeerd, actueel en geëvalueerd.
Gebruikers maken gebruik van deze producten en diensten en zijn hiermee aantoonbaar
voldoende geëquipeerd.
Om bovenstaande doelen te realiseren zijn in het Regionaal Beleidsplan concrete plannen (vakinhoudelijk
en bedrijfsvoering) benoemd voor de periode 2016-2019.
1.5.2

Korpsbeleidsplan 2016-2018 BHM ‘We zijn onderweg’

Het Korpsbeleidsplan 2016-2018 ‘We zijn onderweg’ is het eerste meerjarenbeleidsplan van Brandweer
Hollands Midden en geeft richting aan de ontwikkeling van BHM naar een modern brandweerkorps. Op
basis van de Kadernota MAM, het (brand)risicobeeld en de doelen voor de komende jaren worden in het
Korpsbeleidsplan concrete beleidsvoornemens uiteengezet.
In de periode 2016-2018 wil BHM het volgende bereiken:
1.
Meer risicogericht werken;
2.
Stimuleren van zelfredzaamheid;
3.
Afstemmen van materieel- en personeelssterkte op de risico’s;
4.
Introduceren van innovatieve werkwijzen;
5.
Optimaliseren van de dekking en de specialismeverdeling;
6.
Introduceren van persoonsgerichte vakbekwaamheidsprogramma’s voor het repressieve
personeel;
7.
Slim samen werken binnen Brandweer Nederland;
8.
Informatiegestuurd werken;
9.
Verbeteren van het planmatig werken;
10.
Investeren in medewerkers
Voor een nadere uitwerking van deze doelstellingen verwijzen wij naar paragraaf 3.4 van deze
programmabegroting.
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1.5.3

Bestuurlijke uitgangspunten: kostenniveau Brandweer Hollands Midden en financieringssystematiek gemeentelijke bijdragen vanaf 2019

Bij het besluit tot het regionaliseren van de brandweer in Hollands Midden (29 januari 2009) heeft het AB
met de regionaal commandant afgesproken “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”. Dit beleid wordt in
het spraakgebruik de ‘routekaart Cebeon’ genoemd, en het referentiebudget de ‘Cebeon-norm’.
Bij het besluit tot regionalisering is 2009 als referentiejaar voor het gewenst kostenniveau gehanteerd. Het
totaal van de gemeentelijke brandweerbegrotingen, het startbudget voor de nieuwe regionale
brandweerorganisatie, bedroeg in 2009 16,6% meer dan dit referentiebudget (de Cebeon-norm), zijnde een
bedrag van € 6,2 mln. Dit bedrag kreeg de nieuwe organisatie als bezuinigingsopdracht mee.
De bestuurlijke afspraken betreffende de routekaart Cebeon en de Cebeon-norm zijn gemaakt tot en met
2018. Conform afspraak heeft het bestuur, mede ook naar aanleiding van het groot onderhoud van het
(sub)clusteronderdeel Brandweer en Rampenbestrijding in het Gemeentefonds per 2016 en de herijking
van de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) per 2017, de gehanteerde financieringssystematiek
geëvalueerd en voorstellen ontwikkeld voor een nieuwe vaststelling van het kostenniveau van BHM in de
volgende beleidsperiode.
1.5.3.1

Kostenniveau en financieringssystematiek Brandweer Hollands Midden.

Het bestuur wil aan het principe vasthouden om het niveau van de kosten en de gemeentelijke financiering
voor brandweerzorg in Hollands Midden te realiseren voor het referentiebudget dat gemeenten via het
gemeentefonds ontvangen als fictief budget voor de brandweertaak.
Het referentiebudget wordt door middel van het groot onderhoud aan het gemeentefonds periodiek herzien
op basis van landelijk onderzoek naar actuele (gemeentelijke) begrotingen. De verdeling van het
gemeentefonds is kostengeoriënteerd en naar de mening van het bestuur daarmee een objectieve
maatstaf om ook het niveau van de kosten voor brandweerzorg in Hollands Midden op te baseren.
1.5.3.2

Aanpassingen van het niveau en bijdrage gemeente

Aanpassingen in het absoluut niveau (referentiebudget) en de bijdrage van elke gemeente wordt één maal
in de vier jaar (gelijk de beleidsplan periode) toegepast, gebaseerd op de septembercirculaire
gemeentefonds T-2 van de beleidsplanperiode.
Indien het referentiebudget en de bijdrage van elke gemeente in een nieuwe beleidsplanperiode afwijkt van
de voorgaande periode, wordt dit aan het begin van een nieuwe beleidsplanperiode direct aangepast.
Omdat de bijdrage van een gemeente voor een nieuwe beleidsplanperiode wordt gebaseerd op de
septembercirculaire gemeentefonds T-2, heeft de gemeente tijd om zich hierop intern voor te bereiden.
Het absoluut niveau wordt gedurende de beleidsplanperiode gefixeerd, maar de jaarlijkse indexering is wel
van toepassing conform de methodiek Werkgroep financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen .
Indien het referentiebudget in een nieuwe beleidsplanperiode hoger is dan de voorgaande periode wordt
het surplus alleen toegekend indien dit nodig is voor nieuw beleid (incl. innovatie) en financiering autonome
ontwikkelingen.
Indien het referentiebudget in een nieuwe beleidsplanperiode lager is dan de voorgaande periode wordt bij
de vaststelling van de begrotingsuitgangspunten de eventuele consequenties (o.a. voor het dekkingsplan)
bestuurlijk ter besluitvorming voorgelegd. In het beleidsplan zal worden aangeven op welke taken de
bezuinigingsmaatregelen betrekking zullen hebben.
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Gezien de effecten van het groot onderhoud gemeentefonds per 2016 en herijking BDuR per 2017 wordt
het eerst volgende beleidsplan van Brandweer Hollands Midden gebaseerd op de periode 2016-2018 (3
jaar). De volgende op de periode 2019-2023 (5 jaar), daarna voor achtereenvolgende perioden van 4 jaar.
1.5.4

Heroriëntatie Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO)

In het regeerakkoord Rutte I was opgenomen dat er één landelijke meldkamerorganisatie (LMO) komt. Met
betrokken partijen is dit doel verder uitgewerkt. Dit heeft geleid tot het Transitieakkoord ‘Meldkamer van de
Toekomst’ (oktober 2013) waarin de ambities van de betrokken partijen collectief zijn onderschreven. Snel
daarna is de kwartiermakersorganisatie aan de slag gegaan. In de zomer van 2015 zijn het Plan van
Aanpak en Ontwerpplan voor de realisatie van de LMO opgeleverd.
Voor besluitvorming over de verdere realisatie heeft de minister van Veiligheid en Justitie de opdracht
gegeven om een gateway review te laten uitvoeren naar de vorming van de LMO. De uitkomst van de
review is kritisch maar helder: betrokken partijen hebben het met elkaar niet zo georganiseerd, dat de
opdracht om te komen tot een LMO binnen de huidige afspraken van tijd en geld gerealiseerd kan worden.
Er moeten een aantal zaken beter worden georganiseerd om de gemeenschappelijke doelstellingen te
behalen; er is een heroriëntatie nodig.
1.5.4.1

Hoofdlijnen heroriëntatie

Het einddoel blijft overeind staan: de realisatie van één landelijke meldkamerorganisatie op maximaal tien
locaties. De transitiestrategie wordt bijgesteld naar een meer realistische aanpak.
Prioriteit bij samenvoegingen en bij de landelijke ICT
De aanpak van de transitie moet hierbij duidelijker worden gefaseerd. De prioriteit moet liggen bij de
regionale samenvoegingstrajecten en het vormen van de landelijke ICT die noodzakelijk is om de tien
meldkamers als één virtuele organisatie te laten samenwerken.
De gateway review stelt voor om de verantwoordelijkheid voor de samenvoegingen regionaal te beleggen.
Dit sluit aan bij de reeds ontstane praktijk. In alle regio’s zijn stuurgroepen aan de slag om de
samenvoegingen vorm te geven. Het voorstel is om de “going concern” in deze periode ook conform het
huidige wettelijke regime voort te zetten. Het borgen van de continuïteit tijdens de transitiefase is de
belangrijkste randvoorwaarde.
Er wordt meer tijd genomen voor het uitwerken van de samenwerkingsmogelijkheden in de meldkamers en
de multidisciplinaire taakuitvoering. Dit moet uiteindelijk leiden tot duidelijkheid over een aantal
onderwerpen die het eindbeeld bepalen, bijvoorbeeld de nieuwe manier van werken, waarbij de burger in
het eerste contact wordt geholpen. De organisatorische vormgeving van de LMO zal in een later stadium
plaatsvinden. Het wetsvoorstel zal hierop worden aangepast.
Sturing en coördinatie
De sturing op de vorming en voortgang van de LMO moet worden verbeterd. De korpschef wordt hierbij
duidelijk als de opdrachtnemer gepositioneerd die zorg draagt voor de aansturing en het behalen van de
doelstellingen van de programma-organisatie. Vanuit de hierboven genoemde doelstelling om te komen tot
één landelijke meldkamerorganisatie staan deze samenvoegingen niet op zichzelf. De samenvoegingen
moeten in goede samenwerking plaatsvinden met de politie als opdrachtnemer van de vorming van de
LMO die het totale proces van samenvoegingen coördineert en faciliteert. Hiertoe zal een mijlpalenplanning
worden opgesteld, waarbij per locatie, rekening houdend met de mogelijkheden van politie, in beeld wordt
gebracht wanneer wat opgeleverd zal worden.
Financiën
De ambitie om te komen tot een landelijke meldkamerorganisatie gaat gepaard met een taakstelling
oplopend tot structureel € 50 miljoen.in 2021. De conclusies van gateway geven wel aanleiding om te
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bezien in hoeverre tijdelijke besparingsverliezen onoverkomelijk zijn en hoe deze binnen de betrokken
staande begrotingen van dekking worden voorzien. Daarnaast worden samen met alle veiligheidsregio’s de
voorbereidingen getroffen voor de in het transitieakkoord afgesproken financiële overdrachtsdocumenten.
Financiële overdracht
Op 17 november 2015 is met de VNG en het ministerie van Veiligheid en Justitie gesproken over de
financiële overdracht. De voorlopige uitkomst is het scenario van een uitname uit het gemeentefonds met
een compensatie van herverdelingseffecten via de BDuR dan wel facturatie. Het streven is om de
compensatie van de herverdelingseffecten mee te nemen bij de eerstkomende herijking van het
gemeentefonds. Dit scenario wordt echter in het licht van de nieuwe transitiestrategie LMO mogelijk
opnieuw bezien.
1.5.5

Doorontwikkeling Veiligheidsberaad en professionaliseren IFV

De voorstellen van het Dagelijks Bestuur Veiligheidsberaad (DB VB) voor de doorontwikkeling van het
Veiligheidsberaad en professionalisering van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) zijn in 2015 voorgelegd
aan de besturen van de veiligheidsregio's. De reacties van de veiligheidsregio's zijn besproken en het
Veiligheidsberaad heeft op 11 december 2015 ingestemd met de voorstellen. Dit betekent dat de
strategische, bestuurlijke samenwerking tussen veiligheidsregio's versterkt wordt en dat deze versterking
gezamenlijk wordt opgepakt. Het IFV wordt een kennisinstituut van en voor de veiligheidsregio's, met een
herkenbare plek voor de verschillende kolommen.
De bestuursvorm wordt nader bekeken en opnieuw besproken in het Veiligheidsberaad. Net als de
inbedding van de brandweer binnen het IFV, om zo te werken aan een 'multi-kennisinstituut.'
Financiën
Vanuit de veiligheidsregio’s wordt een werkbudget voor het Veiligheidsberaad aangelegd dat gefinancierd
wordt door een jaarlijkse bijdrage van € 30.000 per regio voor de uitvoering van een Strategische Agenda.
Het budget wordt door het DB VB besteed ter uitvoering van de door het Veiligheidsberaad
gemeenschappelijk genomen besluiten. Het DB VB legt jaarlijks een inhoudelijk voorstel inclusief financieel
bestedingsoverzicht voor aan het Veiligheidsberaad. Achteraf legt het DB VB eveneens verantwoording af
aan het Veiligheidsberaad. Bovenstaande -voor alle veiligheidsregio’s verplichtende- afspraak wordt
gemaakt voor de jaren 2016-2019 (vier jaren). In 2019 vindt een evaluatie plaats en wordt bezien hoe
verder te handelen vanaf 2020.
1.5.6

Overleg over nieuwe CAO Gemeenten

De VNG en de vakbonden zijn 17 december 2015 begonnen aan het overleg over de nieuwe CAO
Gemeenten 2016. Op het eerste overleg hebben zij de inzetbrieven uitgewisseld en procesafspraken
gemaakt. In januari van dit jaar is verder gesproken over de CAO. Onderdeel van deze gesprekken is de
uitvoering van de loonruimteovereenkomst van 10 juli 2015, waarin is afgesproken dat de salarissen van
ambtenaren met 1,4% stijgen. De inzet van de VNG is gebaseerd op de arbeidsvoorwaardennota.
1.5.7

De beleidsontwikkelingen in de Oranje Kolom voor Hollands Midden

In het traject ‘bevolkingszorg op orde 2.0’ (BZOO) is een meer realistische zorg voor de bevolking tijdens
en na een ramp of crisis uitgewerkt. Vanaf 2014 is ook de Veiligheidsregio Hollands Midden hiermee aan
de slag. De basisprincipes (eigen verantwoordelijkheid samenleving, wettelijke zorgtaak voor gemeenten
en Veiligheidsregio, acceptatie burgerhulp en voorbereiding op reële crises) zijn daarbij leidend. Het is te
beschouwen als een dynamisch proces; op basis van ervaringen, ontwikkelingen worden elementen
uitgewerkt en ingepast in de activiteiten van de Oranje Kolom. BZOO werkt dus door op verschillende
terreinen.
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Zo zal het in 2016 te accorderen prestatiekader in 2017 gemonitord gaan worden. De manier waarop dit
kader wordt gemeten wordt nog ontwikkeld (van prestatiekader naar prestatiemeting).
Een andere belangrijk thema is de kwaliteit van de gemeentelijke crisisorganisatie. Er wordt vanuit BZOO
ingezet op een slanke maar gespierde crisisorganisatie waarbij sprake is van samenwerking op cluster- en
regionaal niveau. Om deze crisisorganisatie optimaal te kunnen ondersteunen wordt in 2016 de visie op
Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO) beschreven. Deze sluit aan bij de principes van BZOO en wordt
uitgewerkt in een OTO-aanbod dat bijdraagt aan de kwaliteit van de (individuele) crisismedewerker.
Vanaf 2016 zijn in het beleidsplan van de Veiligheidsregio Hollands Midden drie prioriteiten benoemd. De
betekenis van deze prioriteiten voor de activiteiten binnen de Oranje Kolom vertoont samenhang met het
traject BZOO, bijvoorbeeld bij het versterken van de zelfredzaamheid en het versterken van de
partnerschappen.
1.5.8

Het invullen van risicomanagement op het gebied van de interne beheersing van de organisatie

De risicoparagraaf in programmabegroting en jaarstukken ziet met name op de risico’s in de bedrijfsvoering
en vindt zijn grondslag in wettelijke regelgeving. Het AB heeft eerder aangegeven ook zelfstandig, los van
een wettelijke grondslag, een oordeel te willen kunnen geven over de risico’s in relatie tot de omvang van
het weerstandsvermogen. 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 controle de suggestie gedaan om in dat
perspectief tevens een zogenoemde fraude- en omgevingsanalyse uit te voeren.
Gezien de onderlinge samenhang worden de Programmabegroting 2017 en Meerjarenramingen 20182020, de Nota Risicomanagement en de Nota Reserves 2016-2019 in dezelfde vergadering van het AB
van juni 2016 ter vaststelling aangeboden. Daarmee worden de risico’s, de weerstandscapaciteit en het
weerstandsvermogen in samenhang met elkaar beoordeeld.
1.6

Begrotingsuitgangspunten 2017

1.6.1

Referentiekaders

In de ontwerp-programmabegroting 2017 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 19 februari 2016 van het Financieel Overleg van Gemeenten in Hollands Midden
vormt het ‘financieel kader’ voor de ontwerp-programmabegroting 2017;

In de ontwerp-programmabegroting 2017 zijn de ramingen 2016 na begrotingswijziging
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 2017 zijn de door het College van
Gedeputeerde Staten aangegeven criteria voor de bepaling van het toezichtregime in acht
genomen;

De begrotingsuitgangspunten 2017, vastgesteld door het AB in de openbare vergadering van 18
februari 2016, vormen de basis voor de ontwerp-programmabegroting 2017;

De gemeenteraden van de deelnemende gemeenten worden in de gelegenheid gesteld hun
zienswijze op deze ontwerp-programmabegroting te geven;
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Omwille van de leesbaarheid van de ontwerp-programmabegroting is het aantal voetnoten zoveel
mogelijk beperkt en is in de bijlage de historie vermeld van enkele relevante data, zoals eerder
genomen bestuursbesluiten.

1.6.2

Algemene begrotingsuitgangspunten voor alle programma’s

Het AB heeft de volgende uitgangspunten voor de ontwerp-programmabegroting 2017 en de
meerjarenramingen 2018-2020 vastgesteld:
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

9.

De multidisciplinaire samenwerking wordt in de komende jaren conform het nieuwe regionale
beleidsplan 2016–2019 vormgegeven. Het raamwerk van het nieuwe beleidsplan 2016-2019
wordt uitgevoerd binnen het financieel bestuurlijk kader. De uitvoering van het beleid geschiedt
door elk aan de VRHM verbonden organisatieonderdelen op basis van een door het bestuur vast
te stellen programmajaarplan. De programma’s worden voorts ingevuld in overeenstemming met
eerder genomen besluiten van het Algemeen Bestuur;
Bij de vaststelling van de programmabegroting 2017 worden een Nota risicomanagement en een
Nota reserves 2016-2019 ter vaststelling aangeboden i.v.m. hun onderlinge samenhang;
Het bestaand beleid, zoals geformuleerd in de programmabegroting 2016, inclusief structurele
effecten uit de begrotingswijzigingen 20153, 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 2017 geraamd volgens de methodiek zoals
vastgesteld door de ‘Werkgroep financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen’,
gebaseerd op de index Bruto Binnenlands Product en nacalculatie 2016, zijnde 0,75%;
De rijksbijdrage wordt geraamd op basis van de laatst ontvangen circulaire inclusief bijstelling van
de verdeelmaatstaven;
De lonen worden geraamd op basis van de vigerende collectieve arbeidsovereenkomst (looptijd
tot 1 januari 2016) en de uitvoering van de loonruimteovereenkomst van 10 juli 2015. Voor de
gemeenten is alleen afgesproken om de besparing op de pensioenpremie voor de werkgever om
te zetten in salaris. Dit betekent een salarisverhoging van 1,4%. De VNG en de vakbonden zijn
17 december 2015 begonnen aan het overleg over de nieuwe CAO Gemeenten. Op het eerste
overleg hebben zij de inzetbrieven uitgewisseld en procesafspraken gemaakt. Financiële effecten
voor de begroting 2017 zijn nu nog niet in te schatten. Deze worden derhalve in de
risicoparagraaf vermeld;
De planning van de aanbieding van de ontwerp-programmabegroting 2017 geschiedt
overeenkomstig eerder aangeboden bestuursplanning en uiterlijke vaststelling in het Algemeen
Bestuur van 30 juni 2016 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 in informatie en het vaststellingsproces;
Vóór vaststelling van de programmabegroting door het Dagelijks- en Algemeen Bestuur worden
de begrotingsuitgangspunten en ontwerp-programmabegroting verstuurd aan de hoofden
Financiën en medewerkers Openbare Veiligheid van de deelnemende gemeenten en aan het

3

Besluiten Algemeen Bestuur van 25 juni 2015 (1e wijziging 2015) betreffende:
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.
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Ambtelijk Governance team VRHM om deze in een betere informatiepositie te brengen in hun
advisering van hun bestuur/bestuurders/collega’s.
1.6.3

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 in de Brandweer Hollands Midden wordt
bepaald. De bestuurlijke afspraken betreffende de routekaart Cebeon en de Cebeon-norm
zijn gemaakt tot en met 2018.
Conform afspraak heeft het bestuur, mede ook naar aanleiding van het groot onderhoud
van het (sub)clusteronderdeel Brandweer en Rampenbestrijding in het gemeentefonds per
2016 en de herijking van de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) per 2017, de
gehanteerde financieringssystematiek geëvalueerd en voorstellen ontwikkeld voor de
volgende beleidsperiode betreffende een nieuwe vaststelling van het kostenniveau van
Brandweer Hollands Midden. Deze vormen het uitgangspunt voor de bijdragen van de
gemeenten in de Brandweer Hollands Midden vanaf 2019.

In 2014 vond een wijziging in de financieringsstromen van de GHOR plaats. Dit heeft geleid tot het
vaststellen van een begrotingswijziging4. 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 dit programma. Hiermee is een
bedrag van € 1,4 miljoen gemoeid. De correctie voor de individuele gemeenten is 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 opnieuw in lijn met die
uit de programmabegroting 2015 en de begrotingswijzigingen. De uitgangspunten onder c1 vloeien voort
uit de eerder vastgestelde begrotingsuitgangspunten 2015 en het besluit tot het omleggen van de
financieringsstroom GHOR.
a.

De activiteiten 2016–2019 en daarin te maken keuzes worden in lijn gebracht met het
Korpsbeleidsplan 2016-2018. In 2017 geven de gemeenten in Hollands Midden nog gemiddeld
1,4% meer uit dan de Cebeon-norm.
Om in 2018 op die norm uit te komen zal nog (afgerond) € 0,6 miljoen gedekt moeten worden uit
efficiencymaatregelen en nieuwe brandweerzorgconcepten.

b.

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 en nacalculatie)
voor 2010: 1,4%, 2011: 1,25%, 2012: 2,0%, 2013 1,96%, 2014 1,54%, 2015 1,41%, 2016
0,59%, 2017 0,75%, 2018-2020 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;

4

besluit van het Algemeen Bestuur van 13 november 2014 betreffende vaststelling 2e begrotingwijziging 2014.
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5.

6.
7.

8.
9.

10.

11.

12.

13.

14.

c.

De gemeentelijke bijdragen in 2016 zijn vertrekpunt om de efficiencykortingen voor 20172018 te berekenen. De efficiencykorting 2016–2018 geschiedt wederom in drie gelijke
schijven en volgens de gehanteerde verdeellijnen;
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;
Een uitzondering hierop vormen de eventuele nadelige financiële gevolgen door de
volledige BDuR te verantwoorden op het programma Brandweer, deze leiden wel tot
bijstelling van de gefixeerde efficiencykortingen;
Afwikkeling van financiële issues op individueel gemeentelijk niveau leidt niet tot
herberekening van de efficiencykortingen voor de jaren 2016–2018;
De van betrokken gemeenten ontvangen tijdelijke verrekening van de financiële
consequenties van nieuwbouw van brandweerkazernes worden 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 Cebeonnorm worden gebracht;
Het aandeel van gemeenten in de efficiency voor 2017 en 2018 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 Cebeonnormen van de individuele gemeenten bij elkaar opgeteld waarbij de
afwijking in één percentage wordt uitgedrukt;
Indien gedurende de periode van de programmabegroting 2017 en de meerjarenramingen
2018–2020 een versnelde hogere efficiency structureel mogelijk is, wordt deze
doorgevoerd en verdisconteerd in de gemeentelijke bijdragen;
Doelstelling is om uiterlijk vanaf 2018 de kosten van de brandweerzorg in de VRHM op het
kostenniveau van de geïndexeerde verdeling van het gemeentefonds te kunnen uitvoeren.

Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR):

1.

2.

Nadelige financiële gevolgen door de volledige BDuR te verantwoorden op het
programma Brandweer, bijvoorbeeld door herijking BDuR, het niet toekennen door het
Rijk van indexering voor loon- en prijsontwikkeling of afroming door Veiligheidsberaad,
wordt gecorrigeerd op de bijdragen van de gemeenten; voordelige financiële gevolgen
door de volledige BDuR te verantwoorden op het programma Brandweer, bijvoorbeeld als
gevolg van herijking BDuR, wordt ingezet voor versnelde verlaging van de gemeentelijke
bijdrage voor het programma Brandweer.
Met de maatregelen in de Kadernota bezuinigingsprogramma Meer-Anders-Minder wordt
voldaan aan de Cebeon-bezuinigingsopgave. Het maatregelenpakket voorziet in een
structurele vermindering van de uitgaven van begroot € 2,3 miljoen. Deze opbrengst
overstijgt hiermee de Cebeon-taakstelling (€ 1,8 miljoen) met begroot € 0,5 miljoen. Het
bestuur besluit dit surplus (deels) in te zetten ter dekking van het financieel negatief
effect van de herijking van de BDuR vanaf 2017 voor het programma Brandweer.
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Specifieke begrotingsuitgangspunten programma GMK






De ramingen zoals vastgesteld in de begroting 2016, onderdeel meerjarenraming 2017,
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 ontwerpprogrammabegroting 2017 meegenomen;
In de begroting 2017 wordt de beoogde efficiency wederom verwerkt.

Met betrekking tot het programma GMK moet rekening gehouden worden met de volgende aspecten,
waarbij alle financiële consequenties nog niet (volledig) bekend zijn:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

De begroting van de ‘Blauwe’ en de ‘Witte’ meldkamer worden vanaf 2013 niet meer in de
begroting van de Veiligheidsregio Hollands Midden opgenomen. Dit ingevolge het Aanpassingsbesluit Politiewet 2012 (besluit van 30 november 2012 tot aanpassing van diverse besluiten aan
de Politiewet 2012), waarbij op grond van het gewijzigd artikel 35, eerste lid van de Wet
veiligheidsregio’s de korpschef van het landelijk politiekorps zorg draagt voor het in stand houden
van de meldkamer politie, als onderdeel van de (gemeenschappelijke) meldkamer. 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).
Het Dagelijks Bestuur VRHM 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 worden beschouwd, waarop voor de
verdeling van deze kosten de bepalingen 95 t/m 100 van het transitieakkoord van toepassing
zullen zijn.
In het besluit tot samenvoeging van de meldkamers van Haaglanden en Hollands Midden is een
financieel efficiencyvoordeel becijferd van in totaal € 98.000 in structureel verwerkt in de
begrotingen vanaf medio 2014.
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 Veiligheid en Justitie, VWS en
Defensie, de Korpschef van de Nationale Politie, de voorzitters van de veiligheidsregio's en de
voorzitters van de besturen van de RAV’s.
In het transitieakkoord zijn specifieke afspraken gemaakt over de overdracht van middelen. Zo
dragen de veiligheidsregio’s voor de taken van de brandweer landelijk € 42 miljoen structureel bij.
Voor de overdracht van middelen volgt nog een uitwerking waarbij rekening wordt gehouden met
de daadwerkelijke overdracht van personeel, de eventuele verrekening van achterstallig
onderhoud, het tijdpad van de taakstelling.
Op 17 november 2015 is met de VNG en het ministerie van Veiligheid en Justitie gesproken over
de financiële overdracht. De voorlopige uitkomst is het scenario van een uitname uit het
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gemeentefonds met een compensatie van herverdelingseffecten via de BDuR dan wel facturatie.
Het streven is om de compensatie van de herverdelingseffecten mee te nemen bij de
eerstkomende herijking van het gemeentefonds. Dit scenario wordt echter in het licht van de
nieuwe transitiestrategie LMO mogelijk opnieuw bezien.
Op basis van het transitieakkoord is gewerkt aan de transitie naar de 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 Veiligheid en Justitie. De Kwartiermaker
Landelijke Meldkamerorganisatie (KLMO) is begin 2014 gestart met haar werkzaamheden. De
afgelopen periode heeft de kwartiermaker-organisatie verder vorm gekregen en zijn concrete
activiteiten opgepakt. Zo is een nulmeting uitgevoerd naar de stand van zaken in de meldkamers.
Daarnaast zijn in de zomer 2015 het ontwerpplan en het plan van aanpak opgeleverd.
Voor besluitvorming over de verdere realisatie heeft de minister van VenJ de opdracht gegeven
om een gateway review te laten uitvoeren naar de vorming van de LMO (brief 4 januari 2016 aan
Tweede Kamer). De uitkomst van de review is kritisch maar helder: betrokken partijen hebben het
met elkaar niet zo georganiseerd, dat de opdracht om te komen tot een LMO binnen de huidige
afspraken van tijd en geld gerealiseerd kan worden. Er moeten een aantal zaken beter worden
georganiseerd om de gemeenschappelijke doelstellingen te behalen; er is een heroriëntatie
nodig.
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, de operationele en de financiële situatie
in beeld te brengen.
Hiermee vormt de Nulmeting de basis voor het landelijk financiële kader (art. 37 Transitieakkoord
- TA), de business cases voor de samenvoeging van de meldkamers (art. 42 TA) en voor het
financiële overdrachtsdocument per meldkamer (art. 80 TA). Ten slotte geven de uitkomsten van
de Nulmeting inzicht in de veranderopgave per meldkamer.
De KLMO fungeert als opdrachtgever voor de Nulmeting welke 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 VRHM is eind 2014 afgerond. De heer G. Goedhart,
portefeuillehouder Middelen in het Dagelijks Bestuur, is gemandateerd om namens het bestuur te
oordelen of de organisatie van de VRHM 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 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.
Op 24 november 2015 heeft een startgesprek plaatsgevonden tussen VRHM en het ministerie
van Veiligheid en Justitie om nadere financiële afspraken te maken over de overdracht van
middelen en de verrekening en vergoeding van achterblijvende kosten.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Specifieke begrotingsuitgangspunten programma Veiligheidsbureau




de activiteiten 2016-2019 en de daarin te maken keuzes worden in lijn gebracht met het jaarplan
2016;
de huidige kostenverdeling over politie (facturatie), brandweer en GHOR (budgetoverheveling),
elk voor 1/3 deel, wordt gehandhaafd.
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Specifieke begrotingsuitgangspunten programma Oranje Kolom


de activiteiten 2016–2019 en daarin te maken keuzes worden in lijn gebracht met het jaarplan
2016.

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 dekte 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.
1.7

Financiële ontwikkelingen

1.7.1

Financieel kader 2017

In een mail (21 december 2015) van de Ambtelijke werkgroep financiële kaderstelling gemeenschappelijke
regelingen zijn de controllers van de betreffende regelingen geïnformeerd over de financiële kaderstelling
voor de begrotingen van 2017-2020. Deze financiële kaderstelling is vastgesteld in het Bestuurlijk overleg
(16 december 2015) van de portefeuillehouders financiën uit de regio Hollands Midden. Een volledige
beschrijving van deze kaderstelling, waarin een toelichting op de voor 2017 geldende percentages wordt
gegeven, is opgenomen in de brief van het Financieel Overleg van Gemeenten in Hollands Midden van 19
februari 2016.
De financiële kaderstelling heeft betrekking op:
a.

Voortzetten uniforme systematiek voor alle regelingen voor het bepalen van de jaarlijkse
indexering van lonen en prijzen
Op basis van de septembercirculaire 2015 wordt de gemeentelijke bijdrage 2017 geïndexeerd
met +0,75%. Hierin is de nacalculatie van de indexering van 2016 al verwerkt.

b.

Uniforme taakstelling voor alle regelingen als aandeel in de neergang van het gemeentefonds
De taakstelling wordt gekoppeld aan de trendmatige ontwikkeling van het gemeentefonds over
een aantal jaren, waarbij pas bij een gemiddelde krimp van het gemeentefonds boven een
bepaald drempelpercentage sprake zal zijn van een taakstelling voor de gemeenschappelijke
regelingen.
De uniforme taakstelling voor alle gemeenschappelijke regelingen als aandeel in de neergang
van het gemeentefonds in 2017 bedraagt 0,00% t.o.v. 2016.

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 in beginsel gemaximeerd
op de standen per 1 januari 2013 (inclusief resultaatbestemming 2012).
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De VRHM heeft 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 taakstelling niet kan worden gerealiseerd
Inhoudelijk zijn er de volgende overwegingen:
Het programma Brandweer realiseert in 2017 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). Daarnaast zijn ook voor 2019 e.v.
bestuurlijke afspraken gemaakt over het kostenniveau van Brandweer Hollands Midden.
Voor het programma Gemeenschappelijke Meldkamer zijn bezuinigingen, met het oog op de
bestuurlijke afspraken van samenvoeging van de meldkamers van Haaglanden en Hollands
Midden en de vorming van de Landelijke Meldkamerorganisatie, niet meer opportuun.
Het Dagelijks Bestuur heeft al eerder 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.

1.7.2

Routekaart naar Cebeon

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%. Hiervan is in 2017 nog 1,34% in te vullen, zodat per saldo ultimo 2016 15,3%
is gerealiseerd (zie ook Bijlage I).
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.
Voor nadere informatie over de ‘routekaart naar Cebeon’ verwijzen wij naar hoofdstuk 2 van de financiële
begroting.
1.7.3

Ontwikkelingen in de rijksbijdrage Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR)

Op grond van artikel 55, eerste lid van de Wet veiligheidsregio’s kent de minister een bijdrage toe in de
kosten die voor een veiligheidsregio voortvloeien uit de uitoefening van haar taken ingevolge artikel 10 van
de wet. Die bijdrage kan onder voorwaarden worden verleend. De landelijke bijdrage, bekend als de Brede
Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) wordt verdeeld over de vijfentwintig veiligheidsregio’s en is
gebaseerd op de specifieke structuurkenmerken van en risico’s in de veiligheidsregio. Uitgangspunt is dat
de bijdrage geschiedt volgens de gedachte van de zogenoemde hybride financiering: rijk en gemeenten
verstrekken samen de bijdrage die nodig is voor de uitvoering van de taken van de veiligheidsregio als
samenwerkingsverband van de deelnemende gemeenten.
De rijksbijdrage wordt – in tegenstelling tot het verleden – ongedeeld verstrekt. Het bestuur van de
veiligheidsregio bepaalt zelf hoe deze wordt aangewend en ter dekking van welke programma’s. Qua
verantwoording geldt slechts de eis dat de ontvangst van de bijdrage in het kader van de Single Informatie
Single Audit (Sisa) in de jaarrekening moet worden opgenomen.
In de afgelopen jaren is de omvang van de bijdrage aanzienlijk gewijzigd, zowel in positieve als in
negatieve zin. Er vond bijvoorbeeld een herijking plaats als gevolg van gewijzigde BTW-systematiek en er
werden bedragen uitgenomen ter dekking van de kosten van het Instituut Fysieke Veiligheid. Naast
veranderingen in het totaalbudget wijzigt het bedrag ook als gevolg van de actualisatie van de
basisgegevens voor de verdeelmaatstaven (de ‘indicatoren’).
De BDuR bedraagt landelijk € 175,2 miljoen. Hieraan is vanaf 2015 structureel toegevoegd (afgerond) €
600.000 voor het toekennen van loon- en prijscompensatie. Het verwachte meerjarig kader voor de BDUR
luidt volgens de laatst ingekomen brief van de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid, d.d. 15
december 2015, € 175,8 miljoen. Het aandeel voor Hollands Midden bedraagt daarin voor het jaar 2016
(afgerond) € 6,9 miljoen.
Sinds de vorming van de Veiligheidsregio Hollands Midden is de rijksbijdrage volgens een bepaald principe
verdeeld over de programma’s. Aan de programma’s Brandweer en GHOR werd € 5,4 miljoen resp. € 1.4
miljoen toegerekend, en naar aanleiding van de gewijzigde BTW-systematiek aan de GMK € 31.000, aan
het Veiligheidsbureau € 10.000 en aan de Oranje Kolom € 67.000. Eventuele nacalculaties worden ten
gunste van het programma brandweer gebracht. In verband met de wijziging van de financieringsstroom
GHOR wordt de bijdrage, die eerder werd toebedeeld aan het programma GHOR, nu toegerekend aan het
programma brandweer. De gemeentelijke bijdrage voor dat programma is sinds 2014 met eenzelfde
bedrag verlaagd. In de begroting 2016 was daarom rekening gehouden met een toerekening aan het
programma Brandweer van uiteindelijk € 6,8 miljoen.
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In principe is dit de basis voor het opstellen van de raming van de BDuR-uitkering voor de
programmabegroting 2017 en de meerjarenramingen 2018-2020.
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 uitkomsten van het onderzoek leiden tot een aanpassing van de verdeling van de
BDuR over de veiligheidsregio’s. De omvang van de landelijke rijksbijdrage zelf blijft ongewijzigd maar per
veiligheidsregio ontstaan er echter herverdelingseffecten vanaf het jaar 2017. Voor de VRHM daalt de
BDuR structureel met € 461.000. In het financiële deel van deze concept-Programmabegroting 2017 is een
tabel opgenomen met de verwachte meerjarenontwikkeling van de BDuR en de verdeling hiervan over de
programma’s.
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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.
2.2

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 bestuur van de
Veiligheidsregio Hollands Midden heeft de taak en bevoegdheid een brandweerorganisatie in te stellen en
in stand te houden. De taken van de brandweer zijn vastgelegd in artikel 25 van de Wet veiligheidsregio’s.
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 met de integratie
van de brandweer van de gemeente Katwijk.
3.2

Missie, visie en kernwaarden van Brandweer Hollands Midden5

Brandweer Hollands Midden (BHM) 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.
Onze missie geeft aan waar we voor staan en waar we voor gaan als Brandweer Hollands Midden.
Brandweer Hollands Midden bevordert (brand)veiligheid.
Onze visie geeft aan op welke wijze we invulling geven aan onze missie.
We kennen de (brand)risico’s in ons gebied.
Voorkomen is beter dan bestrijden, maar als onze hulp nodig is, dan gaan we als de brandweer.
Daarvoor staan we 24 uur per dag paraat met moedige, vakbekwame mensen en bedrijfszeker materieel.
Ons werk doen we in nauwe samenwerking met onze hulpverleningspartners, inwoners en bedrijven.
Binnen ons brandweerkorps hebben we vijf kernwaarden. Deze kernwaarden, die zijn afgeleid van onze
missie en visie, geven aan wat we belangrijk vinden bij onze taakuitvoering: zowel naar burgers en bestuur,
5

Bron: Korpsbeleidsplan 2016-2018 BHM ‘We zijn onderweg’
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als ook naar elkaar binnen ons brandweerkorps. Hierop zijn we aanspreekbaar en hierop spreken we
elkaar aan.
Onze vijf kernwaarden gelden voor het gehele brandweerkorps: primaire én ondersteunende processen,
vrijwilligers, beroeps- én kantoor-medewerkers. En van regionaal commandant tot aspirant-manschap.
Samen zijn we binnen Brandweer Hollands Midden:
Risicogericht
Ons werk begint bij risico’s. We kennen daarom de risico’s in onze regio en binnen ons korps. We duiden
de risico’s, zodat ze de basis vormen voor ons verdere handelen.
Moedig
Ons werk vergt moed. We stellen daarom hoge eisen aan onze mensen, zodat zij in elke situatie een
goede afweging kunnen maken en daarvoor ook kunnen en durven staan. We zijn integer en daadkrachtig
in ons handelen.
Vakbekwaam
Ons werk vraagt om vakmanschap. We zorgen er daarom voor dat we ons vak verstaan en dit onder alle
omstandigheden kunnen uitoefenen. We zijn deskundig in ons handelen.
Bedrijfszeker
Ons werk is riskant. We vragen daarom veel van onze mensen en ons materieel. We moeten er staan en
het moet het doen als het nodig is. We zijn betrouwbaar in onze afspraken.
Samenwerkend
Ons werk kunnen we niet alleen. We zoeken daarom partners binnen en buiten ons korps en gebruiken
hun kennis en kunde om onze gezamenlijke doelen te realiseren. We zijn behulpzaam naar onze burgers
en onze partners.
3.3

Organisatie van de Brandweer Hollands Midden

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:

Agendapunt B.1.1 DB VRHM 14 april 2016

P a g i n a | 41

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.
3.4

Doelstellingen 2017 en vooruitblik naar 2018

We hebben als Brandweer Hollands Midden de basis op orde. Dat geeft ons gelegenheid om, naast de
implementatie van de MAM-plannen, nieuwe doelen te stellen onderweg naar een modern
brandweerkorps. Hierbij houden we ook rekening met de trends en ontwikkelingen die we zien in de wereld
om ons heen. In het Korpsbeleidsplan 2016-2018 ‘We zijn onderweg’ zijn de volgende doelstellingen
benoemd:
1.
Meer risicogericht werken
Komende jaren gaat de brandweer meer accent leggen op het bevorderen van de veiligheid in plaats van
het voorkomen van onveiligheid. De veiligheid bevorderen met heldere regels en handhaving, beïnvloeding
van gedrag en het verhogen van het veiligheidsbewustzijn. Daarvoor moet de brandweer alle risico’s in de
regio en binnen het korps goed kennen. Vervolgens kan gericht ingezet worden op de risico’s die er echt
toe doen.
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2.
Stimuleren zelfredzaamheid
Van burgers wordt verwacht dat zij zelf meer verantwoordelijkheid nemen en een actieve bijdrage leveren
aan maatschappelijke processen. Om daaraan tegemoet te komen ontwikkelt de brandweer nieuwe
producten en diensten, met name op het gebied van brandveilig leven. Dat gebeurt in samenspraak met
gemeenten en omgevingsdiensten.
3.
Afstemmen van materieel- en personeelssterkte op de risico’s
Binnen het bezuinigingsprogramma Meer-Anders-Minder is gekeken welke materieelsterkte passend is bij
de huidige risico’s binnen de brandweer. Nu gaat de brandweer aan de slag met de uitvoering daarvan.
Met de uitfasering van materiaal dat niet langer noodzakelijk is, maar ook met de aanschaf van ontbrekend
materiaal. De personeelsformatie wordt aangepast aan de nieuwe situatie.
4.
Introduceren innovatieve werkwijzen
Soms passen de traditionele werkwijzen niet meer bij problemen en uitdagingen van deze tijd. Ook komt
het voor dat de grenzen bereikt zijn van wat de brandweer aan kan. In die gevallen gaat gewerkt worden
met nieuwe technologieën, nieuwe diensten, nieuwe producten en nieuw materieel. Dit speelt bijvoorbeeld
op het gebied van de bluswatervoorzieningen. Komende jaren gaat de brandweer daar samen met
gemeenten en betrokken partners een (kosten)efficiënte invulling voor ontwikkelen.
5.
Optimaliseren van de dekking en specialismeverdeling
Na een inventarisatie van de risico’s in het verzorgingsgebied, gaat de brandweer afwegen welke
opkomsttijden realistisch en aanvaardbaar zijn. Samen met de buurregio’s wordt de dekking aan de randen
van de regio geoptimaliseerd. Daarnaast worden vanuit meer kazernes specialistische taken uitgeoefend,
maar wel optimaal gespreid. Waar precies welk specialisme belegd wordt hangt onder meer af van de
aanpassingen aan de materieelsterkte. Ook de voorgenomen samenvoeging van kazernes in Oegstgeest,
Leiden en Leiderdorp is daar van invloed op.
Introduceren van persoonsgerichte vakbekwaamheidsprogramma’s voor het repressieve
personeel
Het huidige oefenprogramma binnen de brandweer is zo ingericht dat iedereen per oefenmoment dezelfde
zaken oefent. Dat wordt veranderd. Er komt een systeem om meer resultaatgericht te oefenen. Dan gaat
het vooral om het oefenen van zaken die individueel of als team nog niet voldoende beheerst worden.
Voordeel is dat er dan meer ruimte is om te oefenen op risico’s uit het eigen verzorgingsgebied. Uiteindelijk
moet dit tot een vermindering van de oefenbelasting leiden.
6.

7.
Slim samen werken binnen Brandweer Nederland
Brandweer Nederland bundelt kennis en ontwikkelt nieuwe producten en diensten voor de regionale
brandweerkorpsen. Zo wordt op basis van risico-inventarisatie en –evaluatie bekeken hoe bepaalde
expertise en bijzonder materieel in Nederland het beste verspreid kan worden. Zoals bijvoorbeeld bij het
landelijk specialisme technische hulpverlening (STH). Brandweer Hollands Midden werkt daaraan mee,
omdat dit de brandweer sterker maakt en minder kwetsbaar. Ook met de Landelijke Meldkamerorganisatie
(LMO) wordt constructief samengewerkt.
8.
Informatiegestuurd werken
Van de brandweer wordt verwacht dat ze nauw samenwerkt met ketenpartners, en dat daarbij gebruik
gemaakt wordt van betrouwbare en moderne informatiesystemen. En dus gaat de brandweer meer
informatie-gestuurd werken. Doel is steeds de juiste informatie op het juiste moment bij de juiste persoon te
brengen. Bijzondere aandacht gaat hierbij uit naar het versterken van de verantwoording over de prestaties
van de brandweer aan de gemeentebesturen.
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9.
Verbeteren planmatig werken
De brandweer gaat aan de slag met een grote veranderagenda. Dit vraagt om een juiste volgorde en
samenhang. Daarom wordt de planning- en control cyclus verbreed. Behalve inzicht in de financiën moet
dat ook inzicht en overzicht geven over de voortgang van alle plannen, waaronder dit Korpsbeleidsplan.
10.
Investeren in medewerkers
Alle veranderingen die op stapel staan vragen nieuwe werkwijzen, nieuwe samenwerkingsverbanden en
nieuwe technologieën. De kennis en ervaring uit het verleden is niet altijd meer passend bij de nieuwe
opgaven. Daarom gaat de brandweer haar medewerkers beter toerusten op dit nieuwe tijdperk.
In 2014 is de visie op vrijwilligheid vastgesteld. De brandweervrijwilligers zijn nu en in de toekomst
belangrijke bouwstenen voor de repressieve capaciteit van de brandweer. Daarom investeert de brandweer
in hen en hun omgeving. Belangrijk uitgangspunt voor de komende jaren is dat centraal gebeurt wat moet,
en lokaal gebeurt wat kan.
Om bovenstaande doelen te realiseren zijn in het Korpsbeleidsplan 26 concrete plannen (brandweer
vakinhoudelijk en bedrijfsvoering) benoemd voor de periode 2016-2018. Het afgesproken financieel kader
tot en met 2018 is de reden waarom dit Korpsbeleidsplan een periode kent van drie jaar (tot en met 2018)
en niet vier jaar (t/m 2019; zoals bijvoorbeeld het Regionaal Beleidsplan van de Veiligheidsregio Hollands
Midden).
3.5

Ontwikkelingen binnen het programma Brandweer

3.5.1

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. Voor de financiële
invulling van de taakstellingen verwijzen wij naar paragraaf 3.7.
3.5.2

Sector Risicobeheersing (RB)

Risicobeheersing doet haar taken vanuit haar visie dat brandveiligheidsrisico’s en het vastgestelde
risicoprofiel de sturing op advisering, toezicht, veiligheidsbewustzijn en brandveiligheidscommunicatie
bepalen. De professionals van RB voeren deze taken uit in samenwerking met partners en inwoners in
Hollands Midden. Mede in het kader van het programma MAM heeft RB een sectorplan gemaakt dat
enerzijds inspeelt op toekomstige ontwikkelingen en anderzijds zorgt dat de met de gemeenten
afgesproken activiteiten tijdig en met de vereiste kwaliteit 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.
Het jaar 2016 is het jaar van het verder uitwerken van het sectorplan en het doorontwikkelen ervan voor de
directie en medewerkers, zodat zij voldoende voorbereid zijn om in te spelen of te anticiperen op de
toekomstige aanpassingen. Een spannend traject waarbij met voortschrijdend inzicht gehandeld moet
worden om ervoor te zorgen dat alles binnen de gestelde kaders gerealiseerd kan worden.
De projecten Geen Nood bij Brand en STOOM (structurele terugdringing van ongewenste en onnodige
automatische brandmeldingen) zijn in het dagelijkse proces geïntegreerd en verder uitgewerkt. De
werkwijze van Geen Nood bij Brand wordt verder doorontwikkeld naar een werkwijze van risicobeoordeling
die ook voor andere bedrijven en instellingen gebruikt kan worden.
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Risicogericht werken wordt een belangrijk uitgangspunt. Samen met gebruikers, directies, eigenaren,
aannemers, architecten, bewoners en andere partners wordt gekeken wat de risico’s zijn, wie daarvoor
verantwoordelijk is en wat gedaan kan worden om deze risico’s weg te nemen, te verminderen of te
aanvaarden. Ook de bijdrage aan het goed en veilig bestrijden van incidenten zal een actiepunt van de
sector RB blijven.
In 2017 vertalen we deze uitgangspunten in een nieuw producten- en dienstenpakket en bijbehorende
formatie.
In 2017 stellen we ook onze bluswaterbehoefte (op basis van een brandbestrijdingsfilosofie) vast, waardoor
in 2018 een projectplan kan worden opgesteld hoe we samen met gemeenten en betrokken partners gaan
komen tot een (kosten)efficiënte invulling van de bluswaterlevering.
Prestatiegegevens
Per kwartaal wordt aan de gemeenten opgaaf gedaan van het resultaat van de geleverde operationele
prestaties.
3.5.3

Sector Operationele Voorbereiding (OV)

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,
het uitwerken van grootschalig brandweeroptreden in het Regionaal Crisisplan en de verbinding naar de
GMK.
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. Het domein van multidisciplinair
opleiden, trainen en oefenen (OTO) is vanaf 2016 gekoppeld aan het team en draagt direct bij aan de
kwaliteitsontwikkeling van de hoofdstructuur. Er is ook bijzondere aandacht voor het netwerk van partners
dat binnen de veiligheidsregio actief is. Belangrijk thema ook in 2017 is de versterking van het netcentrisch
werken. Het team 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.
Voor beide teams geldt dat digitalisering van producten de komende jaren meer vorm moet gaan krijgen.
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 regionale lesplannen voor oefeningen. 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
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(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. Het landelijke Versterkingsplan Brandweeronderwijs
vormt de basis onder de toekomstige ontwikkelingen op het gebied van Vakbekwaamheid. Het plan, dat is
inmiddels is afgerond, 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.
De toekomst van de afdeling Vakbekwaamheid wordt op het gebied van oefenen het komende jaar verder
uitgewerkt in het project Vakbekwaamheid 2.0. Voor de opleidingen wordt intensief samengewerkt met de
omliggende Veiligheidsregio’s in het samenwerkingsgebied West 4. Brandweer Hollands Midden is
namens dit samenwerkingsgebied vertegenwoordigd in de landelijke Programmaraad Vakbekwaamheid &
Kennis.
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 2017 is het programma lerend vermogen op basis van het Korpsbeleidsplan zo gefaciliteerd dat er een
basis is die het leren uit de praktijk stimuleert. Middels pilots ontstaat er een cultuur die het leren uit de
praktijk als normaal beschouwt. Het Kenniscentrum is bij dit proces duidelijk herkenbaar als aanjager en
facilitator. Evaluaties van eigen incidenten vinden plaats conform de ontwikkelde methoden. Er wordt
geleerd van incidenten van andere regio’s en met de sectoren zijn hierover afspraken gemaakt. Het is
duidelijke welke landelijke ontwikkelingen de VRHM volgt en hoe het Kenniscentrum deze faciliteert.
Hierdoor wordt kennis tijdig gesignaleerd en kan de VRHM tijdig aansluiten bij nieuwe ontwikkelingen. Er is
ruimte voor innovaties binnen de VRHM en innovaties bij andere regio’s worden gevolgd. Er zijn afspraken
hoe het Kenniscentrum innovaties ondersteunt en stimuleert. In de VRHM wordt het leveren van een
bijdrage aan de Jan van de Heijden Prijs gestimuleerd.
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. Hierdoor wordt het delen van
fouten en successen een onderdeel van de hele organisatie en blijven de leerpunten niet beperkt tot
diegenen die die ervaring hebben opgedaan.
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3.5.4

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. Daarbij wordt rekening gehouden met het belang
van de kazerne in de totale repressieve zorg in het werkgebied van Hollands Midden;

Harmoniseren en taken verdelen. De kazernes zijn met personeel en materieel as-is overgegaan.
Het is nu aan de sector om een afgewogen takenpakket per kazerne vast te stellen op basis van
de te leveren zorg en in samenhang met de personele mogelijkheden;

Productverfijning. Producten van IB definiëren en daaraan benodigde mensen en middelen
koppelen. Daarna kunnen per kazerne de te leveren producten bepaald worden en kunnen zo
nodig op basis van herverdeling van specialismen de kazernevolgordetabel, de
uitrukconfiguraties en de uitrukvoorstellen per risico verfijnd worden. Hierdoor wordt optimaal
voldaan aan de gestelde hulpvraag;

Optimaliseren van interne processen. Hierbij spelen grote projecten als de Digitale
Bereikbaarheidskaart (DBK), het Regionaal Dekkingsplan, de kazernevolgordetabel, 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 incidenten waarbij hulp geboden moet worden aan personen en
dieren in acute noodsituaties. Daarnaast wordt onveiligheid beperkt door de noodsituatie te stabiliseren. Dit
gebeurt vaak in combinatie met andere hulpverleningsdiensten zoals de ambulancedienst en de politie. De
sector IB heeft als taak direct te reageren op spoedeisende meldingen van incidenten en instabiele
situaties. 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 vrijwillig personeel.
Tijdens kantoortijden is op een 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 vrijwillig personeel te ondersteunen en te garanderen door het
Agendapunt B.1.1 DB VRHM 14 april 2016

P a g i n a | 47

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 implementeren van het materieelplan in 2017.
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 het formatiemodel voor vrijwillige
kazernes, het aantal benodigde vrijwilligers.
Veel kazernes 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 kan een steeds grotere bijdrage leveren binnen het beleid van de brandweerorganisatie, o.a.
bij de inzet van specifieke kennis en kwaliteit ten behoeve van het facilitair proces.
3.5.5

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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3.6

Lasten en baten per product, programma Brandweer

Programma Brandweer

Begroting
2015
na BW 201501

Begroting
2016
na BW201601

Begroting

Meerjarenraming

2017

2018

2019

2020

Risicobeheersing

5.172.938

4.770.000

4.695.000

4.645.000

4.570.000

Operationele Voorbereiding

6.024.716

5.450.000

5.400.000

5.300.000

5.250.000

5.250.000

Incidentbestrijding

16.087.583

15.600.000

15.530.000 15.480.000 15.430.000

15.430.000

Management en bedrijfsvoering
Materieel en huisvesting
Projectkosten

9.922.627
14.853.720
1.028.713

12.287.868
13.500.000
757.513

11.642.000 11.203.565 11.167.450
13.350.000 13.300.000 13.200.000
514.377
322.957
225.000

11.167.450
13.200.000
100.000

Totaal Lasten

53.090.297

52.365.381

51.131.377 50.251.522 49.842.450

49.717.450

Rijksbijdragen
Gemeentelijke bijdragen
Bijdragen van derden

6.842.770
43.218.814
2.000.000

6.778.082
42.829.786
2.000.000

6.317.082 6.317.082 6.317.082
42.504.930 41.816.483 41.505.368
1.795.000 1.795.000 1.795.000

6.317.082
41.505.368
1.795.000

Totaal Baten

52.061.584

51.607.868

50.617.012 49.928.565 49.617.450

49.617.450

1.028.713

757.513

514.365

322.957

225.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

-100.000
-65.000
-125.000
-250.000
-424.580
-164.133

-100.000
-50.000
-125.000
-250.000
-225.013
-107.500

-100.000
-51.006
-125.000
-106.326
-132.033
-100.000

-100.000
-125.000
-97.957
-100.000

-100.000
-125.000
-100.000

-100.000
-100.000

0

0

0

0

0

0

17.949
65.000
125.000
250.000
224.580
164.133

50.000
125.000
250.000
225.013
107.500

51.006
125.000
106.326
132.033
100.000

125.000
97.957
100.000

125.000
100.000

100.000

-17.949
-65.000
-125.000
-250.000
-224.580
-164.133

-50.000
-125.000
-250.000
-225.013
-107.500

-51.006
-125.000
-106.326
-132.033
-100.000

-125.000
-97.957
-100.000

-125.000
-100.000

-100.000

0

0

0

0

0

0

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
Geraamd resultaat

Incidentele lasten
- Sociaal Plan
- Pofession. crisiscommunicatie LCMS
- Nieuwe brandweerconcepten
- Kwaliteitsprojecten Brandweer
- Versnelde organisatieopbouw
- Samenwerken loont
Onttrekkingen aan reserves
- Sociaal Plan
- Multiteam / LCMS
- Nieuwe brandweerconcepten
- Kwaliteitsprojecten Brandweer
- Versnelde organisatieopbouw
- Samenwerken loont
Saldo incidentele baten en lasten
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3.7

Financieel kader

3.7.1

Toelichting van verschillen ten opzichte van de begroting 2016

De kolom 2016 betreft de cijfers uit de programmabegroting 2016 na begrotingswijziging 2016-01. In 2016
zijn de efficiencykortingen i.v.m. de Cebeonnorm verdisconteerd in de gemeentelijke bijdragen.
De door het AB vastgestelde begrotingsuitgangspunten 2017 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. In de tweede tabel is een overzicht
opgenomen van de incidentele lasten en de dekking daarvan via onttrekkingen aan reserves.
3.7.2

Besluiten Kadernota Meer-Anders-Minder (MAM)

Op 14 november 2014 heeft het Algemeen Bestuur de kadernota Meer-Anders-Minder (MAM) vastgesteld.
De kadernota bevat een maatregelenpakket waarmee enerzijds invulling gegeven wordt aan de
besparingsopgaven (Cebeonnorm) en anderzijds negatieve effecten op het brandweerzorgniveau zoveel
mogelijk worden beperkt. Het pakket is evenwichtig verdeeld over alle taakvelden van de brandweer en
omvat de volgende maatregelen om de Cebeonnorm per uiterlijk 2018 te bereiken:
1.



2.


Heroverwegen formatie- en functieplan
Vermindering van het aantal leidinggevenden (incl. directeuren) binnen de kantoororganisatie;
Vermindering van het aantal leidinggevenden binnen de repressieve organisatie (samenvoegen
OvD-gebieden);
Vermindering van de formatieruimte binnen de kantoor- en beroepsorganisatie.



Herijken materieel- en personeelssterkte op basis van brandrisicoprofiel
Uitfaseren van personeel-materieelwagens en vijf tweede tankautospuiten (inclusief centralisatie
zeven reserve tankautospuiten);
Uitfaseren van vijf hulpverleningsvoertuigen;
Uitbreiding van de taak Brandweer First Responders;
Uitbreiding Operationele Ondersteunende Voertuigen;
Invoering strategische voorraad t.b.v. extreme weersomstandigheden;
Invoering specialisme rietenkap-brandbestrijding / werken op hoogte;
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








Met de voorgestelde maatregelen wordt voldaan aan de Cebeon-bezuinigingsopgave. Het
maatregelenpakket voorziet in een begrote structurele vermindering van de uitgaven van € 2,3 miljoen.
Deze opbrengst overstijgt hiermee de Cebeon-taakstelling (€ 1,8 miljoen) met € 0,5 miljoen.
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Onderstaand een financieel resumé van de geplande opbrengsten en meerkosten van het voorgestelde
maatregelenpakket.
Maatregel
1. Heroverwegen formatie- en functieplan
 een vermindering van het aantal leidinggevenden (incl. directeuren)
binnen de kantoororganisatie

een vermindering van het aantal leidinggevenden (samenvoegen OvDgebieden) binnen de repressieve organisatie

een vermindering van de formatieruimte binnen de kantoor- en
beroepsorganisatie
2. Herijken materieel- en personeelssterkte op basis van risicoprofiel
 uitfaseren van personeel-materieelwagens en vijf 2e tankautospuiten
(inclusief centralisatie zeven reserve tankautospuiten)
 uitfaseren van vijf hulpverleningsvoertuigen
 uitbreiding van de taak Brandweer First Responders
 uitbreiding Operationele Ondersteunende Voertuigen
 invoering strategische voorraad t.b.v. extreme weersomstandigheden
 invoering specialisme rietenkap-brandbestrijding / werken op hoogte
 sluiten van de kazernes Leiderdorp en Oegstgeest als gevolg van de
nieuwbouw kazerne Leiden Noord
 harmonisatie van de adembescherming

Opbrengst

Meerkosten

€ 400.000
€ 60.000
€ 200.000

€ 400.000
€ 300.000
€ 60.000
€ 100.000
€ 20.000
€ 40.000
€ 400.000
€ 150.000

3. Herijken takenpakket Risicobeheersing

€ 500.000

4. Herijken werkprocessen vakbekwaam worden en vakbekwaam blijven

€ 150.000

Subtotaal

€ 2.560.000

€ 220.000

Totaal (opbrengsten -/- meerkosten)

€ 2.340.000

Cebeon-opdracht

€ 1.800.000

Begroot surplus (totaal -/- Cebeon-opdracht)

€

540.000

Naast de bezuinigingen op de gemeentelijke bijdragen aan ons brandweerkorps moeten we vanaf 2017
ook rekening houden met een herverdelingseffect van € 0,5 miljoen per jaar voor de Rijksbijdrage (BDUR)
als gevolg van de herijking van het Gemeentefonds. Deze structurele verlaging van de BDuR-uitkering voor
de VRHM realiseren we via het surplus van de opbrengst van de bezuinigingsmaatregelen uit de
Kadernota MAM. Via de reguliere planning- en controlcyclus wordt he bestuur hierover geïnformeerd.
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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 een 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 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 worden met de volgende aspecten,
waarbij de financiële consequenties nog niet (volledig) bekend zijn.
Transitieakkoord Meldkamer van de Toekomst
Het 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.
Met het ondertekenen van het Transitieakkoord hebben bovengenoemde partijen zich verbonden aan het
tot stand brengen van de landelijke meldkamerorganisatie (LMO). De LMO wordt een bijzonder
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organisatieonderdeel van de politie en omvat 10 locaties waar Politie, Brandweer, (KMar) en
ambulancezorg samenwerken. De Minister van VenJ wordt verantwoordelijk voor de LMO (momenteel zijn
de besturen van de veiligheidsregio verantwoordelijk voor de meldkamers). De korpschef heeft de opdracht
gekregen de LMO te realiseren. Deze opdracht is gemandateerd aan de kwartiermaker LMO. De sturing op
deze opdracht vindt plaats via de zogenoemde multi governance waarin bovengenoemde partijen
vertegenwoordigd zijn. Onderdelen van deze realisatie betreft o.a. het samenvoegen van de huidige 22
locaties naar 10 locaties, het doorvoeren van een nieuwe werkwijze voor intake, het realiseren van één
generieke infrastructuur, een nieuw meldkamersysteem, en het standaardiseren van werkprocessen. Eén
van de onderdelen van de transitie betreft dus 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.
Nulmeting meldkamer Hollands Midden / financiële overdracht aan LMO
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.
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. Op 17 november
2015 is met de VNG en VenJ gesproken over de financiële overdracht. De voorlopige uitkomst is het
scenario van een uitname uit het gemeentefonds met een compensatie van herverdelingseffecten via de
BDUR dan wel facturatie. Het streven is om de compensatie van de herverdelingseffecten mee te nemen
bij de eerstkomende herijking van het gemeentefonds.
Heroriëntatie LMO
Eind 2015 heeft de minister van V&J de Tweede Kamer geïnformeerd over de realisatie van de Landelijke
Meldkamerorganisatie (LMO) als bijzonder onderdeel van de Nationale politie. Er is een zogeheten
Gateway review uitgevoerd om vast te stellen of aan alle randvoorwaarden is voldaan om een succesvolle
implementatie van de LMO-plannen verder vorm te geven. Uit deze Gateway review is naar voren
gekomen dat de betrokken partijen het met elkaar niet zo georganiseerd hebben dat de opdracht om te
komen tot een LMO binnen de huidige afspraken gerealiseerd kan worden, er is een heroriëntatie nodig.
Het einddoel blijft overeind staan: de realisatie van één landelijke meldkamerorganisatie op maximaal 10
locaties. De transitiestrategie wordt bijgesteld naar een meer realistische aanpak.
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De hoofdlijnen van de heroriëntatie zijn:

Prioriteit bij samenvoegingen en landelijke ICT
De prioriteit moet liggen bij de regionale samenvoegingstrajecten en het vormen van de landelijke ICT die
noodzakelijk is om de 10 meldkamers als één virtuele organisatie te laten samenwerken. Het voorstel is om
de “going concern” in deze periode ook conform het huidige wettelijke regime voort te zetten. Dit betekent
dan dat de verantwoordelijkheid daarvoor en die voor het beheer en going concern voorlopig bij de
veiligheidsregio’s blijft.

Sturing en coördinatie
De korpschef wordt duidelijk als de opdrachtnemer gepositioneerd die zorg draagt voor de aansturing en
het behalen van de doelstellingen van de programma-organisatie. De samenvoegingen moeten in goede
samenwerking plaatsvinden met de politie als opdrachtnemer van de vorming van de LMO die het totale
proces van samenvoegingen coördineert en faciliteert.

Financiën
De ambitie om te komen tot een landelijke meldkamerorganisatie gaat gepaard met een taakstelling
oplopend tot structureel €50 mln. in 2021. De conclusies van gateway geven wel aanleiding om te bezien in
hoeverre tijdelijke besparingsverliezen onoverkomelijk zijn en hoe deze binnen de betrokken staande
begrotingen van dekking worden voorzien.
Omdat overdracht van het beheer van de meldkamers pas na samenvoeging zal plaatsvinden ligt het meer
voor de hand om toekomstig benodigde budgetten over te dragen aan de politie, in plaats van afrekenen
op basis van gegevens uit het verleden, aldus het ministerie van VenJ. Het proces ten aanzien van de
financiële overdracht zoals dit was vormgegeven, met een toets financieel op niveau op basis van de cijfers
uit de nulmeting, het advies van de Due Diligence Commissie en vervolgens het financieel
overdrachtsdocument zal op de heroriëntatie worden aangepast. Ingezet wordt op een aanpak waarbij de
samenvoegingen de komende jaren worden gerealiseerd binnen de nu beschikbare meldkamerbudgetten.
Hiermee kunnen de regionale partijen zelf sturen op de financiën en investeringen en weten ze waar ze in
de toekomst aan toe zullen zijn.
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
AMPDS6/ 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
6
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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. Zo ook Hollands Midden.
De meldkamer van Hollands Midden is op 27 mei 2014 samengevoegd met de meldkamer van
Haaglanden. Financieel uitgangspunt is dat bij samenvoeging de structurele kosten van beide meldkamers
gelijk blijven en zo mogelijk dalen. 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. Op 7 maart 2016 heeft de eerste vergadering plaatsgevonden van de gezamenlijke
bestuurlijke stuurgroep GMK Den Haag (BSG). De BSG bestaat uit afgevaardigden van de besturen van
de veiligheidsregio’s Haaglanden en Hollands Midden. Daarnaast zijn afgevaardigden van de
veiligheidsdirecties van de veiligheidsregio’s bij de vergaderingen aanwezig. De BSG is het voorportaal
voor het DB en AB van de veiligheidsregio’s en de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg (RDOG)
Hollands Midden.
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.
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.
Eind 2015 was de samengevoegde meldkamer bijna anderhalf jaar operationeel. Ervaringen in deze
anderhalf jaar leerden dat er geïnvesteerd moest worden in:
1.
ICT-infrastructuur;
2.
Informatievoorziening;
3.
Werkomgeving/Arbo.
Daarnaast speelt nog de vraag (business case) of ook de RCC-ruimten van de meldkamer van Hollands
Midden moeten worden verhuisd naar De Yp. De investering in de GMK (excl. investeringen in RCC)
bedroegen € 283.600. Voorgesteld werd de financiering van deze kosten, conform de kosten van inhuizen,
te verdelen. De politie voor de helft van het bedrag, € 141.800, voor rekening van de beide
veiligheidsregio’s € 70.900 per regio.
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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.
4.5

Lasten en baten per product, programma GMK

Programma GMK

Begroting
2015
na BW 201501

Begroting
2016
na BW201601

Begroting

Meerjarenraming

2017

2018

2019

2020

DVO

1.433.754

1.453.512

1.463.360

1.463.360

1.463.360

1.463.360

Totaal Lasten

1.433.754

1.453.512

1.463.360

1.463.360

1.463.360

1.463.360

Inwonerbijdrage rode meldkamer
Inwonerbijdrage GHOR in GMK/RCC
Rijksbijdrage (BDuR)

1.234.454
168.300
31.000

1.178.261
134.769
31.000

1.188.109
134.769
31.000

1.188.109
134.769
31.000

1.188.109
134.769
31.000

1.188.109
134.769
31.000

Totaal Baten

1.433.754

1.344.030

1.353.878

1.353.878

1.353.878

1.353.878

Geraamd totaalsaldo van baten en lasten

0

109.482

109.482

109.482

109.482

109.482

Stortingen in reserves
Onttrekkingen aan reserves

-

-109.482

-109.482

-109.482

-109.482

-109.482

Geraamd resultaat

0

0

0

0

0

0

Incidentele lasten
- Incidentele lasten GMK

-

109.482

109.482

109.482

109.482

109.482

Onttrekkingen aan reserves
- Reserve GMK

-

-109.482

-109.482

-109.482

-109.482

-109.482

Saldo incidentele baten en lasten

0

0

0

0

0

0

4.6

Toelichting van verschillen ten opzichte van de begroting 2016

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
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(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.
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 onttrokken 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
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onvoldoende om de hogere facturering van de beheersbegroting te dekken uit de inwonerbijdragen voor de
planperiode 2016–2019.
Zekerheidshalve wordt in de programmabegroting 2017–2020 rekening gehouden met de achterblijvende
kosten voor Hollands Midden van de meldkamer Hollands Midden. In de bestemming van het
jaarrekeningresultaat van 2014 werd 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 te bestemmen uit het jaarrekeningresultaat
van 2014. Bij de bestemming van het jaarresultaat 2015 wordt eenmalig extra € 109.482 in de reserve
gestort, teneinde ook voor 2020 deze extra kosten te kunnen dekken. Van jaar tot jaar zal dan worden
bekeken, in hoeverre een jaarlijkse extra storting noodzakelijk is.
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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
2017, in aansluiting op de activiteiten van 2016 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 verder ontwikkelen en implementeren van digitaal werken in VRHM;

Invulling geven aan de uitkomsten van de visitatiecommissie die in september 2016 bekend
worden. Op basis van de rapportage stelt de VRHM een plan op om de opgenomen
verbeteracties uit te voeren;

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. Daarnaast wordt een deel van de BDuR-uitkering gebruikt ter dekking van kosten van het
Veiligheidsbureau.
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
2016
na BW201601

Begroting

Meerjarenraming

2017

2018

2019

2020

Kassiersfunctie (Slachtofferhulp)
Kassiersfunctie (Veiligheidshuis)
Veiligheidsbureau

148.082
180.000
205.496

148.082
180.000
207.134

149.193
181.350
208.118

149.193
181.350
208.118

149.193
181.350
208.118

149.193
181.350
208.118

Totaal Lasten

533.578

535.216

538.660

538.660

538.660

538.660

Gemeentelijke bijdragen - KF Slachtofferhulp
Gemeentelijke bijdragen - KF Veiligheidshuis
Gemeentelijke bijdragen - Veiligheidsbureau
Bijdrage van Politie Hollands Midden
Rijksbijdrage (BDuR)

148.082
180.000
129.496
66.000
10.000

148.082
180.000
131.134
66.000
10.000

149.193
181.350
132.117
66.000
10.000

149.193
181.350
132.117
66.000
10.000

149.193
181.350
132.117
66.000
10.000

149.193
181.350
132.117
66.000
10.000

Totaal Baten

533.578

535.216

538.660

538.660

538.660

538.660

Geraamd totaalsaldo van baten en lasten

0

0

0

0

0

0

Stortingen in reserves
Onttrekkingen aan reserves

-

-

-

-

-

-

Geraamd resultaat

0

0

0

0

0

0

5.5

Toelichting van verschillen ten opzichte van de begroting 2016

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 hebben de coördinerend
functionaris en het BGC ook coördinerende taken op diverse verwante taakvelden zoals de
evenementenveiligheid, crisis- en risicocommunicatie en de vluchtelingenproblematiek.
6.2

Ontwikkelingen binnen het programma Oranje Kolom

Kijkend naar het beleidsplan van de VRHM en 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 in 2017 de nodige aandacht 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 2017 in ieder geval aan de orde:

Implementatie visie bevolkingszorg op orde 2.0;

Verbinding risico- en crisiscommunicatie;

Borgen kwaliteit en continuïteit gemeentelijke crisisorganisatie;
6.2.1

Bevolkingszorg op orde (BZOO) 2.0

In het traject ‘bevolkingszorg op orde 2.0’ (BZOO) is een meer realistische zorg voor de bevolking tijdens
en na een ramp of crisis uitgewerkt. Vanaf 2014 is ook de Veiligheidsregio Hollands Midden hiermee aan
de slag. De basisprincipes (eigen verantwoordelijkheid samenleving, wettelijke zorgtaak voor gemeenten
en Veiligheidsregio, acceptatie burgerhulp en voorbereiding op reële crises) zijn daarbij leidend. Het is te
beschouwen als een dynamisch proces; op basis van ervaringen, ontwikkelingen worden elementen
uitgewerkt en ingepast in de activiteiten van de Oranje Kolom. BZOO werkt dus door op verschillende
terreinen. In 2017 zal in ieder geval het nieuwe prestatiekader voor de Oranje Kolom gemeten worden. De
manier waarop deze meting wordt uitgevoerd, wordt in 2016 ontwikkeld (van prestatiekader naar
prestatiemeting).
Vanaf 2016 zijn in het beleidsplan van de Veiligheidsregio Hollands Midden drie prioriteiten benoemd
(informatiegestuurd, risicogericht en omgevingsgericht). De betekenis van deze prioriteiten voor de
activiteiten binnen de Oranje Kolom vertonen samenhang met het traject BZOO, bijvoorbeeld op de
onderwerpen versterken zelfredzaamheid en het versterken partnerschappen en staan ook in 2017 op de
agenda.
6.2.2

Professionaliseren crisiscommunicatie

Crisiscommunicatie en ook de verbinding tussen risico- en crisiscommunicatie krijgen in 2017 opnieuw
aandacht. In de beleidsperiode 2012 – 2015 is door de VRHM veel geïnvesteerd in de professionalisering
van de crisiscommunicatie. Ook 2017 staat in het teken van borgen maar ook van blijvend ontwikkelen. Het
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onderhouden van de kwaliteit van medewerkers die een rol spelen in de (regionale) organisatie van de
crisiscommunicatie, het versterken van de verbinding tussen activiteiten op het gebied van risico- en
crisiscommunicatie en het inzetten van nieuwe manieren van communicatie zullen in 2017 aandacht
krijgen.
6.2.3

Kwaliteit en continuïteit gemeentelijke crisisorganisatie

Een andere belangrijk thema is de kwaliteit en continuïteit van de (gemeentelijke) crisisorganisatie. Er
wordt vanuit BZOO ingezet op een slanke maar gespierde crisisorganisatie waarbij sprake is van
samenwerking op cluster- en regionaal niveau. Om deze crisisorganisatie optimaal te kunnen
ondersteunen wordt in 2016 de visie op Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO) beschreven. Deze sluit aan
bij de principes van BZOO en wordt uitgewerkt in een OTO-aanbod dat bijdraagt aan de kwaliteit van de
(individuele) crisismedewerker. De uitvoering van het (vernieuwde) OTO-programma vindt vanaf 2017
plaats. Daarbij zal ook gebruik gemaakt kunnen worden van het ondersteunende middel
‘vaardighedenpaspoort’.
6.3

Het Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing (BGC)

Het BGC kent in 2017 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 2016
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, dit 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
2016
na BW201601

Begroting

Meerjarenraming

2017

2018

2019

2020
23.284
616.140
-

Kassiersfunctie (Rode Kruis)
Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing
Kosten van e-learning
Projectkosten

29.797
437.000
15.000
147.375

14.631
611.938
65.000

21.133
616.140
-

23.284
616.140
-

23.284
616.140
-

Totaal Lasten

629.172

691.569

637.273

639.424

639.424

639.424

Gemeentelijke bijdragen - KF Rode Kruis
Gemeentelijke bijdragen - Oranje Kolom
Bijdragen van derden (e-learning)
Rijksbijdrage (BDuR)

29.797
370.000
15.000
67.000

14.631
545.725
66.213

21.133
549.927
66.213

23.284
549.927
66.213

23.284
549.927
66.213

23.284
549.927
66.213

Totaal Baten

481.797

626.569

637.273

639.424

639.424

639.424

Geraamd totaalsaldo van baten en lasten

147.375

65.000

0

0

0

0

-

-

-

-

-

-

-147.375

-65.000

-

-

-

-

-

-

-

0

0

0

0

0

0

- Versterking Gemeentelijke kolom

147.375

65.000

-

-

-

-

Onttrekkingen aan reserves
- Coörd. gemeentesecretaris / BGC
- Versterking Gemeentelijke kolom

-147.375

-65.000

-

-

-

-

Saldo incidentele baten en lasten

0

0

0

0

0

0

Stortingen in reserves
Onttrekkingen aan reserves
- Coörd. gemeentesecretaris / BGC
- Versterking Gemeentelijke kolom
Geraamd resultaat

Incidentele lasten

6.6

Toelichting van verschillen ten opzichte van de begroting 2016

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. Met ingang van 2017 is een nieuw
convenant met het Rode Kruis van kracht. Als gevolg hiervan zullen de kosten licht stijgen.
De inwonerbijdrage voor dit programma is 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 is toen de inwonerbijdrage
verhoogd met € 45.700 voor een aantal structureel te laag opgenomen posten. In totaal bedroeg de
verhoging van de gemeentelijke bijdragen voor het programma Oranje Kolom met ingang van 2016
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€ 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 van € 124 per gemeente geacht
te zijn inbegrepen in genoemd bedrag van € 158.200. De gestegen kosten van het nieuwe convenant met
het Rode Kruis zijn in deze begroting structureel verwerkt.
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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
weerstandsvermogen worden vermeld7:
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

Toepassing volgens artikel 26 Financiële Verordening VRHM.
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1.2

Risico’s

In deze risicoparagraaf worden de navolgende risico’s onderkend 8:
Nieuwe Collectieve Arbeidsovereenkomst 2016 (CAO)
De VNG en de vakbonden FNV, CNV, en CMHF hebben een principeakkoord gesloten over de CAO
Gemeenten. Het akkoord is een kortdurende CAO met procesafspraken en een loonafspraak. De CAO
loopt van 1 januari 2016 tot 1 mei 2017. Per 1 januari 2016 stijgen de salarissen met 3%, en per 1 januari
2017 met 0,4%. Dit is inclusief de uitvoering van de eerder gemaakte afspraken in het pensioenakkoord
van 2014 en het loonruimteakkoord van 2015. In deze akkoorden staan afspraken over besparingen op de
pensioenregeling, en over loonstijgingen van respectievelijk 0,74% en 1,4%, samen 2,14%. De
aanvullende loonafspraak is voor 2016 0,86% en voor 2017 0,4%. Met deze salarisverhoging is de
incidentele uitkering van 0,74% in 2016 structureel gemaakt. Deze incidentele uitkering komt dus niet meer
apart ter uitbetaling. De indexering van de gemeentelijke bijdragen is, conform de Financiële kaderstelling
gemeenschappelijke regelingen, voor 2016 0,59% en 2017 0,75% en wijkt daarmee substantieel af van de
stijging van de salarissen.
Pensioenpremie gaat 1% omhoog in april 2016
Het ABP voert naar verwachting een opslag op de pensioenpremie in van 1% per 1 april 2016. De opslag
is nodig, omdat de financiële positie van het ABP eind december 2015 niet voldoende was. Het ABP heeft
in november 2015 het premiebesluit voor 2016 genomen. Dat besluit bestaat uit twee delen: de kostendekkende premie en een mogelijke opslag op de premie afhankelijk van de financiële positie van het fonds.
De kostendekkende premie is toen vastgesteld op 17,8%. Voor de premieopslag is de dekkingsgraad van
31 december 2015 bepalend. De berekeningen laten zien dat de dekkingsgraad uitkomt op 97,2%. Dat is
niet voldoende en dus komt er een opslag op de premie.
Herziening FLO overgangsrecht
De vakbonden en de Brandweerkamer (LOBA9) overleggen over herziening van het FLO overgangsrecht.
De onderhandelingen over een nieuw FLO-overgangsrecht is op dit moment nog niet afgerond en is er ook
nog geen zicht op een akkoord. Zolang er geen nieuwe afspraken zijn is er onzekerheid over de financiële
consequenties.
Begin 2015 zijn vakbonden en werkgevers in het LOBA gestart met onderhandelingen over het FLOovergangsrecht. De aanleiding hiervoor was dat er door landelijke ontwikkelingen knelpunten in de regeling
van het FLO-overgangsrecht zijn ontstaan. Deze knelpunten zijn onder andere de afschaffing van de
levensloopregeling per 1 januari 2022, de beperking van de fiscale ruimte voor de storting van extra
pensioen en het verschuiven van de ingangsdatum van de AOW.
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 premie-gefinancierd 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 de nulmeting van de huidige 25 meldkamers uitgevoerd.
8

De risico’s zijn onderwerp geweest van de behandeling van de begrotingsuitgangspunten 2017 in de vergadering van het AB VRHM
van 18 februari 2016.
9 Bij het landelijk overleg brandweer specifieke arbeidsvoorwaarden (LOBA) zijn de vakbonden FNV Overheid, CNV Overheid, CMHF
en BVB vertegenwoordigd door bestuurders en kaderleden. Van werkgeverskant (de Brandweerkamer) zijn meerdere bestuurders
van de Veiligheidsregio’s aanwezig, een ambtelijke staf van adviseurs en beleidsmatige ondersteuning vanuit de VNG.
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In het Transitieakkoord zijn specifieke afspraken gemaakt over de overdracht van financiële middelen voor
taken brandweer naar de LMO. Zo dragen de veiligheidsregio’s voor de taken van de brandweer landelijk €
42 miljoen structureel bij. Op 17 november 2015 is met de VNG en het ministerie van Veiligheid en Justitie
gesproken over de financiële overdracht. De voorlopige uitkomst is het scenario van een uitname uit het
gemeentefonds met een compensatie van herverdelingseffecten via de BDuR dan wel facturatie. Het
streven is om de compensatie van de herverdelingseffecten mee te nemen bij de eerstkomende herijking
van het gemeentefonds. Dit scenario wordt echter in het licht van de nieuwe transitiestrategie LMO
mogelijk opnieuw bezien.
Voor besluitvorming over de verdere realisatie van de Landelijke Meldkamerorganisatie heeft de minister
van Veiligheid en Justitie de opdracht gegeven om een gateway review te laten uitvoeren naar de vorming
van de LMO (brief 4 januari 2016 aan Tweede Kamer). De uitkomst van de review is kritisch maar helder:
betrokken partijen hebben het met elkaar niet zo georganiseerd, dat de opdracht om te komen tot een LMO
binnen de huidige afspraken van tijd en geld gerealiseerd kan worden. Er moet een aantal zaken beter
worden georganiseerd om de gemeenschappelijke doelstellingen te behalen; er is een heroriëntatie nodig.
Er wordt hierbij met name gekeken naar de aanbeveling om de focus op samenvoegen te richten. Het
einddoel, zoals verwoord in het Transitie-akkoord, blijft gelijk. Dit betekent dan dat de verantwoordelijkheid
daarvoor en die voor het beheer en going concern voorlopig bij de veiligheidsregio’s blijft. Hierbij wordt wel
geïnvesteerd in ICT en harmonisatie ter ondersteuning voor de samenvoegingen.
Als de veiligheidsregio’s langer verantwoordelijk moeten blijven, dan bestaat er in ieder geval zorg met
betrekking tot achtergebleven meldkamers en de benodigde investeringen. Er dient ook helder te zijn wat
de financiële gevolgen zijn.
Het DB Veiligheidsberaad heeft vooralsnog het standpunt ingenomen, dat het bereid is de minister
tegemoet te komen bij het vinden van een oplossing onder tenminste de volgende voorwaarden:
1.
Helderheid over de consequenties, waaronder met name financiën en planning;
2.
Het erin voorzien dat de veiligheidsregio’s hun huidige verantwoordelijkheden kunnen
waarmaken;
3.
Tegemoetkoming in de financiële gevolgen;
4.
Het opheffen van de blokkade op multi-intake. Er is experimenteerruimte nodig;
5.
Er worden akkoorden per nieuwe meldkamer gesloten;
6.
Afdoende beantwoording van de vraag of de Nationale Politie in staat is haar voorziene rol waar
te maken.
Op 24 november 2015 heeft een startgesprek plaatsgevonden tussen de VRHM en het ministerie van
Veiligheid en Justitie om nadere financiële afspraken te maken over de overdracht van middelen en de
verrekening en vergoeding van achterblijvende kosten.
Abonnementsgelden Openbaar Meldsysteem
In het kader van het transitieproces naar de LMO wordt gesproken over het Openbaar Meldsysteem
(OMS). OMS betreft de keten van doormelden en het ontvangen en beoordelen van meldingen van
gebruikers die op grond van Wabo regelgeving een brandmelding direct moeten doormelden aan de
meldkamer brandweer.
Door het Veiligheidsberaad is juridisch advies ingewonnen om een scherp beeld te krijgen over wettelijke
verantwoordelijkheden en bevoegdheden met betrekking tot OMS. Kort samengevat blijkt uit het advies dat
het aanbieden van een ATS geen taak is van de Veiligheidsregio en dus ook niet van de LMO. Ook hebben
Veiligheidsregio’s geen wettelijke verantwoordelijkheid ten aanzien van de doormelding als zodanig. Er is
dus geen wettelijke basis voor de wijze waarop de Veiligheidsregio’s nu de regie voeren op het tot stand
komen van OMS. De taak van de Veiligheidsregio is beperkt tot het ontvangen en beoordelen van
meldingen.
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De vraag is hoe Veiligheidsregio’s in de toekomst het beste om kunnen gaan met de verplichte
automatische doormeldingen. Vooralsnog lijkt het scenario ‘Markt vrijgeven’ de meest voor de hand
liggende keuze. De Veiligheidsregio’s laten het aanbieden van een alarmtransmissiesysteem over aan de
markt en ontvangen geen abonnementsgelden meer. Totdat de markt is vrijgegeven zal de huidige
constructie moeten worden voortgezet, omdat anders op termijn geen verbinding meer bestaat tussen
brandmeldinstallaties van abonnees en de meldkamer in de betrokken regio’s.
Als de wijze van ontvangen van automatische meldingen gaat veranderen ligt het in de rede dat de wijze
van beoordelen ook wordt aangepast. Als de inrichting van OMS verandert, moeten Veiligheidsregio’s daar
hun strategie op aanpassen, ook voor het beheersen van de nodeloze alarmeringen.
Groot molest (terrorisme)
Nederlandse verzekeraars mogen geen aanbieding meer doen om groot molest en hypotheekvangnet te
dekken in geval van terrorisme. Dit punt wordt op landelijk niveau aangekaart omdat alle Veiligheidsregio’s
hiermee worden geconfronteerd. In geval van terrorisme zullen claims dan ook eerst verhaald worden op
de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschade (NHT). Deze pool is gevoed door de
overheid en schadeverzekeraars. Omdat de kans aanwezig is dat in voorkomende situaties door een of
meerdere Veiligheidsregio’s een beroep op de NHT-pool wordt gedaan, is op voorhand niet aan te geven in
hoeverre de claims volledig gehonoreerd worden. In dat geval zal een beroep op de algemene reserve dan
wel op de garantiebepaling uit de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden worden
gedaan.
Extra financiële bijdragen aan de programma’s van het Veiligheidsberaad en de Raad van
Regionaal Commandanten
Voor het realiseren van programma’s en projecten worden regelmatig financiële bijdragen gevraagd aan de
Veiligheidsregio’s. Deze geven aan te maken te hebben met bezuinigingen in de BDuR, herverdelingen en
straks vermoedelijk ook uitname in verband met de LMO-ontwikkelingen.
Bluswatervoorziening
Er zijn ontwikkelingen die mogelijk van invloed zijn op de levering van bluswater. Te denken valt hierbij aan
(noodzakelijke) beleidswijzigingen van waterleidingbedrijven. Of en zo ja wat hier mogelijke financiële
consequenties zijn is op dit moment onduidelijk.
De BHM heeft haar bluswaterbehoefte in 2017 – op basis van een brandbestrijdingsfilosofie – vastgesteld.
Deze bluswaterbehoefte vormt vervolgens de basis voor het vervolg. Het gezamenlijk met gemeenten en
partners toekomstbestendig maken van de bluswatervoorziening is een complex samenspel van partijen
met grote (financiële) belangen. In 2017 komt de brandweer met een projectplan hoe dit samenspel wordt
vormgegeven.
Samenwerking Reddingsbrigade Nederland bij waterhulpverlening
Vanaf 2017 wordt de financiële betrokkenheid (subsidie) van het ministerie van VenJ en het Nationaal
Rampenfonds beëindigd betreffende de uitvoering van de crisistaken door Reddingsbrigades Nederland.
Alternatieve financiering na 2016 is noodzakelijk om de continuïteit te kunnen garanderen. Het ministerie
van VenJ geeft aan dat het aan de veiligheidsregio’s is om te bepalen hoe de samenwerking met de
reddingsbrigades in het geval van overstromingen er uit moet komen te zien.
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De financiering bestaat uit drie onderdelen, te weten:
1.
Circa € 450.000 per jaar voor de Regionale Voorziening Reddingsbrigades (structuur om de
reddingsbrigades aan te sluiten op veiligheidsregio’s);
2.
Een jaarlijkse bijdrage van € 270.000 voor de instandhouding van de Nationale Reddingsvloot
(instandhouding en vernieuwing van 90 varende eenheden);
3.
Een jaarlijkse bedrag van € 300.000 voor het gebruik van C2000 randapparatuur op de Nationale
Reddingsvloot.
De bedragen van onderdeel 1 en 3 worden door het ministerie van VenJ aan de veiligheidsregio’s
gevraagd. Het bedrag van onderdeel 2 aan het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV), zonder overkomst van
middelen.
Het Veiligheidsberaad is echter van mening dat het Veiligheidsberaad en het IFV geen gevolg kunnen
geven aan het financieringsverzoek voor de uitvoering van crisistaken. Deze beleidswijziging en
bijbehorende overgang van activiteiten voldoen niet aan de voorwaarden zoals gesteld in de Financiële
verhoudingswet.
Implementatie vernieuwing C2000
De vernieuwing per 1 januari 2017 van het communicatienetwerk C2000 bestaat uit 4 projecten. De
vernieuwing is in de kern gericht op de vernieuwing van de hard- en software van alle drie de
hoofdonderdelen van de bestaande C2000 communicatie-infrastructuur, namelijk de T2000 communicatieinfrastructuur (spraak), de P2000 communicatie-infrastructuur en het radio-alarmeringsbediensysteem
(RBAS). Het vierde project, Implementatie meldkamers, verbindt de drie bovengenoemde projecten en is
gericht op het begeleiden van de meldkamers bij het doorvoeren van de benodigde technische
aanpassingen om het vernieuwde C2000-systeem te kunnen implementeren. Daarnaast ziet dit project toe
op het opleiden van de centralisten en beheerders.
Uiteraard gaat een groot en ingewikkeld (ICT) project als de vernieuwing van C2000 gepaard met de
nodige (financiële) risico’s. Financiële consequenties (benodigde investeringen) en daaruit eventueel
voortvloeiende beheersmaatregelen zijn nog niet bekend.
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.
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.
Agendapunt B.1.1 DB VRHM 14 april 2016

P a g i n a | 72

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 (nog) 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 2016 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 2016 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. 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.
Per ultimo 2015 bedroeg het saldo van de algemene reserve (voor resultaatbestemming 2015) € 1,3
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.
1.5

Prognosebalans en financiële kengetallen 2017-2020

Ruim tien jaar na invoering van het BBV heeft de commissie Depla in juli 2015 een advies uitgebracht over
de vernieuwing van het BBV. Met ingang van deze concept-programmabegroting 2017 is de opname van
financiële kengetallen in de paragraaf ‘Weerstandsvermogen en risicobeheersing’ verplicht. De berekening
van deze kengetallen voor de komende jaren is niet mogelijk zonder tegelijk ook voor deze jaren een
prognosebalans op te stellen. Opname van deze geprognosticeerde balansen in deze paragraaf is voor
gemeenschappelijke regelingen verplicht met ingang van 2018.
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In bijgaande tabellen zijn de prognosebalansen en financiële kengetallen voor 2017 tot en met 2020
opgenomen.
Prognosebalans 2017-2020

2017

2018

2019

2020

Eigen Vermogen

-7.177.750

-6.037.675

-5.011.608

-4.088.147

Materiële vaste activa

32.505.660

31.725.094

33.062.585

31.306.326

-21.104.910

-21.464.419

-23.827.977

-22.995.179

1.294.000

1.294.000

1.294.000

1.294.000

Overlopende activa

713.000

713.000

713.000

713.000

Liquide middelen

107.000

107.000

107.000

107.000

-838.000

-838.000

-838.000

-838.000

Netto schulden korter dan één jaar

-3.975.000

-3.975.000

-3.975.000

-3.975.000

Overlopende passiva

-1.524.000

-1.524.000

-1.524.000

-1.524.000

0

0

0

0

Vaste schulden
Uitzettingen korter dan één jaar

Voorzieningen

Resultaat:

Financiële kengetallen

2017

2018

2019

2020

1 Netto schuldquote

46%

47%

52%

51%

2 Netto schuldquote (gecorrigeerd)

46%

47%

52%

51%

3 Solvabiliteitsratio

21%

18%

14%

12%

4 Structurele exploitatieruimte

-1%

-1%

-1%

0%

Uit de prognosebalansen blijkt vooral een sterke afname van het eigen vermogen. Dit is in
overeenstemming met het verloop van met name de bestemmingsreserves (zie paragraaf 2.7 van de
Financiële begroting), maar ook het gevolg van de grote investeringen in de komende jaren en de
kapitaallasten die daarvan het gevolg zijn.
De kengetallen laten vooral het effect van de toename van de langlopende leningen zien. De schuldquote
stijgt, de solvabiliteitsratio (de ‘leencapaciteit’ oftewel de verhouding tussen eigen vermogen en totaal
vermogen) daalt. De structurele exploitatieruimte blijft nog enige jaren licht negatief als gevolg van de
dekking van incidentele lasten vanuit de reserves. Naarmate deze dekking afneemt, neemt de structurele
exploitatieruimte toe.
Het beeld dat hieruit ontstaat, wordt geheel veroorzaakt door de grote investeringen die voor de komende
jaren op stapel staan. Zie hiervoor paragraaf 2.6 van de Financiële begroting. Deze investeringen zullen
worden gefinancierd door langlopende leningen van dezelfde omvang. Bij de ‘materiële vaste activa’ zijn de
investeringen opgenomen. Er is uitgegaan van een gemiddelde afschrijving van 10% per jaar voor de totale
boekwaarde. De leningen zijn verwerkt onder de post ‘vaste schulden’. Hierbij wordt uitgegaan van een
jaarlijkse aflossing van 10%. De voorgenomen mutaties in de reserves zijn opgenomen onder het ‘eigen
vermogen’, evenals de effecten van de mutaties op het jaarlijks resultaat. De overige posten zijn constant
gehouden, omdat deze jaarlijks weinig blijken te fluctueren.
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2

Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen (artikel 12 BBV)

De financiële verordening schrijft ten aanzien van het onderhoud van de kapitaalgoederen het volgende
voor:

Tenminste eens in de vier jaar wordt het meerjarenonderhoudsplan voor het (de)
bedrijfsgebouw(en) in eigendom geactualiseerd om de noodzaak tot aanpassing van de jaarlijkse
storting in de voorziening groot onderhoud gebouwen vast te stellen;

Bij de begroting en de jaarstukken doet het 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.
2.1

Onroerend goed

Per 1 januari 2017 is naar verwachting het volgende beeld op het onderdeel onroerend goed:
Object

Locatie

Eigendomsvorm

Brandweerkazernes
Verbouwingen kazernes

10 locaties per 1/1/2017
diversen

Volledig eigendom
Verbouwing aan pand derden

GMK, kantoorpand
Parkeerterrein

Leiden, Rooseveltstraat 4a
Leiden, Rooseveltstraat 4a

Economisch eigendom
Volledig eigendom

Crisisruimte ROT
Crisisruimte RBT

Leiden, Rooseveltstraat 4a
Leiden, Rooseveltstraat 4a

Verbouwing aan pand derden
Verbouwing aan pand derden

Loods
ROB

Leiden, Gooimeerlaan 25
Waddinxveen, Noordeinde 48

Opstal
Opstal

Huisvestingvisie
In 2016 is een huisvestingsvisie in ontwikkeling gebaseerd op behaalde uitruktijden en gebruikerseisen.
Een aantal locaties is om verschillende redenen niet ideaal te noemen. In de begrotingsperiode zal de visie
bestuurlijk worden vastgesteld, waarna een start gemaakt kan worden met de implementatie van
verbeteringen.
Brandweerkazernes
Om fiscale redenen werden 11 kazernes van gemeenten gekocht met een terugkoopverplichting aan het
eind van de BTW-herzieningsperiode. In de periode 2017 t/m 2020 zullen acht brandweerkazernes aan de
gemeente (terug)verkocht worden. Het betreft de volgende locaties:

Gemeente
Zuidplas
Krimpernerwaard
Kaag en Braassem
Alphen aan den Rijn
Alphen aan den Rijn
Krimpernerwaard
Krimpernerwaard
Alphen aan den Rijn

Brandweer
kazerne
Zevenhuizen
Bergambacht
Rijpwetering
Benthuizen
Koudekerk
Krimpen a/d Lek
Haastrecht
Aarlanderveen
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De overige locaties worden gehuurd van gemeenten en andere partijen. In sommige gevallen is een
renovatie noodzakelijk om de kazerne aan te laten sluiten bij de gebruikerseisen van de VRHM. Deze
aanpassingen worden steeds samen met de verhuurder uitgevoerd, waarbij groot onderhoud (kosten
verhuurder) en klein onderhoud en aanpassingen van specifieke voorzieningen (kosten VRHM) bij
voorkeur gecombineerd worden. Om de investering voor beide partijen rendabel te laten zijn, wordt het
huurcontract meestal verlengd voor een langere periode.
Met een aantal gemeenten wordt gekeken of nieuwbouw ter verbetering van de huidige situatie een optie
is. Naar verwachting zal dit een aantal projecten opleveren, maar zeker is dit nog niet.
Nieuwbouw Leiden Noord (als vervanging van huurlocatie Gooimeerlaan 25)
Naar verwachting zal de nieuwbouw Leiden Noord door de gemeente Leiden in de begrotingsperiode
opgeleverd worden. De loods aan de Gooimeerlaan 25 waarin voertuigen gestald zijn, zal worden
afgestoten.
Leiden, Rooseveltstraat 4a
Sinds 2004 is de VRHM economisch eigenaar van een gedeelte van het pand aan de Rooseveltstraat 4a in
Leiden, het onderdeel van de GMK (Gemeenschappelijke Meldkamer). De gemeente Leiden heeft het
juridische eigendom van het hele pand. Het aangrenzende parkeerterrein is volledig eigendom van de
VRHM.
In het pand zijn tevens twee crisisruimten gevestigd die in de huidige vorm sinds 2010 functioneren.
De exploitatiekosten van het GMK 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.
Waddinxveen, ROB
Bij de brandweerkazerne in Waddinxveen is een Regionaal Oefencentrum Brandweer (ROB) gevestigd.
Hierdoor kunnen realistische oefeningen in eigen beheer plaatsvinden en hoeft er minder gebruik gemaakt
te worden van externe partijen. Het bouwjaar van het ROB is 2015.
Verbouwing Persoonlijke functionele uitrusting (incl. ademlucht) Mobiliteit (voertuig en bepakking)
werkplaatsen
In het kader van de harmonisatie van alle activiteiten rondom ademlucht liepen de afgelopen jaren
meerdere projecten. Vanaf 2015 is er een deelproject opgestart waarin een onderzoek plaatsvindt rondom
het inrichten van nieuwe centrale werkplaatsen met een grotere verwerkingscapaciteit.
Tevens worden bij de inrichting nieuwe wettelijke eisen, onder andere op het gebied van arbeidshygiëne,
meegenomen. Naar verwachting moet dit project in 2016 uitgevoerd worden.
2.2

Overige kapitaalgoederen

Voertuigen
In 2015 is verder gewerkt aan het materieelplan. Hierin is inzichtelijk gemaakt hoeveel (repressieve)
voertuigen en materialen er nodig zijn om aan de paraatheid te kunnen voldoen. Daarnaast zijn er
voertuigen nodig om paraatheid tijdens gepland en onvoorzien onderhoud van deze voertuigen te kunnen
uitvoeren en personeel geoefend te houden. Het totaal aantal benodigde repressieve voertuigen gaat
hierdoor naar beneden zodat de taakstellingen zoals genoemd in MAM op dit onderdeel gerealiseerd
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kunnen worden. Het implementatieplan met daarin een fasering van uitvoering van de krimp zal vanaf 2016
vorm krijgen.
Uitrukkleding
Iedere beroepsmedewerker heeft twee bluspakken en iedere vrijwilliger heeft er één. De pakken worden
vervangen op basis van leeftijd en zodra een pak afgekeurd wordt.
Ademlucht
De afgelopen jaren is hard gewerkt aan harmonisatie van de toestellen, cilinders en maskers om het
onderhoud en gebruik zo veilig mogelijk te maken. De harmonisatie zal in 2016 grotendeels worden
afgerond. Tevens is er bezuinigd op het totaal aantal ademluchtmaterialen. Dit zorgt de komende jaren
voor een efficiëntere bedrijfsvoering.
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3

Paragraaf financiering (artikel 13 BBV)

In de paragraaf financiering wordt ingegaan op de wijze waarop de VRHM inhoud geeft aan het
Treasurystatuut10. 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 Financiën en één of meerdere financiële instellingen;
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 uitermate lage stabiele 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;

de huidige lage rentpercentages doen ons overwegen om voor de toekomstige investeringen van
de economische levensduur af te wijken

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, met ingang
van 2016 zal worden bezien of de rentevisie niet jaarlijks dient te worden herijkt;
10

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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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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4

Paragraaf bedrijfsvoering (artikel 14 BBV)

Algemeen
Onderstaand komen per afdeling van de sectoren Concernstaf en Middelen de belangrijkste
beleidsvoornemens voor 2017 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 realiseren richt het personeelsbeleid zich op

Aandacht voor het inzetten van medewerkers waar zij de grootste meerwaarde voor de
organisatie realiseren;

Versterken en ontwikkelen van management en medewerkers;

Inzetten op een veilige en duurzame werkomgeving voor onze medewerkers;

Inzetten van marktconforme en actuele arbeidsvoorwaarden.
Inzetten van de functionerings- en beoordelingscyclus (f&b-cyclus) en de schouw
De f&b-cyclus, die in 2015 is opgestart als een light versie en verder is doorgevoerd in 2016, wordt in 2017
uitgevoerd bij alle medewerkers (beroeps, kantoor en vrijwilligers) als een integrale cyclus, waarbij de
aanpalende instrumenten (POP. opleidingsbeleid, mobiliteit en tweede loopbaan, schouw), toegepast
kunnen worden.
Herijken van het organisatieplan
Na afronding van de eerste fase van de evaluatie van het functieboek is het project in 2016 verbreed naar
een evaluatie van het organisatieplan zoals neergeschreven in 2010. Dit heeft eind 2016 geleid tot een
herzien organisatieplan, met functies, resultaatgebieden en competenties. Besluitvorming hierover en
implementatie vinden plaats in 2017.
Organisatie- en managementontwikkeling.
Het opgestarte ontwikkeltraject voor de directie is in 2016 verbreed naar een ontwikkeltraject voor het
management en dit loopt door in 2017.
Mobiliteit en tweede loopbaanbeleid
Het project mobiliteit en tweede loopbaanbeleid, dat in 2015 geen voortgang heeft geboekt wegens andere
prioritering, is in de tweede helft van 2016 ontwikkeld en wordt in 2017 ter besluitvorming en implementatie
aangeboden. Het tweede loopbaanbeleid geeft kaders voor ontwikkelwensen en loopbaanstappen aan de
brandweermedewerkers in een bezwarende functie. Invulling hiervan wordt meegenomen in de f&b-cyclus.
Het mobiliteitsbeleid in brede zin ondersteunt de medewerker om, met behulp van zijn leidinggevende, te
kunnen werken aan zijn duurzame inzetbaarheid. Gesprekken hierover vinden tevens plaats binnen de
f&b-cyclus.
Resultaten van het medewerkersonderzoek
Het in 2015 uitgevoerde medewerkersonderzoek heeft in tal van verbeterworkshops op de werkvloer in
2016 een aantal verbetervoorstellen opgeleverd. In 2016 en 2017 wordt gewerkt aan de uitvoering hiervan.
In 2018 wordt een nieuw onderzoek uitgevoerd.
PPMO, Fysieke test en Aanstellingskeuringen (AK)
Vanaf 2016 is gestart met keuren volgende de nieuwe keuringssystematiek. In 2017 wordt de
implementatie geëvalueerd.
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Resultaten van de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) en Schoon werken
In 2016 is de RI&E uitgevoerd, met aandacht voor schoon werken. De procedure Voorvallen is versterkt
geïmplementeerd. In 2017 wordt dit afgerond en wordt het cyclisch weggezet en ingebed.
Arbeidsvoorwaarden
Ondersteund door de Brandweerkamer heeft in 2016 overleg plaatsgevonden met de vakbonden over het
FLO-overgangsrecht. Voor zover noodzakelijk gaat dit door in 2017, anders wordt het nieuwe
overgangsrecht geïmplementeerd. Tevens wordt in 2017 aandacht besteed aan de verdere uitwerking en
invoering van personele regelingen, het Individueel Keuze Budget (IKB) en een nieuwe CAR-UWO.
Informatiemanagement (IM)
De VRHM wordt ondersteund door informatiesystemen. Dit zijn systemen ten behoeve van het
personeels-, financieel-, facilitair en vakbekwaamheidsmanagement en het contentbeheer en de
documentatie- en informatievoorziening, maar ook van het primaire proces (de digitale
bereikbaarheidskaart). Vanaf 2015 is een start gemaakt met de hernieuwde aanbesteding van deze
systemen. In 2016 worden het documentmanagement- en samenwerkingssysteem en het
vakbekwaamheidsmanagementsysteem opnieuw aanbesteed. In 2017 rest nog een deel van de invoering
van het documentmanagement- en samenwerkingssysteem. Daarnaast zal een start worden gemaakt met
het opnieuw aanbesteden van het personeelssysteem. Daarnaast worden de overige bestaande systemen
projectmatig verder uitgebouwd. De ICT-infrastructuur wordt verder vernieuwd en jaarlijks bijgesteld aan de
eisen van de tijd.
Communicatie
Interne communicatie speelt een belangrijke rol bij het behalen van de organisatiedoelstellingen.
Organisaties die hun interne communicatie goed op orde hebben, presteren beter. Medewerkers gaan met
meer plezier naar hun werk, ze zijn gemotiveerd, verzetten meer werk, blijven langer bij de organisatie, zijn
minder vaak ziek, zorgen voor meer tevreden klanten en zijn meer betrokken. Dat alles bij elkaar levert ook
nog eens een kostenbesparing op. Het is dus van belang te investeren in interne communicatie.
Sinds 2014 werken we aan de verbetering van onze interne communicatie. Dat resulteerde in december
2015 in een visie op interne communicatie die in het DT is vastgesteld. Deze visie is een belangrijke pijler
van het (eerste) communicatiebeleidsplan 2016-2018, dat in februari 2016 door het DT is vastgesteld. De
essentie van de visie is dat we de komende jaren een ontwikkelingsproces doorlopen op de volgende vier
thema’s:

1.
2.
3.
4.

De organisatie communicatiever maken;
De overlegstructuren verbeteren;
De interne communicatiemiddelen verbeteren en nieuwe middelen ontwikkelen;
Duidelijkheid geven over wie welke rol heeft in de interne communicatie: wat is de rol van het
DT, de leidinggevenden, de afdeling Personeel en het team Communicatie.

In de periode 2016-2018 implementeren we deze visie. In 2016 wordt eveneens een visie op externe
communicatie (inclusief een concreet verbeterplan) geformuleerd. Deze visie implementeren we in 2017 en
2018.
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 2017 verzorgen zij naast hun reguliere taken de
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regie op de totstandkoming van de resultaten van de in het Korpswerkplan opgenomen projecten, die
afgeleid zijn uit het Meerjarenbeleidsplan 2016 – 2018.
Planning, Control en Kwaliteit (PCK)
Doelstelling voor 2016 en 2017 is het opzetten en implementeren van een transparante integrale planning
& control cyclus:

Het leggen van een koppeling tussen beleidsplannen, jaarplannen en werkplannen die de
organisatie beter in staat stelt te sturen op het realiseren van de organisatiedoelstellingen;

Het verbeteren van transparantie van zowel verantwoordings- als stuurinformatie door het
creëren van inzicht in de prestaties en kwaliteit als output, gekoppeld aan de daarvoor benodigde
middelen als input;

Het verhogen van de informatiewaarde en leesbaarheid (format, proces, procedure) van de PCK
producten, intern en extern zo efficiënt mogelijk digitaal ondersteund.
Doorontwikkelen van prestatie-indicatoren
Sinds 2011 worden de operationele prestaties van Brandweer Hollands Midden op het gebied van
risicobeheersing en incidentbestrijding gerapporteerd aan de gemeenten binnen Hollands Midden.
Huidige knelpunten:

Over nog niet alle vooraf gewenste indicatoren wordt gerapporteerd;

Er wordt geen toelichting c.q. duiding gegeven aan de uitkomsten van de indicatoren in de
rapportages;

Het opstellen van de rapportages is tijdsintensief, gebeurt handmatig en is daardoor foutgevoelig.
Met de portefeuillehouder Brandweer in het Dagelijks Bestuur VRHM, dhr. K.J.G. Kats, is afgesproken om
de rapportages door te ontwikkelen, vooral ook gericht op analyse en toelichting, en de gemeenten hierbij
actief te betrekken. Op basis van een evaluatie (2015) zullen de prestatie-indicatoren worden bijgesteld en
zal de duiding worden verbeterd om hiermee aan de behoefte van de besturen te voldoen.
Vaststellen financieringssystematiek na 2018
Tot en met 2018 is het financiële kader voor de financiering van de brandweerzorg vastgesteld. Voor de
periode hierna dienen nieuwe afspraken gemaakt te worden op basis van een evaluatie van de huidige
systematiek (Cebeonnorm). In 2016 wordt de nieuwe financieringssystematiek voor de periode 2019 –
2023 ter besluitvorming voorgelegd aan het bestuur.
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 veiligheidsregio de plicht deze doelmatig te besteden: vrijgekomen middelen
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kunnen dan elders in de organisatie efficiënter ingezet kunnen worden. Het kwaliteitszorgsysteem zorgt
voor borging van deze werkwijze.
Op basis van de visie op kwaliteitszorg (2016) wordt een kwaliteitszorgsysteem ontwikkeld (2017) en
geïmplementeerd (2018).
Versterken projectmatig werken
De realisatie van de voornemens in het Korpsbeleidsplan zal in belangrijke mate projectmatig worden
aangepakt. Hiermee kan de organisatie gericht en efficiënt capaciteit toewijzen aan de te realiseren
plannen. De ontwikkeling en verbetering van eigen projectmanagement-capaciteit is daarvoor een
belangrijke voorwaarde. In 2016 wordt een project gestart ter versterking van het projectmatig werken.
Binnen de scope van dit project zal onder andere een keuze gemaakt worden voor een organisatie-brede
projectmethodiek, zal tevens een poule van opgeleide projectleiders gevormd worden en zullen sjablonen
en een digitale projectomgeving ontwikkeld worden. Daarnaast worden medewerkers die bijdragen leveren
in projecten geschoold op het gebied van projectmatig werken.
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. Op basis van onze gedefinieerde producten en diensten geven we
inzicht in onze kwaliteit, kostenopbouw en prestaties. Om toevallig presteren te voorkomen, zal dit worden
geborgd in het kwaliteitszorgsysteem.
Documentaire Informatievoorziening (DIV)

Vanaf 2016 wordt digitaal werken het speerpunt voor de documentaire informatievoorziening.
Binnen de hele organisatie wordt digitaal de norm. Het personeel van DIV wordt opgeleid voor zijn
nieuwe rol, evenals het overige personeel dat digitaal gaat werken conform de voorgestelde
werkwijze. De sectoren worden zelf verantwoordelijk voor de registratie, archivering en opslag en
informatie-uitwisseling. In deze periode dient een helder beeld te ontstaan ten aanzien van de benodigde
formatie voor DIV.
Door het verminderen van nieuwe fysieke documenten en de jaarlijkse vernietigingsronden zullen de
huidige archiefruimten in Leiden Noord, Alphen aan den Rijn, Gouda en Lisse kunnen verdwijnen.
Financiën
In afwachting van de verdere verduidelijking van het budgethouderschap zal de rapportagetool Qlikview
meer worden ingezet ter ondersteuning van de informatievoorziening.
De lijn zoals deze in 2014 reeds is ingezet op het gebied van gedigitaliseerd werken zal in 2017 verder
worden uitgebreid door o.a. het rechtstreeks aanleveren aan het CBS van de gewenste IV-3
kwartaalrapportages en door het versterken van de aansluiting tussen de besteladministratie en de
financiële administratie.
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Facilitair
Beheer & Onderhoud
In 2016 is een start gemaakt met nieuwe coördinerende functies binnen het team beheer & onderhoud die
dichter bij de decentraal uitgevoerde werkzaamheden staan. Hierdoor kunnen de beheer- en
onderhoudswerkzaamheden door vrijwilligers, 24-uurs medewerkers en facilitaire medewerkers beter
gefaciliteerd worden. Een eerste evaluatie van de werking daarvan gaat plaatsvinden in 2017.
De onderhoudswerkzaamheden van ademlucht gaan op minder plaatsen uitgevoerd worden. Tevens zal er
een combinatie worden gemaakt met soortgelijk onderhoud aan overige persoonlijke
beschermingsproducten. De vermindering van het aantal locaties met verbouwingen hiervoor heeft effect
op de logistieke bewegingen van ademlucht. In 2016 zal tijdens de verbouwing hier een extra piek liggen,
vanaf 2017 wordt een stabielere situatie verwacht op dit onderdeel.
Front Office (Servicedesk) en Back Office onderhoud
In 2017 zal verdere implementatie van nieuw ontwikkelde onderhoudsplannen in het facilitaire systeem
plaatsvinden. Het onderhoud door externe leveranciers wordt door de Servicedesk gecoördineerd en
gepland in het facilitaire systeem.
Door de inrichting van de back office is de capaciteit voor het begeleiden van investeringen en het op lange
termijn plannen van onderhoud toegenomen en verbeterd. De productspecialisten handelen vanuit de
beheersaspecten van het product en vullen hiermee het gat op dat er was tussen gebruikerswensen en
inkoopverplichtingen. Bij beheer wordt gekeken naar optimale inzet van middelen door rekening te houden
met verbruik, storingen en verwachte levensduur.
De back office zal samen met de afdeling inkoop een groot aantal projecten en investeringen uitvoeren in
2017.
Inkoop en contractbeheer
Waar het kan, trekken we landelijk samen op met andere Veiligheidsregio’s om efficiënter met
inkoopcapaciteit om te gaan of om goedkoper in te kunnen kopen.
Voor 2017 staan onder andere de volgende activiteiten op de planning:

Bluskleding;

Valbeveiliging;

C2000 (o.a. pagers);

Verbeteren arbeidsomstandigheden;

Hulpverleningsvoertuigen;

Harmonisatie bepakking;

Diverse renovaties en gebouwgebonden installaties.
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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 2017 en Meerjarenraming 2018-2020
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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 2017, de meerjarenramingen alsmede de indicatie van de
rijksbijdrage gaan uit van de inwoneraantallen per 1 januari 2015. 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
juni 2016 door het AB zal worden vastgesteld, zal inzicht worden gegeven in de structureel noodzakelijke
reservepositie.
Voor de beleidsplanperiode 2016-2019 is het nieuwe Regionaal Beleidsplan 2016-2019 vastgesteld.
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 2017 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
2016
na BW201601

Begroting

Meerjarenraming

2017

2018

2019

2020

Lasten
Brandweer
GMK
Veiligheidsbureau
Oranje Kolom
Totaal Lasten

53.090.297
1.433.754
533.578
629.172
55.686.801

52.365.381
1.453.512
535.216
691.569
55.045.678

51.131.377 50.251.522 49.842.450
1.463.360 1.463.360 1.463.360
538.660
538.660
538.660
637.273
639.424
639.424
53.770.670 52.892.966 52.483.894

49.717.450
1.463.360
538.660
639.424
52.358.894

Baten
Brandweer
GMK
Veiligheidsbureau
Oranje Kolom

52.061.584
1.433.754
533.578
481.797

51.607.868
1.344.030
535.216
626.569

50.617.012 49.928.565 49.617.450
1.353.878 1.353.878 1.353.878
538.660
538.660
538.660
637.273
639.424
639.424

49.617.450
1.353.878
538.660
639.424

Totaal Baten

54.510.713

54.113.683

53.146.823 52.460.527 52.149.412

52.149.412

Geraamd totaalsaldo van baten en lasten
Mutatie reserves

1.176.088
-1.176.088

931.995
-931.995

623.847
-623.847

432.439
-432.439

334.482
-334.482

209.482
-209.482

0

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
na BW201601

Begroting
2017

Meerjarenraming
2018

2019

2020

Brandweer
GMK
Veiligheidsbureau
Oranje Kolom

43.218.814
1.402.754
457.578
370.000

42.829.786
1.313.030
459.216
545.725

42.504.930 41.816.483 41.505.368
1.322.878 1.322.878 1.322.878
462.660
462.660
462.660
571.060
573.211
573.211

41.505.368
1.322.878
462.660
573.211

Totaal

45.449.146

45.147.757

44.861.528 44.175.232 43.864.117

43.864.117

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

Ontwikkeling van de rijksbijdrage (BDUR)

De mutaties in de rijksbijdrage (BDuR) zijn verwerkt in onderstaande tabel, die aansluit op het kader dat in
de circulaires - tot en met de decembercirculaire BDuR 2015 - is opgenomen. De herijking van de BDuR
voor 2016 ad € 461.000 is naar rato toegerekend aan resp. het mono- en multideel van het programma
Brandweer.
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De BDUR per programma. Verwachte meerjarenontwikkeling van het BDUR-budget 2016-2020

Programma

begroting beschikking
2016
2016

brief verdeling
indicatie - 461.000

na
verdeling begroting
- 461.000
2017

meerjarenramingen
2018
2019
2020

Brandw eer
brandw eer (mono)

2.445.711

2.415.592

2.415.592

-307.779

2.107.813

2.107.813

2.107.813

2.107.813

2.107.813

brandw eer (toename multi)

1.202.547

1.202.547

1.202.547

-153.221

1.049.326

1.049.326

1.049.326

1.049.326

1.049.326

BTW component 2011

641.352

641.352

641.352

641.352

641.352

641.352

641.352

641.352

BTW component 2014

2.518.591

2.518.591

2.518.591

2.518.591

2.518.591

2.518.591

2.518.591

2.518.591

herijking BDUR 2017
totaal progr. Brandw eer

6.808.201

6.778.082

-461.000
6.317.082

GMK
totaal programma GMK

31.000
31.000

31.000
31.000

31.000
31.000

31.000
31.000

31.000
31.000

31.000
31.000

31.000
31.000

31.000
31.000

Veiligheidsbureau
totaal programma VB

10.000
10.000

10.000
10.000

10.000
10.000

10.000
10.000

10.000
10.000

10.000
10.000

10.000
10.000

10.000
10.000

Oranje Kolom
totaal programma OK

66.213
66.213

66.213
66.213

66.213
66.213

66.213
66.213

66.213
66.213

66.213
66.213

66.213
66.213

66.213
66.213

6.915.414

6.885.295

6.424.295

6.424.295

6.424.295

6.424.295

6.424.295

6.424.295

totaal-generaal

1.6

-461.000

-461.000

6.317.082

6.317.082

6.317.082

6.317.082

6.317.082

Overzicht van geraamde incidentele baten en lasten

Item

Programma

Incidentele lasten en projectkosten
- Profession. crisiscommunicatie LCMS
- Nieuwe brandweerconcepten
- Kwaliteitsprojecten Brandweer
- Versnelde organisatieopbouw
- Samenwerken loont
- Incidentele lasten GMK
- Versterking Gemeentelijke kolom

Brandweer
Brandweer
Brandweer
Brandweer
Brandweer
GMK
OK

Dekking uit reserves
- Multiteam / LCMS
- Nieuwe brandweerconcepten
- Kwaliteitsprojecten Brandweer
- Versnelde organisatieopbouw
- Samenwerken loont
- Reserve GMK
- Versterking Gemeentelijke kolom

Brandweer
Brandweer
Brandweer
Brandweer
Brandweer
GMK
OK

Agendapunt B.1.1 DB VRHM 14 april 2016

Begroting
2016
na BW201601

Begroting

Meerjarenraming

2017

2018

2019

2020

50.000
125.000
250.000
225.013
107.500
109.482
65.000

51.006
125.000
106.326
132.033
100.000
109.482
-

125.000
97.957
100.000
109.482
-

125.000
100.000
109.482
-

100.000
109.482
-

-50.000
-125.000
-250.000
-225.013
-107.500
-109.482
-65.000

-51.006
-125.000
-106.326
-132.033
-100.000
-109.482
-

-125.000
-97.957
-100.000
-109.482
-

-125.000
-100.000
-109.482
-

-100.000
-109.482
-

P a g i n a | 94

Agendapunt B.1.1 DB VRHM 14 april 2016

P a g i n a | 95

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 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

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.
Taakstelling in het kader van de ‘route naar Cebeon’
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. In de ontwerpprogrammabegroting 2017 en de meerjarenraming is in de lasten en baten rekening gehouden met het
besluit en de financiële verwerking daarvan.
Uniforme taakstelling gemeenschappelijke regelingen 2017
In de afgelopen jaren is in het financieel kader voor de gemeenschappelijke regelingen een
bezuinigingstaakstelling opgenomen. De uniforme taakstelling voor alle gemeenschappelijke regelingen als
aandeel in de neergang van het gemeentefonds in 2017 bedraagt 0,00% t.o.v. 2016. In onderdeel 1.7.1
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 2017–2020. De afspraken hebben betrekking
op:
1.
De indexering van de gemeentelijke bijdrage (indexering begroting, nacalculatie van de
indexering en indexering in de meerjarenraming);
2.
Het bepalen van de bezuinigingstaakstellingen voor gemeenschappelijke regelingen;
3.
De gemeenschappelijke regelingen waarop de kaderstelling van toepassing is.
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Index begroting 2017 Gemeenschappelijke Regelingen
In de brief van het Financieel Overleg van gemeenten in Hollands Midden van 19 februari 2016 wordt de
indexering voor 2017 gebaseerd op de ontwikkeling van het indexcijfer BBP in de Septembercirculaire
Gemeentefonds 2015 (t-2).
Het indexcijfer van het BBP voor 2016 in de Septembercirculaire 2015 bedraagt 1,00%. Voor 2016 was in
de kaderstelling 2016 een indexering toegepast van ‘slechts’ 0,75%. Het positieve verschil van 0,25% komt
ten goede aan de indexering voor 2017.
Index 2016 (prijsmutatie BBP, nacalculatie)
Kaderstelling indexering 2016
Verschil

-/+

1,00%
0,75%
0,25%

Het indexcijfer BBP voor 2017 in de Septembercirculaire 2015 bedraagt 0,50%. Hierop wordt bovenstaand
nagecalculeerd verschil gecorrigeerd.
Index 2017, nominale ontwikkeling BBP (Septembercirculaire 2015)
Verschil index 2016 (nacalculatie)
Index begroting 2017 Gemeenschappelijke Regelingen in Hollands Midden
2.4

+

0,50%
0,25%
0,75%

Uitwerking van de route naar Cebeon (programma Brandweer)

De bijdragen van de gemeenten zijn doorgerekend voor de ontwerp-Programmaprogramma 2017 op basis
van de begrotingsuitgangspunten 2017. De hoofdlijnen zijn:
Gemeentelijke bijdragen aan het programma brandweer conform de programmabegroting 2016
met fixeren van de efficiencykortingen en bijdragen Cebeon-mingemeenten;
Toepassing van de index met 0,75%;
In Bijlage 1 wordt de procentuele afwijking van de startbijdragen ten opzichte van de Cebeonnorm per
gemeente gespecificeerd voor de jaren 2009 tot en met 2020.
2.5

De productenramingen en 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 2017 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 van 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.).
Met ingang van 2015 vervult het Veiligheidsbureau de kassiersfunctie voor het Veiligheidshuis.
Elk organisatieonderdeel stelt een jaarplan op dat bestuurlijk wordt vastgesteld.
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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

Voertuigen en bepakking

Begroting 2016

Begroting

na BW2016-01

2017

2018

4.690.000

2.310.000

500.000

1.800.000

800.000

880.000
400.000
200.000
372.500

752.000
1.400.000
160.000
220.000

750.000
920.000
40.000
260.000

1.430.000
400.000
750.000
130.000

350.000
400.000
n.b.
n.b.

6.542.500

4.842.000

2.470.000

4.510.000

1.550.000

Materieel
Huisvesting
Functioneel Beheer
Informatie Technologie
Totaal

Meerjarenraming
2019

2020

De investeringen voor voertuigen en bepakkingen in 2017 hebben vooral betrekking op de vervanging van
grotere repressieve voertuigen, haakarmvoertuigen en hulpverleningsvoertuigen inclusief bepakking. De
vervanging vindt plaats conform het materieelplan. De investeringen in materieel betreffen ademlucht,
verbindingsmiddelen en bluskleding. Vanaf 2017 betreft het vooral vervangingen van materialen die
afgeschreven zijn. In 2019 worden de portofoons vervangen.
De investeringen in huisvesting zijn redelijk constant. Het betreft vervanging van meubilair en renovaties.
Hiernaast is de verwachting dat er nog kosten zijn voor aanpassingen van werkplaatsen in 2017. In 2018
wordt een financieel aandeel in een nieuwbouwproject verwacht.
Naast dit project zijn er nog andere ideeën over nieuwbouw, maar deze zijn nog onzeker en niet
meegenomen in dit overzicht. Investeringen in nieuwbouw moeten conform de financiële verordening altijd
worden aangeboden aan het bestuur.
De geplande investeringen in software (functioneel beheer) en informatietechnologie in de komende jaren
zijn vooral gericht op vervanging (en vaak heraanbesteding) van de grote pakketten (de Big Six van de
afdeling IM, inclusief DBK) en de servers en bijbehorende netwerksoftware (IT). De eventuele
heraanbesteding van DBK staat voor 2019 gepland. De omvang hiervan is thans nog niet bekend.
Voorzichtigheidshalve is hiervoor een stelpost opgenomen van € 750.000.
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 juni 2016 zal een nieuwe Nota Reserves
2016-2019 aan het AB ter vaststelling worden aangeboden.
N.B. De beginsaldi voor 2016 zijn aangepast aan de saldi per ultimo 2015 (realisatie).
2.7.1

Algemene reserve

Algemene reserve

Realisatie
2015

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

2.7.2

Begroting
2016
na BW201601

1.302.697
1.302.697

Begroting

1.302.697
1.302.697

Meerjarenraming

2017
1.302.697
1.302.697

2018

2019

1.302.697
1.302.697

1.302.697
1.302.697

2020
1.302.697
1.302.697

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
2015

Kwaliteitsprojecten Brandweer
Saldo per 01-01
Stortingen
Onttrekkingen
Saldo per 31-12

Begroting
2016
na BW201601

Begroting

Meerjarenraming

2017

2018

2019

2020

606.326
-152.043
454.283

454.283
-250.000
204.283

204.283
-106.326
97.957

97.957
-97.957
0

0
0

0
0

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

63.498
100.000
-72.718
90.780

90.780
100.000
-100.000
90.780

90.780
100.000
-100.000
90.780

90.780
100.000
-100.000
90.780

90.780
100.000
-100.000
90.780

90.780
100.000
-100.000
90.780

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

542.455
542.455

542.455
542.455

542.455
542.455

542.455
542.455

542.455
542.455

542.455
542.455
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Bestemmingsreserves
- VERVOLG -

Realisatie
2015

Begroting
2016
na BW201601

Begroting

Meerjarenraming

2017

2018

2019

2020

Multiteam/LCMS
Saldo per 01-01
Stortingen
Onttrekkingen
Saldo per 31-12

166.006
-65.000
101.006

101.006
-50.000
51.006

51.006
-51.006
0

0
0

0
0

0
0

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

739.545
-31.789
707.756

707.756
-107.500
600.256

600.256
-100.000
500.256

500.256
-100.000
400.256

400.256
-100.000
300.256

300.256
-100.000
200.256

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

17.949
-17.949
0

0
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

715.000
715.000

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
1.600.000

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

649.593
-292.547
357.046

357.046
-225.013
132.033

132.033
-132.033
0

0
0

0
0

0
0

Nieuwe brandweerconcepten
Saldo per 01-01
Stortingen
Onttrekkingen
Saldo per 31-12

500.000
500.000

500.000
-125.000
375.000

375.000
-125.000
250.000

250.000
-125.000
125.000

125.000
-125.000
0

0
0

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

86.791
351.137
437.928

437.928
109.482
-109.482
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

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

400.000
400.000

400.000
400.000

400.000
400.000

400.000
400.000

400.000
400.000

400.000
400.000

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
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Bestemmingsreserves

Realisatie

Begroting
2016
na BW201601

Begroting

Meerjarenraming

- VERVOLG -

2015

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

2017

2018

2019

2020

241.071
-241.071
0

0
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

225.279
-82.867
142.412

142.412
-65.000
77.412

77.412
77.412

77.412
77.412

77.412
77.412

77.412
77.412

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
De reserve is bestemd voor frictiekosten in de formatie in het kader van reorganisaties en/of bezuinigingen.
De reserve wordt vooralsnog aangehouden in afwachting van het nieuwe Formatieplan voor de VRHM.
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 nog tot in 2017 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
multidisciplinaire taken van de VRHM. Voor 2016-2019 wordt de reserve aangewend ter uitvoering van het
nieuwe Regionaal Beleidsplan 2016-2019.
Sociaal plan
Ter dekking van de extra reiskostenvergoedingen als gevolg van de regionalisering, wordt deze reserve
jaarlijks voor € 125.000 aangewend. De reserve is in 2015 vrijgevallen en afgesloten.
Garantie 1e 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. Daarna kan de
reserve vrijvallen.
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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. Het is nog niet bekend wanneer de financiële consequenties 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 2016-2019. Naar verwachting kan deze reserve per
ultimo 2019 worden afgesloten.
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. Jaarlijks wordt beoordeeld of bijstorting vanuit het jaarresultaat gewenst is in verband met
de onzekerheid omtrent de afwikkeling van de LMO. Zie hiervoor het programma GMK in deze begroting.
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 omvang van de
achterblijvende kosten na de verhuizing van de meldkamer is nog onduidelijk, evenals de termijn waarop
deze kosten tot realisatie komen.
Tijdelijke capaciteit GMK
Ter dekking van de extra personele lasten in 2013 en 2014. In juni 2015 is bij de resultaatbestemming
2014 besloten het resterende saldo over te hevelen naar de reserve GMK, teneinde hieruit de tekorten op
het programma GMK voor de periode 2016-2019 te dekken. De reserve ‘Tijdelijke capaciteit GMK’ is
daarmee afgesloten.
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). De reserve is met ingang van 2016 vrijgevallen.
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). De reserve kan met ingang van 2017 vrijvallen.
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2.8.3

Stand en verloop van voorzieningen en van overheidswege ontvangen voorschotbedragen

Voorzieningen maken onderdeel uit van het vreemd vermogen en worden gevormd wegens:

Verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker, doch redelijkerwijs
geschat kan worden;

Op de balansdatum bestaande risico’s ter aanzien van bepaalde te verwachten verplichtingen of
verliezen waarvan de omvang redelijk is te schatten;

Kosten die in een begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn
oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de
voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren.
N.B. De beginsaldi voor 2016 zijn aangepast aan de saldi per ultimo 2015 (realisatie).

Voorzieningen, overige beklemde

Realisatie

middelen

2015

Begroting

Meerjarenraming

2017

2018

2019

2020

748.217
62.000
-62.000
748.217

748.217
62.000
-62.000
748.217

748.217
62.000
-62.000
748.217

748.217
62.000
-62.000
748.217

748.217
62.000
-62.000
748.217

104.417
-14.667
89.750

89.750
89.750

89.750
89.750

89.750
89.750

89.750
89.750

89.750
89.750

263.911
-233.902
30.009

30.009
-30.009
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Voorziening Groot onderhoud
Saldo per 01-01
Stortingen
Onttrekkingen
Saldo per 31-12

719.256
62.000
-33.039
748.217

Verbetering Kwaliteit Veiligheidsregio
Saldo per 01-01
Stortingen
Onttrekkingen
Saldo per 31-12
,
Voorziening Individueel Loopbaan Budget
Saldo per 01-01
Stortingen
Onttrekkingen
Saldo per 31-12

Begroting
2016
na BW201601

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 in samenspraak met de
voormalige eigenaren, de betrokken gemeenten. Met ingang van 2015 is jaarlijks € 62.000 opgenomen als
dotatie voor alle panden. De geraamde jaarlijkse onttrekkingen zijn hieraan gelijk.
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 2013 tot en met 2015. De voorziening valt per ultimo 2015 vrij (minus een
restant voor 2016 voor opleidingen die pas in 2016 kunnen starten).
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BIJLAGE 1. Route naar CEBEON, 2009-2020
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

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

Bodegraven-Reeuwijk

17,5

16,1

23,8

24,5

22,6

11,0

6,8

4,6

2,3

0,0

0,0

0,0

17,0

13,3

8,9

4,5

0,0

0,0

Gouda

12,0

11,4

9,0

7,8

0,0

6,6

2,2

1,0

0,7

0,3

0,0

0,0

0,0

Hillegom

36,9

33,5

25,8

Kaag en Braassem

25,5

22,5

17,4

21,8

18,4

13,3

10,0

6,7

3,4

0,0

0,0

0,0

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

0,0

Bergambacht

42,5

0,0

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

0,0

5,9
13,2

4,4
14,3

3,8

3,2

1,0

0,5

0,3

0,2

0,0

0,0

0,0

Leiderdorp

5,7
13,9

-14,5

-9,7

-6,5

-1,9

-1,2

-0,6

0,0

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

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

0,0

Alphen aan den Rijn vanaf 2014

Katwijk

Krimpenerwaard vanaf 2015
Leiden

Noordwijk

2017 2018 2019 2020

7,4

8,1

6,8

6,7

5,6

3,0

2,0

1,4

0,7

0,0

0,0

0,0

24,6
11,6

17,7
12,7

14,3

12,1

8,2

6,1

4,1

2,1

0,0

0,0

0,0

Oegstgeest

27,4
12,5

-12,9

-8,7

-5,9

-1,8

-1,2

-0,6

0,0

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

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

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

0,0

Zoeterwoude

0,4

-0,4

-3,5

-6,6

-4,4

-3,8

-1,7

-1,1

-0,6

0,0

0,0

0,0

24,1

19,7

16,7

14,2

9,9

7,4

4,9

2,5

0,0

0,0

0,0

Noordwijkerhout

Zuidplas

26,4

afwijking ten opzichte van de (geindexeerde) Cebeon-norm (%)

gemiddeld, alle gemeenten

2009 2010 2011

2012

16,6

10,4

15,3

12,3

2013 2014
9,1

5,5

2015

2016

4,0

2,7

2017 2018 2019 2020
1,4

0,0

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 2017 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,
2017
gemeente

inwoners
1-1-2015

begroting 2016 (pag. 98)

programma's
Brandweer

GMK

42.829.787

1.313.030

toepassing index 0,75%

VB

OK

totaal

459.216

560.356

45.162.389

3.444

4.203

17.495

6.502

6.502
2.356.599
-

9.848

structurele mutaties, zie
toelichting
2016 verhoogd met index voor
2017 en evt. mutatie
taakstelling 0%
niveau begroting 2017

42.504.930

1.322.878
-

462.660
-

571.061
-

1.322.878

462.660

571.061
44.861.529

verdeling over gemeenten
107.396

5.822.628

183.421

64.149

79.179

6.149.378

Bodegraven/Reeuwijk

33.208

1.624.255

56.716

19.836

24.483

1.725.290

Gouda

71.105

4.198.512

121.440

42.472

52.423

4.414.847

Hillegom

21.101

1.016.122

36.038

12.604

15.557

1.080.321

Kaag en Braassem

25.844

1.241.177

44.139

15.437

19.054

1.319.807

Katwijk

63.633

2.927.783

108.679

38.009

46.914

3.121.385

Krimpenerwaard

54.208

2.851.468

92.582

32.379

39.966

3.016.395

121.562

9.124.992

207.615

72.611

89.624

9.494.842

Leiderdorp

26.853

1.371.215

45.862

16.040

19.798

1.452.915

Lisse

22.539

1.097.728

38.494

13.463

16.617

1.166.303

Nieuwkoop

27.114

1.294.040

46.308

16.196

19.990

1.376.534

Noordwijk

25.604

1.426.210

43.729

15.294

18.877

1.504.109

Noordwijkerhout

16.063

815.757

27.434

9.595

11.843

864.628

Oegstgeest

22.997

1.091.635

39.277

13.736

16.955

1.161.603

Teylingen

35.646

1.679.590

60.880

21.292

26.281

1.788.043

Voorschoten

25.150

1.130.691

42.954

15.022

18.542

1.207.209

Waddinxveen

25.657

1.209.614

43.820

15.325

18.916

1.287.675

Zoeterwoude

8.114

651.605

13.858

4.847

5.982

676.291

Alphen aan den Rijn

Leiden

Zuidplas
Generaal-totaal

40.771

1.929.909

69.633

24.353

30.059

2.053.954

774.565

42.504.930

1.322.878

462.660

571.061

44.861.529
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BIJLAGE 3. TE FACTUREREN GEMEENTELIJKE BIJDRAGEN PER PROGRAMMA,
2018
gemeente

Inwoners
1-1-2015

niveau begroting 2017
structurele mutaties, zie
toelichting
toepassing index 0%

Brandweer

GMK

42.504.930

1.322.878

-

2017 verhoogd met index voor
2018
taakstelling 0%
niveau begroting 2018

41.816.483

VB

OK

totaal

462.660
-

571.061

44.861.529

-

-

2.151
-

2.151
-

1.322.878
-

462.660
-

573.212
-

2.358.750
-

462.660

573.212

44.175.233

1.322.878

verdeling over gemeenten
107.396

5.638.026

183.421

64.149

79.478

5.965.074

Bodegraven/Reeuwijk

33.208

1.548.999

56.716

19.836

24.575

1.650.126

Gouda

71.105

4.183.074

121.440

42.472

52.621

4.399.607

Hillegom

21.101

980.264

36.038

12.604

15.616

1.044.522

Kaag en Braassem

25.844

1.215.806

44.139

15.437

19.126

1.294.507

Katwijk

63.633

2.927.783

108.679

38.009

47.091

3.121.562

Krimpenerwaard

54.208

2.685.392

92.582

32.379

40.116

2.850.469

121.562

9.109.606

207.615

72.611

89.961

9.479.793

Leiderdorp

26.853

1.380.499

45.862

16.040

19.872

1.462.274

Lisse

22.539

1.048.140

38.494

13.463

16.680

1.116.777

Nieuwkoop

27.114

1.274.225

46.308

16.196

20.066

1.356.794

Noordwijk

25.604

1.415.868

43.729

15.294

18.948

1.493.838

Noordwijkerhout

16.063

798.159

27.434

9.595

11.887

847.075

Oegstgeest

22.997

1.098.917

39.277

13.736

17.019

1.168.949

Teylingen

35.646

1.622.630

60.880

21.292

26.380

1.731.182

Voorschoten

25.150

1.137.518

42.954

15.022

18.612

1.214.106

Waddinxveen

25.657

1.216.687

43.820

15.325

18.987

1.294.819

Zoeterwoude

8.114

655.485

13.858

4.847

6.005

680.194

Alphen aan den Rijn

Leiden

Zuidplas
Generaal-totaal

40.771

1.879.406

69.633

24.353

30.172

2.003.565

774.565

41.816.483

1.322.878

462.660

573.212

44.175.233
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BIJLAGE 4. TE FACTUREREN GEMEENTELIJKE BIJDRAGEN PER PROGRAMMA,
2019
gemeente

Inwoners
1-1-2015

niveau begroting 2018
overheveling convenanten

Brandweer

GMK

41.816.483

1.322.878

-

toepassing index 0%
2018 verhoogd met index voor
2019
taakstelling 0%
niveau begroting 2019

41.505.368

VB

OK

totaal

-

462.660
-

573.212
-

44.175.233
-

-

-

-

-

1.322.878
-

462.660
-

573.212
-

2.358.750
-

462.660

573.212

43.864.118

1.322.878

verdeling over gemeenten
107.396

5.379.976

183.421

64.149

79.478

5.707.024

Bodegraven/Reeuwijk

33.208

1.824.080

56.716

19.836

24.575

1.925.207

Gouda

71.105

3.834.796

121.440

42.472

52.621

4.051.329

Hillegom

21.101

995.416

36.038

12.604

15.616

1.059.674

Kaag en Braassem

25.844

1.435.515

44.139

15.437

19.126

1.514.216

Katwijk

63.633

2.875.240

108.679

38.009

47.091

3.069.019

Krimpenerwaard

54.208

2.773.849

92.582

32.379

40.116

2.938.926

121.562

8.453.386

207.615

72.611

89.961

8.823.573

Leiderdorp

26.853

1.383.912

45.862

16.040

19.872

1.465.687

Lisse

22.539

1.183.663

38.494

13.463

16.680

1.252.300

Nieuwkoop

27.114

1.304.823

46.308

16.196

20.066

1.387.392

Noordwijk

25.604

1.560.726

43.729

15.294

18.948

1.638.696

Noordwijkerhout

16.063

877.163

27.434

9.595

11.887

926.079

Oegstgeest

22.997

1.129.848

39.277

13.736

17.019

1.199.880

Teylingen

35.646

1.630.563

60.880

21.292

26.380

1.739.115

Voorschoten

25.150

1.111.375

42.954

15.022

18.612

1.187.963

Waddinxveen

25.657

1.210.396

43.820

15.325

18.987

1.288.528

Zoeterwoude

8.114

558.784

13.858

4.847

6.005

583.493

Alphen aan den Rijn

Leiden

Zuidplas
Generaal-totaal

40.771

1.981.858

69.633

24.353

30.172

2.106.017

774.565

41.505.368

1.322.878

462.660

573.212

43.864.118
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BIJLAGE 5. TE FACTUREREN GEMEENTELIJKE BIJDRAGEN PER PROGRAMMA,
2020
gemeente

Inwoners
1-1-2015

niveau begroting 2019
overheveling convenanten

Brandweer

GMK

41.505.368

1.322.878

-

toepassing index 0%
2019 verhoogd met index voor
2020
taakstelling 0%
niveau begroting 2020

41.505.368

VB

OK

totaal

-

462.660
-

573.212
-

43.864.118
-

-

-

-

-

1.322.878
-

462.660
-

573.212
-

2.358.750
-

462.660

573.212

43.864.118

1.322.878

verdeling over gemeenten
107.396

5.379.976

183.421

64.149

79.478

5.707.024

Bodegraven/Reeuwijk

33.208

1.824.080

56.716

19.836

24.575

1.925.207

Gouda

71.105

3.834.796

121.440

42.472

52.621

4.051.329

Hillegom

21.101

995.416

36.038

12.604

15.616

1.059.674

Kaag en Braassem

25.844

1.435.515

44.139

15.437

19.126

1.514.216

Katwijk

63.633

2.875.240

108.679

38.009

47.091

3.069.019

Krimpenerwaard

54.208

2.773.849

92.582

32.379

40.116

2.938.926

121.562

8.453.386

207.615

72.611

89.961

8.823.573

Leiderdorp

26.853

1.383.912

45.862

16.040

19.872

1.465.687

Lisse

22.539

1.183.663

38.494

13.463

16.680

1.252.300

Nieuwkoop

27.114

1.304.823

46.308

16.196

20.066

1.387.392

Noordwijk

25.604

1.560.726

43.729

15.294

18.948

1.638.696

Noordwijkerhout

16.063

877.163

27.434

9.595

11.887

926.079

Oegstgeest

22.997

1.129.848

39.277

13.736

17.019

1.199.880

Teylingen

35.646

1.630.563

60.880

21.292

26.380

1.739.115

Voorschoten

25.150

1.111.375

42.954

15.022

18.612

1.187.963

Waddinxveen

25.657

1.210.396

43.820

15.325

18.987

1.288.528

Zoeterwoude

8.114

558.784

13.858

4.847

6.005

583.493

Alphen aan den Rijn

Leiden

Zuidplas
Generaal-totaal

40.771

1.981.858

69.633

24.353

30.172

2.106.017

774.565

41.505.368

1.322.878

462.660

573.212

43.864.118
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BIJLAGE 6. TE FACTUREREN GEMEENTELIJKE BIJDRAGEN 2017-2020
inwoners

begroting

1-1-2015

2017

2018

2019

2020

107.396

6.149.378

5.965.074

5.707.024

5.707.024

Bodegraven/Reeuwijk

33.208

1.725.290

1.650.126

1.925.207

1.925.207

Gouda

71.105

4.414.847

4.399.607

4.051.329

4.051.329

Hillegom

21.101

1.080.321

1.044.522

1.059.674

1.059.674

Kaag en Braassem

25.844

1.319.807

1.294.507

1.514.216

1.514.216

Katwijk

63.633

3.121.385

3.121.562

3.069.019

3.069.019

Krimpenerwaard

54.208

3.016.395

2.850.469

2.938.926

2.938.926

verdeling over gemeenten

Alphen aan den Rijn

Leiden

meerjarenraming

121.562

9.494.842

9.479.793

8.823.573

8.823.573

Leiderdorp

26.853

1.452.915

1.462.274

1.465.687

1.465.687

Lisse

22.539

1.166.303

1.116.777

1.252.300

1.252.300

Nieuwkoop

27.114

1.376.534

1.356.794

1.387.392

1.387.392

Noordwijk

25.604

1.504.109

1.493.838

1.638.696

1.638.696

Noordwijkerhout

16.063

864.628

847.075

926.079

926.079

Oegstgeest

22.997

1.161.603

1.168.949

1.199.880

1.199.880

Teylingen

35.646

1.788.043

1.731.182

1.739.115

1.739.115

Voorschoten

25.150

1.207.209

1.214.106

1.187.963

1.187.963

Waddinxveen

25.657

1.287.675

1.294.819

1.288.528

1.288.528

Zoeterwoude
Zuidplas
Generaal-totaal

8.114

676.291

680.194

583.493

583.493

40.771

2.053.954

2.003.565

2.106.017

2.106.017

774.565

44.861.529

44.175.233 43.864.118

43.864.118
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Bijlage 7. Overzicht routekaart Cebeon en de facturatie voor het programma Brandweer
De regionalisering van de brandweer in Hollands Midden was per 1 januari 2011 een feit. Het Algemeen
Bestuur van de VRHM besloot dat de bijdragen van de deelnemende gemeenten in de daarop volgende
jaren zouden verlopen volgens de zogenoemde routekaart Cebeon. Omdat de routekaart naar Cebeon op
onderdelen ingewikkeld is, wordt in het tekstkader eerst een korte algemene uiteenzetting gegeven.
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” -> Cebeon-norm1.
Cebeon staat voor Centrum Beleidsadviserend Onderzoek. Het bureau houdt zich bezig met beleidsgericht onderzoek in
opdracht van overheidsorganisaties en non-profitorganisaties. Een van de opdrachten is het periodiek onderhoud van het
gemeentefonds voor het rijk bij te houden> Cebeon adviseert de ministeries over de ontwikkeling van de feitelijke
nettolasten van gemeenten en de verdeling van de middelen in het gemeentefonds. Bij de start van de regionalisering
brandweer in Hollands Midden is 2009 als referentiejaar gekozen. We zaten op dat moment 16,6% boven Cebeon-niveau,
voor een bedrag van € 6,2 miljoen.
Het Cebeon-traject beslaat drie fasen, conform de bestuurlijk vastgestelde routekaart Cebeon:

fase

taakstellingsopdracht

efficiency-uitkomst

1. periode 2010 - 2012

5% door efficiënte inrichtings-keuzen

3 jaar x (afgerond) € 700.000 per jaar

2. periode 2013 - 2015

5% door interne structurele efficiencywinst

3 jaar x (afgerond) € 715.000 per jaar

3. periode 2016 - 2018

ambitie de kosten op Cebeon-niveau te brengen

3 jaar x (afgerond) € 624.000 per jaar

Deze effectiviteitswinst moet behaald worden door introductie van nieuwe brandweerzorgconcepten, waarvoor in 2014
voorstellen worden gedaan aan het bestuur. In 2015 zullen de interne structurele efficiencymaatregelen afgerond moeten
worden, terwijl, op basis van bestuurlijke besluitvorming, gestart zal worden met de invoering van de nieuwe
brandweerzorgconcepten. De verdeling van de efficiency over de gemeenten geschiedt naar rato van de relatieve
budgettaire afstand tussen hun fictieve budget en hun feitelijke budget.

Ontwikkeling van de geïndexeerde Cebeonnorm.
De gemeentelijke bijdragen worden dus jaarlijks afgezet tegen de zogenoemde Cebeonnorm. Dit is het
bedrag dat voor een gemeente is begrepen in het gemeentefonds voor het taakgebied brandweerzorg.
Bij de regionalisering is 2009 als referentiejaar gekozen. In dat referentiejaar waren dat de door Cebeon
onderzochte jaren 2000-2005 meegenomen. Er wordt voor 2017 en 2018 niet geanticipeerd op de Cebeonnorm 2019 e.v. De bijdrage en de Cebeonnorm worden wel jaarlijks geïndexeerd. Op basis van de
afspraken met andere gemeenschappelijke regelingen in Hollands Midden wordt een uniforme methode
van indexering toegepast. De index bedraagt voor 2017 0,75%. Een nacalculatie 2016 is in dit
indexpercentage verdisconteerd. Voor 2017 wordt vanwege loon- en prijsstijging (structureel) aan de norm
toegevoegd € 331.000 (afgerond). De jaren 2018 tot en met 2020 is de index vooralsnog op 0% gesteld.
Op basis van deze uitgangspunten bedraagt de Cebeonnorm in 2017 dan (afgerond) € 44,4 miljoen.
Omdat de indexering voor de jaren 2018 vooralsnog op 0% staat, is dit tevens de uitkomst van de norm
voor dit jaar.
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De opbouw van de vergelijkende gemeentelijke bedragen
In de begroting 2016 was de totale Cebeon-bijdrage geraamd op:
Indexering van de uitgaven, eveneens met 0,75%:
Efficiencykorting derde tranche volgens afspraak:
Bijdrage van de Cebeon-mingemeenten volgens afspraak:
Niveau 2017:

€ 45.333.649
+€
340.002
-/- €
624.319
+€
33.253
€ 45.082.584

Ten opzichte van de Cebeonnorm is er derhalve nog een deel van de weg te gaan voor een bedrag van
(afgerond) € 0,6 miljoen oftewel 1,35% afwijking. De Cebeon-route is vervolgens op basis van de
bevestigde uitgangspunten doorgerekend voor het jaar 2018. Conform afspraak wordt in 2018 het
Cebeonniveau bereikt. De routekaart Cebeon is op hoofdlijnen en de individuele routes van gemeenten
naar en tot Cebeon en in beeld gebracht (zie bijlagen).
Over de toepassing van de Cebeon-route vanaf 2019 e.v. vindt nadere besluitvorming plaats op basis van
het AB-bestuursvoorstel van november 2015. In de programmabegroting en de bijlagen is op dit voorstel
aangesloten.
De Cebeon-bijdrage is de basis voor de factuur die de gemeente van de VRHM ontvangt voor het
programma brandweer. Evenals vorige jaren wordt daarop een correctie toegepast voor de rode
meldkamer, de overheveling van de kosten van alarmering van de Oranje Kolom en op grond van de
individuele afspraken met gemeenten over extra dekking van huisvestingskosten.
Naar aanleiding van de gewijzigde financieringsstroom GHOR, dit als uitwerking van de wijziging van de
gemeenschappelijke regelingen en de begrotingswijzigingen op dit punt, wordt tenslotte een correctie van
de rijksbijdrage aangebracht van in totaal € 1.407.257. De rijksbijdrage komt nu grotendeels ten gunste van
het programma brandweer, de factuurbijdrage is dit bedrag verminderd. De gemeenten ontvangen
rechtstreeks van de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg een factuur voor de bijdrage van de
GHOR.
De volgende tabel geeft een overzicht van de route naar Cebeon:
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Overzicht routekaart Cebeon en facturatie programma brandweer
vergelijkende Cebeon-normen
2015: norm 2014 w as
€ 43.272.015
index 1,41% over norm €

norm 2015

€

610.135

43.882.151

vergelijkende uitgaven/bijdragen
basis 2015 (uitgaven 2014)
€ 45.563.595

Van Cebeon naar factuur brandw eer
Cebeon-bijdrage

45.655.347

index 1,41% Cebeon-uitgaven €

642.447

GMK-rood

-1.233.775

tw eede tranche efficiency

€

-714.537

extra bijdrage mingemeenten

€

163.843

vergelijkende uitgaven 2015

€ 45.655.347

omleggen BDUR

overschrijding absoluut

€ -1.773.195

factuurbijdrage brandw eer 43.218.815

4,04%

zie aansluiting bijlage PB2015 na wijziging

overschrijding relatief
€

43.882.151

index 0,59% over norm €

258.905

Cebeon-route en programma Meer-Anders-Minder

2016: norm 2015 w as

norm 2016

€

44.141.057

basis 2016 (uitgaven 2015)

€ 45.655.347

€

44.141.055

index 0,75% over norm €

331.058

norm 2017

€

44.472.114

index 0% over norm

norm 2018

€

44.472.114

€

0

€

44.472.114

Cebeon-route vanaf 2019

norm 2019

44.161.000

€

0

€

44.161.000

45.333.646

GMK-rood

-1.233.775

€

-624.319

extra bijdrage mingemeenten

€

33.253

vergelijkende uitgaven 2016

€ 45.333.646

omleggen BDUR

overschrijding absoluut

€ -1.192.589

factuurbijdrage brandw eer 42.829.784

basis 2017 (uitgaven 2016)

2,70%
€ 45.333.649

alarmering Oranje Kolom
huisvestingsafspraken

-14.600
151.770
-1.407.257

zie aansluiting bijlage PB2016
Cebeon-bijdrage

45.082.584

GMK-rood

-1.233.775

index 0,75% Cebeon-uitgaven €

340.002

derde tranche efficiency

€

-624.319

extra bijdrage mingemeenten

€

33.253

vergelijkende uitgaven 2017

€ 45.082.584

omleggen BDUR

overschrijding absoluut

€

factuurbijdrage brandw eer 42.504.930

-610.470
1,37%

alarmering Oranje Kolom
huisvestingsafspraken

-14.600
77.978
-1.407.257

zie aansluiting bijlage PB2017

basis 2018 (uitgaven 2017)

€ 45.082.584

Cebeon-bijdrage

44.472.114

index 0% uitgaven

€

0

GMK-rood

-1.233.775

derde tranche efficiency

€

-624.319

extra bijdrage mingemeenten

€

13.853

vergelijkende uitgaven 2018

€ 44.472.114
0

overschrijding relatief
€

Cebeon-bijdrage

derde tranche efficiency

overschrijding absoluut

2019: Cebeon-norm 2019
e.v.
index 0% over norm

-1.407.257

269.367

overschrijding relatief
2018: norm 2017

-14.600
219.100

index 0,59% Cebeon-uitgaven €

overschrijding relatief
2017: norm 2016 w as

alarmering Oranje Kolom
huisvestingsafspraken

0,00%

alarmering Oranje Kolom
huisvestingsafspraken
omleggen BDUR

-14.600
0
-1.407.257

factuurbijdrage brandw eer 41.816.482
zie aansluiting bijlage PB2017

basis 2019 (uitgaven 2018)

€ 44.472.114

Cebeon-bijdrage

44.161.000

index 0% over uitgaven

€

0

aanpassing Cebeon 2019 e.v. €

-311.114

GMK-rood
alarmering Oranje Kolom

-1.233.775
-14.600

vergelijkende uitgaven 2019

€ 44.161.000

overschrijding absoluut

0

overschrijding relatief

0,00%

huisvestingsafspraken
omleggen BDUR

0
-1.407.257

factuurbijdrage brandw eer 41.505.368
zie aansluiting bijlage PB2017

€

44.161.000

index 0% over norm

€

0

norm 2020

€

44.161.000

2020: norm 2019

basis 2020 (uitgaven 2019)

€ 44.161.000

index 0% over uitgaven

€

vergelijkende uitgaven 2020

€ 44.161.000

overschrijding absoluut
overschrijding relatief

0
0
0,00%

Cebeon-bijdrage
GMK-rood
alarmering Oranje Kolom
huisvestingsafspraken
omleggen BDUR

44.161.000
-1.233.775
-14.600
0
-1.407.257

factuurbijdrage brandw eer 41.505.368
zie aansluiting bijlage PB2017
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BIJLAGE 8. HISTORIE BESLUITVORMINGSMOMENTEN
Onderwerp

Datum

Toelichting AB-besluit(en)

Gemeenschappelijke regeling
Veiligheidsregio Hollands Midden

8 oktober 2010

Betreft wijziging gemeenschappelijke regeling
naar aanleiding van de inwerkingtreding van de
Wet veiligheidsregio’s
Betreft instemming wijziging van de
gemeenschappelijke regeling naar aanleiding
van financieringsstroom GHOR resp. besluit tot
formalisering daarvan

13 februari 2014 en
26 juni 2014

Financieel instrumentarium

14 november 2013

Besluit aanwijzing accountant

8 november 2012

Controleprotocol 2015 VRHM

25 juni 2015

Laatst vastgestelde jaarlijkse Controle-protocol
als basis voor de controle door de accountant

Nota Reserves 2012-2015

28 juni 2012 en
28 maart 2013

Vaststelling van de (gewijzigde) Nota reserves.

Beleidsplan VRHM 2016-2019

26 november 2015

Voorstel tot vaststelling voor de nieuwe
planperiode (planperiode 2012-2015 was
vastgesteld op 10 november 2011)

Regionaal Risicoprofiel VRHM

26 november 2015

Vaststelling voor de planperiode 2016-2019
(planperiode 2012-2015 was vastgesteld op 10
november 2011)

Regionaal Crisisplan VRHM

25 juni 2015

Begrotingsuitgangspunten VRHM

19 februari 2015 en
18 februari 2016

Programmabegroting 2016

25 juni 2015

Vaststelling voor de planperiode 2012-2015
(planperiode 2012-2015 was vastgesteld op 8
november 2012)
Vaststelling uitgangspunten voor de
respectievelijke programmabegrotingen 2016 en
2017
Vaststelling van de begroting 2016

Jaarrekening 2014 incl. resultaatbestemming

25 juni 2015

Vaststelling van de jaarrekening 2014

Financiering van het programma
Brandweer:
Cebeon-route en programma MeerAnders-Minder

13 november 2014,
26 november 2015

Invulling van de Cebeonroute door Meer-AndersMinder,
Bestuurlijke uitgangspunten voor het
kostenniveau Brandweer Hollands Midden en
financieringssystematiek van de gemeentelijke
bijdragen vanaf 2019 alsmede het
Korpsbeleidsplan 2016-2018 Brandweer
Hollands Midden
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Nadat op 10 februari 2011 een samen-hangend
instrumentarium bestaande uit de Financiële
verordening, de Controle-verordening en het
Treasurystatuut voor de nieuwe VRHM was
vastgesteld, werd de Financiële verordening
gewijzigd om de waarderingsgrondslagen in
overeenstemming te brengen met het BBV
Op grond van de Financiële verordening is voor
vier jaar (2012-2015) de accountant aangewezen
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Financiering van het programma
GMK:
Wijziging ‘blauwe’ en ‘witte’
meldkamer, Nulmeting en LMO en
transitie
Financiering van het programma
Veiligheidsbureau:
Regionalisering Veiligheidshuis

26 juni 2014 en
2 april 2015

Financiering van het programma
Oranje Kolom:
AG5 als registratiesysteem,
Bevolkingszorg op Orde,
Professionalisering van de crisiscommunicatie en structurele
verhoging budget programma

13 november 2014
en 2 april 2015

27 maart 2014
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In de begrotingswijziging 2014 zijn de lasten en
baten van de ‘blauwe’ en de ‘witte’ meldkamer
verlaagd.
De ontwikkelingen zijn verder jaarlijks in
begroting en jaarrekening vermeld.
Besluit tot regionalisering van het Veiligheidshuis
Hollands Midden, effecten zijn eerst in
begrotingswijzigingen 2014 en 2015 verwerkt in
relatie tot gewijzigde financieringsstroom
GHOR/wijziging BDUR op programma
brandweer.
De besluiten leiden tot een structurele verhoging
van de gemeentelijke bijdrage ingaande 2016,
verwerkt in de begrotingsuitgangspunten 2016 en
de programmabegroting 2016.

P a g i n a | 116

Agendapunt B.1.1 DB VRHM 14 april 2016

P a g i n a | 117

Vaststellingsbesluit
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Vaststellingsbesluit ontwerp-programmabegroting 2017

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 14 april 2016, agendapunt B.3;
overwegende dat het DB van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden de
ontwerp-programmabegroting 2017 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 :
Vast te stellen de lasten en baten voor het jaar 2017 voor de programma’s voor
resultaatbestemming:

I.

Programma

Brandweer lasten
Brandweer baten
GMK lasten
GMK baten

Begroting
2017
51.131.377
50.617.012
1.463.360
1.353.878

Veiligheidsbureau lasten
Veiligheidsbureau baten

538.660
538.660

Oranje Kolom lasten
Oranje Kolom baten

637.273
637.273

II.

Vast te stellen de volgende mutaties voor 2017 in bestemmingsreserves:

Bestemmingsreserve
Stortingen in reserves
- Maatwerkregeling FLO
Onttrekkingen aan reserves
- Maatwerkregeling FLO
- Multiteam / LCMS
- Nieuwe brandweerconcepten
- Kwaliteitsprojecten Brandweer
- Versnelde organisatieopbouw
- Samenwerken loont
- Reserve GMK
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Begroting
2017
100.000

-100.000
-51.006
-125.000
-106.326
-132.033
-100.000
-109.482
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III.

Vast te stellen de in de ontwerp-programmabegroting 2017 opgenomen paragrafen;

IV.

Kennis te nemen van de meerjarenramingen 2018-2020;

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 30 juni 2016.
de secretaris,

H.E.N.A. Meijer

de voorzitter,

drs. H.J.J. Lenferink

Ingezonden op 1 juli 2016 aan het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland.
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B.3 Bijlage 2

Zienswijzen gemeenten op concept-Programmabegroting 2017
Reactie op begroting
Ingestemd
Geen opmerkingen.
Ingestemd.
Blijven aandringen op een nieuwe uitgavennorm voor de komende
financieringsperiode met het oog op verlaging van de kosten.
Ingestemd
Geen opmerkingen.
Ingestemd
Geen opmerkingen.
Ingestemd
Geen opmerkingen.
Ingestemd
Geen opmerkingen.
Ingestemd
Geen opmerkingen.
Ingestemd
Graag agendering van de volgende onderwerpen:
1. Brandblusvoorziening : wil graag bijdragen aan het zoeken naar
oplossingen in het kader van het op te stellen projectplan, en stelt daarbij
een landelijke aanpak voor;

Voorstel verwerking
N.v.t.

9 Lisse
(26-05-2016)
10 Nieuwkoop
(09-06-2016)
11 Noordwijk
(27-05-2016)

Ingestemd
Geen opmerkingen.
Ingestemd
Geen opmerkingen.
Ingestemd
Uiterlijk 2018 moet er een SMART geformuleerde Service Level Agreement
zijn, op basis waarvan op lokaal niveau inzicht wordt geboden in
uitgevoerde taken en daarmee samenhangende kosten.

N.v.t.

12 Noordwijkerhout
(08-06-2016)
13 Oegstgeest
(26-05-2016)

Ingestemd
Geen opmerkingen.
Ingestemd
Geen opmerkingen.

Gemeente
1 Alphen aan den Rijn
(07-06-2016)
2 Bodegraven-Reeuwijk
(30-05-2016)
3 Gouda
(01-06-2016)
4 Hillegom
(01-06-2016)
5 Katwijk
(07-06-2016)
6 Krimpenerwaard
(02-06-2016)
7 Leiden
(03-06-2016)
8 Leiderdorp
(30-05-2016)

N.v.t.

N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.

Het realiseren van een toekomstbestendige en (kosten)efficiënte
bluswatervoorziening is een van de speerpunten in het nieuwe
Korpsbeleidsplan van Brandweer Hollands Midden. In overleg met
het AGT wordt momenteel een pilot voorbereid.
2. Begrotingsruimte : Dekking van structureel negatief gevolg van de
De bezuiniging op de Rijksbijdrage BDUR wordt gecompenseerd
herijking d.m.v. surplus op besparingen door MAM.
door een hogere MAM-besparing.
3. Vrijwilligers : Graag aandacht voor het geven van voldoende gewicht aan Bij maatregelen wordt altijd gekeken naar de effecten, ook de
het aspect van de motivatie van vrijwilligers bij het inzetten van bepaalde
motivatie van vrijwilligers wordt hierbij betrokken.
instrumenten en vooral de uitwerking ervan in de praktijk.

N.v.t.

In de komende beleidsplanperiode komt meer duidelijkheid over
producten en diensten, alsmede kostentransparantie. De
brandweer rapporteert reeds per kwartaal over de prestaties
(OPI’s: Operationele Prestaties Indicatoren). Dit jaar worden de
OPI’s geëvalueerd.
N.v.t.
N.v.t.
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Opmerking

14 Waddinxveen
(13-06-2016)
15 Zoeterwoude
(31-05-2016); e-mail
16 Zuidplas
(02-06-2016)

Ingestemd
Geen opmerkingen.
Ingestemd
Geen opmerkingen.
Ingestemd
Geen opmerkingen.

N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
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B.4
.

1. Samenvatting voorstel
De huidige kazerne van Bodegraven ligt (zeer) ongunstig ten opzichte van het verzorgingsgebied en
staat derhalve niet op een geschikte plek met betrekking tot het dekkingsplan. Voorgesteld wordt om
een nieuwe brandweerkazerne in Bodegraven te bouwen op een geschiktere locatie.
De brandweerkazerne Nieuwerbrug voldoet niet meer aan de huisvestings- en ARBO-eisen.
Voorgesteld wordt om de brandweerkazerne Nieuwerbrug te verbouwen c.q. uit te breiden.
Vanwege de slechte financiële positie van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk voert zij momenteel
een zeer terughoudend investeringsbeleid. Dit betekent dat Brandweer Hollands Midden de
ontwikkeling van een nieuwe kazerne in Bodegraven en verbouwing van de kazerne in Nieuwerbrug
in eigen beheer uit moet voeren. Consequentie is dat in Bodegraven en Nieuwerbrug daarmee
afgeweken wordt van het bestaande (bestuurlijk) beleid om kazernes in principe te huren.
In dit kader hoort ook een algemene herbezinning op het beheer en eigendom van
brandweerkazernes. Anders gezegd: hoort het beheer en eigendom van brandweerkazernes nog wel
bij gemeenten te liggen of bij de veiligheidsregio?

2. Algemeen
Onderwerp:

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

Realisatie nieuwbouw
kazerne Bodegraven en
verbouw kazerne
Nieuwerbrug
Algemeen Bestuur

Opgesteld door:

E.H. Breider
Concerncontroller

Datum

30 juni 2016

B.4
G. Goedhart (DB)
H. Meijer (VD)
-

Bijlage(n):
Status:

besluitvormend

Datum:

-

3. Besluit
Het Algemeen Bestuur besluit in te stemmen met:
1. het verwerven van grond in eigendom en het door Brandweer Hollands Midden zelf realiseren
van een nieuwe brandweerkazerne Bodegraven op een geschiktere locatie.
2. het verwerven van grond en bestaande brandweerkazerne Nieuwerbrug in eigendom en door
Brandweer Hollands Midden zelf realiseren van een verbouwing/uitbreiding van deze
brandweerkazerne.
3. met een terugkoopverplichting voor de brandweerkazernes in Bodegraven (nieuw) en
Nieuwerbrug (verbouwd/uitgebreid) na 10 jaar door gemeente Bodegraven-Reeuwijk, in
afwachting van het onderzoek en eventuele herijking van het bestaand beleid om
brandweerkazernes te huren in plaats van te kopen.
4. het ter beschikking stellen van een extra krediet van € 1,2 mln. voor een nieuwe
brandweerkazerne Bodegraven en € 537.000 voor verbouwing/uitbreiding brandweerkazerne
Nieuwerbrug.

5. de Regionaal Commandantopdracht te geven om de voor- en nadelen van koop en huur, vanuit
brandweer- en gemeentelijk perspectief, te onderzoeken.

4. Toelichting
Bodegraven
De huidige kazerne van Bodegraven ligt ongunstig ten opzichte van het verzorgingsgebied. Tijdens
de voorbereidingen voor de (ver)nieuwde Kazerne Volgorde Tabel (per 14 januari 2013) is naar voren
gekomen dat de gevolgen voor de kazerne Bodegraven groot zouden zijn. Zij zouden, op basis van
realistische opkomsttijden, een substantieel deel van hun verzorgingsgebied moeten overdragen aan
buurkazernes. De kazerne Bodegraven werd in de oorspronkelijke versie van de KVT ‘buiten werktijd’
nagenoeg overbodig. Dit raakt echter niet alleen de vitaliteit van de kazerne Bodegraven, maar ook,
om andere redenen, van de buurkazernes. Het verzorgingsgebied van deze kazernes, en daarmee
het aantal uitrukken, zou zo groot worden, dat het redelijkerwijs niet te verwachten is dat zij dit
zouden kunnen waarborgen. Daar komt nog bij dat een kazerne in Bodegraven, gezien het gebied,
een belangrijke rol zal moeten blijven spelen bij opschaling en restdekking. Daarom is voor de
kazerne Bodegraven geanalyseerd welke (beïnvloedbare) factoren tot deze forse verkleining van het
verzorgingsgebied hebben geleid. Veruit de grootste oorzaak is de decentrale ligging van de kazerne
op een industrieterrein gebleken waardoor de uitruktijd erg lang is.
Deze constatering is voor de burgemeester van Bodegraven-Reeuwijk reden geweest om een
onderzoek te starten naar een nieuwe, betere locatie voor de kazerne Bodegraven, dan wel met
name voor de uren ‘buiten werktijd’ een (tijdelijke) alternatieve locatie voor de brandweer te
realiseren. De gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft inmiddels een besluit genomen over de locatie
van de nieuwe brandweerkazerne, achter het Shell station aan de Groene Zoom.
Vanwege de financiële positie van de gemeente voert zij momenteel een zeer terughoudend
investeringsbeleid, investeren in een nieuwe brandweerkazerne zou haaks staan op dat beleid. Dit
betekent dat Brandweer Hollands Midden de ontwikkeling van de nieuwe kazerne bij nieuwbouw in
eigen beheer uit moet voeren. De gemeente is uiteraard wel bereid mee te werken. Consequentie is
dat daarmee in Bodegraven afgeweken wordt van het bestaande (bestuurlijk) beleid om kazernes in
principe te huren.
Daarnaast beargumenteerd gemeente Bodegraven-Reeuwijk dat bij de oprichting van de
Veiligheidsregio het een voor de hand liggende keus was de bestaande en nieuwe accommodaties
niet bij de Veiligheidsregio onder te brengen, maar bij de deelnemende gemeenten te houden.
Gemeente stelt echter vast dat in de afgelopen jaren de regionalisering van de veiligheidstaken is
verstevigd, maar ook veranderd. Meer en meer komt het accent en de verantwoordelijkheid voor
personeel, materieel èn accommodaties bij de Veiligheidsregio te liggen. Wat het college van
gemeente Bodegraven-Reeuwijk betreft een goede en logische ontwikkeling. Daar hoort wat de
gemeente betreft ook een herbezinning op het beheer en eigendom van de accommodaties bij.
Anders gezegd: gemeente is van mening dat het beheer en eigendom van de accommodaties van de
veiligheidsregio niet (meer) bij de gemeenten maar bij de regio hoort te liggen.
Het plan is het realiseren van een nieuwe kazerne met 2 stallingsplekken, volgens het huidig
vigerende Programma van Eisen A-locatie. De investeringskosten zijn geraamd op € 946.000. Voor
de aansluiting op de Goudseweg wordt een post van € 73.000 geraamd. Naast de kosten voor koop
grond (€ 158/M², totaal € 149.000) wordt voor de bestemmingsplanprocedure en leges
bouwvergunning een bedrag van € 32.000 geraamd.
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De huidige huurlasten bedragen € 24.000 per jaar. Na realisatie van nieuwbouw zijn de kapitaallasten
en de lasten voor groot onderhoud € 26.000 hoger. Voor de extra kosten zal dekking gevonden
moeten worden binnen het bestuurlijk afgesproken financieel kader van Brandweer Hollands Midden.
Nieuwerbrug
De kazerne Nieuwerbrug is sinds de regionalisering zelfstandig geworden op het gebied van oefenen
en de activiteiten van de personeelsvereniging. De huisvesting van de kazerne biedt momenteel geen
aparte ruimte waar de oefeningen en inzetten geëvalueerd kunnen worden, dan wel in het kader van
de personeelsvereniging kan worden samengekomen. Daarnaast is de kazerne dermate klein, dat de
medewerkers bij opkomst voor een uitruk, langs de tankautospuit moeten lopen om zich om te
kleden. Dit is een onveilige situatie. Vanuit de BHM-norm voor A-kazernes en de gebruikers is
daarom de noodzaak uitgesproken voor multifunctionele ruimte en betere routing in de kazerne. De
verbouwings- en uitbreidingskosten voor dit gebouw zijn geraamd op € 451.000.
Vanwege de financiële positie van de gemeente voert zij momenteel een zeer terughoudend
investeringsbeleid, investeren in de verbouwing van de brandweerkazerne zou haaks staan op dat
beleid. Daarom is de gemeente bereid de grond te verkopen (€ 158/M², totaal € 86.000) en het pand
tegen boekwaarde (ong. € 1.500) over te dragen aan Brandweer Hollands Midden, waarna de
verbouwing/uitbreiding in eigen beheer uitgevoerd kan worden.
De huidige huurlasten bedragen € 7.000 per jaar. Na realisatie van verbouw zijn de kapitaallasten en
de lasten voor groot onderhoud € 18.000 hoger. Voor de extra kosten zal dekking gevonden moeten
worden binnen het bestuurlijk afgesproken financieel kader van Brandweer Hollands Midden.

5. Kader
Eindrapportage ontvlechtingsprotocol (AB 12 december 2009)
Financieel kader begrotingen gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden.

6. Consequenties
Financieel:
De totale investering bedraagt € 1.737.000 (Bodegraven € 1.2 mln. en Nieuwerbrug € 537.000).
De huidige huurlasten van kazerne Bodegraven bedragen € 24.000 per jaar. Na realisatie van
nieuwbouw zijn de kapitaallasten en de lasten voor groot onderhoud € 26.000 hoger.
De huidige huurlasten van kazerne Nieuwerbrug bedragen € 7.000 per jaar. Na realisatie van
verbouw zijn de kapitaallasten en de lasten voor groot onderhoud € 18.000 hoger.
Voor de extra kosten zal dekking gevonden moeten worden binnen het bestuurlijk afgesproken
financieel kader van Brandweer Hollands Midden.
Bestuurlijk:
Consequentie is dat in Bodegraven en Nieuwerbrug afgeweken zal worden van het bestaande
(bestuurlijk) beleid om kazernes in principe te huren (Ontvlechtingsprotocol).

7. Aandachtspunten / risico’s
Omdat er sprake is van een nieuwe ontwikkeling (kazerne Bodegraven) dient er voorafgaand aan de
bestemmingsplanprocedure, een anterieure overeenkomst te worden gesloten (wettelijke
verplichting). In deze overeenkomst worden afspraken gemaakt over o.a. kostenverhaal (anders dan
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voor de bestemmingsplanprocedure), bouwrijp maken van de grond, te realiseren (civieltechnische)
voorzieningen en eventueel planschade.
Afgesproken is dat kosten voor het bouwrijk maken (geo-technisch onderzoek, ophogen grond,
rioolaansluiting tot perceelgrens) voor rekening van de gemeente komt net als eventuele kosten voor
het compenseren van watercompensatie als gevolg van de toename van verharding. Ook zal de
gemeente het risico van mogelijke planschadeclaims voor haar rekening nemen. De kosten van de
brandweer bestaan uit: het opstellen van het bestemmingsplan (inclusief de noodzakelijke
onderzoeken), het inrichten van het terrein, de aanleg van de groenvoorzieningen voor zover de
gemeente dit wenselijk acht, het onderhoud van het terrein, het aanbrengen de bestrating op de
openbare weg voor de noodzakelijke inritten en het aanleggen van het verkeerssignaleringssysteem.

8. Implementatie en communicatie
Realisatie verbouwing kazerne Nieuwerbrug eind 2016.
Verhuizing en ingebruikname nieuwe kazerne Bodegraven september – oktober 2017.

9. Bijlagen
-

10. Historie besluitvorming
29 januari 2009
2 juni 2016

Algemeen Bestuur, besluit tot regionalisering Brandweer Hollands Midden.
Dagelijks Bestuur
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B.5

1. Samenvatting voorstel
Gelet op de stand van zaken in de voorbereiding en de voorziene realisatie van de rampenopvangplannen door de instellingen en zorgaanbieders stelt de directeur publieke gezondheid (DPG) voor
het Algemeen Bestuur te adviseren de bestuurlijke rapportage 2015 vast te stellen en daarmee ook
het advies dat geen actie nodig is op basis van artikel 34 Wvr.

2. Algemeen
Bestuurlijke rapportage
GHOR 2015 over
voorbereiding instellingen en
zorgaanbieders op
geneeskundige
hulpverlening
Algemeen Bestuur VRHM

Opgesteld door:

I. van Steensel – van
Hage, manager GHOR

Datum

30 juni 2016

B.5

Bijlage(n):

1

Portefeuille:

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

Status:

Besluitvormend

Vervolgtraject
besluitvorming:

-

Datum:

-

Onderwerp:

Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:

3. Besluit
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. De bestuurlijke rapportage 2015 over de mate van voorbereiding door GHOR-ketenpartners
in Hollands Midden op hun taken in de geneeskundige hulpverlening / opgeschaalde zorg (ex
art. 33 Wvr) vast te stellen.

4. Toelichting
Ingevolge de Wvr art. 33 maken het bestuur van de veiligheidsregio en de in die regio werkzame
instellingen en zorgaanbieders met een taak in de opgeschaalde geneeskundige hulpverlening
schriftelijke afspraken over:
1. de voorbereiding op en inzet bij de uitvoering van deze taak
2. de interne voorbereiding door middel van een rampenopvang plan.
Namens het bestuur van de veiligheidsregio volgt de DPG de mate van voorbereiding en rapporteert
hierover aan het bestuur VRHM.
De GHOR ziet op basis van de bestuurlijke rapportage 2015 geen aanleiding het bestuur te adviseren
hierover in overleg met een instelling of zorgaanbieder te treden.
Inmiddels heeft in het kader van de advisering over het deelprogramma infectieziektebestrijding 2017
van de GGD wel al een gesprek plaatsgevonden met een delegatie van het DB VRHM en het DB
RDOG HM. Als gevolg daarvan heeft het bestuur van de RDOG het concept (deel-)programma

1

infectieziektebestrijding aangepast en de directie van de RDOG HM de opdracht gegeven om de
kwetsbaarheden bij infectiebestrijding weg te werken.
Op het moment van afronden van deze rapportage (april 2016) hebben de zorginstellingen
opleidings- trainings- en oefenmomenten uit hun OTO jaarplan voor 2016 bij het ROAZ (Regionaal
Overleg Acute Zorg) ingebracht en worden de data van oefeningen in 2016 gepland.
De geconstateerde achterstand bij enkele zorginstellingen / zorgverleners is onder de aandacht
gebracht. In hun plannen voor 2016 wordt daar al actie op ondernomen. Mocht de achterstand op 31
december 2016 niet ingelopen zijn dan gaat de DPG (samen met een bestuurlijke delegatie van de
veiligheidsregio) het gesprek met deze zorginstellingen / zorgverleners aan.
De GHOR adviseert het bestuur geen gebruik te maken van de mogelijkheid om een van de
zorginstellingen een aanwijzing te geven.

5. Kader
Wvr. art 33 en 34

6. Consequenties
Financieel:
Geen
Capaciteit:
Geen
Materieel:
Geen
Juridisch:
Geen
Overig:
Geen

7. Aandachtspunten / risico’s
Inschatting bestuurlijk risico: de zorginstellingen in Hollands Midden zijn in staat doelmatige
geneeskundige hulpverlening te leveren bij rampen en crises.

8. Implementatie en communicatie
Na de bestuurlijke vaststelling ontvangen de betrokken instellingen de rapportage.
Vermelding in het Jaarbericht GHORHM.
De rapportage wordt ter informatie gestuurd naar het ROAZ West, het bestuurlijk overleg van alle
instellingen en zorgaanbieders in de traumazorg regio West (= VRHM en VR Haaglanden).

9. Bijlagen
Bestuurlijke rapportage zorginstellingen Hollands Midden 2015.

10. Historie besluitvorming
02-05-2016: besluitvorming DB VRHM
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Voorbereiding zorginstellingen
op rampen en crises over 2015

Alma Dijkstra
GHOR Hollands Midden maart 2016
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Voorwoord
De GHOR Hollands Midden rapporteert over de mate waarin haar witte ketenpartners voldoen aan de
schriftelijke afspraken met de veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) voor geneeskundige
hulpverlening en de mate waarin de zorginstellingen zich voorbereid hebben op de opgeschaalde
zorg.
Met deze rapportage geeft de GHOR HM invulling aan artikel 33 en 34 van de Wet veiligheidsregio’s.
Als de uitvoering van de geneeskundige hulpverlening of de voorbereiding daarop naar het oordeel
van het bestuur van de veiligheidsregio tekort schiet, kan het bestuur besluiten in overleg te gaan met
een instelling of zorgaanbieder. Daarmee heeft het bestuur de mogelijkheid sturen op de kwaliteit van
voorbereiding van zorginstellingen op de (opgeschaalde) geneeskundige hulpverlening, als deze in
het kader van crisisbeheersing te kort zou schieten.
ROAZ en Traumaregio
De GHOR zorgt ervoor dat de afspraken rond opgeschaalde zorg van de witte ketenpartners zijn
afgestemd; niet alleen onderling, maar ook in relatie tot de plannen van de veiligheidsregio.
Het ROAZ west (Regionaal Overleg Acute Zorg - vanuit Traumaregio west) is voor de opgeschaalde
zorg een partner, als het om voorbereiding gaat. De OTO doelstellingen en ambities tot en met 2020
zijn beschreven in een (concept) beleidsplan. ROAZ West heeft de belangrijkste risico’s en
kwetsbaarheden uit de risicoprofielen van de veiligheidsregio’s Haaglanden en Hollands‐Midden in het
(concept) beleidsplan meegenomen. Deze risico’s en kwetsbaarheden tonen overeenkomsten met de
onderwerpen die de VRHM zal eind maart in haar nieuwe risicoprofiel en beleidsplan voor de
komende periode vaststelt.
Dit pleit er voor, om voor de ziekenhuizen, die samen één Traumaregio vormen, gezamenlijk te
rapporteren in het ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorg). Dat is voor de rapportage over 2015 nog
niet het geval. GHOR Haaglanden en Hollands Midden willen samen met het Traumacentrum, in 2016
naar een gezamenlijke wijze van rapporteren toe werken.
Het bevragen zorginstellingen op verantwoording over de voorbereiding op hun taken in de
geneeskundige hulpverlening, in de zin van de rampenbestrijding en crisisbeheersing, gebeurt niet
alleen door de GHOR. De zorginstellingen onderling en hun koepels, het ROAZ én de Inspectie
hebben allen hun vragen(lijsten) over dezelfde onderwerpen. In het visiedocument ´Traumazorg in
Nederland´ (Landelijk Netwerk Acute zorg 2015) wordt dit ook aangestipt. Als uitgangspunt voor
beschrijving van de prestaties zou het herziene ‘Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO 2.0’ een
middel kunnen zijn, waar alle partijen mee kunnen werken.
Het streven is een vorm te vinden, waarbij gebruik wordt gemaakt van de bestaande middelen
(vragenlijsten, visitatie), maar waarmee wel voldaan kan worden aan de verschillende doelen voor
verantwoording. Het ROAZ zal hierover geïnformeerd worden.
Het voorstel zal aan de besturen van beide veiligheidsregio’s worden voorgelegd.
De GHOR zorgt ervoor dat de afspraken rond opgeschaalde zorg van de witte ketenpartners zijn
afgestemd; niet alleen onderling, maar ook in relatie tot de plannen van de veiligheidsregio.
Voor de rapportage is gekeken naar onderwerpen en afspraken die samenhangen met opgeschaalde
zorg. De zorginstellingen zijn immers zelf verantwoordelijk voor de reguliere keten van acute zorg.
J.C Bernsen,
Directeur publieke gezondheid.
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1.

Inleiding

Een eerste rapportage over 2014 in het DB VRHM geagendeerd op 10 september 2015. Het DB
vraagt nog meer openheid, de rapportage wordt aangehouden. Tijdens het Platform GHOR op 28
oktober 2015 raadpleegt de DPG de bestuurders van de zorginstellingen over de vorm van de
rapportage. Het standpunt dat niet anoniem gerapporteerd wordt in Hollands Midden wordt door de
DPG op 14 februari 2016 ingebracht in het DB VRHM. De DPG stelt voor, gezien de voortgang van de
rapportage over 2015 op dat moment, om de rapportage over 2014 niet meer aan te passen.
Voor déze rapportage over 2015 zijn opnieuw de ketenpartners met een rol in het acute- of publieke
gezondheidszorg proces bevraagd. Daarbij is de rapportage over 2014 vertrekpunt geweest.
De zorginstellingen hebben de gegevens gecontroleerd op eventuele feitelijke onjuistheden.

2.

Wijze van verantwoorden

2.1.

Totstandkoming en thema’s

Voor het opstellen van deze rapportage is gebruik gemaakt van de door GGD/GHOR Nederland
ontwikkelde vragenlijst die ingaat op:
 de mate van voorbereiding op eigen opgeschaalde zorg, maar ook voorbereidingen in het geheel
van de geneeskundige keten;
 zelflerend vermogen van de organisatie aan de hand van oefeningen en inzetten, en zelfevaluatie;
 inspanningen om binnen de keten van opgeschaalde zorg de samenwerking af te stemmen.
2.2.

Keuze doelgroep

Ketenpartners acute gezondheidszorg
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alrijne ziekenhuis - (Leiderdorp/Leiden en Alphen aan den Rijn)
DoktersDienst Duin- en Bollenstreek
Groene Hart ziekenhuis
HuisArtsenPost Midden-Holland
Leids Universitair Medisch Centrum
Nederlandse Rode Kruis Noodhulpregio Hollands Midden1
Regionale Ambulancevoorziening Hollands Midden
Stichting Samenwerkende Huisartsen Rijnland
Huisartsenvereniging Rijnland en LHV kring Rijnland & Midden-Holland

De huisartsenzorg in de gemeenten Voorschoten en Nieuwerkerk aan den IJssel wordt geleverd door
huisartsenposten die onder resp. de Veiligheidsregio Haaglanden en Rotterdam Rijnmond vallen.
Deze regio’s rapporteren zelf over de voorbereiding van hun zorginstellingen. Bij navraag zijn daar
geen bijzonderheden over te melden.

Ketenpartner publieke gezondheidszorg
•

Gemeentelijke Gezondheidsdienst

Traumacentrum
Het Traumacentrum West (TCW) is deze keer niet bevraagd. De afzonderlijke ziekenhuisorganisaties
die het Traumacentrum vormen zijn wel geïnterviewd. Het traumazorgnetwerk van regio West houdt
1

Het NRK is geen zorginstelling in het kader van de WTZi, maar op basis van het Besluit Rode Kruis (Stb. 1981, 530) als
organisatie met vrijwillige hulpverlening aan gewonden, betrokken bij de geneeskundige hulpverlening rond rampen en crises.
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zich binnen de zelfde keten van zorginstellingen (ziekenhuizen, ambulancevoorziening en meldkamer
in Haaglanden en Hollands Midden) bezig met afstemming van zorgtaken onderling. Een klein deel
daarvan betreft opgeschaalde zorg. Het LUMC heeft als Traumacentrum West locatie de rol om de
ROAZ OTO activiteiten in de traumaregio te organiseren. Het Traumacentrum rapporteert daar zelf
over naar het ROAZ.

Care -organisaties
Zorginstellingen die 24-uurszorg leveren aan hun cliënten uit de sectoren verpleging en verzorging,
gehandicaptenzorg, gezinsvervangende zorg & categorale woonvormen, revalidatiecentra en
geestelijke gezondheidszorg worden in deze rapportage nog niet meegenomen. De GHOR heeft
overeenkomsten met (de koepels van) deze zorginstellingen. 1 x per jaar is er een bijeenkomst op
bestuurders niveau. Bij een aantal organisaties wordt door de GHOR een meegewerkt aan een (crisis)
oefening.
2.3.

Relatie met visitaties ROAZ vanuit Traumacentrum West

Binnen de veiligheidsregio Hollands Midden zijn de ziekenhuizen in 2014 gevisiteerd vanuit het
Traumacentrum west. Bij deze collegiale visitatie worden de andere ziekenhuizen uit de Traumaregio
betrokken. Het LUMC als Traumacentrum zal eind 2016 gevisiteerd worden door één van de collega
traumacentra ziekenhuizen. In het netwerkafsprakenboek (2015) van Traumaregio West is het
visitatiemodel beschreven. Hiermee is een uniforme werkwijze voor alle ziekenhuizen beschikbaar.

3.

Resultaten vragenlijst

De ketenpartners zijn in verschillende fasen van voorbereiding.
Overal is vooruitgang te zien.
 De ziekenhuizen betrekken de GHOR bij hun grootschalige ZiROP oefeningen.
 De GGD betrekt haar ketenpartners bij oefeningen over de processen waar zij verantwoordelijk
voor is.
 De huisartsen (verenigingen) en huisartsenposten zoeken de samenwerking en mogelijkheden om
gezamenlijk te oefenen.
 Door de nieuwe (landelijke) werkwijze voor Grootschalige Geneeskundige Bijstand (GGB) heeft
de RAV eind 2015 al haar medewerkers moeten opleiden.
 Er vindt afstemming plaats tussen ziekenhuizen en huisartsenposten die op ziekenhuislocaties
gevestigd zijn.

4.

Resultaten interviews

4.1.

Rampenopvangplan

Bij een deel van de zorginstellingen is het rampenopvangplan geactualiseerd in 2015. Een deel heeft
dit gepland voor 2016.
Huisartsenposten in de ziekenhuizen stemmen plannen af met de ziekenhuizen of gaan dit in 2016
doen. Hiermee worden risico’s met betrekking tot de afhankelijkheid van voorzieningen van het
ziekenhuis op de bedrijfsvoering voor de huisartsenpost inzichtelijk gemaakt.
4.2.

Beschikbaarheidsregeling crisiscoördinator

Alle zorginstellingen zijn 24/7 bereikbaar voor de GHOR. Dat is in veel gevallen een lid van de Raad
van Bestuur / de directeur of de bereikbaarheidsdienst /crisis coördinator. De GHOR kan bij een ramp
of crisis via deze contacten de zorginstelling informeren en vragen hun crisisorganisatie te activeren.
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4.3.

Het opleiden, trainen en oefenen

Niet alle zorginstellingen hebben in 2015 opgeleid, getraind en / of geoefend t.a.v. de voorbereiding op
rampen en crises. Twee huisartsenposten hebben hun crisisorganisatie nog onvoldoende ingericht. Er
zijn wel inspanningen verricht om oefeningen voor 2016 voor te bereiden.
Zie advies onder 6. Bevindingen.
4.4.

De samenwerkingsafspraken met ketenpartners/zorgpartners

De voorbereiding op ontvangst van slachtoffers met een chemische besmetting op de Spoedeisende
Hulp of de Huisartsenpost is in 2015 samen met GHOR en meldkamer en veiligheidsregio
Haaglanden verder uitgewerkt.

5.

Coördinatie en faciliteren door de GHOR

5.1.

Overleg

Er is 3 x overlegd met de witte ketenpartners. Tussentijds is er afstemming geweest bij actuele
onderwerpen. Alle zorginstellingen hebben actief in geparticipeerd in het witte ketenpartneroverleg.
1 x per jaar is er op bestuurlijk niveau een bijeenkomst waarin de Directeur Publieke Gezondheid
(DPG) de bestuurders informeert over ontwikkelingen binnen de veiligheidsregio of landelijke
onderwerpen, die de zorginstellingen raken als het om rampen of crises gaat.
5.2.

Convenanten

Onderwerpen die actueel zijn (landelijke ontwikkelingen) zijn wederzijds onder de aandacht gebracht.
5.3.

Oefenen

De GHOR heeft actief geparticipeerd in een aantal oefeningen bij zorginstellingen.

6.

Bevindingen

De schriftelijke afspraken met de ziekenhuizen, de huisartsen, het NRK, de RAV en GGD zijn een
goede basis voor de samenwerking. Ebola en de crisisopvang vluchtelingen in 2015 waren voor
GHOR en zorginstellingen aanleiding om elkaar op te zoeken om afspraken te maken of samen te
werken.
De jaardocumenten maatschappelijke verantwoording van de zorginstellingen over 2015, waarnaar in
art 33.3 Wvr wordt verwezen, zijn op dit moment nog niet beschikbaar en ontbreken daarom als input
voor deze rapportage.
In de voorbereiding op rampen en crisis kan voor alle instellingen voortgang gemeld worden.
Hierdoor is ten opzichte van de rapportage over 2014 het (bestuurlijk) risico nog steeds laag te
noemen.
De bevindingen uit de gesprekken met de individuele instellingen zijn toegelicht aan de Directeur
Publieke Gezondheid.
Het feit dat twee van de drie huisartsenposten nog steeds geen volledige crisisorganisatie hebben
ingericht is storend. Het maakt het voor de GHOR lastiger haar coördinatie -en regie taken uit te
voeren tijdens een ramp waarbij ook de huisartsenpost betrokken is. Daarom adviseert de GHOR
deze zorginstellingen snel met een plan van aanpak te komen.
Het advies wordt door de zorginstellingen overgenomen. Zij zullen voor 1 mei 2016 een plan van
aanpak voor hun voorbereidingen aan de GHOR overleggen.
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In onderstaande tabel is de stand van zaken samengevat.

Stand van zaken
Ketenpartner acute gezondheidszorg
Alrijne zorggroep (ziekenhuis locaties Leiden,
Leiderdorp en Alphen aan den Rijn)
N.a.v. de visitatie door het Traumacentrum West in
2014 zijn verbeterpunten in plannen en oefendoelen
meengenomen. De Alrijne Zorggroep heeft in 2015 op
haar ziekenhuislocatie Leiderdorp een grote
rampenoefening gehouden, waarbij veel afdelingen en
het crisisbeleidsteam betrokken waren. De
verbeterpunten worden verwerkt in de bestaande
plannen en uitgewerkt in OTO activiteiten voor 2016.
De GHOR ziet op basis van deze formele rapportage
geen aanleiding voor het bestuur in overleg met een
instelling of zorgaanbieder te treden.
DoktersDienst Duin- en Bollenstreek
Stichting Samenwerkende Huisartsen Rijnland
Samenvatting voor bestuurlijke rapportage DDDB en
SHR.
Zowel de SHR als de DDDB hebben nog geen
crisisteam dat voldoende kan functioneren als er een
ramp of crisis is of dreigt.
De directies/besturen van de beide
huisartsenpostenorganisaties hebben zich in 2015
ingezet om de (samenwerkende) huisartsen /
coöperatieleden te betrekken bij de voorbereidingen op
rampen en crises. De achterstand die in 2014
aangehaald is, is nog niet ingelopen.
De crisisnoodopvang van vluchtelingen en de vraag om
huisartsenzorg eind 2015 in de VRHM heeft bewezen,
dat met de contacten tussen GHOR en haar
contactpersonen bij de huisartsenposten snelle inzet
van huisartsenzorg mogelijk is.
De ontwikkeling van een regionaal convenant Acute
Zorg door de DDDB en SHR met haar reguliere
samenwerkingspartners is een goede ontwikkeling. Het
doel de keten van acute zorg en de patiëntenstromen te
verbeteren, zal ook voor ramp situaties positief werken.
De ROAZ OTO aanvragen voor 2016 en het
verantwoordelijk maken van medewerkers voor de
rampenplannen geven het vertrouwen dat de
achterstand in 2016 snel kleiner wordt.
De SHR heeft het ROAZ west gevraagd om in
september 2016 een intercollegiale toetsing voor ons te
verzorgen.
Groene Hart ziekenhuis
Het GHZ heeft met de verdere ontwikkeling van het
integrale crisisplan binnen de organisatie zich goed
voorbereid op haar reactievermogen op rampen en
crises. Het toepassen van onderdelen van het integrale
crisisplan en het trainen en oefenen van de
medewerkers is in de praktijk bij de oefening in oktober

Advies of opmerking

Binnen de gekozen structuur van een
integraal crisisplan staat een
crisisorganisatie die voldoende geoefend
is.

Kom tot een plan van aanpak waarin de
doelen uitgeschreven zijn die op het
gebied van voorbereiding op rampen en
crises behaald moeten zijn op 31
december 2016.
Overleg dit plan voor 1 mei 2016 met de
DPG. De GHOR zal de uitvoering
monitoren en de DPG informeren als de
doelstellingen niet gehaald worden.
De samenwerking in de voorbereiding op
rampen en crises tussen DDDB en SHR
en de huisartsenverenigingen
voortzetten.

Zet de ingezette lijn van de ontwikkeling
van het integraal crisisplan zo voort.
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2015 gebeurd. De verbeterpunten zijn gelijk opgepakt
en verwerkt in het OTO jaarplan voor 2016.

Stand van zaken

Advies of opmerking

HuisArtsenPost Midden-Holland
De HAP MH oefent elk jaar haar crisisorganisatie. De
lijn die is ingezet vanaf de ontwikkeling van het HaROP
(2010) wordt gecontinueerd.

Huisartsenvereniging Rijnland (HVR) en de LHV
kring2 Rijnland & Midden-Holland
Na ondertekening van het convenant Huisartsen
Hollands Midden en veiligheidsregio Hollands Midden
eind 2014 is binnen de huisartsenverenigingen in 2015
het initiatief geaccordeerd om de individuele huisartsen
aan te laten sluiten bij OTO activiteiten die door de
HAP’s ingezet worden.
De LHV heeft hiervoor in 2015 samen met de DDDB en
de SHR een subsidie aanvraag bij het ROAZ voor
ingediend. De oefening crisisbesluitvorming zal in 2016
gehouden worden. Het HaROP wordt geactualiseerd
naar aanleiding van de oefening gecombineerde
oefening crisisbesluitvorming / crisisteam.
Leids Universitair Medisch Centrum
Het LUMC heeft als Traumacentrum west locatie de rol
om de ROAZ OTO activiteiten in de traumaregio te
organiseren.
Dit verslag gaat in op de activiteiten van het LUMC als
ziekenhuisorganisatie en haar voorbereiding op rampen
en crises.
De actualisatie van het ZiROP in 2015 heeft als effect
dat de LUMC afdelingen, met een rol in acute zorg,
grote betrokkenheid tonen als het om voorbereiden op
rampen en crises gaat. Ook op RvB niveau is er
betrokkenheid door meedoen aan maar ook terug te
kijken op interne oefeningen. Verbeterpunten worden
verwerkt in de bestaande plannen en uitgewerkt in
OTO activiteiten voor 2016.
Nederlandse Rode Kruis
Noodhulpregio Hollands Midden
Het NRK heeft haar vrijwilligers in 2015 geschoold en
geoefend voor de SIGMA taken.
Er is een nieuwe overeenkomst voor GGB ondertekend
tussen de RDOG Hollands Midden, sector GHOR en
Het Nederlandse Rode Kruis inzake het Noodhulpteam.
Het NRK levert de overheid humanitaire hulp bij
rampen en crises en is voor GGB vanwege haar
vrijwilligerspotentieel weer betrokken. Het NRK
noodhulpregio Hollands Midden heeft de vrijwilligers,
die in het nieuwe noodhulpconcept Grootschalige
2

De activiteiten van huisartsen in Midden
Holland en van de HAP MH zijn nog
steeds gericht op voorbereiding op
rampen en crises. Deze lijn is vanaf 2009
met maken van een continuïteitsplan
rond de grieppandemie gestart.

Het feit dat vanuit de (besturen van de)
huisartsenverenigingen gestimuleerd
wordt individuele huisartsen aan te laten
sluiten bij oefeningen is positief.
Het advies is om door te gaan op deze
ingeslagen weg.

Deze rol is in het gesprek met het LUMC
besproken.
Houdt de betrokkenheid van de
afdelingen vast door de OTO activiteiten.

Het NRK is geen zorginstelling. Vanwege
haar inzet in het proces Acute zorg onder
regie en coördinatie van de GHOR wordt
ook het NRK bevraagd op haar
voorbereiding ten aanzien van dat
proces.

Landelijke HuisartsenVereniging (LHV)
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Geneeskundige Bijstand gaan werken, allemaal
opgeleid.

Stand van zaken

Advies of opmerking

Regionale Ambulancevoorziening
De RAV HM is als samenwerkingspartner in de keten
voor opgeschaalde zorg een belangrijke partner. Monoen multidisciplinair zijn de OvDG’en onderdeel van de
GHOR OTO activiteiten. De RAV heeft dit jaar
meegewerkt aan de nieuwe (landelijke) werkwijze voor
Grootschalige Geneeskundige Bijstand (GGB). Intern
heeft de RAV haar ambulancebemanningen voorbereid
op de nieuwe taakverantwoordelijkheden die met GGB
bij de RAV zijn neergelegd. Dit geldt ook voor de
meldkamer ambulancezorg die verantwoordelijk is voor
de alarmering en gewondenspreiding.

Stand van zaken
Ketenpartner publieke gezondheidszorg
Gemeentelijke Gezondheidsdienst
De GGD Hollands Midden heeft in 2015 uitgebreid
geoefend met ketenpartners en daarnaast samen met
GGD Haaglanden haar processen Publieke gezondheid
en de rol/taak bij crisisomstandigheden
getraind/geoefend. Met de leerpunten uit deze
ervaringen wordt het GROP in 2016 geactualiseerd.

7.

De implementatie van GGB voortzetten
en de daarmee samenhangende
werkwijze in de keten verder beoefenen.

Advies of opmerking

Zet de ingeslagen weg van oefeningen
en contacten met ketenpartners en de
samenwerking met GGD Haaglanden
daarin voort.
IGZ heeft in een rapportage over
infectieziektebestrijding kwetsbaarheden
geconstateerd. Naar verwachting gaat de
GGD deze wegwerken in 2016 en 2017.

Advies

Inschatting bestuurlijk risico: de zorginstellingen in Hollands Midden zijn in staat doelmatige
geneeskundige hulpverlening te leveren bij rampen en crises. Mochten de huisartsen in een deel van
de veiligheidsregio hun doelstellingen niet halen dan zal de DPG een gesprek daarover met hen
aangaan. Ten aanzien van de voorbereiding van de bestrijding van infectieziekten te monitoren hoe
de kwetsbaarheden bij de GGD worden weggewerkt.
De GHOR ziet op basis van deze formele rapportage over 2015 geen aanleiding voor het bestuur in
overleg met een instelling of zorgaanbieder te treden.
De GHOR adviseert het bestuur geen gebruik te maken van de mogelijkheid een van de
zorginstellingen een aanwijzing te geven.
.
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Bijlage 1: Onderwerpen waarover de zorginstelling bevraagd is
De thema’s die in de vragenlijst en interviews aan de orde komen zijn:
 Functies opschaling zorgorganisatie ingevuld
 Beschikbaarheid crisiscoördinator 24/7
 Actuele alarmeringsschema’s en telefoonlijsten keten
Actueel rampenopvangplan
Actueel continuïteitsplan
 Jaarplan opleiden trainen en oefenen
 Zelfevaluatie en lerend vermogen vanuit oefeningen en ervaringen.
OTO-programma t.b.v. opschaling zorg is uitgevoerd overeenkomstig de gemaakte afspraken
 Convenanten en afspraken met ketenpartners
 Overleg en informatievoorziening
- Contactpersoon voor overleg
- Deelname aan evaluaties, overleggen en bijdrage en uitvoering van beleids- en jaarplannen
- Overdracht gegevens t.b.v. slachtofferbeeld en verwanteninformatie bij rampen en crises

Bijlage 2: Lijst van geïnterviewden.
De gesprekken zijn gevoerd met crisiscoördinatoren uit de instellingen en/of hun leidinggevenden of
directie.
Acute gezondheid
• Alrijne ziekenhuis locaties Leiderdorp, Leiden en Alphen aan den Rijn)
mw. A.A. Takke - (Zorggroep manager zorggroep 6) en E. van der Meer (ZiROP-coördinator)
• DoktersDienst Duin- en Bollenstreek (DDDB)
mw. E. Koster (directeur)
• Groene Hart ziekenhuis (GHZ)
F. Lindhout (MHA Clustermanager Medisch specifieke zorg) en S. Werner (Crisiscoördinator)
• Huisartsenpost Midden Holland (HAP MH)
mw. M. Hanegraaf (directeur)
• Huisartsenvertegenwoordigingen (schriftelijk contact)
Huisartsenvereniging Rijnland: mw. H. Silvius (voorzitter)
LHV kring Rijnland en Midden Holland: de heer L. Gorissen (namens kringbestuur)
• Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
L. Been (manager bedrijfsvoering Divisie 1) en mw. M. van Beuzekom (ROAZ OTO),
• Nederlandse Rode Kruis (NRK) Noodhulpregio Hollands Midden
P. Lasschuijt (Coordinator Noodhulp)
• Regionale Ambulancevoorziening (RAV)
mw. M. Snijders, Hoofd Operationele Dienst en de heer X Kluts (Locatiehoofd Meldkamer
Ambulancezorg)
• Stichting Samenwerkende Huisartsen Rijnland (SHR)
mw. M. van Duijvenvoorde (ad interim directeur SHR)
Publieke gezondheid:
• Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD)
Mw. M. Bekedam (GROP coördinator), mw. A. De Booij (OTO coördinator)
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B.6

1. Samenvatting voorstel
Programma Geneeskundige Hulpverlening
Het Algemeen Bestuur VRHM heeft de Begrotingsuitgangspunten 2017 programma Geneeskundige
Hulpverlening (GHOR) vastgesteld en met een positief advies aangeboden aan het bestuur RDOG
HM. Het Algemeen Bestuur VRHM heeft in haar vergadering van 31 maart 2016 besloten de op de
Begrotingsuitgangspunten gebaseerde Ontwerpbegroting GHOR 2017 met een positief advies aan te
bieden aan het Algemeen Bestuur RDOG HM en om deze ontwerpbegroting aan de gemeenten aan
te bieden om hun zienswijzen kenbaar te maken.
In bijgevoegde Ontwerpbegroting 2017 programma Geneeskundige Hulpverlening zijn de zienswijzen
van de gemeenten verwerkt.
Deelprogramma InfectieZiekteBestrijding (IZB)
Het Algemeen Bestuur VRHM heeft Algemeen Bestuur RDOG HM schriftelijk gevraagd bij het
definitieve deelprogramma IZB, als onderdeel van het programma Openbare GezondheidsZorg van
RDOG HM, duidelijk te maken:
 Hoe het bestuur RDOG HM de landelijke VISI-2-norm in 2017 gaat bereiken en, indien deze norm
niet wordt bereikt in 2017:
 Welke maatregelen het bestuur RDOG HM neemt om de risico’s te beheersen als gevolg van het
niet voldoen aan de landelijke VISI-2-norm.
Op 6 april 2016 is over beide vragen overleg geweest tussen de voorzitter Algemeen Bestuur VRHM,
de portefeuillehouder GHOR en plaatsvervanger in overleg te laten treden met het bestuur RDOG
HM. Op 7 april 2016 is het Dagelijks Bestuur RDOG HM over het resultaat van deze bespreking
geïnformeerd. Het resultaat is dat de RDOG HM voor het deelprogramma IZB gaat voldoen aan de
landelijke VISI-2-norm binnen de RDOG HM begroting 2016 en 2017. Nadere besluitvorming over
eventueel structureel aanvullende financiering vanaf 2018 vindt plaats bij de programmabegroting
RDOG HM 2018. Dit resultaat wordt ter besluitvorming voorgelegd aan het Algemeen Bestuur RDOG
HM van 6 juli 2016.

2. Algemeen
Onderwerp:

Ontwerpbegroting 2017
programma Geneeskundige
Hulpverlening en deelprogramma IZB van de RDOG
HM

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

Opgesteld door:

I. van Steensel-van
Hage, GHOR HM
N. Wille, RDOG HM

Algemeen Bestuur VRHM

Afgestemd met:
Datum

H. van Dinther, RDOGHM
30 juni 2016

B.6

Bijlage(n):

-

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

Status:

Besluitvormend

Datum:

-

3. Besluit
Het Algemeen Bestuur VRHM besluit:
1. onderstaande Ontwerpbegroting programma Geneeskundige Hulpverlening 2017 vast te
stellen en met een positief advies aan te bieden aan het bestuur RDOG HM
2. het deelprogramma InfectieZiekteBestrijding (IZB) met een positief advies aan te bieden aan
het bestuur RDOG HM ter vaststelling

4. Toelichting op de besluiten
4.1

Programma Geneeskundige Hulpverlening

4.1.1 Eisen vanuit wetgeving
Door de Wet veiligheidsregio’s (Wvr) heeft de GHOR als taak 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 Wvr regelt verder dat de geneeskundige keten jaarlijks over haar voorbereiding op crisissituaties
rapporteert aan het bestuur van de Veiligheidsregio 1, 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.
4.1.2 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 behoefte aan hebben. De GHOR heeft als onafhankelijke partner de wettelijke taak
te zorgen voor coördinatie van goede, toegankelijke en samenhangende acute zorg, publieke
gezondheidszorg en geestelijke gezondheidszorg voor slachtoffers van rampen, crises en bijzondere
situaties. 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 zorg 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.
1

Wvr, artikel 33 en 48 en Wvr, Deel I, pag. 40
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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.
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.

4.1.3 Beleid en speerpunten
In 2016 wordt het beleidsplan GHOR 2012-2015 – in samenwerking met haar netwerkpartners geactualiseerd. Tevens wordt uitvoering gegeven aan het bestaand beleid zoals opgenomen in de
programmabegroting GHOR 2016 en het jaarplan Geneeskundige Hulpverlening 2016.
Uitgangspunt is het huidig financieel kader (zie punt 5.2).
Voor de komende periode staat (bijdrage aan) de uitvoering van het Regionaal Beleidsplan centraal:
de GHOR bevordert het informatie gestuurd werken, het risicogericht werken en het
omgevingsgericht (net)werken bij de voorbereiding op crisisomstandigheden van haar
netwerkpartners in het zorgveld.
Speerpunten 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 versterken van de crisisorganisatie
 Evalueren van de op 4 januari 2016 ingevoerde werkwijze Grootschalige Geneeskundige Bijstand
 Aanbieden aan zorgpartners van een blijvend interessant aanbod van de GHOR, dat tegemoet
komt aan de actuele en veranderende behoefte van de partners (bijvoorbeeld
planvormingsproducten zoals denk- en taakkaarten voor een crisissituatie)
 Voorbereiden van een snelle en efficiënte informatiedeling tussen en met ketenpartners in
crisisomstandigheden (volgens het principe van netcentrisch werken)
 Advies en ondersteuning van zorgpartners voor hun Opleidings, Trainings en Oefen activiteiten
en aansluiting van hun programma’s op die van de GHOR respectievelijk de VRHM.
4.1.4 Producten
De GHOR realiseert de gestelde doelen en speerpunten door onderstaande producten:
Producten
Adviseren over geneeskundige maatregelen om beïnvloedbare risico’s te voorkomen of te
Advisering
risicobeheersing

beperken en zelfredzaamheid te bevorderen voor:


Vergunningverlening risicovolle evenementen.



Grootschalige bouw- en infrastructurele projecten.



Risicocommunicatie (projectleider voor de VRHM).

Actuele schriftelijke afspraken met zorgpartners en afstemming hierover met politie, brandweer
en gemeenten over:
Afspraken partners



(Voorbereiding op) taken in de geneeskundige hulpverlening.



(Voorbereiding op) continuïteit van zorg bij rampen en crises.



Veiligheid hulpverleners.
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Planvorming

Opnemen van geneeskundige hulpverlening in de regionale plannen en convenanten van de
VRHM en afstemmen met zorgpartners.
Vakbekwaam maken en houden van operationele GHOR-functionarissen door:


Paraatheid

Incidentbestrijding

Afspraken met functionarissen en zorgpartners over de beschikbaarheid van operationele
GHOR-functionarissen.



Beschikbaar hebben van middelen en informatie.



Opleiden, Trainen, Oefenen.

Bijdragen aan de adequate geneeskundige hulpverlening en het zorgen voor het in stand
houden van zorgcontinuïteit in crisisomstandigheden.


Certificatie van het kwaliteitsmanagementsysteem (HKZ/ISO).



Door ontwikkelen van multi-informatievoorziening binnen de VRHM en aansluiting met de

Bedrijfsvoering

GHOR(-kolom), zowel in warme als in koude fase.


Inzet doelgroepgerichte communicatiemix.



Opstellen Beleidsplan GHOR 2016-2019.

4.2 Deelprogramma IZB
4.2.1 Eisen vanuit de wet- en regelgeving
Infectieziektebestrijding is een wettelijke taak van het college van B&W, waarvoor zij ter uitvoering
van onder andere deze taak een GGD in stand houden. Aan deze taak zijn in de Wet Publieke
Gezondheid 41 artikelen gewijd. Het bestuur van de Veiligheidsregio draagt zorg voor de
voorbereiding van de bestrijding van een epidemie van infectieziekten van groep A. De voorzitter van
de Veiligheidsregio draagt zorg voor de bestrijding van een infectieziekte uitbraak behorende tot
groep A of een directe dreiging daarvan, en is dan ten behoeve van deze bestrijding bij uitsluiting
bevoegd om toepassing te geven aan de bijzondere maatregelen bij een infectieziekte epidemie.
De burgemeester geeft leiding aan de bestrijding van een epidemie van groep B1, B2 of C alsook de
directe voorbereiding daarop en draagt zorg voor de toepassing van de bijzondere maatregelen.
Deze verdeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden is in onze regio vertaald naar artikel 26
in de GR RDOG HM waarin het bestuur RDOG HM advies vraagt aan het bestuur VRHM over het
deelprogramma IZB.
Daarnaast kan het bestuur van de Veiligheidsregio op basis van de Wet veiligheidsregio’s,
artikel 34.2, de GGD een aanwijzing geven indien zij zich onvoldoende voorbereid op haar taak in de
geneeskundige hulpverlening.
Voor een kwalitatief verantwoorde uitvoering van de IZB is het van belang dat de RDOG HM voldoet
aan de VISI-2-norm2 die inmiddels is geaccordeerd door GGD GHOR Nederland. De professionals
hebben deze norm inclusief alle relevante aspecten van de IZB opgesteld. De norm gaat ervan uit dat
naast de activiteiten op het gebied van bron- en contact onderzoek (de afhandeling van infectieziekte
meldingen) wordt gewerkt aan acht andere deeltaken op het gebied van infectieziektebestrijding,
2

VISI 2 staat voor Versterking Infrastructuur Infectieziekten. Via een afgesproken methodiek is in samenwerking tussen VNG,

VWS, RIVM en GGD GHOR Nederland in 2004 een norm afgesproken waaraan de formatie van artsen, verpleegkundigen en
administratieve ondersteuning in een regio moet voldoen om de negen deeltaken van de infectieziektebestrijding op een
kwalitatief verantwoorde wijze uit te voeren. In 2013 is deze norm geactualiseerd op o.a. basis van de toegenomen
infectiedruk, diagnostische mogelijkheden.
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waarbij voor de uiteindelijke inzet de afweging wordt gemaakt van vraag van de klant, personele
formatie en actualiteit.
4.2.2 Ontwikkelingen IZB
 Antibioticaresistentie (ABR) in Nederland stijgt, zowel binnen als buiten de ziekenhuizen. De
bestrijding ervan wordt belangrijker voor de publieke gezondheid:
o Bij uitbraken van infectieziekten in instellingen heeft de GGD een rol in het kader van
artikel 26 van de Wet Publieke Gezondheid. ABR is nog niet van de grond gekomen
o In de toekomst zullen meer patiënten buiten instellingen gevonden worden
o Het publiek heeft weinig kennis over ABR en gerelateerde risico’s en maatregelen.
o Maatregelen tegen ABR kunnen leiden tot problemen in de sociale omgeving,
bijvoorbeeld bij mantelzorgers, thuiszorg en bij kinderen in kinderdagverblijven
 Zoönosen zijn een belangrijke uitdaging voor de publieke gezondheid. Een zoönose is een
infectieziekte die van dier op mensen kan overgaan. Er zijn ongeveer honderd ziekteverwekkers,
waarvan ongeveer 70% via dieren op mensen kan worden overgedragen. In de afgelopen jaren is
vaker een risico (Q-koorts) geconstateerd of een potentieel risico voor mensen (vogelgriep). Dit is
vooral een risico in regio’s met veel intensieve veehouderij. De bestrijding van zoönosen vergt
een multidisciplinaire aanpak, juist ook buiten de gezondheidszorg. Naar verwachting neemt de
incidentie van nieuw optredende zoönosen in Nederland toe
 De internationale toename van ernstige infectieziekten (b.v. Ebola, MERS) heeft de werkdruk
verhoogd en brengt met zich mee dat het team IZB meer in het bestuurlijke domein opereert.
 De opkomst van de informatiemaatschappij dwingt GGD’en tot een strategische visie op
informatiemanagement om zo een bijdrage te leveren aan de maatschappelijke ontwikkelingen op
het gebied van preventieve (positieve) gezondheid
 Ketenpartners verwachten meer samenwerking. De GGD moet daardoor in de regio vaker
optreden als regisseur én als adviseur voor ketenpartners
 Globalisering (o.a. reizen, vluchtelingenstromen, klimaatverandering, internationale handel)
maakt dat de GGD voorbereidt moeten zijn op (nieuwe) infectieziekten en bedreigingen
 Infectieziekten zijn steeds minder een geïsoleerd probleem. Vaker zijn er verbindingen met
sociale problemen, fysieke omgeving en/of de veterinaire sector. Dat vergt zowel landelijk als
lokaal meer overleg en binnen en buiten de GGD meer afstemming
 Door technologische vernieuwingen in de laboratoria krijgen de GGD’en meer en uitgebreidere
uitslagen. Dat brengt meer werk, o.a. voor interpretatie, met zich mee.
4.2.3 Doel en speerpunten deelprogramma IZB
Het doel is infectieziekten voorkomen, opgetreden infectieziekten bestrijden en verspreiding
tegengaan en het signaleren van nieuwe infectieziekten. Het beoogd maatschappelijk effect is dat
inwoners in de regio Hollands Midden zo gezond mogelijk blijven, doordat infectieziekten in de regio
Hollands Midden mogelijk worden voorkomen worden, dan wel bestreden.
IZB is alert op alle infectieziekten uit de Wet Publieke Gezondheid. De Inspectie voor de
Gezondheidszorg (IGZ) concludeerde in april 2015 dat de wettelijke meldingen van infectieziekten goed
uitgevoerd worden, maar dat er kwetsbaarheden zijn in de formatie van het team
infectieziektebestrijding. Hierdoor is het voor het infectieziekte team volgens de IGZ en de VISI norm
lastig om snel en adequaat te reageren bij een plotselinge uitbraak. Landelijke en internationale trends
worden gevolgd. Actuele situaties zijn bepalend voor de werkzaamheden. Ebola, MERS en extra
instroom asielzoekers zijn hier voorbeelden van. Om goed voorbereid te zijn op toekomstige
bedreigingen als antibiotica resistentie (ABR) en zoönosen is versterking van de IZB noodzakelijk.
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De huidige formatie IZB is 59% van de VISI norm. Dit is krap, maar ook een gevolg van de
bezuinigingskeuzes in eerdere jaren.
Aan het bestuur RDOG HM wordt in haar vergadering van 6 juli 2016 het besluit voorgelegd t aan de
landelijke VISI-2-norm te voldoen binnen de begrotingen van 2016 en 2017. Nadere besluitvorming
over eventueel structureel aanvullende financiering vanaf 2018 vindt plaats bij de
programmabegroting RDOG HM 2018.
Vanuit IGZ, het interne kwaliteitsmanagementsysteem en intercollegiale visitaties wordt periodiek
nagegaan of aan kwaliteitseisen wordt voldaan. Scholingen, trainingen en oefeningen vergen veel
inspanning. Deze zijn noodzakelijk voor een adequate invulling van de taken en behoud van expertise
van de professionals.
Speerpunten zijn:
 Bijzonder Resistente Micro-Organismen (BRMO)
 Het infectieziekteteam geeft invulling aan haar rollen bij ABR zoals beschreven door de GGD
GHOR Nederland
 Opstellen van een regionaal risicoprofiel ABR
 Bevorderen van de aanpak ABR in de regio
 Regie en coördinatie op effecten van ABR buiten de muren van instellingen
 Coördinatie-, regie- of adviesfunctie op uitvoering van de aanpak ABR als meerdere instellingen
betrokken zijn
 Rol bij melden en acteren na melding
 Verstrekken van adviezen. Het IZB team levert aan de hand van de aangeboden casuïstiek extra
tijd en inspanning om dieper en breder kennis te verwerven over richtlijnen, netwerken en
microbiologie van BRMO. Het resultaat moet worden dat klanten en ketenpartners een
uitgebreider, beter gefundeerd en op de regio aanpast advies krijgen

5. Kader
5.1 Formeel kader
Het formeel kader is de GR VRHM en GR RDOG HM. De GR VRHM regelt als gevolg van artikel 34
dat de Directeur Publieke Gezondheid (DPG) verantwoording is verschuldigd aan het Algemeen
Bestuur VRHM voor de leiding aan de GHOR en de operationele leiding van de Geneeskundige
Hulpverlening. In de GR RDOG HM verwijst artikel 23 naar artikel 34 GR VRHM.
Als gevolg van artikel 26 in de GR RDOG HM vraagt het bestuur RDOG HM advies aan het bestuur
VRHM over de programmabegroting GHOR en over het deelprogramma IZB. Het bestuur RDOG HM
wijkt slechts af van het advies van het bestuur VRHM na overleg tussen beide besturen.
Voor een evenwichtige uitvoering van de Wvr streeft de DPG naar besluitvorming door het bestuur
VRHM gelijktijdig met de besluitvorming over de begroting van de andere programma’s van de
VRHM.
5.2 Beleidskader en financieel kader programma Geneeskundige Hulpverlening
Het beleidskader is het beleidsplan GHOR 2012-2015, met als basis het Regionaal Beleidsplan 20122015, de begroting GHOR 2016 en het werkplan GHOR 2016. In 2016 actualiseert de GHOR haar
beleidsplan. Uitgangspunt is aansluiting en uitvoering van de speerpunten uit het nieuwe regionaal
beleidsplan. Als netwerkorganisatie stelt de GHOR haar nieuwe beleidsplan op in
samenwerking/coproductie met haar netwerkpartners.
Financieel kader: De ontwerp-programmabegroting 2017 en de meerjarenramingen van de GHOR
zijn gebaseerd op de Begrotingsuitgangspunten GHOR 2017.
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5.2 Beleidskader en financieel kader deelprogramma IZB
Het beleidskader is het strategisch plan RDOG HM en de ontwikkelagenda RDOG HM 2020. In de
ontwikkelagenda RDOG HM 2020 staan drie thema’s centraal, namelijk de inhoud van de taken van
de RDOG HM, de governance en de financiering van de RDOG HM.

6. Consequenties
6.1 Financiële begroting
Uitkomst van de Begrotingsuitgangspunten GHOR 2017 is een begroting van €1.897.684,(gebaseerd op een bedrag per inwoner van €2,45 en 774.065 inwoners) ten opzichte van een
begroting in 2016 van €1.870.767,- (zie bijlage 1 voor de meerjaren ontwikkeling van
inwonerbijdragen per gemeente in Hollands Midden).
De inwonerbijdrage voor het deelprogramma Infectieziektebestrijding bedraagt in 2017 €1,16 (klopt
niet meer) per inwoner.
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Tabel: Meerjarenbegroting programma Geneeskundige Hulpverlening (bedragen x €1.000,-)
Realisatie
2015

Omschrijving

2016

2017

2018

2019

2020

Salaris / sociale lasten

927

915

931

931

931

931

Tijdelijk personeel

384

434

437

437

437

437

25

35

35

35

35

35

0

-

-

-

-

-

1336

1384

1403

1403

1403

1403

Kapitaallasten

36

49

49

49

49

49

Huisvesting

48

51

51

51

51

51

442

395

400

400

352

352

24

42

43

43

43

43

Voorzieningen

-

-

-

-

-

-

Onvoorzien

0

-

-

-

-

-

1866

1871

1898

1898

1898

1898

30

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

23

2

-

-

-

-

1919

1873

1898

1898

1898

1898

33

-48

-48

-48

0

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

13

48

48

48

0

0

Resultaat

46

0

0

0

0

0

Overige personeelslasten
Diverse kosten / nacalculatie
Subtotaal personeelslasten

Organisatiekosten
Materiaal

Totale lasten

Bijdrage gemeenten BPI
Overige bijdragen gemeenten
Bijdragen Rijk
3

Incidentele baten en lasten
Total baten

Saldo baten en lasten
Storting reserves

Tabel: Ontwikkeling inwonerbijdragen 2016 – 2020 programma Geneeskundige Hulpverlening
Omschrijving
Aantal inwoners regio
Hollands Midden
BPI per inwoner

3

2016

2017

2018

2019

2020

771.094

774.565

774.565

774.565

774.565

2,43

2,45

2,45

2,45

2,45

Afwikkeling baten en lasten voorgaande jaren
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Opbrengst BPI
Afronding
Totale opbrengst

1.873.758

1.897.684

1.897.684

1.897.684

1.897.684

-2.991

-

-

-

-

1.870.768

1.897.684

1.897.684

1.897.684

1.897.684

Reserves
De stand van de algemene reserve bedraagt op 1 januari 2015 €55.000,-. Op basis van een in 2015
gehouden en bestuurlijk vastgestelde risicoanalyse bedraagt de bodem van de algemene reserve
€45.000,- en het plafond €110.000,-.
De GHOR kent een bestemmingsreserve voor de uit/instroom van 8 van de 14 Officieren van Dienst
Geneeskundig als gevolg van hun vertrek op grond van hun leeftijd. Deze reserve was bedoeld om
de grote druk op de tijdelijke en extra inspanningen op het gebied van Opleiden, Trainen, Oefenen op
te vangen. Inmiddels zijn 7 van de 8 OvDG’en vervangen. Het jaar van uittreden van de laatste van
deze 8 OvDG’en is nog niet bekend. Daarom wil de GHOR de kosten van vervanging vanaf 2018
laten vallen ten laste van de reguliere begroting. De bestemmingsreserve valt derhalve vrij na 2017.
De afwikkeling van stortingen in en onttrekkingen aan de bestemmingsreserve vindt plaats bij het
programmajaarverslag.
6.2 Capaciteit
Over het deelprogramma IZB wordt in het Algemeen Bestuur RDOG HM van 6 juli 2016 besloten om te
voldoen aan de landelijke VISI-2-norm binnen de begroting RDOG HM 2016 en 2017.
6.3 Materieel
Geen
6.4 Juridisch
In de GR RDOG HM verwijst art. 23 naar art. 34 GR VRHM. Ingevolge art. 26 vraagt het bestuur
RDOG HM advies aan het bestuur VRHM over de programmabegroting Geneeskundige
Hulpverlening en de begroting deelprogramma Infectieziektebestrijding.
6.5 Overig
Geen

7. Aandachtspunten / risico’s
7.1
Programma Geneeskundige Hulpverlening
 Herverdeling gemeentefonds: In opdracht van het ministerie van V&J is onderzoek gedaan naar
indeling, verdeling, volume en toekomstbestendigheid van onder andere Openbare orde en
veiligheid in het gemeentefonds. Zowel voor gemeenten als voor veiligheidsregio’s kunnen
herverdelingseffecten optreden.


Samenvoeging meldkamers: Bij de (her)huisvesting van de gezamenlijke (Haaglanden en
Hollands Midden) meldkamer in De Yp is sprake van frictiekosten en van desintegratiekosten. De
exact financiële gevolgen zijn nog niet bekend. De voorzitters van de veiligheidsregio’s
Haaglanden en Hollands Midden vinden een reële vergoeding van de kosten een
randvoorwaarde voor de samenvoeging van de meldkamers en dringen erop aan hiervoor een
adequate landelijke regeling te treffen. De minister van V&J heeft echter aangegeven dat de
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financiering uit het lopende budget moet worden gedekt, waardoor de GHOR een financieel risico
loopt.


GRIP-incidenten: Zorginstellingen zijn verantwoordelijk om onder alle omstandigheden, dus ook
onder crisisomstandigheden, goede en verantwoorde zorg te leveren. Bij een ramp of crisis
worden de zorgkosten van de reguliere taken van de acute zorg via de reguliere financiering
(merendeels verzekeraar) afgehandeld. Voor een GRIP-incident werken GHORbureaumedewerkers in een operationele functie, alsook extern ingehuurde functionarissen. Voor
deze laatste groep is de GHOR kosten van vervanging of inhuur verschuldigd. In de begroting is
een post onvoorzien opgenomen voor kosten van GRIP 1 en GRIP 2. Een mogelijk besluit van
het bestuur VRHM dat bepaalt dat kosten van alle GRIP-incidenten, dus ook vanaf GRIP 3, voor
rekening zijn van de GHOR, vormt een nieuw financieel risico. Aantal, aard en duur van GRIPincidenten is een onzekere factor. Een langdurig incident of gelijktijdige incidenten legt een zware
druk op de pool van operationele functionarissen bij de GHOR en daardoor mogelijk tot vertraging
in de uitvoering van het reguliere werk. Een financieel risico vormt de hiervoor benodigde externe
inhuur ter versterking van de personele capaciteit.

7.2 Deelprogramma IZB
De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) concludeerde in april 2015 dat er kwetsbaarheden zijn in
de formatie van het team infectieziektebestrijding. Snel en adequaat reageren bij een plotselinge
uitbraak van IZB is daardoor lastig. Om goed voorbereid te zijn op toekomstige bedreigingen als
antibiotica resistentie (ABR) en zoönosen is versterking van de IZB noodzakelijk.
Voor een kwalitatief verantwoorde uitvoering van de IZB is het van belang dat de RDOG HM voldoet
aan de VISI-2-norm die inmiddels is geaccordeerd door GGD GHOR Nederland. De norm gaat ervan uit
dat naast de activiteiten op het gebied van bron- en contact onderzoek (de afhandeling van
infectieziekte meldingen) wordt gewerkt aan acht andere deeltaken op het gebied van IZB, waarbij voor
de uiteindelijke inzet de afweging wordt gemaakt van vraag van de klant, personele formatie en
actualiteit. De huidige formatie IZB is 59% van de VISI norm. Dit is krap, maar ook een gevolg van de
bezuinigingskeuzes in eerdere jaren. Over het deelprogramma IZB wordt in het Algemeen Bestuur
RDOG HM van 6 juli 2016 besloten te gaan voldoen aan de landelijke VISI-2-norm binnen de begroting
RDOG HM 2016 en 2017. Voor eventuele structurele aanvullende financiering vindt besluitvorming
plaats binnen de programmabegroting RDOG HM 2018.

8. Implementatie en communicatie
16 juni 2016
16 juni 2016
6 juli 2016

Algemeen Bestuur VRHM
Dagelijks Bestuur RDOG HM
Algemeen Bestuur RDOG HM

Positief advies aan het Algemeen Bestuur RDOG HM
Positief advies aan het Algemeen Bestuur RDOG HM
Vaststelling begroting RDOG HM, waarin opgenomen
de ontwerpbegroting programma Geneeskundige
Hulpverlening 2017 en deelprogramma IZB 2017

9. Bijlagen
Geen
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10. Historie besluitvorming
Met de komst van de Wet Publieke Gezondheid 2e tranche is de relatie tussen GGD en GHOR
verstevigd. In de regio Hollands Midden is deze relatie vanaf 1 januari 2014 vastgelegd in de GR
VRHM en GR RDOG HM.
De strekking van de afspraken is dat de RDOG HM het programma ‘Geneeskundige Hulpverlening’
uitvoert en het deelprogramma IZB. Het bestuur VRHM blijft verantwoordelijk voor het instellen en in
stand houden van een GHOR. Het programma Geneeskundige Hulpverlening en het deelprogramma
IZB worden rechtstreeks en geheel gefinancierd door een inwonerbijdrage van de deelnemende
gemeenten. Binnen de RDOG HM wordt het programma uitgevoerd door de sector GHOR, de sector
Algemene Gezondheidszorg en het RDOG-stafbureau.
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B.7

1. Samenvatting voorstel
Gelet op het gestelde in de Wvr art. 51 lid 1 t/m 3 alle inzetkosten van de geneeskundige
hulpverlening ten laste van de exploitatie van het programma Geneeskundige Hulpverlening van de
RDOGHM te laten komen.

2. Algemeen
Onderwerp:

Inzetkosten geneeskundige
hulpverlening

Opgesteld door:

Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:

Algemeen Bestuur VRHM

Datum

I. van Steensel – van
Hage, manager
GHORHM
30 juni 2016

B.7

Bijlage(n):

-

Portefeuille:

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

Status:

Besluitvormend

Vervolgtraject
besluitvorming:

-

Datum:

-

3. Besluit
Het Algemeen Bestuur VRHM besluit:
1 De inzetkosten, zijnde daadwerkelijke bestrijdingskosten, van de geneeskundige hulpverlening ten
laste te laten komen van het programma Geneeskundige Hulpverlening van de RDOGHM.
2 Af te zien van doorbelasting van daadwerkelijke inzetkosten GHORHM vanaf GRIP 3 aan de
gemeente waar de inzet is gepleegd
3 Bovengenoemd besluit op te nemen in de eerstvolgende actualisatie van de risico analyse
programma Geneeskundige Hulpverlening
4 Dit besluit ter kennis te brengen van het bestuur van de RDOG Hollands Midden

4. Toelichting
Het voormalige bestuur GHORHM heeft in 2001 besloten de inzetkosten GHOR, zodra er sprake is
van bestuurlijke aansturing, ten laste te laten komen van de gemeente waar een ramp of zwaar
ongeval plaatsvond. De belangrijkste reden voor dit besluit was dat, ingevolge de Wet Rampen en
Zware Ongevallen, een brongemeente bij een totale kostenpost die uitsteeg boven de FL.100.000,--,
alle kosten kon declareren bij de minister. De minister kon een bijdrage verlenen.
Rechtsopvolging 2006, 2010 en 2014
Als rechtsopvolgers hebben in 2006 de GR Brandweer en GHOR Hollands Midden, in 2010 de GR
Veiligheidsregio Hollands Midden bovengenoemde werkwijze opgenomen in de
Dienstverleningsovereenkomst VRHM - RDOGHM.
Bij de wijziging van de gemeenschappelijke regelingen in 2014 is bovengenoemde
dienstverleningsovereenkomst vervallen en de bepaling niet opgenomen in de aangepaste
gemeenschappelijke regelingen VRHM en RDOGHM.

Situatie 2016
Wvr art. 10 en 55 zijn van toepassing:
Art 10: De colleges van burgemeester en wethouders dragen aan het bestuur van de veiligheidsregio
volgende taken en bevoegdheden over:
Lid f: het instellen en in standhouden van een GHOR.
Art. 55:
Lid 1: In de kosten die voor een veiligheidsregio voortvloeien uit de uitoefening van haar taken
ingevolge artikel 10, verleent Onze Minister een bijdrage. De bijdrage kan onder voorwaarden
worden verleend.
Lid 2: In de kosten die voor een gemeente voortvloeien uit de daadwerkelijke bestrijding van een
ramp en uit de gevolgen van die bestrijding, kan onze Minister een bijdrage verlenen.
Lid 3: In de kosten die voor een veiligheidsregio voortvloeien uit het verlenen van bijstand, bedoeld
in artikel 51, derde lid, kan Onze Minister een bijdrage verlenen.
Het ministerie van VenJ stelt inzake de toepasbaarheid van Wvr art.55 dat lid 2 het wettelijk kader
vormt, uitgewerkt in het Besluit rijksbijdragen bijstands- en bestrijdingskosten.
VenJ concludeert dat “als er sprake is van een ramp het moet gaan om kosten die zijn gemaakt voor
en gedurende de daadwerkelijke bestrijding van de ramp en waarmee in de begroting van het
betreffende jaar geen rekening hoefde te worden gehouden. Het gaat om de kosten die niet zouden
zijn gemaakt indien de ramp zich niet had voorgedaan. Voor zover een veiligheidsregio kosten maakt
die voortkomen uit de bestrijding van een ramp, kunnen deze kosten worden verhaald op de
gemeente waarin de ramp plaatsvond. De gemeente kan deze kosten in rekening brengen voor de
rijksbijdrage. Hiervoor geldt een drempelbedrag van € 45.000,-- en een eigen bijdrage van € 3,-- per
inwoner”.
Juridisch advies
Aan Teekens Karstens te Leiden is juridisch advies gevraagd. De kern van het advies luidt:
“Op grond van de Wvr is de veiligheidsregio verantwoordelijk voor het instellen en in standhouden
van een GHOR. De gemeenschappelijke regelingen VRHM en RDOGHM brengen hierin geen
verandering. Het bestuur van de VRHM is derhalve verantwoordelijk voor de inzet van externe
functionarissen; en de daarmee gepaard gaande inzetkosten.”
Kosten grootste inzet geneeskundige hulpverlening Hollands Midden.
De grootste geneeskundige inzet in Hollands Midden tot nu toe is in 2011 het schietincident in Alphen
aan den Rijn geweest. De totale externe kosten voor de GHORHM waren € 27.555,-Preventieve inzet
Ingeval van een preventieve inzet op verzoek van een gemeente of evenementenorganisator worden
separaat afspraken gemaakt over de inzetkosten van met name RAV functionarissen.

5. Kader
Wet Rampen en Zware Ongevallen (vervallen1 januari 2010)
GR GHORHM 2001 (vervallen 1 januari 2006)
DVO VRHM en RDOGHM 2006 (vervallen 1 januari 2010)
Wvr 2010 art. 55 lid 1 t/m 3
Begroting GHORHM 2015
Risico analyse programma Geneeskundige hulpverlening 2015
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6. Consequenties
Financieel:
financiering uit de exploitatie van het programma Geneeskundige Hulpverlening van de RDOGHM. Bij
de bespreking van het jaarbericht over het voorgaande jaar wordt zo nodig een besluit gevraagd over
eventuele onttrekking aan de algemene reserve ten gevolge van gemaakte inzetkosten.
Capaciteit:
Geen
Materieel:
Geen
Juridisch:
Geen
Overig:
Geen

7. Aandachtspunten / risico’s
Geen

8. Implementatie en communicatie
Continuering financiële afhandeling door de GHORHM.

9. Bijlagen
Geen

10. Historie besluitvorming
Bij de vaststelling van de Gemeenschappelijke Regeling GHORHM in 2001 heeft het toenmalige
Algemeen Bestuur GHORHM besloten dat alle inzetkosten van de geneeskundige hulpverlening voor
rekening voor de GHOR komen. Als een ongeval, ramp of crisis bestuurlijke aansturing vraagt (sinds
2006 vanaf GRIP 3) dan komen de inzetkosten van ingehuurde geneeskundige hulpverleners voor
rekening van de gemeente waar de inzet gepleegd is.
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B.8

1. Samenvatting voorstel
Het nu voorliggende ontwerp bestuurlijke afspraken over de relatie tussen de VRHM en de RDOGHM
is een nadere uitwerking van wet- en regelgevingen de in 2014 gewijzigde Gemeenschappelijke
Regelingen VRHM en RDOGHM. Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd bijgaande bestuurlijke
afspraken vast te stellen en met een positief advies aan te bieden aan het Algemeen Bestuur
RDOGHM, die op 6 juli 2016 in vergadering bijeen is. De ingangsdatum is 7 juli 2016, daags na
vaststelling door het Algemeen Bestuur RDOGHM.

2. Algemeen

Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:

Algemeen Bestuur VRHM

Datum

I. van Steensel – van
Hage, manager
GHORHM
P. Kessels, hoofd
veiligheidsbureau
VRHM
H. van Dinther,
controller RDOGHM
30 juni 2016

B.8

Bijlage(n):

5

Portefeuille:

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

Status:

Besluitvormend

Datum:

-

Onderwerp:

Bestuurlijke afspraken
tussen de Veiligheidsregio
en de RDOGHM

Opgesteld door:

Afgestemd met:

Vervolgtraject
besluitvorming:

3. Besluit
Het Algemeen bestuur VRHM besluit:
1. de bestuurlijke afspraken VRHM en RDOGHM vast te stellen, inclusief de procedure bij
benoeming, functioneren, beoordelen en ontslag DPG
2. het bestuur RDOGHM hiervan in kennis te stellen
3. na vaststelling door het algemeen bestuur RDOGHM op 6 juli 2016 tot ondertekening over te gaan

4. Toelichting op het besluit
De bestuurlijke afspraken tussen de VRHM en de RDOGHM zijn de nadere uitwerking van wet- en
regelgeving en de in 2014 gewijzigde Gemeenschappelijke Regelingen VRHM en RDOGHM.
Gelet op de toepasselijke wet- en regelgeving is ter informatie een overzicht toegevoegd van de
formele eisen welke aan de organisatie van de geneeskundige hulpverlening zijn gesteld.
De voorliggende bestuurlijke afspraken zijn op hun beurt het kader waarbinnen de werkafspraken
tussen de GHOR enerzijds en de GGD en RAV anderzijds gemaakt zijn. Deze werkafspraken zijn ter
informatie bijgevoegd en maken geen deel uit van de het uit te brengen bestuurlijke advies.

5. Kader
Wet Veiligheidsregio`s, 2010 geldend 2016
Wet Publieke Gezondheid, 2e tranche 2014, geldend 2016
Tijdelijke wet ambulancezorg, 2012, geldend 2016
Wet toelating zorginstellingen, 2005, geldend 2016
Gewijzigde gemeenschappelijke regeling VRHM, 2014
Gewijzigde gemeenschappelijke regeling RDOGHM, 2014

6. Consequenties
N.v.t.

7. Aandachtspunten / risico’s
N.v.t.

8. Implementatie en communicatie
De bestuurlijke afspraken zijn de bevestiging van de bestaande werkwijze
De besluiten worden bekend gemaakt aan alle betrokken functionarissen.

9. Bijlagen
1. Bestuurlijke afspraken over de relatie tussen de Veiligheidsregio Hollands Midden en de RDOGHM
2. Overzicht formele eisen GHOR Hollands Midden
3. Procedure bij benoeming, functioneren, beoordelen en ontslag DPG
4. Werkafspraken GHORHM en GGDHM
5. Werkafspraken GHORHM en RAVHM.

10. Historie besluitvorming
2012 Aanpassing terminologie DVO 2006
2006 Dienstverleningsovereenkomst VRHM en RDOGHM
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Bestuurlijke afspraken over de relatie tussen de Veiligheidsregio Hollands Midden en de
Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden

Ondergetekenden:
1.

Het openbaar lichaam Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands
Midden (VRHM) handelend onder de naam Veiligheidsregio,
gevestigd te (2321 BM) Leiden en kantoorhoudende aan het adres Rooseveltstraat 4A, ten
deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de voorzitter van het Algemeen Bestuur, de heer
H.J.J. Lenferink

en
2.

het openbaar lichaam Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Openbare
Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG),
gevestigd te (2316 ZV) Leiden en kantoorhoudende aan de Parmentierweg 49, ten deze
rechtsgeldig vertegenwoordigd door de voorzitter van het Algemeen Bestuur, de heer J.A.
de Jager

Overwegende dat:
a)

het college van burgemeester en wethouders belast is met de organisatie van de
geneeskundige hulpverlening (Wvr artt 1 en 2)

b)

het bestuur van de veiligheidsregio verantwoordelijk is voor het instellen en in standhouden
van een GHOR (Wvr art.10f)

c)

het bestuur van de veiligheidsregio verantwoordelijk is voor de taken, voortvloeiend uit de
Wet veiligheidsregio’s en de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands
Midden

d)

het bestuur van de veiligheidsregio zorg draagt voor de voorbereiding op de bestrijding van
epidemie van een infectieziekte behorende tot groep A, alsmede op de bestrijding van een
nieuw subtype humaan influenzavirus, waarbij ernstig gevaar voor de volksgezondheid
bestaat (Wpg art.6 lid 2)

e)

de voorzitter van de veiligheidsregio zorg draagt voor de bestrijding van een epidemie van
een infectieziekte behorende tot groep A of een directe dreiging daarvan (Wpg art.6 lid 4)

f)

het bestuur van de veiligheidsregio voorziet in de meldkamerfunctie (Wvr art.10g)

g)

het bestuur van de veiligheidsregio eisen kan vaststellen waaraan de Regionale
AmbulanceVoorziening (RAV) met betrekking tot de meldkamer voor de daadwerkelijke
ambulancezorg moet voldoen (Wvr art.35 lid 4)

h)

het college van burgemeester en wethouders de totstandkoming en de continuïteit van en
de samenhang binnen de publieke gezondheidszorg en de afstemming met de curatieve
zorg en de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen bevordert (WPG art. 2
lid 1)

i)

het bestuur van de RDOG verantwoordelijk is voor de taken, voortvloeiend uit de Wet
Publieke Gezondheid en de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Openbare
Gezondheidszorg Hollands Midden

j)

het bestuur van de RDOG belast is met de organisatie van de geneeskundige hulpverlening
1
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k)

het bestuur van de RDOG een meldkamer ambulancezorg in stand houdt als onderdeel van
een gemeenschappelijke meldkamer (TWAZ art.4 lid 2 en GR RDOGHM art.5 lid 2)

l)

het bestuur van de RDOG afspraken maakt met het bestuur van de veiligheidsregio over
de procedure bij benoemen, beoordelen, functioneren en ontslag van de directeur publieke
gezondheid (GR RDOGHM art. 23 lid 5)

m)

de directeur Publieke Gezondheid deel uitmaakt van de veiligheidsdirectie van de
Veiligheidsregio Hollands Midden (WVR, art. 32 lid 1)

n)

het GHOR - bureau als sector GHOR onderdeel is van de RDOG

o)

de samenwerking tussen beide partijen van essentieel belang is bij de voorbereiding op en
inzet bij crises en bestrijding van ongevallen en rampen

Gelet op:
-

de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden, hierna te noemen
Veiligheidsregio
de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg
Hollands Midden, hierna te noemen RDOG

Komen overeen als volgt:

Artikel 1
1.1

1.2
1.3
1.4

Het bestuur van de RDOG verplicht zich aan het bestuur van de Veiligheidsregio alle
benodigde inzet aan personeel en middelen te leveren, welke noodzakelijk is voor de
uitvoering van de in de wet en de gemeenschappelijke regeling voorgeschreven taken
De door de RDOG te leveren inzet is nader uitgewerkt in werkafspraken
In geval van opschaling conform het regionaal crisisplan wordt het gezag geregeld volgens
de GRIP-procedure
Kosten: inzetkosten GRIP zijn voor rekening van de GHOR

Artikel 2
2.1

2.2
2.3
2.4
2.5

Uitvoering voorgeschreven taken

Begroting en verantwoording

Door de RDOG wordt vóór 1 maart van het jaar n-1 het Programma Geneeskundige
Hulpverlening met programmabegroting en het deel -programma Infectieziekte bestrijding
opgesteld voor de kosten die voortvloeien uit het gestelde in artikel 1
Deze conceptbegroting wordt ter vaststelling voorgelegd aan het bestuur van de
veiligheidsregio
Het algemeen bestuur van de veiligheidsregio geeft na vaststelling van dit concept schriftelijk
advies aan het bestuur van de RDOG
Het bestuur RDOG wijkt slechts af na overleg met het bestuur VRHM
Na afloop van het jaar legt het bestuur van de RDOG vóór 1 juli van het daaropvolgende jaar
in het Jaarbericht verantwoording af over de werkzaamheden, die voortvloeien uit het
gestelde in artikel 1
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Artikel 3
3.1
3.2

3.3

Reserves en voorzieningen voor GHOR-taken worden door de RDOG beheerd
Onttrekkingen aan en stortingen in de voorziening voor GHOR-taken geschieden op grond
van de daartoe gestelde regels van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en
gemeenten en worden vastgesteld in de jaarrekening van de RDOG na advies van het
bestuur Veiligheidsregio
Onttrekkingen aan en stortingen in de reserves voor GHOR-taken geschieden bij begroting
dan wel na voorafgaande toestemming van het bestuur Veiligheidsregio

Artikel 4
4.1
4.2

5.2

Wijzigen

Op verzoek van één der partijen treden partijen met elkaar in overleg, ten einde te bezien
of deze overeenkomst al dan niet gewijzigd en/of aangevuld dient te worden.
Wijzigen van en aanvullingen op bepalingen van deze overeenkomst kunnen uitsluitend
schriftelijk worden overeengekomen.

Artikel 6
6.1

Wederzijdse informatieplicht en periodiek overleg

Beide partijen informeren elkaar over en weer over alle aangelegenheden welke van
belang kunnen zijn voor een verantwoorde dienstverlening.
Bestuurlijk overleg vindt jaarlijks plaats.

Artikel 5
5.1

Financiële consequenties risico’s beleid en uitvoering

Duur en beëindigen

Gemeenschappelijke Regeling VRHM art.56 en Gemeenschappelijke Regeling RDOGHM
art.32 zijn van toepassing.

Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend te Leiden d.d. 6 juli 2016

Het Algemeen Bestuur van de

Het Algemeen Bestuur van de RDOG

Veiligheidsregio Hollands Midden

Hollands Midden

Drs. H.J.J. Lenferink, voorzitter

J.A. de Jager, voorzitter
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Overzicht formele eisen
aan GHOR Hollands Midden

Bijlage bij Bestuurlijke afspraken van Veiligheidsregio Hollands Midden
met Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden

Juni 2016
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Verantwoording
De GHOR is als netwerkorganisatie een verbindende schakel tussen veiligheid, zorg en openbaar
bestuur. Binnen de geneeskundige keten heeft de GHOR daarvoor afspraken met de zorginstellingen
om zo de voorbereiding op, de samenwerking tijdens repressie en nazorg rond geneeskundige
hulpverlening bij rampen en crises binnen de Veiligheidsregio Hollands Midden zo goed mogelijk te
laten verlopen.

Geneeskundige hulpverlening
Met de komst van de Wet publieke gezondheid (Wpg) 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. Binnen de RDOG HM wordt het programma uitgevoerd door de
sector GHOR.

Meldkamerfunctie
Op basis van de Wet veiligheidsregio’s (Wvr) is het bestuur van de veiligheidsregio verantwoordelijk
voor het voorzien van een meldkamerfunctie.
Centraal in de Tijdelijke wet ambulancezorg (Twaz) staat dat in iedere regio een aanbieder van
ambulancezorg wordt aangewezen om ambulancezorg te verlenen. Deze tijdelijke wet is verlengd tot
1 januari 2020. In Hollands Midden is deze aanbieder de Regionale Ambulance Voorziening Hollands
Midden (RAV). De uitvoering is opgedragen aan de GR RDOG HM. Hierin is vastgelegd dat de GR
RDOG zorg draagt voor het in standhouden van een meldkamer en het (doen) verlenen van
ambulancezorg. De RAV is een sector van de RDOG HM.

Infectieziektebestrijding
Belangrijk thema in de gewijzigde Wet publieke gezondheid (Wpg) (2011) is de betere voorbereiding
op infectieziektecrisis door meer aandacht voor infectieziektecrisis bij het decentraal openbaar bestuur
en meer aandacht voor een dergelijke crisis bij partijen in de zorg. De veiligheidsregio is
verantwoordelijk voor zowel de voorbereiding als ook de bestrijding van infectieziekten behorend tot
de groep A. In de GR VRHM en GR RDOG HM van 2014 is deze relatie bevestigd door te regelen dat
het bestuur RDOG HM advies vraagt aan het bestuur VRHM over het deelprogramma
Infectieziektebestrijding.
Het bestuur RDOG HM wijkt slechts af van het advies van het bestuur VRHM na overleg tussen beide
besturen.

Doel document
Dit document geeft een overzicht van de formele eisen die aan de organisatie van de geneeskundige
hulpverlening in de regio (GHOR) zijn gesteld en de wijze waarop de Directeur Publieke Gezondheid
(DPG), namens het bestuur VRHM, aan deze eisen heeft voldaan.
Hierbij ligt de focus op de eisen en afspraken op het gebied van het proces Acute gezondheid,
Publieke gezondheid en de meldkamer.
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Wettelijke
grondslag

GHOR

Onderwerp

Eisen

Vastgelegd in

Gereed

Het college van burgemeester en wethouders is

GR VRHM art. 1, 34, 36

2014

belast met de organisatie van de geneeskundige

GR RDOGHM art 3

2014

Organisatie geneeskundige hulpverlening in de regio

Wvr: art. 1 en 2
Wpg: art . 2.1

Wvr: art. 1 en 10f

Organisatie geneeskundige
hulpverlening

hulpverlening.

In stellen en in stand houden

Het bestuur van de veiligheidsregio heeft de taak

GR VRHM art. 4b, 5f, 36

2014

van een GHOR

en verantwoordelijkheid van het instellen van en

GR RDOGHM art. 23

2014

De GHOR staat onder leiding van de directeur

GR VRHM art. 28c, 35

2014

Publieke Gezondheid.

GR RDOG HM art 23.3

2014

De schriftelijke afspraken betreffen:

Procedures die gevolgd worden bij een ramp
of crises, waarbij het in ieder geval gaat over
grootschalige alarmering, opschaling,
coördinatie, informatiemanagement en
evaluatie;

Wijze waarop en de mate waarin personeel
en materieel worden ingezet

Bereikbaarheid en beschikbaarheid van
personeel, ruimte en materieel

Wijze en frequentie van trainen en oefenen
voor het gezamenlijk optreden bij
rampenbestrijding en crisisbeheersing;

Samenwerking met de functionarissen van
de GHOR, andere instellingen en andere
hulpverleningsdiensten

Onderhoud en beheer van materieel voor de
geneeskundige hulpverlening dat eigendom
is van de veiligheidsregio of het Rijk

GR VRHM art. 34

2014
2014

in stand houden van een GHOR
Wvr: art. 32

Leiding aan de GHOR

Wpg: art . 14.3
Wvr: art. 33
Besluit Wvr: art. 5.1

Schriftelijke afspraken tussen
bestuur veiligheidsregio en in de
veiligheidsregio werkzame
instellingen, zorgaanbieders,
ambulancevervoerders en
gezondheidsdiensten die een
taak hebben in de
geneeskundige hulpverlening
over hun inzet en hun
voorbereiding

GR RDOGHM art. 5.3
Uitvoering in schriftelijke afspraken:

Overeenkomsten ziekenhuizen

Convenant Huisartsen

Werkafspraken met RAV HM

Werkafspraken met GGD voor .
Regionaal crisisplan en GGD
Rampenopvangplan (GROP)

2013
2014
2016
2016
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Wettelijke
grondslag

Onderwerp

Eisen

Vastgelegd in

Wvr: art. 16

Regionaal Crisisplan

Het bestuur van de veiligheidsregio stelt een

GR VRHM art.15

Gereed

crisisplan vast. Het omvat een beschrijving van de
organisatie, verantwoordelijkheden, taken en
bevoegdheden tot de maatregelen en

Uitgewerkt in:

voorzieningen die de gemeenten treffen inzake de

Regionaal Crisisplan 2016-2019, deel 2

rampenbestrijding en crisisbeheersing en ook de

Geneeskundige Zorg

2016

afspraken die zijn gemaakt met andere bij
mogelijke rampen en crises betrokken partijen.
Wvr: art. 33.3

Verantwoording zorginstellingen

Instellingen, zorgaanbieders,

GR VRHM art. 34

over hun inzet en voorbereiding

ambulancevervoerders en diensten verstrekken

GR RDOGHM art. 5.3

aan het bestuur veiligheidsregio

het bestuur veiligheidsregio alle informatie over
hun inzet en voorbereiding d.m.v. een
jaardocument maatschappelijke verantwoording.

Eisen m.b.t. verantwoording door
zorginstellingen:

Overeenkomsten ziekenhuizen

Overeenkomsten ziekenhuizen

Convenant Huisartsen

Werkafspraken met RAV HM

Werk afspraken met GGD voor .
Regionaal crisisplan en GGD
Rampenopvangplan (GROP)

Convenanten met verpleeg- en
verzorgingshuizen, gehandicaptenzorg
en thuiszorg
Uitvoering in:
Bestuurlijke rapportage van de DPG aan
bestuur VRHM

Besluit personeel Wvr:
art. 5.1

Operationele functies
geneeskundige hulpverlening

Betreft regels voor de functies (samenstel van de
te verrichten werkzaamheden) binnen de GHOR
m.b.t. beschikbaarheid en opleiding.

Werkafspraken RAV

2015
2016

Werkafspraken GGD
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Wettelijke
grondslag

Onderwerp

Eisen

Vastgelegd in

Gereed

Wvr: art. 10g en 35.1

Voorzien in de

Het bestuur veiligheidsregio heeft de taak en

GR VRHM art.4e, 5g, 37, 39

2014

Twaz: art. 1e , 4.2 en 7

meldkamerfunctie

verantwoordelijkheid van het voorzien in de

GR RDOGHM art. 5.2

2014

Uitvoering in schriftelijke afspraken:
Service level Agreement
Gemeenschappelijke Meldkamer Hollands
Midden en de GHOR HM 01-08-2011

2017

Meldkamer

meldkamerfunctie.
Het bestuur van de veiligheidsregio heeft de
beschikking over een gemeenschappelijke
meldkamer die is ingesteld en in stand wordt
gehouden door het bestuur of door het bestuur

het verlenen of doen verlenen van

Startdocument Project
Meldkamer Den Haag
Versie 2.04
29 november 2013
GMK Haaglanden
GMK Hollands Midden
Fase 1: Samenwonen in “de Yp”
Fase 2: Multidisciplinair samenwerken

ambulancezorg.

A.5 Bijlage 1 DB VRHM 05-12-2013

De meldkamer staat onder leiding van een

GR VRHM art. 28.2, 38

2014

directeur. Het bestuur van de veiligheidsregio

GR RDOGHM art. 5

2014

van een andere veiligheidsregio ten behoeve van
de geneeskundige hulpverlening.
De Regionale Ambulancevoorziening draagt zorg
voor het in stand houden van en meldkamer en

Wvr: art. 35.3

Leiding aan de meldkamer

benoemt de directeur na overleg met het bestuur
van de Regionale AmbulanceVoorziening en de
door de korpschef daartoe aangewezen
ambtenaar van politie. De directeur rapporteert
periodiek aan het bestuur van de veiligheidsregio
over de wijze waarop de meldkamer functioneert,
en heeft instemmingsrecht bij het aanstellen en
aangesteld houden van personeel van de
meldkamer.
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Wettelijke
grondslag

Onderwerp

Eisen

Vastgelegd in

Gereed

Wvr: art. 19

Convenant over de

Het bestuur van de veiligheidsregio, het regionale

GR VRHM art. 39

2014

Wvr: art. 35. 4 en 35.5

meldkamerfunctie

college en de Minister ( als beheerder Korps

GR RDOGHM art. 5.2

2014

landelijke politiediensten) sluiten een convenant
gericht op de samenwerking bij branden, rampen

Uitvoering in schriftelijke afspraken:

en crises en heeft in ieder geval betrekking op de



Werkafspraken RAV en GHOR

2016

meldkamerfunctie.
Het convenant bevat m.b.t. de meldkamerfunctie
in ieder geval afspraken over de locatie, het
beleid en beheer, de financiën, de prestaties, de
ondersteunende systemen en samenwerking van
politie met brandweer, geneeskundige
hulpverlening en ambulancevervoer in de
meldkamer.
Regeling Twaz: art. 20
Wvr: art. 33
Besluit Wvr: art . 5.1

Schriftelijke afspraken tussen

De schriftelijke afspraken gaan over het

de RAV en de DPG

multidisciplinaire oefenen, de inzet bij
evenementen en de inzet bij een ramp of crisis.
De schriftelijke afspraken betreffen:

Procedures die gevolgd worden bij een ramp
of crises, waarbij het in ieder geval gaat over
alarmering, opschaling, coördinatie,
informatiemanagement en evaluatie;

Wijze waarop en de mate waarin personeel
en materieel worden ingezet

Bereikbaarheid en beschikbaarheid van
personeel, ruimte en materieel

Wijze en frequentie van trainen en oefenen
voor het gezamenlijk optreden bij
rampenbestrijding en crisisbeheersing;

Samenwerking tussen de RAV, de DPG, de
regionale zorginstellingen en andere

GR VRHM art. 39
GR RDOGHM art. 5.2

2014
2014

Uitvoering in schriftelijke afspraken:

Werkafspraken RAV met GHOR

2016
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Wettelijke
grondslag

Onderwerp

Eisen

Vastgelegd in

Gereed

relevante hulpverleningsinstanties werkzaam
in de regio;


Onderhoud en beheer van materieel voor de
geneeskundige hulpverlening bij ongevallen
en rampen.

Infectieziekten bestrijding
Wpg 2de tranche:

Bestrijding infectieziekte

De voorzitter van de veiligheidsregio draagt zorg

GR VRHM art. 6

2014

Art. 1ab, 6.2, 6.3, 34.4,

behorend tot groep A door

voor de betrijding van een epidemie van een

GR RDOGHM art. 5, 26.8, 26.9

2014

47, 51, 54, 55, 56

voorzitter veiligheidsregio

infectieziekte behorend tot groep A, of een directe
dreiging daarvan en is bevoegd bevoegd om:

Uitgewerkt in:







Maatregelen te nemen gericht op het individu

Geneeskundige Hulpverlening en

opnemen ter isolatie in een ziekenhuis)

deelprogramma

Maatregelen gericht op gebouwen, goederen

Infectieziektebestrijding, 2017 voor het

en vervoermiddelen


Ontwerpbegroting programma

(zoals opleggen van bestuursdwang voor het

Maatregelen voor havens en luchthavens

2016

bestuur VRHM, tevens in


Ontwerpbegroting 2017 RDOG HM voor
het bestuur RDOG HM.

Wpg 2de tranche:
Art. 8.2, 8.3

Voorbereiden infectieziektecrisis Het college van burgemeester en wethouders
past de maatregelen toe, opgedragen door de
Minister VWS, indien het gaat om de
voorbereiding op de bestrijding van infectieziekten
behorend tot de groep A of een nieuw subtype
humaan influenzavirus, waarbij ernstig gevaar

GR VRHM art 6,15

2014

GR RDOGHM art 5, 26.8, 26.9

2014

Uitgewerkt in:
Regionaal Crisisplan 2016-2019, deel 2
Geneeskundige Zorg; proces
(opgeschaalde) infectieziekten bestrijding

2016/2017

voor de volksgezondheid bestaat.
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Procedure bij benoeming, functioneren, beoordelen en ontslag directeur publieke gezondheid
Conform art 10 lid 5 van de GR RDOG HM maakt het bestuur van de RDOG HM afspraken met het
bestuur van de Veiligheidsregio HM over de procedure bij benoeming, functioneren, beoordelen en
ontslag van de directeur publieke gezondheid.
Deze afspraken luiden als volgt:
1. Bij het ontstaan van een vacature voor de functie van directeur publieke gezondheid (DPG):
a. stellen beide besturen in overeenstemming een profiel voor de functie van DPG vast,
welke bij de werving wordt gebruikt;
b. wordt een selectiecommissie geformeerd, waarin beide besturen ieder twee leden
afvaardigen;
c. deze commissie kiest uit haar midden een voorzitter;
d. de commissie laat zich ten minste bijstaan door een ervaren p&o adviseur;
e. In een adviescommissie, welke de selectiecommissie adviseert is in ieder geval een
afgevaardigde van de veiligheidsdirectie en het MT RDOG
f. Bij alle uitingen in de procedure is duidelijk dat deze namens het bestuur RDOG en
het bestuur VRHM worden gedaan.
2. Met de DPG wordt periodiek en incidenteel een functioneringsgesprek en/of
beoordelingsgesprek gehouden. Bij deze gesprekken zijn:
a. in ieder geval één lid afgevaardigd uit het bestuur van de RDOG HM en één lid
afgevaardigd uit het bestuur van de VRHM aanwezig.
b. Indien er informanten worden bevraagd zijn daar in ieder geval ook een lid van het
MT RDOG en een lid van de veiligheidsdirectie bij.
c. De systematiek van deze gesprekken en de acties die daar uit voortkomen volgt voor
zover niet in strijd met deze afspraken de in de RDOG HM vastgestelde handreiking
‘Gesprekscyclus RDOG HM’
3. Bij wens tot ontslag van de DPG:
a. op eigen verzoek overleggen voorzitters van beide besturen over vorm, hantering
opzegtermijn en eventueel noodzakelijke tijdelijke vervanging.
b. op initiatief van een of beide besturen vindt overleg plaats tussen een gelijkwaardige
delegatie van beide DB’s over verdere besluitvorming en afhandeling.
4. Indien de omstandigheden dat vereisen kan van deze afspraken worden afgeweken nadat
voorzitters zich er van vergewist hebben dat deze handelwijze achteraf door beide DB’s zal
worden goedgekeurd

Agendapunt B.8.3 AB VRHM 30 juni 2016

Werkafspraken
t.b.v.
Regionaal crisisplan en GROP GGD
tussen

Geneeskundige HulpverleningverleningsOrganisatie in de Regio
(GHOR)
en
Gemeentelijke gezondheidsdienst GGD
in
Hollands Midden

Afspraken op basis van:
Modelconvenant Publieke Gezondheid bij rampen en crises
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Werkafspraken GHOR HM en GGD HM t.b.v. Regionaal crisisplan
Veiligheidsregio Hollands Midden en GROP GGD HM
Inleiding
Onder verantwoordelijkheid van de Directeur Publieke Gezondheid (DGP) verbindt de GHOR publieke
gezondheid, veiligheid en acute zorg.
De geneeskundige hulpverlening omvat 2 processen: acute gezondheid en publieke gezondheid.
Het proces publieke gezondheid omvat Infectieziektebestrijding (IZB), Medische Milieukunde (MMK),
Gezondheidsonderzoek na Rampen (GOR) en Psychosociale Hulpverlening bij Ongevallen en
Rampen (PSHOR).
De GGD is vanaf 6 januari 2014 niet alleen verantwoordelijk voor de uitvoering van deze processen in
het kader van rampen en crises maar ook voor de beleidsvoorbereiding.
De werkafspraken hangen onder Bestuurlijke afspraken van Veiligheidsregio Hollands Midden
met Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden 2016
Doel van deze afspraken is een goede aansluiting te beschrijven tussen GHOR en GGD.
De coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening is bij een ramp of crisis de
taak van de GHOR. Als de GRIP procedure wordt gestart zal de GHOR op basis van het Regionaal
crisisplan Veiligheidsregio Holland Midden de processen Acute gezondheid en Publieke gezondheid
inzetten ter bestrijding van de ramp/crisis.
De GGD wordt betrokken voor de uitvoering van de publieke gezondheid processen. De uitvoering van
de processen IZB, MMK, GOR en PSHOR alsmede inzetten van het Crisisteam GGD voor de
bestrijding van de ramp/crisis zijn vastgelegd in het GGD RampenOpvangPlan (GROP).
Daarnaast kan vanuit een GGD opschaling (GROP) ook een opschaling naar GRIP ontstaan.
Wanneer nodig zullen deze afspraken geactualiseerd en/of aangevuld worden om optimale
samenwerking onder ramp- / crisis omstandigheden (GRIP) te waarborgen.

1

Personele capaciteit

1.

Op grond van de reguliere functie in de GGD sectoren/stafbureau vervullen leden van het
Managementteam (MT) GGD in het GGD-crisisteam een bepaalde taak. Deze MT-leden
hebben aantoonbare kennis van en ervaring met crisismanagement en rampenbestrijding.
De GGD HM heeft t.b.v. haar opgeschaalde processen de beschikking over voldoende
(eigen) functionarissen om haar Publieke gezondheid taken onder GRIP omstandigheden uit
te kunnen voeren of heeft daar afspraken met derden over gemaakt.
De GGD HM levert, op basis van regionale afspraken met de GHOR, functionarissen ten
behoeve van leiding, coördinatie of advies binnen de operationele GHOR-organisatie, zijnde
ODPG (Operationeel Directeur Publieke Gezondheid) en/of ACGZ (Algemeen Commandant
geneeskundige Zorg) of Liaison voor de backoffice GHOR.
De GGD HM levert, functionarissen voor de uitvoering van de Publieke
Gezondheidsprocessen uit het Regionaal Crisisplan.
De GGD HM zorgt naast de inzet van eigen medewerkers tijdens een crisis, voor afspraken
over inzet, advies of ondersteuning van partnerorganisaties waarmee zij de overeengekomen
bijdrage (inhoudelijke uitvoering) aan de GHOR kan nakomen tijdens een ramp of crisis zoals
PSHOR, Geneeskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen (GAGS) en Arts infectieziekten.
In de afsprakenmatrix (Opstarten GGD processen bij GRIP - warme fase) staan de
afspraken over inzetcriteria, opkomstlocatie, aantallen beschikbare (opgeleide en geoefende)
medewerkers .

2.

3.

4.
5.

6.
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2.

Geoefendheid

1.

De GGD HM draagt aantoonbaar zorg voor de opleiding en geoefendheid van de
functionarissen welke zij t.b.v. opgeschaalde publieke gezondheid-processen beschikbaar
moet hebben.
Een OTO jaarplan wordt jaarlijks met de GHOR afgestemd.
GGD en GHOR betrekken elkaar in hun oefeningen.

2.
3.

3

Taak GHOR HM t.a.v. coördinatie en aansturing

1.

Bij een ramp of crisis zal de ODPG (of de ACGZ) de processen Acute gezondheid en Publieke
gezondheid coördineren en regisseren in opdracht van het openbaar bestuur van de
veiligheidsregio Hollands Midden.

4

Taak GGD HM als zorginstelling

1.
2.

De GGD HM heeft een vastgesteld GGD rampenopvangplan (GROP).
Het GROP is afgestemd met de GHOR.
De GHOR zal de GGD adviseren t.a.v. het GROP waarmee geborgd wordt dat reguliere GGD
processen optimaal aansluiten in een opgeschaalde situatie waar de GHOR de coördinatie en
regie voert. De GGD informeert de GHOR over het overnemen van dit advies.
De GGD is vanaf 06-01-2014 verantwoordelijk voor de beleidsvoorbereiding en uitvoering van
het Procesplan Infectieziektebestrijding, Medische Milieukunde, Gezondheidsonderzoek na
Rampen en Psychosociale hulpverlening. De Voorzitter Crisisteam is het eerste
aanspreekpunt voor de GHOR als een GROP inzet bij GRIP gewenst is.
Op basis van een melding met een potentieel crisiskarakter kan de Voorzitter GGD-crisisteam
de ACGZ raadplegen als er behoefte is aan extra capaciteit of expertise ten aanzien van de
crisissituatie.

3.

4.

5

Procedures die worden gevolgd bij een ramp of crisis

1.

Alarmering, opschaling, coördinatie, informatiemanagement en evaluatie zijn onderdeel van de
processen Publieke gezondheid (MMK, GOR, PSH en IZB) die in het GROP beschreven zijn
en bij een ramp of crisis in werking (kunnen) treden.
De alarmering van de juiste functionarissen bij de GGD geschiedt, door de GHOR, op basis
van de Afsprakenmatrix - Opstarten GGD processen bij GRIP - warme fase.
De GHOR is verantwoordelijk voor de coördinatie van de uitvoering van de Geneeskundige
zorg (Regionaal Crisisplan HM).

2.
3.

6

Periodieke overlegvormen
GHOR en GGD stemmen de processen en ontwikkelingen op het terrein van publieke
gezondheid en veiligheid jaarlijks met elkaar af,
Operationeel niveau
a.
Beleidsmedewerkers OTO minimaal 2x per jaar:
OTO, evaluaties OTO en inzetten.
b.
Beleidsmedewerker (operationele) planvorming en de GROP coördinator:
minimaal 1x per jaar
Afstemming werkinstructies Publieke Gezondheid en GHOR -processen.
c.
Beleidsmedewerker GHOR en GGD Procesleiders IZB, MMK, GOR en PSH
Minimaal 1x per jaar
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Tactisch niveau
d.
Manager GHOR bureau en MT RDOG:
Afstemming gezamenlijk te voeren beleid.
Strategisch niveau
e.
Directie RDOG, manager RAV HM en manager GHOR- bureau: in MT RDOG:
Vaststelling beleid.
Daar waar deze werkafspraken geen duidelijkheid verschaffen over taken, verantwoordelijkheden en
bevoegdheden en/of kostenverdeling of te herleiden zijn naar de afspraken binnen de Regionale
Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden tussen de sector GHOR en de sector GGD,
wordt door partijen teruggevallen op het Modelplan GROP en het Modelconvenant Publieke
Gezondheid en in goed overleg een oplossing gezocht.

Aldus overeengekomen en getekend
Leiden, 6 juli 2016
GGD Hollands Midden

GHOR Hollands Midden

S. J. de Gouw
Directeur Publieke Gezondheid

C.H.C. van Steensel – van Hage,
manager GHOR
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Afsprakenmatrix - Opstarten GGD processen bij GRIP - warme fase
Opstarten team /
Besluit
Wie wordt
Wie laat
proces
opstarten
gealarmeerd
alarmeren /
door
Hoe alarmeren
GGD Crisisteam
DPG
Voorzitter
DPG via
GGD
Erasmusbrug
crisisteam
Zorglijn
MMK

Verantwoordelijk
voor

Informeren /
Afstemmen

Bestuurlijk
verantwoordelijk

VZ GGD CT

Tactisch leiding
geven aan CT

DPG
ACGZ
(LKT)

DPG

DPG
ACGZ
(MMK)
ACGZ
VZ GGD CT

DPG

ACGZ
(OvD-G)

GAGS (acuut)

ACGZ / HIN voor
GAGS via MKA

GAGS

-Advisering van
GAGS gewenst

DPG
(VZ GGD CT)

VZ GGD CT

ACGZ via De
ZorgCentrale
ACGZ
kantooruren via
088-3083361
ACGZ buiten
kantooruren via
de MKA
ACGZ via De
ZorgCentrale
VZ GGD CT

Procesleider
MMK

- Advies van
MMK gewenst

IZB
Arts
Infectieziekten

A-ziekte
B-ziekte
C-ziekte

ACGZ

GOR

ACGZ
adviseert
DPG DPG besluit

VZ GGD CT

PSH(OR)
(bij GRIP)

ACGZ
DPG
VZ GGD CT

LKT

Versie 2016-05-15

Uitvoerende

ACGZ / HIN
telefonisch
(uitvraagprotocol)

Arts
Infectieziekten

Procesleider
GOR (=
gealarmeerd
door
VZ GGD CT)
LKT

Uitvoering GGD
Proces IZB

DPG
ACGZ
(VZ GGD CT)

Uitvoering
proces GOR

ACGZ en / of
VZ GGD CT

Uitvoering /
aansturing PSH
Kernteam

ACGZ
VZ GGD CT
Procesleider
PSH

DPG
Voorzitter
Veiligheidsregio
Hollands
Midden
Burgemeester
DPG

DPG
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Opstarten team /
proces

Besluit
opstarten
door
ACGZ
Procesleider

Wie wordt
gealarmeerd

Wie laat
alarmeren /
Hoe alarmeren
ACGZ / HIN of
procesleider via
De ZorgCentrale

Uitvoerende

Verantwoordelijk
voor

Informeren /
Afstemmen

LOT

Uitvoering /
aansturing PSH
opvangteam

Procesleider
PSH

Functie

inzetcriteria

Voorzitter GGD- Crisisteam
(VZ-GGD-CT).
Leider Kernteam (LKT)

Op verzoek
ACGZ
Op verzoek
ACGZ
Op verzoek
ACGZ

Opkomsttijd /
locatie
Zacht piket /
GGD Leiden
2 uur
RCC- Leiden
2 uur (opvanglocatie gemeente
incident)
bellijst

LOT

Bestuurlijk
verantwoordelijk

Alarmering GGD functionarissen t.b.v. GRIP door GHOR

Leider Opvangteam (LOT)
Geen GGD-medewerkers, uitsluitend afkomstig van
GGZ, SHN en Kwadraad
dienstdoende
procesleiders

Op verzoek
Voorzitter GGDcrisisteam

Aantal

alarmering

5
PSH: 6

In opdracht van (O)DPG via
Erasmusbrugzorglijn
Via De Zorgcentrale

> 10

Via De Zorg Centrale

IZB: 2
MMK: 2
GOZ: 2

RDOG HM

Vergoeding bij inzet (kostenverdeling)
1.
De volgende kosten komen voor rekening van de GGD:
a.
Eigen activiteiten in het kader van de organisatie, coördinatie, aansturing en inhoudelijke regie van de PSHOR, de voorbereiding daarop en
advisering van de uitvoerende organisaties op dat gebied.
b.
Voorbereiding en organisatie van OTO-activiteiten voor het PSHOR-Kernteam en de Psychosociale Opvangteams (PSOT).

Versie 2016-05-15
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2.
a.
3.
b.

De volgende kosten komen voor rekening van Kwadraad, GGZ, JBW en SHN:
Deelname aan de aangeboden OTO-activiteiten
De volgende kosten komen voor rekening van de GHOR:
Daadwerkelijke inzet bij een ramp, groot incident of crisis waarbij GRIP is afgekondigd.

Versie 2016-05-15
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Relatie met andere documenten (voor zover nog niet in het GROP aangehaald)
a. Infectieziektencrisis
Voor verdere taakverdeling tussen GGD en GHOR t.b.v. de bestrijding van een infectieziektecrisis
wordt de ‘Handreiking samenwerking GGD-GHOR bij infectieziektebestrijding; versie 1.0; 10
februari 2014’ gevolgd.
b. In het Convenant Huisartsen Hollands Midden en Veiligheidsregio Hollands Midden zijn de taken
en verantwoordelijkheden richting deze zorgverleners voor GHOR en GGD beschreven.
c. GGD: Psychosociale Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen
Overeenkomst tussen de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden en
Kwadraad Maatschappelijk Werk, Jeugdbescherming West, GGZ Rivierduinen, Slachtofferhulp
Nederland. Versie 1.0: december 2015
d. Bestuurlijke afspraken over de relatie tussen de Veiligheidsregio Hollands Midden en de RDOG
Hollands Midden - 2016 + bijlage Overzicht formele eisen GHOR Hollands Midden vs 1.0
e. Gewijzigde gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden; 1 januari 2014
f. Gewijzigde gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands
Midden; 1 januari 2014
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Inleiding
Werkafspraken GHOR HM en RAV HM
Deze werkafspraken vervangen het document dat op 7 mei 2014 getekend is door RAV HM en GHOR
HM.
Acute gezondheidszorg
Het proces acute gezondheidszorg1 heeft als doel tijdens een ramp of incident gewonde mensen zo
snel mogelijk optimale zorg te verlenen. De GHOR regisseert het totaal van de geneeskundige
hulpverlening. De zorginstellingen blijven zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de zorg.
Het proces acute gezondheidszorg wordt door een aantal ketenpartners uitgevoerd, zoals de
Regionale Ambulancevoorziening (RAV), het Nederlandse Rode Kruis (NRK), ziekenhuizen en
huisartsen.
De RAV is vanaf 01-01-2014 verantwoordelijk voor de beleidsvoorbereiding en uitvoering van het deelprocesplan Prehospitale Acute zorg. Prehospitale Acute zorg start na melding en alarmering met
triage en (prehospitale) behandeling en eindigt met het transport en de overdracht van de patiënt in
het ziekenhuis. Het proces acute gezondheidszorg omvat ook de (verdere) behandeling in het
ziekenhuis. De GHOR heeft voor haar taken in de opgeschaalde geneeskundige hulpverlening ook
afspraken met o.a. de ziekenhuizen en de huisartsenposten.
Afbakening:
Het Besluit personeel veiligheidsregio’s beschrijft GHOR-functies. Deze functies worden ingezet
tijdens opgeschaalde geneeskundige hulpverlening. Omdat het besluit geen rechtspositionele
gevolgen heeft voor de hoofdaanstelling van personen werkzaam binnen de RDOG, wordt in deze
werkafspraken niet over functies maar over taken in de opgeschaalde situatie gesproken.
De Coördinator Gewonden Vervoer (CGV) is een GHOR functie die door de Meldkamer
Ambulancezorg werd vervuld. [Bijlage 1: Referentiedocument 1a]
De (landelijke) afspraken over Grootschalige Geneeskundige Bijstand (GGB) beleggen de
verantwoordelijkheid voor de Taakverantwoordelijke Transport / CGV bij de RAV.
Dit geldt ook voor de taakverantwoordelijke Treatment / HGN (Hoofd gewondennest). [Bijlage 1:
Referentiedocument 1 b]
De werkafspraken Taakverantwoordelijke Transport en Taakverantwoordelijke Treatment worden
conform deze landelijke afspraken binnen de RAV op operationeel niveau uitgewerkt.
Het opheffen van de geneeskundige combinatie (GNK-c) (formeel) per 1-1-2016 en het implementeren
van het concept van Grootschalige Geneeskundige Bijstand voor de geneeskundige keten is reden de
werkafspraken tussen RAV HM en GHOR HM aan te passen.
In het kader van haar wettelijke opdracht (ex art. 33 Wvr over mate van voorbereiding van de
zorgaanbieders op geneeskundige hulpverlening) monitort de GHOR de uitvoering van de afspraken.

1

Voorheen Spoedeisende medische hulpverlening (SMH)
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1

Capaciteit

1.1.

Het crisisplan RAV HM beschrijft de capaciteit van personeel en materieel/materiaal, wettelijk
verplichte plannen (ambulancebijstand, gewondenspreiding) en bedrijfscontinuïteit.
Het dienstdoend MT lid van de RAV HM is in dit kader voor de GHOR HM bereikbaar. [zie
bijlage 2]
RAV functionarissen zijn beschikbaar voor leiding, coördinatie of advies binnen de
operationele GHOR-organisatie, zijnde de OvDG. [zie bijlage 3]
De RAV is verantwoordelijk voor het leveren van capaciteit als er Grootschalige
Geneeskundig Bijstand (GGB) nodig is, te weten:
een Calamiteitenteam (4 verpleegkundigen, 2 chauffeurs)
een Taakverantwoordelijke Command & Control
een Taakverantwoordelijke Transport / MBC in de MKA
een Taakverantwoordelijke Treatment op plaats incident
een Taakverantwoordelijke Primaire Triage
een Taakverantwoordelijke Secundaire Triage

1.2.
1.3.
1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.3.4.
1.3.5.
1.3.6.

Bij opschaling door MKA en/of OvDG alarmeert de RAV haar roostervrije
ambulanceverpleegkundigen en chauffeurs om vervolgens het opgekomen personeel – al
dan niet met het calamiteitenvoertuig - extra capaciteit en materiaal voor geneeskundige
hulpverlening te laten leveren.
1.4.

Voor het Calamiteitenteam en taakverantwoordelijken zijn de taakkaarten op basis van het
vastgestelde Modelcrisisplan RAV leidend. De RAV maakt deze regionaal toepasbaar.
RAV HM en GHOR HM hebben overeenstemming hierover.

2.

Opleiden, Trainen en oefenen

2.1.

De RAV HM maakt afspraken met de GHOR HM over het opleiden en oefenen van de OvDG.
die zij beschikbaar stelt voor de operationele GHOR-organisatie [zie bijlage 4].

2.2.

De RAV HM draagt aantoonbaar zorg voor de opleiding en geoefendheid van de
functionarissen die zij t.b.v. opgeschaalde zorgprocessen beschikbaar moet hebben. Voor
Taakverantwoordelijke Treatment en taakverantwoordelijke Transport geldt een (financiële)
overgangsregeling. [Bijlage 1: Referentiedocument 1c]

3.

Bijstandsverlening en opschaling

3.1

De RAV HM maakt gebruik van Pariter om haar ambulancecapaciteit in te zetten ten behoeve
van de opschaling in de eigen regio dan wel bijstandsverlening aan andere regio’s.
De RAV HM beschikt over een Gewondenspreidingsplan.
De RAV HM beschikt over een plan om in geval van een groot ongeval, een ramp of een
andere crisissituatie, de continuïteit van de ambulancezorg te kunnen waarborgen.
In dit plan is ook opgenomen hoe de RAV HM aanvulling, aflossing c.q.
voortzettingsvermogen heeft georganiseerd.
De RAV HM werkt mee aan de evaluatie van de bestrijding van rampen, ongevallen en
incidenten.

3.2
3.3

3.4
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3.5

Indien er sprake is van (ambulance)bijstandsverlening zal de Taakverantwoordelijke
Transport de bijstandsambulances naar opstelplaatsen/uitgangsstellingen sturen (UGS in het
Handboek Grootschalig Optreden van de Brandweer Hollands Midden (februari 2010) tevens
genoemd als opvangplaats voor GHOR-eenheden/ambulances).

4

Overige punten

4.1

Informatie verstrekking.
Voor het optreden in specifieke situaties is operationele informatie digitaal beschikbaar voor
de OvDG (GHOR tablet in de piket auto). Regionale plannen zijn via LCMS (Landelijk Crisis
Management Systeem) in te zien.
Evenementen.
Voor evenementenbeleid wordt samengewerkt door GHOR HM, RAV HM en GGD HM [zie
bijlage 6]. De GHOR coördineert overleg hiervoor. De RAV draagt op verzoek van de GHOR
(daar waar nodig) bij aan de evenementenadvisering en /of (zorg) capaciteit.
Voor grote evenementen kan een OvDG ingezet worden. Dit wordt voor af met het hoofd
Operationele Dienst RAV besproken.
RAV HM en GHOR HM bespreken jaarlijks de regionale evenementenplanningskalender in
januari. Mutaties of andere voor beide partijen noemenswaardige veranderingen m.b.t de
kalender worden tussentijds (telefonische) overlegd.
De RAV HM wordt tijdig geïnformeerd over risicovolle evenementen met advies Ambulance
op stand-by (>3 maanden voor evenement). GHOR HM informeert de
opdrachtgever/organisator over kosten die door de RAV HM in rekening worden gebracht
indien het advies wordt overgenomen. Tarieven zijn te raadplegen op www.nza.nl
TCO, Team Collegiale Ondersteuning
Medewerkers van de GHOR die vanuit hun parate operationele taak een traumatische
ervaring hebben opgedaan kunnen een beroep doen op het TCO-team van de RAV HM. De
medewerker zelf of de sectormanager GHOR / het hoofd operationele dienst RAV HM zetten
het proces in gang.
Rapid Responder
Naast andere hulpverleningspartners zoals politie en brandweer zal de Meldkamer
Ambulancezorg ook een beroep kunnen doen op de OvDG, die als Rapid Responder dan de
taak heeft, de hulpverlening te starten gedurende de aanrijdtijd die nodig is om een
ambulance ter plaatse te krijgen. De alarmering van een OvDG voor GHOR taken heeft
voorrang op die voor opgeschaalde ambulancezorg.

4.2

4.3

4.4

5

Taak GHOR HM t.a.v. coördinatie en aansturing

5.1

GHOR HM is verantwoordelijk voor de coördinatie en aansturing van de geneeskundige
hulpverlening bij een ramp of crisis. Bij een ramp of crisis zal de Algemeen Commandant
Geneeskundige Zorg (ACGZ) vanaf GRIP2 de processen Acute gezondheidszorg en
Publieke gezondheidszorg coördineren en regisseren in opdracht van het openbaar bestuur
van de veiligheidsregio Hollands Midden.
GHOR HM zal hiertoe rechtstreeks de MKA en de operationele functionarissen direct
betrokken bij het incident als OvDG en Taakverantwoordelijke Transport aansturen. De
informatiecoördinatie (crisisplan GHOR) is daarbij een belangrijk product. De GHOR stuurt
indirect de Taakverantwoordelijke Treatment aan. Deze functie wordt vervuld door een

5.2

4
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verpleegkundige (Calamiteitenteam of door OVDG aangewezen vanuit een van de
ambulances).

6

Taak RAV HM bij opgeschaalde acute zorg

6.1

T.a.v. het slachtoffervolgsysteem wisselt de RAV HM niet medische slachtoffergegevens uit
met de GHOR HM t.b.v. het slachtofferbeeld dat met het openbaar bestuur gedeeld wordt en
t.b.v. verwanteninformatie voor regionale of landelijke matching van niet zelfredzame
slachtoffers aan een verwanten zoekvraag. GHOR HM en RAV HM leggen de wijze waarop
privacy gevoelige slachtofferinformatie uitgewisseld wordt vast [bijlage 8].
De RAV HM draagt vanaf 1 januari 2014 zorg voor het onderhouden, beheren en uitvoeren
van het deelprocesplan Prehospitale Acute zorg als onderdeel van het proces Acute
gezondheidszorg. Het Proces Acute gezondheidszorg is één van de Geneeskundige
processen in het Regionale Crisisplan Hollands Midden, waar de GHOR HM ten tijde van
opschaling de coördinatie en regie over voert.

6.2

7

Meldkamer Ambulancezorg

7.1

De instandhouding van de Meldkamer Ambulancezorg is een verantwoordelijkheid van het
bestuur van de RDOG Hollands Midden.
In het kader van haar regietaak heeft de GHOR HM toegang tot de MKA.
De RAV HM is belast met de functionele uitvoering van de meldkamertaken (aanname,
indicatiestelling, uitgifte van ritten en het bewaken van de spoedparaatheid in het werkgebied
van de RAV Hollands Midden., alsmede alarmering functionarissen bij opschaling en
informatiemanagement) en Taakverantwoordelijkheid Transport bij opschaling.

7.2
7.3

8
8.1

8.2
8.2.1
8.2.2.
8.2.3
8.3
8.3.1
8.4
8.4.1
8.4.2
8.5
8.5.1

Materiele voorzieningen
T.b.v. een inzet zijn verbindingsmiddelen, schoenen en kleding beschikbaar voor de OvDG;
de aanschaf, het beheer en onderhoud worden door de GHOR HM in samenspraak met de
RAV HM geregeld.
Verbindingsmiddelen
De GHOR HM beheert de pagers voor OvDG.
De GHOR HM levert GHOR informatie aan die in het piketvoertuig aanwezig dient te zijn.
(Onderhoudt de Ipad waarop alle informatie (documenten) digitaal beschikbaar is)
De RAV HM beheert de GSM, de mobilofoon en de portofoons die bij de OvDG en
OvDG voertuigen horen.
Schoenen
De OvDG’en hebben vanuit hun reguliere functie bij de RAV HM adequate
veiligheidsschoenen.
Kleding
OvDG kleding bestaat uit drie bovenstukken (hemd of polo), drie broeken, fleecetrui,
parka en drie t-shirts en wordt door de GHOR geleverd.
De kleding voor de OvDG’en wordt mee gewassen in het programma van de RAV HM.
De GHOR betaalt deze waskosten
Voertuigen
De RAV HM voert het beheer en onderhoud uit van de twee OvDG piketvoertuigen.
5
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8.5.2
8.5.3

De RAV HM onderhoudt de calamiteitenvoertuigen die 24/7 beschikbaar zijn. De
standplaatsen van het calamiteitenvoertuigen passen in het landelijke dekkingsplan GGB.
De GHOR HM vergoedt aan de RAV HM kosten voor stalling calamiteiten voertuigen en
onderhoud en verzekering [zie bijlage 5]

9.

Informatieverstrekking

9.1

De RAV HM verstrekt de GHOR HM een overzicht over de gerealiseerde inzet.
(inzetrapportage via de app)
De MKA heeft tijdens een ramp of crisis de taak bij te dragen aan het monodisciplinaire
informatiemanagement. (Regionaal crisisplan Veiligheidsregio Hollands Midden 150611; 3.1
Gemeenschappelijke meldkamer (GMK) / Calamiteitenmeldkamer (CMK) en bijlage 8 in dit
document)

9.2

10.

Verrekening kosten

10.1

Uitgegaan wordt van de kostenverdeling zoals vastgelegd in de door GGD GHOR Nederland
en Ambulancezorg Nederland (AZN) op 13 juli 2015 vastgestelde regionale model
overeenkomst (Hoofdstuk III Financiële bepalingen, artikel 6) [Bijlage 1: Referentiedocument
1b, bijlage 9].
De GHOR HM vergoedt aan de RAV HM kosten voor bestede uren door OvDG ,
Taakverantwoordelijke Treatment en Taakverantwoordelijke Transport voor Opleiden, Trainen
en Oefenen en voor inzet [bijlage 3 f en g].
De GHOR HM betaalt aan de RAV HM een vaste jaarlijkse vergoeding voor de
beschikbaarheid van de OvDG, levering en brandstof voor de twee piketvoertuigen van de
OvDG en alsook voor de huur voor (stallings)ruimte voor de GHOR HM [bijlage 5].
Het tarief van de bestede uren door de RAV HM is gebaseerd op de voor de RAV HM
geldende CAO afspraken.
De Regels voor inkoopfacturen RDOG HM zijn van toepassing. In afwijking hierop is geregeld
dat de RAV HM binnen 14 dagen na afsluiting van het kwartaal aan de GHOR HM factureert.
De RAV HM zorgt ervoor dat de vaste vergoedingen uiterlijk voor 31 december van het
kalenderjaar bij de GHOR HM in rekening zijn gebracht.
De GHOR HM vergoedt aan de RAV HM kosten voor bestede uren door
Taakverantwoordelijke Treatment en Taakverantwoordelijke Transport voor Opleiden, Trainen
en Oefenen en voor inzet [bijlage 3 f en g].
Als overgangsregeling betaalt de VEILIGHEIDSREGIO (GHOR) gedurende drie jaar na
ingang van deze overeenkomst, maar uiterlijk tot het moment waarop de rollen Hoofd
Gewondennest (HGN) en Coördinator Gewondenvervoer (CGV) uit het Besluit Personeel
Veiligheidsregio’s worden geschrapt, de vacatiekosten van de RAV voor het doen volgen door
de ambulancebemanningen en meldkamercentralisten van de landelijke e-learnings voor
respectievelijk de rollen taakverantwoordelijke coördinatie treatment en taakverantwoordelijke
coördinatie transport en gewondenspreiding, omdat deze rollen in de plaats komen van de
rollen Hoofd Gewondennest (HGN) en Coördinator Gewondenvervoer (CGV) die voorheen
voor rekening van de VEILIGHEIDSREGIO (GHOR) waren. Deze vacatiekosten worden
afgerekend op basis van een verantwoording van daadwerkelijke kosten en zijn gemaximeerd
op de in 2015 door de GHOR begrote kosten voor respectievelijk HGN en CGV. Na deze
periode komen de kosten voor rekening van de RAV.

10.2

10.3

10.4
10.5

10.6
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10.7

De gehanteerde indexcijfers voor personele en materiële kosten deelt de RAV HM jaarlijks
mee aan de GHOR HM voor 1 oktober voorafgaand aan het volgende kalenderjaar. Het tarief
vergoedingen overzicht wordt voor 1 oktober jaarlijks geactualiseerd [bijlage 10].

11
11.1

Periodiek overleg GHOR HM en RAV HM

12

Evaluatie en verlenging

12.1

Jaarlijks vindt overleg plaats op strategisch, tactisch en operationeel niveau.
In [bijlage 7] zijn de overlegvormen en niveaus samengevat weergegeven.

Deze samenwerkingsafspraken worden jaarlijks na datum van parafering /ondertekening
geëvalueerd en stilzwijgend met een jaar verlengd.

Aldus afgesproken,

Leiden, 4 januari 2016

RAV Hollands Midden

GHOR Hollands Midden

P. Haasbeek
Algemeen manager RAV

C.H.C. van Steensel – van Hage,
Manager GHOR
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Bijlagen bij werkafspraken RAV HM en GHOR HM
Bijlage 1: Lijst met documenten waarnaar in deze werkafspraken verwezen wordt.

1a

1b

1c

De werkafspraken zijn gebaseerd op geldende wet en regelgeving, landelijke en regionale
documenten:
 Wet veiligheidsregio’s,
 Besluit veiligheidsregio’s,
 Regeling personeel veiligheidsregio’s
 Wet Publieke gezondheid,
 Tijdelijke wet ambulancezorg

Service Level Agreement Gemeenschappelijke Meldkamer Hollands Midden en de GHOR HM
01082011
Referentiedocument waarin afspraken over de opgeschaalde taak Coordinator Gewonden
Vervoer (CGV) staan.
Referentiedocument
Actualisatie verantwoordelijkheidsverdeling tussen GHOR en RAV, Versie 0.10; 11 juni 2015
GGD GHOR Nederland en Ambulancezorg Nederland zijn landelijk overeen gekomen dat de
rollen Coördinator Gewondenvervoer (CGV) en Hoofd Gewondennest (HGN) ingevolge de
wettelijke verantwoordelijkheidsverdeling, die volgt uit de Wet veiligheidsregio’s en de
Tijdelijke Wet ambulancezorg, ten onrechte in het Besluit personeel veiligheidsregio’s worden
aangemerkt als GHOR-functies en vooruitlopend op de in 2017/2018 verwachte wijziging van
de regelgeving in praktische zin al opgedragen moeten worden aan de ambulancezorg in de
vorm van de nieuwe rollen taakverantwoordelijke coördinatie treatment en
taakverantwoordelijke coördinatie transport en gewondenspreiding.
(Landelijke) Modelovereenkomst GHOR - RAV 13 juli 2015 DEFINITIEVE VERSIE
(Landelijk Model) Regionale overeenkomst
VEILIGHEIDSREGIO (GHOR) …….en Regionale Ambulancevoorziening ……………
In werkafspraken RAV HM - GHOR HM wordt uit gegaan van een kostenverdeling zoals die in
de door GGD/GHOR Nederland en Ambulancezorg Nederland (AZN) op 13 juli 2015 definitief
vastgestelde regionale model overeenkomst (Hfdst III Financiële bepalingen, artikel 6).
Het referentiedocument beschrijft in artikel:
6.2.
Als overgangsregeling betaalt de VEILIGHEIDSREGIO (GHOR) gedurende drie jaar
na ingang van deze overeenkomst, maar uiterlijk tot het moment waarop de rollen Hoofd
Gewondennest (HGN) en Coördinator Gewondenvervoer (CGV) uit het Besluit personeel
veiligheidsregio’s worden geschrapt, de vacatiekosten van de RAV voor het doen volgen door
de ambulancebemanningen en meldkamercentralisten van de landelijke e-learnings voor
respectievelijk de rollen taakverantwoordelijke coördinatie treatment en taakverantwoordelijke
coördinatie transport en gewondenspreiding, omdat deze rollen in de plaats komen van de
rollen Hoofd Gewondennest (HGN) en Coördinator Gewondenvervoer (CGV) die voorheen
voor rekening van de VEILIGHEIDSREGIO (GHOR) waren. Deze vacatiekosten worden
afgerekend op basis van een verantwoording van daadwerkelijke kosten en zijn gemaximeerd
op de in 2015 door de GHOR begrote kosten voor respectievelijk HGN en CGV. Na deze
periode komen de kosten voor rekening van de RAV.

1d
1e

6.3.
Voor alle kostenposten geldt dat BTW, die eventueel in rekening moet worden
gebracht, voor rekening komt van de inhuurder.
Model opschalingsplan ambulancezorg versie 0.5 (‘RAV’S VOORBEREID’ Juni 2014)
Model afspraak RAV - DPG Afspraken uitwisseling slachtofferinformatie bij rampen en crises.
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1f

1g

1h
1i
1j

1k

1l

September 2015
Een Slachtoffervolgsysteem (SVS) maakt het mogelijk om slachtoffers tijdens een ramp te
volgen vanaf de ramplocatie ‘het gewondennest’ tot in de afdelingen van de ziekenhuizen. Bij
rampen of crises met meer dan 10 gewonden start de eerste ambu / OvDG met het gebruik
van gewondenkaarten. De RAV stelt gegevens van behandelde en vervoerde gewonden
beschikbaar aan de GHOR voor het samenstellen van het slachtofferbeeld (aantallen en
toestand) en slachtoffergegevens voor verwanteninformatie. Dit kan zijn door ‘rit informatie’
beschikbaar te stellen of de CGV (vanuit de meldkamer ambulancezorg) het slachtofferbeeld
en de gegevens te laten verzamelen en door te geven aan de ACGZ.
Beschrijving operationele functies en werkinstructies - op basis van Kwalificatiedossier Officier
van Dienst geneeskundig (OvDG)-definitief 17 september 2015 (IFV)
 Functiebeschrijving OvDG Officier van Dienst Geneeskundig
 Werkinstructie OvDG
Online cursus opgeschaalde ambulancezorg :voor alle RAV’s beschikbaar vanaf 16 november
2015.
De online cursus bestaat uit de modules:
 algemene module voor alle RAV medewerkers
 functie-specifieke module voor centralisten
 functie-specifieke module voor ambulancechauffeurs en – verpleegkundigen.
Digitaal crisisplan RAV: landelijke basis beschikbaar als App, regionaal te vullen met (eigen)
documenten
Procesplan Acute gezondheidszorg (Spoedeisende Medische Hulpverlening) [na 1-1-2014
Proces Acute Gezondheidszorg met deelproces Prehospitale Acute zorg)
Crisismodel GHOR Landelijk model voor de invulling van het geneeskundige deel van het
regionaal crisisplan. Versie 1.0, Datum 13 mei 2013, Status Definitief - Besluit Raad DPG d.d.
26 april 2013; Beheer PGVN i.o.
Toelichting op crisismodel GHOR versie Raad DPG .d.d. 26 april 2013
Regionaal Crisisplan Deel 1
Veiligheidsregio Hollands Midden - Datum: 11 juni 2015
Vastgesteld door het AB VRHM op 25 juni 2015
Algemene Inkoopvoorwaarden RDOG Hollands Midden Gedeponeerd: 11-07-2011
Geregistreerd bij de KvK onder nummer 27365105
https://platform.rdoghm.nl/zoeken/paginas/results.aspx?k=inkoopvoorwaarden

Bijlage 2: Specifieke taken: Capaciteitsbeheer door RAV HM
De ACGZ kan een (24/7) beroep doen op het (dienstdoend) MT-lid als er een verstoring van de
reguliere capaciteit van de ambulancehulpverlening dreigt te ontstaan. Een verzoek wordt gedaan
door de ACGZ als de zorgvraag en het zorgaanbod (m.b.t. triage/behandelen/vervoer) door een ramp
of crisis een te grote weerslag gaan geven op de reguliere werkzaamheden van de RAV. Het
dienstdoend lid MT RAV zal op dat moment de interne bedrijfsvoering dusdanig inrichten dat
ambulancehulpverlening t.b.v. de ramp zo goed mogelijk geleverd kan worden en de reguliere
ambulancehulpverlening zo min mogelijk verstoord wordt.

Bijlage 3: Specifieke taken: OvDG
De meest actuele beschrijving van de operationele functie (conform de regeling personeel
veiligheidsregio’s) en werkinstructie zijn opgesteld door de GHOR HM en zijn onderdeel van deze
werkafspraken.
a.
Werkinstructie OvDG
De werkinstructies zijn opgenomen in hoofdstuk 1 van “Operationeel handboek OvDG”: dat door de
GHOR HM actueel gehouden wordt. Het operationele boekje behoort tot de standaarduitrusting van de
9
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OvDG en is digitaal beschikbaar in de GHOR app op de tablet in de piketwagens. De werkinstructie
OvDG wordt vastgesteld in het breed OvDG overleg.
b.
Plaats in de organisatie
GHOR- en RAV HM-medewerkers zijn allen in dienst bij de RDOG HM. Hieruit volgt dat in de “going
concern”-fase de manager van de “sector” de hiërarchisch leidinggevende is. Taken in opgeschaalde
situatie worden onder functionele / operationele leiding uitgevoerd.
c.
Werving, selectie en toegewezen taak OvDG’en
Bij een vacature start de GHOR na overleg met de RAV de interne sollicitatieronde.
Selectie en gesprekken worden gedaan door: een locatiehoofd RAV HM, de GHOR
beleidsmedewerker OTO en een OvDG uit het andere werkgebied.
De selectiecommissie doet een voordracht aan de managers RAV HM en GHOR.
Bij aanvaarding van de toegewezen taak tekent de kandidaat voor aanvaarding van de verplichting
zich bereikbaar en beschikbaar te houden voor de werkzaamheden als OvDG en alle daarbij
behorende opleidingen, trainingen en oefeningen.
d.
Functioneringsgesprekken uitvoering OvDG-taken
De manager GHOR HM voert jaarlijks een gesprek op basis van het kwalificatieprofiel, verslagen van
inzetten, evaluaties en OTO-resultaten.
Van het gesprek wordt door de manager GHOR HM een verslag gemaakt dat door betrokkenen
getekend wordt. Indien hiertoe aanleiding is kan naar aanleiding van het functioneringsgesprek een
extra gesprek worden ingelast tussen de manager GHOR-bureau, de OvDG en het Hoofd
Operationele Dienst van de RAV HM.
Overigens komt de OvDG-taak (zij het zijdelings) ook in het functioneringsgesprek in het kader van de
reguliere RAV HM-functie aan bod. Indien hier bijzonderheden uit voortkomen, koppelt de RAV HM
deze in overleg met de OvDG terug aan de manager GHOR-bureau.
Afspraken ten aanzien van het verbeteren van competenties / acties bij onvoldoende functioneren
worden vastgelegd in een opleidingsdossier van de GHOR.
e.
Beëindiging werkzaamheden als OvDG
Bij beëindiging van de werkzaamheden in de toegewezen taak als OvDG door één van de OvDG-en is
de RAV HM HM verantwoordelijk voor de dekking van de OvDG-taken.
Het Hoofd Operationele Dienst van de RAV HM meldt beëindiging van de toegewezen taakuitoefening aan de manager GHOR - bureau.
De beleidsmedewerker OTO draagt zorg voor het aanleveren van een lijst met in te leveren
persoonlijke uitrusting: schoenen, kleding, porto, GSM, sleutel, legitimatiepas GHOR en overige
GHOR-gerelateerde middelen.
De OvDG levert zijn/haar persoonlijke uitrusting in bij zijn leidinggevende van de RAV HM. In overleg
met de medewerker materieel en logistiek GHOR komt de uitrusting retour naar de GHOR.
De beleidsmedewerker OTO draagt zorg voor verwijdering van de persoonsgegevens uit het systeem:
telefoon- en adreslijsten, mailinglist, toegang Besloten Domein website, toegang e-learning
omgevingen en overige relevante domeinen, documenten en systemen.
f.
Opleiden OvDG;
De initiële OvDG-opleiding bestaat uit:
 Rijopleiding op de weg en op “de baan” (remmen, uitwijken, slippen, rijden op glad wegdek, etc.);
10
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de OvDG opleiding bij het IFV (Arnhem).
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g.
Inzet OvDG GHOR
 Voor de GHOR HM geldt dat de OvDG ingezet is als de alarmeringscriteria OvDG van toepassing
zijn: bij een incident vanaf GRIP 1
 Bij behoefte aan coördinatie
 Bij een (verwachte) inzet van drie of meer ambulances bij een incident
 Op verzoek van de verpleegkundige van de eerste aanwezige ambulance
 Bij ongevallen met gevaarlijke stoffen
 Op aanvraag van het MMT
 Bij een incident met een grote psychische impact voor de omgeving
 Op verzoek van GHOR-bureau (inzet evenement)
Bovenstaande inzet criteria op basis van LPOvDG 1.0

Bij een noodoproep van ambulance personeel via C2000
Daar kunnen criteria uit het Schema afbakening verantwoordelijkheid voor inzet OvDG (uit Actualisatie
verantwoordelijkheidsverdeling tussen GHOR en RAV 110615.doc) aan toegevoegd worden.
Voor opgeschaalde ambulancezorg opereert de OvDG onder verantwoordelijkheid van de manager
RAV HM. Als er vanuit multidisciplinaire rampenbestrijding en crisisbeheersing sprake is van
ketenregie GHOR (zorgen voor aansluiting acute gezondheidsprocessen en publieke
gezondheidsprocessen) gebeurt dit onder verantwoordelijkheid van de Directeur Publieke Gezondheid
(DPG).

Bijlage 4: Opleiden, Trainen en Oefenen
Inkoop opleidingen bij Academie voor GHOR en Opgeschaalde Zorg (AGOZ) of andere
(gecertificeerde) opleidingsinstituten, examinering en rijopleiding worden bepaald en betaald door de
GHOR.
Voor de urenvergoeding van de GHOR HM aan de RAV HM wordt een onderscheid gemaakt tussen
functionarissen die wel en functionarissen die geen bureaufunctie hebben. De laatste groep kan een
aantal activiteiten in de zogenaamde ‘leegloopuren’ doen. Bij bureaufunctionarissen ligt dit anders. Tijd
besteed aan de opleiding gaat ten koste van uren voor eigenlijke werkzaamheden.
Initiële Opleiding OvDG
5 tot 7 maanden (138 SBU)
De nog op te leiden OvDG moet voldoen aan de instroomeisen van het kwalificatiedossier OvDG.
Het model crisisplan RAV (januari 2015) levert een Taakkaart OvDG Leiding geven.
De OvDG stuurt monodisciplinair de volgende taakverantwoordelijken aan:
 Taakverantwoordelijke triage: > 20 slachtoffers en/of groot incidentterrein
 Taakverantwoordelijke treatment op moment dat gewondenverzamelplaats wordt gecreëerd
(in principe taak voor derde aangekomen ambulance)
 Taakverantwoordelijke secundaire triage op moment dat verzamel- en verzorglocatie wordt
ingericht voor T3 slachtoffers (secundaire triage wordt uitgevoerd door ambulance verpleegkundigen, evt. i.c.m. een MMT en/of huisarts).
 Taakverantwoordelijke Noodhulp (is rol van teamleider NRK) op moment dat verzamel- en
verzorglocatie wordt ingericht voor opvang T3 slachtoffers
 Taakverantwoordelijke Transport in de MKA
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Overige scholingsmomenten OvDG: (planning door OTO GHOR in afstemming met de RAV)
 Mono oefening
 Multi oefening
 Rijopleiding (openbare weg / op de baan)
 CoPI training
 Landelijke Bijscholing (uiterlijk 30 maanden na behalen vorige opleiding indien aangeboden)
 Themabijeenkomsten
Bijlage 5: Afspraken over beheer en onderhoud voertuigen
Het betreft twee OvDG-voertuigen. Tussen RAV HM en GHOR HM vindt jaarlijks een verrekening
plaats over de brandstofkosten voor deze twee voertuigen. De auto’s zijn uitgerust met materialen
voor zowel reguliere inzet als GHOR-inzetten.
Stallingsruimte overig materieel: vanaf 1 januari 2016 vergoedt de GHOR HM aan de RAV HM kosten
voor stalling calamiteiten voertuigen en onderhoud en verzekering.
Op basis van onderstaande ‘Indicatie beheerkosten GHOR voor calamiteitenvoertuigen GGB’ die het
IFV beschikbaar stelt aan de RAV.
Kostenposten en indicatieve kosten per voertuig per jaar
Kostenpost
Verzekering
Stalling
Onderhoud

Indicatief bedrag
€ 1.750
€ 750
€ 1.500

De voertuigen zijn vrijgesteld van wegenbelasting.
Het is niet de bedoeling van de wetgever dat de bestaande financiële middelen voor dagelijkse
ambulancezorg worden aangewend voor een aanvullende voorziening die niet dagelijks wordt
gebruikt. Om die reden hebben AZN en GGD GHOR Nederland landelijk afgesproken dat de
bovengenoemde beheerkosten voor de calamiteitenvoertuigen vooralsnog voor rekening zijn van de
veiligheidsregio’s. (11 juni 2015 - onderdeel van de landelijke afspraken tussen AZN en GGD GHOR
NL)
Bijlage 6: Schema advisering evenementen
De GHOR HM ontvangt adviesaanvragen voor evenementenvergunningen van gemeenten en
coördineert de samenwerking in de advisering met de RAV HM en GGD HM.
De GHOR HM onderscheidt de volgende categorieën evenementen:
Categorie

Toelichting

A

Regulier evenement

B

Aandachtevenement (risicoaanpak Ja/Nee)

C

Risicovol evenement (verhoogde veiligheidsaandacht)
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Adviesaanvraag van gemeente
aan GHOR inzake evenement

Classificatie
van
evenement

Klasse Aevenement

Advies door GHOR
aan gemeente

Klasse Bevenement

Klasse Cevenement

Bij risicoaanpak
Adviesvraag van
GHOR aan RAV/MKA
en GGD.

Overleg tussen
GHOR, RAV/MKA en
GGD over advies aanvraag.

Advies door GHOR
aan gemeente.

Gezamenlijk advies
door GHOR aan
gemeente
Kennisgeving van
advies aan partners
binnen witte kolom

Bijlage 7: Periodieke overlegvormen
Operationeel niveau
a.
Beleidsmedewerker OTO en OvDG’en in het reguliere overleg hoofd operationele dienst RAV
HM en de OvDG’en: 2x per jaar: OTO, evaluaties inzetten.
b.
Beleidsmedewerker operationele planvorming GHOR, Hoofd operationele dienst RAV en
Locatiehoofd Meldkamer Ambulancezorg, Beleidsmedewerker OTO GHOR minimaal 3 x per
jaar: Afstemming werkinstructies Acute gezondheidszorg en GHOR opschaling / OTO
evaluaties OTO en inzetten.
c.
Beleidsmedewerker risicobeheersing of adviseur Evenementen GHOR en het hoofd
operationele dienst RAV HM: minimaal 2x per jaar; inzet bij evenementen
Tactisch niveau
d.
Manager GHOR bureau en Manager RAV HM: in MT RDOG:
Afstemming gezamenlijk te voeren beleid.
Strategisch niveau
e.
Directie RDOG, manager RAV HM en manager GHOR- bureau: in MT RDOG:
Vaststelling beleid.
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Bijlage 8: Uitwisselen informatie
Proces

Informatieproduct

(Spoedeisende)
Medische Hulpverlening
- Triage
- Behandelen
- Vervoeren

Input
- METHANE
-Situatiebeeld
- Veilig- onveilig
gebied
- begidsingsplan

Psychosociale
Hulpverlening &
Publieke
Gezondheidszorg

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

- Aantal personen
en bijzonderheden
- Opvanglocatie
- Gevaarlijke
stoffengegevens
- Gevaarlijke
stoffengegevens
Input voor GHOR
via:
- GAGS
(Gezondheidskundig Adviseur
Gevaarlijke Stoffen)

Output
- alarmeren Code 10-50
Informeren ambulancehulpverlening over
- Geneeskundig advies ¨reddingwijze¨
- Geneeskundig advies ¨prioritering bij redding¨
- Bijdrage Slachtofferbeeld (T1,T2,T3)
- Locatie gewondennest
- Verzoek begidsen voertuigen
Informatie delen / rol in de alarmering op verzoek
ACGZ
- Alarmeren Arts infectieziekten
- Alarmeren GAGS
Informeren zorginstellingen (bijv. ziekenhuizen) op
verzoek ACGZ
- Advies t.a.v. volksgezondheidsaspecten
- Advies over het bieden van geneeskundige
verzorging in opvangcentra
- Geneeskundig advies ¨ontsmettingswijze ¨
- Advies Hulpverleners / Hulpverleningsdiensten
gezondheidsaspecten
- Slachtofferlijst (incl. aantal, locaties,
bijzonderheden)

Uitwisselen slachtofferinformatie
De RAV is als zorginstelling gehouden aan de geheimhoudingsplicht daar waar het gaat om informatie
van patiënten/slachtoffers die door de RAV gestabiliseerd, behandeld en vervoerd zijn.
Het LPO (landelijk protocol OvDG werkversie) wijdt het protocol 4.3 aan gegevensverstrekking en het
LPA8 (landelijk protocol ambulancezorg; maart 2014) onder 12.2 gegevensverstrekking, beschrijft
mogelijkheden om het beroepsgeheim te doorbreken t.b.v. inlichten familie evt. met tussenkomst MMA
om slachtoffergegevens voor de Slachtofferinformatiesystematiek (SIS) aan de GHOR beschikbaar te
stellen.
Het verzamelen van slachtoffergegevens door de GHOR tijdens een ramp of crisis met andere
zorgverleners dan de RAV, is recent door de ‘Handreiking afspraken tussen openbaar bestuur en
ziekenhuizen over slachtofferinformatie bij rampen en crises’ (Versie 1.3, 6 december 2012) en het
vastleggen van een afspraak hierover in een convenant met de ziekenhuizen beter uitvoerbaar
geworden voor zorgverleners en de GHOR.
Vanaf september 2015 is er ook een Model afspraak RAV - DPG; Afspraken uitwisseling
slachtofferinformatie bij rampen en crises (GGD/GHOR NL en AZN Nederland)
GHOR HM en RAV HM komen het volgende overeen m.b.t. het uitwisselen van slachtofferinformatie
bij rampen en crisis
AFSPRAKEN OVER INFORMATIE-UITWISSELING
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Bij een crisis doet de DPG (of ACGZ) melding bij de directie van de RAV dat er sprake is van een
crisis waarvoor de DPG slachtofferinformatie wil ontvangen van de RAV:
 De RAV verstrekt vervolgens een actueel slachtofferbeeld aan de GHOR: aantal opgevangen
en/of vervoerde slachtoffers, totaal aantal per bestemming, totaal aantal slachtoffers per
triageklasse. Dit gebeurt via de partnerviewer van Ritlogging.
De GHOR wordt ook geautoriseerd om deze gegevens te raadplegen. Deze afspraken worden
tussen RAV, MKA en GHOR verder uitgewerkt conform de ‘Werkafspraken uitwisselen
slachtofferinformatie’ die in 2012 in het witte ketenpartneroverleg zijn gemaakt.
Gegevensoverdracht vindt plaats via een secure –mailadres.
 De GHOR en de RAV hebben hierover de volgende afspraken gemaakt:
De directie van de RAV kan op expliciet verzoek van de DPG en uitsluitend ten behoeve van
verwanteninformatie aanvullend (niet anonieme) slachtoffergegevens (voor zover beschikbaar)
leveren aan de GHOR. Bij kinderen tot 16 jaar (die niet vergezeld worden door een persoon die
gezag over hen heeft) en bij niet-aanspreekbare personen kan in spoedeisende situaties
toestemming worden verondersteld. Bij aanspreekbare personen vanaf 16 jaar dient expliciete
toestemming aan het slachtoffer te worden gevraagd. Indien geen toestemming wordt verleend,
worden de persoonsgegevens niet aan de DPG verstrekt.
De GHOR HM en de RAV HM hebben over het verstrekken van deze gegevens de volgende concrete
afspraken gemaakt:
1.
Regionale afspraken
In het Witte Ketenpartner-overleg zijn op regionaal niveau werkafspraken voorbereid tussen
de RAV en de GHOR, die ook voor de ziekenhuizen / huisartsenposten van toepassing zijn.
Deze afspraken omvatten:

De procedure voor het opvragen van slachtoffergegevens;

De verificatie van de GHOR als ontvangende partij;

Informatie over in de geneeskundige keten overleden slachtoffers, op basis van de
landelijke handreiking en de lokale afspraken hierover;

Het beschikbaar stellen van niet tot personen herleidbare informatie (aantallen,
toestand/ernst van de verwondingen) t.b.v. het openbaar bestuur.
Deze werkafspraken worden vastgesteld in het ROAZ.
2.
Verzoeken van/aan derden
Verzoek om informatie van en aan derden, zoals Verwanteninformatie en Crisis.nl lopen via de
GHOR.
De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de afspraken berust te allen tijde bij (dienstdoend lid)
MT RAV HM en de directeur Publieke Gezondheid HM.
Afspraken
RAV HM en GHOR HM wisselen de slachtoffergegevens conform de ‘Werkafspraken uitwisselen
slachtofferinformatie tussen RAV HM en GHOR HM’ uit in een excelbestand dat via een secure –
mailadres veilige gegevensoverdracht mogelijk maakt.
De OvDG en Taakverantwoordelijke Transport werken tijdens een ramp of crisis volgens dit zelfde
principe bij het uitwisselen van slachtoffergegevens met de ACGZ in opdracht van de
Operationeel Directeur Publieke Gezondheid.
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Bijlage 9 Verdeling kosten tussen RAV HM en GHOR HM.
(conform landelijk modelconvenant)
Product
uit landelijk modelconvenant
1. Risicoprofiel RAV en
beleidskeuzes
2. Crisisplan RAV

Kostenposten
RAV
Ontwikkel- en
beheerkosten
Ontwikkel- en
beheerkosten
Eigen OTOkosten

3.

Eerste ambulance

4.

Taakverantwoordelijke
primaire triage

Eigen OTOkosten

5.

Taakverantwoordelijke
(coördinatie) transport
en gewondenspreiding

Ontwikkel- en
beheerkosten
planvorming
Eigen OTOkosten

6.

landelijke e-learnings voor
taakverantwoordelijke
coördinatie transport en
gewondenspreiding
Taakverantwoordelijke
(coördinatie) treatment
landelijke e-learnings voor
taakverantwoordelijke
coördinatie treatment

7.

Dienstdoend
leidinggevende/crisiscoördinator RAV

8.

Vakbekwaamheid RAVpersoneel bij
opgeschaalde
ambulancezorg

Kostenposten GHOR
Inzet van RAV-personeel bij multidisciplinaire en
ketenoefeningen (die niet de eigen geoefendheid van
de RAV als oefendoel hebben) voor rekening van de
GHOR.
Inzet van RAV-personeel bij multidisciplinaire en
ketenoefeningen (die niet de eigen geoefendheid van
de RAV als oefendoel hebben) voor rekening van de
GHOR.
Inzet van RAV-personeel bij multidisciplinaire en
ketenoefeningen (die niet de eigen geoefendheid van
de RAV als oefendoel hebben) voor rekening van de
GHOR.
Voor de kosten geldt een overgangsregeling als
beschreven in artikel 6.2.

Ontwikkel- en
beheerkosten
planvorming
Eigen OTOkosten

Ontwikkel- en
beheerkosten
planvorming
Eigen OTOkosten
Initiële
vakbekwaamheid
(reguliere
opleiding) voor
rekening van de
RAV.
Dat geldt ook voor
bijscholing,
training en
monodisciplinaire
beoefening onder
opgeschaalde
omstandigheden.
Via het ROAZ kan
bekostiging
worden
aangevraagd
conform artikel 6

Inzet van RAV-personeel bij multidisciplinaire en
ketenoefeningen (die niet de eigen geoefendheid van
de RAV als oefendoel hebben) voor rekening van de
GHOR.
Voor de kosten geldt een overgangsregeling als
beschreven in artikel 6.2.
Inzet van RAV-personeel bij multidisciplinaire en
ketenoefeningen (die niet de eigen geoefendheid van
de RAV als oefendoel hebben) voor rekening van de
GHOR.
Inzet van RAV-personeel bij multidisciplinaire en
ketenoefeningen (die niet de eigen geoefendheid van
de RAV als oefendoel hebben) voor rekening van de
GHOR.
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9.

Gewondenregistratie en
slachtofferinformatie

10. Informatiemanagement

en 7 van het
landelijke OTOconvenant.
Alle kosten voor
eigen RAVregistratie voor de
RAV
Tijdsbesteding
uitvoering door
centralisten
meldkamer
ambulancezorg

De kosten voor de systemen voor multidisciplinair
informatiemanagement komen voor rekening van de
Veiligheidsregio (brandweer en GHOR), in afstemming
met de Politie.

Bijdrage
bekostiging LCMS
conform landelijke
verdeelsleutel IFV
11. Taakverantwoordelijke
secundaire triage
verzorglocatie
12. Calamiteitenvoertuig

Aan dit “product” zijn geen kosten verbonden.
IFV: beschikbaar stellen voertuig (inclusief inventaris
(medische uitrusting en – verbruiks-middelen,
verbindings-en andere communicatiemiddelen)
GHOR/VEILIGHEIDS
REGIO:
verzekering, stalling en onderhoud
Piketkosten
De GHOR vergoedt aan de RAV de piketkosten,
conform de voor de deelnemende piket-functionarissen
vigerende rechtspositieregeling/landelijke cao
ambulancezorg.

13. Officier van Dienst
Geneeskundig (OvDG)

Inzet OvDG voor
opgeschaalde
ambulancezorg
“RAV GEEL”
PM

Inzet
De GHOR vergoedt aan de RAV de daadwerkelijk
gemaakte personeels-kosten van operationele inzetten
bij opschaling.
OTO
De GHOR neemt voor eigen rekening de kosten van
opleidingen, trainingen en oefeningen die direct
samenhangen met de betreffende GHOR-functie,
waaronder multidisciplinaire oefeningen.
De GHOR geeft een vergoeding aan de RAV voor het
volgen/bijwonen van opleidingen, trainingen en
oefeningen ten behoeve van de opgeschaalde GHORtaak als OvDG. De GHOR en RAV maken nadere
afspraken over de vergoedingen.
Alarmeringsmiddelen
De GHOR neemt voor eigen rekening de decentrale
kosten van alarmerings- (P2000), verbindingsmiddelen
(C2000) en pagers, voor zover deze niet in de reguliere
activiteiten van de RAV worden gebruikt.
Persoonlijke standaard uitrusting
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De GHOR neemt voor eigen rekening de kosten van
aanschaf en beheer van de persoonlijke standaard
uitrusting.
De GHOR kan aanschaf en/of beheer uitbesteden aan
de RAV.
Verzekering
De GHOR neemt voor eigen rekening de kosten van
aanvullende letselschade- en
aansprakelijkheidsverzekeringen, voor zover deze
nodig zijn.

Bijlage 10 Tarieven en vergoedingen
Onderstaande tarieven en vergoedingen hebben betrekking de dienstverlening door de RAV HM aan
de GHOR HM in 2015 en in 2016.
Onderwerp
Bereikbaarheidsvergoeding OvDG
Uurtarief OvDG,
Taakverantwoordelijke Transport en
Taakverantwoordelijke Treatment
Beheer en onderhoud van twee OvDG
voertuigen (77-XD-PN en 78-XD-PN)
Brandstofkosten van twee OvDG
voertuigen (77-XD-PN en 78-XD-PN)
Huur GHOR gebouw Vondellaan
Leiden
Beheerskosten voor
calamiteitenvoertuigen GGB
(verzekering, stalling en onderhoud)

Kosten 2015 in €

Kosten in 2016 in €

105.948,24
49,76

12.544,66
2.281,14
13.427,50
Niet van toepassing

Nader overeen te
komen
2 x 4.000,-
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B.9

1. Samenvatting voorstel
Het Algemeen Bestuur VRHM besluit om in overeenstemming met het bestuur van de RDOG HM de
heer J.J.M. de Gouw te benoemen als directeur Publieke Gezondheid per 7 juli 2016.

2. Algemeen
Onderwerp:

Benoeming directeur
Publieke Gezondheid

Opgesteld door:

J. Bernsen

Afgestemd met:
Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:

Algemeen Bestuur

Datum

J. de Gouw, H de Jager
en H.J.J. Lenferink
30 juni 2016

B.9

Bijlage(n):

1

Portefeuille:

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

Status:

Besluitvormend

Datum:

-

Vervolgtraject
besluitvorming:

3. Besluit
1. Het Algemeen Bestuur VRHM besluit:
a. De heer J.M.M. de Gouw te benoemen als directeur Publieke Gezondheid per 7 juli 2016.
b. Deze benoeming in te laten gaan per 7 juli 2016, onder voorwaarde dat het bestuur van de
RDOG in overeenstemming hiermee tot deze benoeming besluit.
2. Het Algemeen Bestuur van de RDOGHM over dit advies te informeren ten behoeve van
besluitvorming in dit bestuur op 6 juli 2016.

4. Toelichting op de besluiten
Conform de Wet veiligheidsregio’s (WVR, art. 32) en de Wet publieke gezondheid (WPG, art. 14, lid
3) staan zowel de GHOR als de GGD onder leiding van een directeur publieke gezondheid. Deze is
ook belast met de operationele leiding over de geneeskundige hulpverlening. De wet stelt tevens dat
de benoeming in overeenstemming dient te geschieden met het bestuur van de GGD. De RDOG kent
momenteel een tweehoofdige collegiale directie, waarin de J.M.M. de Gouw benoemd is als
algemeen directeur RDOG en secretaris van het bestuur en J. Bernsen als directeur publieke
gezondheid en directeur RDOG HM. Over en weer zijn ze tevens benoemd als elkaars
plaatsvervanger. Tevens is in 2011 bij de aanpassing van de WVR en WPG besloten dat beiden
mogen ondertekenen in voorkomende gevallen met ‘directeur publieke gezondheid’. In verband met
het vertrek van de huidige directeur publieke gezondheid ivm het bereiken van de
pensioengerechtigde leeftijd is in overleg tussen de dagelijkse besturen van VRHM en RDOG HM
besloten om voor te stellen om J.M.M. de Gouw te benoemen als directeur publieke gezondheid.

5. Consequenties
Financieel: geen.

De RDOG kent voortaan één directeur
Ten behoeve van de piketdienst operationeel directeur publieke gezondheid (ODPG) zal naast
Mw I. van Steensel een managementteamlid van de RDOG worden aangewezen.

6. Aandachtspunten / risico’s
Vervanging bij afwezigheid etc. Dit wordt binnen het managementteam van de RDOG
opgevangen.

7. Implementatie en communicatie
Ketenpartners worden van dit besluit op de hoogte gebracht via de nieuwsbrief.

8. Bijlagen
Geen

9. Historie besluitvorming
Het Algemeen Bestuur VRHM heeft op 29 maart 2012 als volgt besloten:
1. De benoeming van de heer J.C. Bernsen tot directeur publieke gezondheid
2. De heer J.M.M. de Gouw tot plaatsvervangend directeur publieke gezondheid.
3. Beide directieleden toe te staan in voorkomende gevallen te ondertekenen met “directeur
publieke gezondheid”
4. Het Algemeen bestuur van de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands
Midden over dit advies te informeren ten behoeve van besluitvorming in dit bestuur op 7-122011
5. De gemeenschappelijk regeling Veiligheidsregio bij gelegenheid te actualiseren met de
nieuwe functiebenaming directeur publieke gezondheid.
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B.10

1. Samenvatting voorstel
Conform artikel 12 van de Financiële verordening Veiligheidsregio Hollands Midden informeert het
Dagelijks Bestuur door middel van tussentijdse rapportages het Algemeen Bestuur over de realisatie
van de beleidsvoornemens, relevante ontwikkelingen en/of afwijkingen en de begroting in het lopende
boekjaar.

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

Bestuursrapportage VRHM
eerste kwartaal 2016
Algemeen Bestuur

Opgesteld door:
Datum:

E.H. Breider
Concerncontroller
30 juni 2016

B.10

Bijlage(n):

-

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

Status:

Informatief

Datum:

-

3. Toelichting
3.1 Prognose financieel resultaat 2016
Met de aangeboden 1e begrotingswijziging 2016, in te stemmen door het Dagelijks Bestuur op 2 juni
en vast te stellen door het Algemeen Bestuur op 30 juni, wordt het bestuurlijk vastgestelde financieel
kader definitief bepaald voor 2016. Deze wijziging heeft met name betrekking op de additionele inzet
van bestemmingsreserves. Met de financiële inzichten tot en met april 2016 wordt gemeld dat de
exploitatie van de VRHM naar verwachting binnen het financieel kader blijft.
Expliciet wordt hierbij nog wel gerefereerd aan het besluit van het Dagelijks Bestuur van 14 april 2016
om geen specifieke bestemmingsreserve Individueel Keuzebudget (IKB) te vormen uit het positief
rekeningresultaat van 2015. Voorgesteld is om de extra last te dekken uit het eventueel positief
rekeningresultaat van 2016 en indien dit niet mogelijk blijkt de Algemene Reserve hiervoor aan te
wenden.
3.2 Realisatie van de beleidsvoornemens / relevante ontwikkelingen
Algemeen
Regionaal risicoprofiel 2016-2019
Op 26 november 2015 heeft het Algemeen Bestuur het herijkt Regionaal Risicoprofiel Hollands
Midden 2016-2019 vastgesteld. Risico’s waaraan de veiligheidsregio de komende jaren (extra)
aandacht voor geven zijn:
 Overstromingen
 Verstoring energievoorziening, telecommunicatie/ICT, ziektegolf
 Verstoring openbare orde
 Luchtvaartongevallen

Regionaal beleidsplan 2016-2019
Op 31 maart 2016 heeft het Algemeen Bestuur het Regionaal Beleidsplan 2016-2019 Veiligheidsregio
Hollands Midden vastbesteld met daarin de drie beleidsprioriteiten voor de komende beleidsperiode:
 informatiegestuurd werken
 risicogericht werken
 omgevingsgericht (net)werken
Bestuurlijke uitgangspunten kostenniveau Brandweer Hollands Midden en financieringssystematiek
gemeentelijke bijdragen na 2018 (Cebeon)
Op 31 maart 2016 heeft het Algemeen Bestuur de bestuurlijke uitgangspunten voor het kostenniveau
van Brandweer Hollands Midden en de financieringssystematiek voor de gemeentelijke bijdragen
vanaf 2019 (Cebeon) vastgesteld. Het Bestuur wil aan het principe vasthouden om het niveau van de
kosten en de gemeentelijke financiering voor brandweerzorg in Hollands Midden te realiseren voor
het referentiebudget dat gemeenten via het Gemeentefonds ontvangen als fictief budget voor de
brandweertaak.
Dekkingsplan Brandweer Hollands Midden 2016-2019
Op 31 maart 2016 heeft het Algemeen Bestuur het Dekkingsplan Brandweer Hollands Midden 20162019 Veiligheidsregio Hollands Midden vastbesteld. In het dekkingsplan 2016-2019 wordt inzicht
gegeven in de geprognotiseerde opkomsttijden van de brandweer binnen het verzorgingsgebied.
Tevens worden ontwikkelingen benoemd die van invloed zijn op de toekomstige opkomsttijden van de
brandweer.
Programma Brandweer
Visie ‘De beweging van risicobeheersing naar risicogerichtheid in 2020’
Deze visie is opgesteld en vastgesteld door de Raad Directeuren Veiligheidsregio en Raad van
Brandweercommandanten in samenwerking met de Raad Directeuren Publieke Gezondheid en de
Managementraad Bevolkingszorg. Waar het om gaat is de gerichtheid op risico’s die er toe doen en
deze risico’s op een adequate wijze te (laten) beïnvloeden. Dat vergt niet alleen het toepassen van
regels, maar vooral risicogerichtheid en vervolgens risicobeïnvloeding: het scherp in beeld brengen
en afwegen van risico’s voor anderen, het beïnvloeden van gedrag, bevorderen van zelfredzaamheid
en een heldere verantwoordelijkheidsverdeling tussen burgers, bedrijven en overheden.
De afgelopen drie jaar is er ook binnen de sector Risicobeheersing van Hollands Midden hard
gewerkt aan de ontwikkeling van een visie op risicobeheersing. Deze visie, ‘Visie op risicobeheersing,
doorontwikkeling naar een toekomstbestendige risicobeheersing’ is eind maart 2016 aan het
Directieteam BHM gepresenteerd. Deze visie op risicobeheersing biedt een kader voor overleg met
de partners. In overleg met de partners wordt in 2016 een uitgangspuntendocument opgesteld. Dit
uitgangspuntendocument vormt de basis voor het uitwerken van de producten en diensten van
Risicobeheersing en wat risicogerichtheid betekent voor de werkafspraken. Dit gebeurt voordat er
over wordt gegaan tot gezamenlijke besluitvorming.
Arbeidsveiligheid/arbeidshygiëne
Het schoner werken door de brandweer staat de laatste tijd breed in de belangstelling. Door
Brandweer Nederland is de handreiking ‘Schoon werken bij brand’ gepubliceerd. In deze handreiking
staat beschreven welke maatregelen geadviseerd worden om gezondheidsschade door rook en roet
te voorkomen.
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Door het Directieteam BHM is in januari 2016 aan een werkgroep de opdracht verstrekt om,
vooruitlopend op de RI&E, snelle verbetermaatregelen in te voeren voor arbeidshygiëne en ook
aandacht te besteden aan bewustwording m.b.t. arbeidshygiëne. Parallel aan het implementeren van
de snelle verbetermaatregelen wordt een impactanalyse opgesteld voor het volledig implementeren
van de Handreiking ‘Schoon werken bij brand’.
Bluswatervoorziening
Op 16 februari 2016 is in het Directieteam BHM de conceptopdracht ‘Realiseren toekomstbestendige
bluswatervoorziening doorgesproken’. Om te kunnen komen tot een goede opdrachtverstrekking
heeft het DT gevraagd om meer inzicht in:
 de eigen belangen,
 de bluswaterbehoefte (op hoofdlijnen),
 de impact van het nieuwe beleid van de drinkwaterleidingbedrijven, en
 de belangen van andere partijen.
Een klein projectteam heeft dit inzicht gegeven via de `Rapportage bluswater dd. 19 april 2016` en de
daar bijbehorende opgestelde bluswaterbehoefte op hoofdlijnen.
In deze rapportage heeft het projectteam tevens een denklijn voorgesteld om een projectopdracht
opstellen voor het bestuur van de VRHM met de vraag om een projectplan op te stellen om te komen
tot een toekomstbestendige bluswatervoorziening. In de tussenliggende periode heeft het AGT
VRHM ervoor gepleit dat de gemeenten in de regio en de regionale brandweer gezamenlijk een visie
op de bluswatervoorziening ontwikkelen. De door het projectteam opgestelde denklijn en het verzoek
vanuit het AGT VRHM sluiten goed op elkaar aan.
Grootschalig en specialistisch optreden Brandweer Nederland (STH)
Landelijke specialismen horen bij Brandweer Nederland en is de verantwoordelijkheid van de Raad
van Brandweercommandanten (RBC). Het programma ‘Samen werken aan grootschalig en
specialistisch optreden Brandweer Nederland’ zorgt voor de verdere vormgeving en borging van de
specialismen. Basis hiervoor zijn de kaders en de visie die de RBC heeft vastgesteld. De visie is,
evenals de visie op Grootschalig optreden, een antwoord van Brandweer Nederland op de
veranderende en steeds complexer wordende samenleving. Brandweer Nederland wordt omgevormd
tot een netwerkorganisatie die zich, samen met andere partners, inzet met als doel het realiseren van
minder incidenten, minder slachtoffers en minder schade.
Het Specialisme Technische Hulpverlening is het eerste landelijk specialisme dat is ontwikkeld en wat
uitgevoerd gaat worden door 5 regio’s. Hollands Midden is naast deelnemende regio ook
aangewezen als coördinerend regio.
STH staat voor Specialistische Technische Hulpverlening en is een verbijzondering op de
basisbrandweerzorgtaak technische hulpverlening in elke regio. STH wordt ingezet bij het lokaliseren
van slachtoffers, het stabiliseren van de directe werkomgeving van de hulpverleners en het
verschaffen van toegang tot slachtoffers. Hierbij gaat het om scenario's als zware en complexe
verkeer,- en spoorongevallen, ingestorte gebouwen en kunstwerken.
Hollands Midden heeft naast haar uitvoerende aandeel in Team West ook de landelijk coördinerende
taak bij de uitvoer van het specialisme en het beheer wat daar bij hoort. Hiervoor is gekozen omdat
Hollands Midden ook een bijdrage levert aan USAR.nl en daarmee de samenwerking tussen de twee
organisaties bevorderd wordt.
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PPMO-keuring (Periodiek Preventief Medisch Onderzoek, incl. aanstellingskeuring)
De PPMO-keuring is vanaf april 2016 operationeel. Gekoppeld aan de CAO wijzigingen in 2006
(afschaffen FLO en afspraken maken over loopbaanbeleid) is besloten tot het ontwikkelen van een
periodieke keuring. Omdat in het brandweerveld steeds meer de behoefte ontstond om naar
eenduidigheid in de wijze van keuren en testen werd tevens een aanstellingskeuring (AK) ontwikkeld.
De AK en het PPMO gaan uit van dezelfde bijzondere functie-eisen en zijn intussen vastgelegd in de
CAR-UWO.
Veiligheid-Gezondheid-Welzijn (VGW)-beleid
BHM is gestart met het project Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) en het ontwerpen en inrichten
van een arbozorgsysteem. De op te leveren resultaten zijn:
 Risico Inventarisatie & Evaluatie uitgevoerd en gestart met uitvoering verbetermaatregelen.
 Leiding en medewerkers zijn zich bewust van de risico’s en hun beïnvloedingsmogelijkheden.
 VGW organisatie ingericht.
Aan de hand van de hoofdprocessen zijn compacte werkgroepen samengesteld die aan de slag gaan
met het inventariseren en analyseren van de risico’s en het opstellen van de verbetermaatregelen.
Piketregeling
Binnen de Raad van Brandweercommandanten (RBC) is het deelplan Brandweerzorg, behorende bij
het Referentiekader Regionaal Crisisplan (RRCP), vastgesteld. Het beschrijft de te onderscheiden
rollen binnen het brandweeroptreden in een volledig ontplooide multidisciplinaire
crisisbeheersingsorganisatie. Dit dient gebruikt te worden bij het ontwikkelen van een functie-roloverzicht van de brandweerpiketdiensten. Het functie-rol-overzicht en de kwalificatieprofielen is de
basis voor het opstellen van de piketregeling en een wervings- en selectieprocedure.
Ademlucht
Doel van het project ademlucht is het onderzoeken en implementeren van een zo optimaal mogelijke
inrichting van (gedeeltelijke) centralisatie van het onderhoud en beheer van de adembeschermende
middelen. Hierin dienen, door een effectieve en efficiënte uitvoering van de op te stellen processen,
de door de organisatie gestelde behoeften en kwaliteitseisen te worden behaald.
Hiertoe is de standaard bepaald van de ademluchtset voor Brandweer Hollands Midden en is er
duidelijkheid over de beroepskazernes waar een ademluchtwerkplaats zal worden gesitueerd en is er
– in het verlengde hiervan – een besluit genomen over de werkverdeling op de beroepskazernes
aangaande de facilitaire specialismen. Tegelijkertijd zijn er belangrijke stappen gezet in het ontsluiten
van de management rapportages over het beheer en onderhoud van de adembeschermende
middelen. Om tot een goede afronding van het project te komen zijn er conform het projectplan nog
een tweetal belangrijke projectresultaten te realiseren. Dit betreffen het definitief ontwerp van de
ademluchtwerkplaatsen en een implementatie- en investeringsplan om het nieuwe ademluchtconcept
van werkplaatsen, middelen en logistiek stapsgewijs uit te rollen.
Project Vakbekwaamheid 2.0
Op 7 juli 2015 heeft het Directieteam BHM de visie op vakbekwaamheid 2.0 vastgesteld. Op basis
hiervan is een Project Initiatie Document opgesteld. Uitgaande van de visie op vakbekwaamheid dient
bekend te worden welke gewenste prestaties door de afdeling Vakbekwaamheid geleverd dienen te
worden èn welke prestaties verwacht worden van leidinggevenden m.b.t. sturen op vakbekwaamheid
van medewerkers en teams, èn welke prestaties verwacht worden van de individuele
medewerker/vrijwilliger. Tevens dient in beeld te zijn welke normen gesteld worden aan de
vakbekwaamheid per functie, welke criteria gelden per opleiding, bijscholing, training, en oefening,

4
Agendapunt. B.10 AB VRHM 30 juni 2016

welke criteria gehanteerd dienen te worden voor het aanbod, de voorbereiding en afname van
producten voor opleiding en oefening.
Huisvestingsvraagstukken
De Brandweer Hollands Midden kent een groot aantal huisvestingsvraagstukken (o.a. nieuwbouw
Leiden Noord, locatieonderzoek Zwammerdam en Bodegraven, leegstand GMK, concept nieuwe
werken en herhuisvesting als gevolg van organisatorische veranderingen). Om deze en toekomstige
vraagstukken in samenhang te kunnen beoordelen, wordt een strategische huisvestingsvisie
opgesteld.
Programma Gemeenschappelijke Meldkamer
Stand van zaken Financiën GMK De Yp
In de vergadering van de Ambtelijke stuurgroep Gezamenlijke meldkamers in De Yp van 25 januari
2016 heeft de Directeur Meldkamer aangegeven welke stappen worden ondernomen om duidelijkheid
te krijgen in de financiële afwikkeling van de afgelopen jaren. Het betreft een o.a. een inzicht in het
samenvoegingsvoordeel sinds de GMK Hollands Midden is gehuisvest in De Yp. In maart 2016 is de
opzet van een onderzoek besproken met een externe accountant. De vraag aan de accountant is een
nacalculatie van het samenvoegingsvoordeel uit te voeren. De veiligheidsregio’s worden bij het
onderzoek betrokken. De onderzoekskosten zijn voor rekening van de politie.
De Directeur Meldkamer legt de uitkomst van het onderzoek met conclusie en aanbeveling over de
opvolging (definitieve afwikkeling van het samenvoegingsvoordeel voor de afgelopen en nog
komende jaren) voor aan de ambtelijke stuurgroep. Daarna volgt doorgeleiding naar de bestuurlijke
stuurgroep en de besturen van de beide veiligheidsregio’s.
Heroriëntatie Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO)
Door de bestuurlijke regiegroep LMO is de transitie LMO opgesplitst in twee lijnen: samenvoegen en
ontwikkelen. Ieder van deze lijnen kent een eigen proces met verantwoordelijkheden. De
samenvoegingslijn bestaat uit het regionale samenvoegen van meldkamers tot tien
meldkamerlocaties, waarvoor de besturen van de veiligheidsregio’s verantwoordelijk zijn. De
monodisciplinaire meldkamers zijn per locatie geïntegreerd. De Nationale Politie draagt zorg voor de
landelijke ICT-infrastructuur met de bijbehorende systemen en applicaties en dragen zorg voor
huisvesting en aanverwante diensten. De ontwikkelingslijn betreft het ontwikkelen van de
multidisciplinaire samenwerking en taakuitvoering. De uitvoering hiervan is belegd bij de Nationale
Politie evenals de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling.
In het voorstel ten aanzien van de financiële overdracht behouden de partijen tot het moment van
financiële overdracht (voorzien in 2020) hun budget voor de instelling (veiligheidsregio’s) en
instandhouding (alle partijen) van de meldkamers. Voor de financiële overdracht zelf zijn twee
varianten. VenJ wil de komende periode de beide varianten vergelijken.
Achterblijvende materiële kosten GMK Hollands Midden
In het ‘Transitieakkoord meldkamer van de toekomst’ zijn afspraken gemaakt over de achterblijvende
materiële kosten. In Hollands Midden is hiervan sprake als gevolg van een achterblijvende
meldkamer. In het transitieakkoord is afgesproken dat binnen elke regio de achterblijvende materiële
kosten verdeeld worden onder de betrokken partijen binnen de meldkamer volgens de in bepaling 69
genoemde verdeelsleutel. Het deel van de achterblijvende materiële kosten van de veiligheidsregio’s
wordt gedragen door het ministerie van VenJ.
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Hierover is de VRHM in gesprek met ambtenaren van VenJ. Na overeenstemming over de
achterblijvende materiële kosten kan VRHM met de betrokken partijen binnen Hollands Midden,
conform het transitieakkoord, tot afspraken komen.
Programma Veiligheidsbureau
In de programmabegroting 2016 zijn vier speerpunten benoemd voor het Veiligheidsbureau:
1. de implementatie van de wettelijke planfiguren. Met de vaststelling van de regionale plannen, het
korpsbeleidsplan en de Cebeon-route vanaf 2019 in de vergadering van het Algemeen Bestuur
van 31 maart 2016 zijn belangrijke stappen gezet voor nieuwe kaders voor de komende tijd.
2. het versterken van de planning & controlcyclus van de veiligheidsregio.
3. het invulling geven aan de verbeterpunten uit de landelijke evaluatie van de Wet veiligheidsregio
(o.a. versterken van de rol van gemeentebesturen).
4. het versterken van de effectieve en efficiënte multidisciplinaire samenwerking, mede naar
aanleiding van de veranderende relaties en nieuwe ontwikkelingen.
De programmabegroting voorziet qua lasten en baten in het faciliteren van de kassiersfuncties
Veiligheidshuis en Slachtofferhulp en de continue zorg voor de bestuursondersteuning.
Voor het programma Veiligheidsbureau zijn geen bijzonderheden te vermelden betreffende de
realisatie van de beleidsvoornemens en/of relevante ontwikkelingen en de begroting in het lopende
boekjaar.
Programma Oranje Kolom
In het eerste kwartaal is in lijn met het werkplan Oranje Kolom 2016 voortvarend gewerkt aan de
prioriteiten uit het beleidsplan VRHM 2016-2019. Onderstaand wordt aandacht besteed aan
afwijkingen die het werkplan beïnvloeden.
Als eerste wordt vermeld dat de coördinatie van de betrokkenheid van de VRHM bij de
vluchtelingenproblematiek door het Algemeen Bestuur in het najaar 2015 is neergelegd bij de
coördinerend functionaris. Hierdoor is ook bij Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing (BGC) een
aanzienlijke, en bij de opstelling van het beleidsplan, niet voorzienbare druk op de realisering van de
activiteiten ontstaan. Naar verwachting zal de werkdruk rondom de vluchtelingenproblematiek in de
loop van 2016 zeker niet afnemen, waardoor de planning van de in het werkplan opgenomen
activiteiten wordt beïnvloed.
Een tweede omstandigheid die mogelijk van invloed kan zijn op het proces van vergunningverlening
van evenementen door gemeenten is het recent gepubliceerde Inspectierapport “Meer aandacht voor
de veiligheid en gezondheid bij publieksevenementen” naar de situatie in Hollands Midden. De door
de Inspectie(s) gemaakte opmerkingen zijn kort besproken in het Algemeen Bestuur en worden nu in
een notitie uitgewerkt en vergeleken met de uitkomsten van de bij de gemeenten en hulpdiensten
gehouden evaluatie van de implementatie van het regionale kader evenementenveiligheid.
Ten derde wordt de opzegging van het abonnement voor deelname aan de e-learningmodule van het
IFV met ingang van 1 januari 2016 gemeld. Gebleken is dat het aantal aanvragen van medewerkers
van gemeenten en hulpdiensten voor deze e-learningmodule in de loop van de afgelopen jaren
steeds minder is geworden. Inmiddels is het omslagpunt bereikt waarbij het financieel voordeliger is
om de aanmeldingen niet meer via een abonnement (met vaste kosten) te laten lopen, maar de
aanvragen rechtstreeks bij het IFV te boeken via de webshop. Deze opzegging beïnvloedt de
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begroting van het programma Oranje Kolom in die zin dat de in de begroting opgenomen vaste
kosten komen te vervallen, maar daar staat tegenover dat er ook geen inkomsten meer op dit
onderwerp kunnen worden geboekt. Nieuwe aanvragen en de facturering van de daarbij horende
kosten zullen voortaan rechtstreeks door de aanvragers (gemeenten en hulpdiensten) worden
gedaan.
Tenslotte dient te worden opgemerkt dat door de vertraging bij de veiligheidsregio met betrekking tot
de aanbesteding en aanschaf van een registratiesysteem voor het bijhouden van opleiding en
ontwikkeling van bevolkingszorg functionarissen bij gemeenten (AG5) een (beperkte) beïnvloeding
zal plaatsvinden ten opzichte van de begroting 2016, omdat bij het berekenen van de inwonerbijdrage
rekening is gehouden met aanschaf van zo’n systeem in 2016.

4. Implementatie en communicatie
-

5. Bijlagen
-
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B.11

1. Samenvatting voorstel
De eerste bestuursrapportage GHOR 2016 beslaat de eerste vier maanden van 2016. Dit als gevolg
van het besluit van Algemeen Bestuur RDOG om met ingang van 2016 over te gaan van een
kwartaal managementrapportage naar een tertiair bestuurlijke rapportage. De GHOR verwacht de
beoogde resultaten uit het jaarplan 2016 binnen de begroting 2016 te bereiken.

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

Eerste Bestuursrapportage
GHORHM 2016
Algemeen Bestuur

Opgesteld door:
Datum

I. van Steensel-van Hage,
GHORHM
30 juni 2016

B.11

Bijlage(n):

1

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

Status:

Besluitvormend

Datum:

-

3. Besluit
Het Algemeen Bestuur VRHM besluit:
1. De eerste bestuursrapportage GHORHM vast te stellen.
2. Het bestuur RDOGHM hierover te informeren.

4. Toelichting op het besluit
De voorliggende eerste bestuursrapportage 2016 geeft de stand van zaken aan in de
werkzaamheden, zoals genoemd in het jaarplan GHOR 2016. De GHOR verwacht de beoogde
resultaten uit het voornoemde jaarplan binnen de begroting 2016 te bereiken.

5. Kader
N.v.t.

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

7. Aandachtspunten / risico’s
n.v.t.

8. Implementatie en communicatie
n.v.t.

9. Bijlagen
1e Bestuursrapportage GHORHM 2016.

10. Historie besluitvorming
n.v.t.

Eerste bestuursrapportage GHOR 2016

Programma Geneeskundige Hulpverlening
Inhoud
Het programma Geneeskundige Hulpverlening wordt uitgevoerd door de GHOR. De GHOR is belast
met coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening en advisering op dat
gebied.
Doelen
 versterken van risicogerichtheid in advisering met veiligheidspartners voor risico’s in grootschalige
bouw- en infrastructurele projecten en vergunningverlening risicovolle evenementen
 maken en beoefenen van bovenregionale afspraken voor versterken van de crisisorganisatie
 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)
 bijdragen aan de uitvoering van Grootschalige Geneeskundige Bijstand.
Ontwikkelingen
Kennisbijeenkomst voor zorgpartners
De GHOR heeft voor haar partners, ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen,
gehandicaptenzorg, gemeenten en GGD een bijeenkomst op 28 januari jl. georganiseerd, waarin zij
kennis hebben gemaakt met wat partners tijdens een crisis doen en waarvoor de instelling zelf
verantwoordelijk is. Tijdens deze druk bezochte bijeenkomst hebben Dunea, Hoogheemraadschap
van Rijnland, Brandweer Hollands Midden, GHOR Gelderland Midden, Liander, GGD Hollands
Midden, Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing, Alrijne Zorggroep en Defensie wat de organisatie
doet en/of kan doen bij een crisis. De bijeenkomst is zeer hoog gewaardeerd.
Deelname aan de systeemtest in de Veiligheidsregio Hollands Midden
Op vrijdag 12 februari jl. vond de wettelijk verplichte systeemtest plaats. Aan de test nemen vrijwel alle
crisisteams deel, die bij een werkelijk incident, ingezet kunnen worden. Het doel is het testen van de
alarmering en opkomst, communicatie en afstemming in het eigen team en tussen de teams
onderling, leiding en coördinatie en rol en rolvastheid van de teams en individuen. Alle relevante
sleutel functionarissen van de GHOR waren hierbij betrokken. De systeemtest wordt momenteel
geëvalueerd.
Contraterrorisme oefening
Tussen 1 en 4 februari is drie keer geoefend met het thema contra terrorisme. Het scenario was een
schietpartij in station Leiden Centraal die direct wordt gevolgd door een explosie net buiten het
stationsgebouw. De Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg en Hoofd Informatie
Geneeskundige Zorg oefenden hierin mee. Belangrijke bijdrage van de oefening was het besef dat er
altijd rekening moet worden gehouden met een vervolg aanslag. Daardoor kan een bestuurlijk
dilemma ontstaan tussen veilige inzet versus het redden van slachtoffers.
Grote monodisciplinaire oefening prehospitale inzet
Op 14 april is een grote monodisciplinaire oefening gehouden, waarbij de prehospitale inzet is
getoetst. Voor de nieuwe werkwijze Grootschalige Geneeskundige Bijstand zijn niet alleen de GHORrollen beoefend, maar ook die van de Taakverantwoordelijken van de RAV, inclusief de Meldkamer

1

Ambulancezorg. Bovendien waren er gefingeerde overleggen van CoPI en ROT, waarbij
vertegenwoordigers van brandweer, politie en bevolkingszorg (gemeente) tegenspel boden. Het doel
van de oefening was het uitwisselen van relevante informatie, waardoor adequate afstemming en
samenwerking mogelijk was om de incidenten te managen. De GHOR Hollands Midden is de tweede
regio in Nederland die met deze opzet heeft geoefend.
Adviezen risicovolle evenementen
De GHOR heeft voor diverse risicovolle evenementen adviezen verstrekt over te nemen maatregelen
voor beïnvloedbare risico’s bij de vergunningverlening risicovolle publieksevenementen. Voorbeelden
waren het Bloemencorso, Singelloop in Leiden en Koningsdag in diverse gemeenten. De GHOR heeft
hierbij het advies betrokken van de RAV en GGD in Hollands Midden.
Verwachte resultaten
De GHOR verwacht dat zij de beoogde resultaten binnen de begroting voor 2016 realiseert.
Risico’s en maatregelen ter beheersing van de risico’s
Herverdeling gemeentefonds
Zowel voor gemeenten als voor veiligheidsregio’s kunnen herverdelingseffecten optreden. De
gevolgen voor de GHOR zijn nog niet duidelijk.
Frictie- en desintegratiekosten samenvoeging meldkamers
Bij (her)huisvesting van de gezamenlijke meldkamer in ‘De Yp’ is sprake van frictiekosten en van
desintegratiekosten. De minister van V&J heeft aangegeven dat de financiering uit het lopende budget
moet worden gedekt, waardoor de GHOR een financieel risico loopt. De exacte financiële gevolgen
zijn nog niet bekend.
GRIP1-incidenten
Zorginstellingen zijn verantwoordelijk om onder alle omstandigheden, dus ook onder
crisisomstandigheden, goede en verantwoorde zorg te leveren. Bij een ramp of crisis worden de
zorgkosten van de reguliere taken van de acute zorg via de reguliere financiering (merendeels
verzekeraar) afgehandeld. Voor een GRIP-incident werken GHOR-bureaumedewerkers in een
operationele functie, alsook extern ingehuurde functionarissen. Voor deze laatste groep is de GHOR
kosten van vervanging of inhuur verschuldigd. In de begroting is een post onvoorzien opgenomen
voor kosten van GRIP 1 en 2. Een mogelijk besluit van het bestuur VRHM in 2016 dat bepaalt dat ook
kosten van vanaf GRIP 3 voor rekening zijn van de GHOR, vormt een nieuw financieel risico. Aantal,
aard en duur van GRIP-incidenten is een onzekere factor. Een langdurig incident of gelijktijdige
incidenten legt een zware druk op de pool van operationele functionarissen bij de GHOR en daardoor
mogelijk tot vertraging in de uitvoering van het reguliere werk. Een financieel risico vormt de hiervoor
benodigde externe inhuur ter versterking van de personele capaciteit.
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Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdingsprocedure is de naam van de werkwijze waarmee wordt bepaald hoe de
coördinatie tussen hulpverleningsdiensten verloopt.
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B.12

1. Samenvatting voorstel
In deze stand van zakennotitie wordt de voortgang en stand van zaken van het Veilige Publieke Taak
(VPT) project weergegeven. In het najaar 2016 stopt deze aanpak.
Het Dagelijks Bestuur vraagt de projectleider een afrondingsdocument op te stellen waarin de
initiatieven geborgd worden. Het afrondingsdocument kan dan worden overgedragen aan de
gemeenten en andere participanten van de Join the Club bijeenkomsten.
De politie zal monitoren of VPT-maatregelen van invloed zijn op de bereidheid tot aangifte.

2. Algemeen
Onderwerp:

Veilige Publieke Taak

Opgesteld door:

R. Hessels (Gemeente
Gouda)

Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:

Algemeen Bestuur

Datum

30 juni 2016

B.12

Bijlage(n):

1

Portefeuille:

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

Status:

Informerend

Datum:

-

Vervolgtraject
besluitvorming:

3. Toelichting
Sinds medio 2014 heeft de Veiligheidsregio er een taak bij; Veilige Publieke Taak (VPT). In het najaar
2016 stop deze aanpak.
Wat houdt Veilige Publieke Taak ook al weer in?
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.
Het programma Veilige Publieke Taak (VPT) van het ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties (BZK) richt zich op het verminderen van het aantal voorvallen van agressie en
geweld tegen werknemers met een publieke taak (Onderwijs, Rijk, openbaarbestuur, gemeenten,
openbaar vervoer, sociale zekerheid, veiligheid/justitie, woningcorporaties en zorg).
Hoe is deze taak bij de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) gekomen?
Het ministerie van BZK heeft de VRHM verzocht om VPT regio te worden. Het Dagelijks Bestuur
heeft ingestemd met dit verzoek. Sinds medio 2014 is de heer M. Schoenmaker, burgemeester van
Gouda, voor dit onderwerp als bestuurlijk portefeuillehouder aangewezen.

Doel van de VPT aanpak in Hollands Midden.
Het doel van Veilige Publieke Taak aanpak is VPT actief onder de aandacht brengen van de
samenwerkingspartners zodat zij instrumenten hebben om binnen hun eigen organisaties het aantal
voorvallen van agressie en geweld te verminderen.
Wie zijn de samenwerkingspartners?
De deelnemers aan de VPT aanpak VRHM zijn de deelnemers van de Veiligheidsregio, aangevuld
met het Openbaar Ministerie, woningbouwcorporaties, openbaar vervoer, het Groene Hart
Ziekenhuis, een intergemeentelijke sociale dienst, GGZ instellingen en de Sociale/Wijk Teams.
Hoe ziet de aanpak er uit?
Om veilig werken binnen organisaties goed te kunnen in- en doorvoeren is het noodzakelijk dat er
steun vanuit de top van de organisatie is. Alle eindverantwoordelijken voor veilig werken binnen de
deelnemende organisaties zijn op de hoogte van de aanpak en werkwijze. Daarnaast zijn er ook VPTambassadeurs, kopstukken van een branche, die de aanpak ook onderschrijven en zo hier en daar
een duwtje in de goede richting kunnen geven als dat nodig is. Het ‘echte werk’ vindt plaats in de Join
the Club bijeenkomsten, waar uitvoerende en beleidsmedewerkers de VPT maatregelen bespreken
en aan de hand van best practices kijken waar we van elkaar kunnen leren en wat overgenomen kan
worden en wat gebruikt kan worden binnen de eigen organisatie.
Welke instrumenten zijn er aangereikt?
De VPT maatregelen ( zie: http://www.agressievrijwerk.nl/voorbereiden/inhoud/maatregelen-vpt)) zijn
in een aantal Join the Club-sessies behandeld, best practices zijn aan de orde geweest en relevante
documenten zijn gedeeld. De VPT maatregelen zijn de basis voor een effectieve aanpak.
Daarnaast is duidelijk geworden dat er een “organisatie” nodig is die verantwoordelijk is voor
implementatie, uitvoering, toezicht en aanscherping van het VPT-beleid. In grote steden (bijv. Den
Haag) zijn soms aparte bureautjes opgericht, in kleinere gemeenten zijn het vaak collega’s die VPT
als taak er bij doen (conform de BedrijfsHulpVerlening methode).
Steun vanuit de top.
Zorg voor blijvende steun van uit de top is eveneens een noodzakelijke voorwaarde om VPT binnen
de eigen organisatie in en uit te voeren. De top van de gemeentelijke deelnemers is een aantal keren
in dit traject bijgepraat. De laatste keer was dat via de mail en ging over de stand van zaken van de
VPT aanpak in Midden Holland, de Leidraad Veilig bestuur werd aangeboden en er werd aandacht
gevraagd voor de campagne “wees duidelijk over agressie”.
De andere kant van de VPT medaille.
Met het invoeren van de VPT maatregelen wordt geïnvesteerd in de organisatie van de preventie
tegen agressie. Maar het is ook belangrijk te bezien hoe klanten tegemoet getreden worden. De Join
the Clubleden hebben dan ook een bijeenkomst kunnen volgen over hospitality. Niet alleen de
invoering van de VPT maatregelen maar ook het investeren in een “gastvrije organisatie” voorkomt
agressie en geweld tegen medewerkers.
Als zaken goed op orde zijn en de Leidraad veilig bestuur gebruikt wordt, heeft dit een positieve
invloed op de integriteit van de organisatie (Minister Plasterk heeft op 14 maart alle burgemeesters
aangeschreven met een “divers VPT aanbod”, o.a. de leidraad veilig bestuur). Door het invoeren van
de maatregelen en het trainen hoe agressie en geweld kunnen worden voorkomen, zijn
medewerkers, bestuurders en de hele organisatie minder vatbaar voor manipulatie door derden.
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Samengevat: om VPT maatregelen succesvol in te voeren, of het eigen beleid aan te scherpen, is
een organisatie nodig die dit doet en er op toeziet, is steun vanuit de top noodzakelijk en moet er
geïnvesteerd worden in de hospitality van de organisatie.
Hoe verder?
Er is nog een activiteit die nog ingepland moet worden: VPT en de Sociale Teams. Het onderdeel
VPT en Sociale Teams betreft het vastleggen van afspraken hoe om te gaan met agressieve cliënten
die doorgeschoven worden naar andere zorgaanbieders.
Tussentijds gerealiseerd.
Om te bezien waar binnen een organisatie VPT knelpunten liggen en hoe die opgelost kunnen
worden, bezoekt de projectleider de Join the Club deelnemers. Samen wordt gekeken waar behoefte
aan is. De huisbezoeken zijn najaar 2015 gestart. Alle deelnemers zijn telefonisch benaderd.
Degenen die na twee keer bellen niet gereageerd hebben, hebben in januari 2016 een mail gekregen
met het verzoek contact met de projectleider op te nemen (op verzoek wordt maatwerk geleverd).
In het kader van “De week van de VPT” is op 13 april, in samenwerking met OM, “VPT Den Haag” en
“VPT VHRM”, het “proces van berechten” nogmaals voor beide VPT regio’s aan de orde geweest.
In de bijeenkomst met OOV medewerkers en de Join the Club contactpersonen van de gemeenten
op 16 juni worden de overeenkomsten en raakvlakken tussen VPT en OOV behandeld.
VPT en de asielketen.
In toenemende mate is de asielproblematiek in het nieuws. Waar met name de kwestie rondom het
wel of niet huisvesten van asielzoekers de aandacht krijgt, is ”VPT en de asielketen” een op dit
moment braak liggend terrein. Het openbare orde probleem speelt zich voornamelijk “op straat” af; de
VPT problematiek speelt zich “binnen” af. Het openbare orde probleem is een verantwoordelijkheid
voor de burgemeesters, het VPT probleem kent verschillende verantwoordelijken met ieder een eigen
insteek en intensiteit van aanpak. Duidelijk is wel dat eenduidige en heldere VPT
verantwoordelijkheden in de asielketen de veiligheid van alle medewerkers en vrijwilligers ten goede
komen en een gunstig effect kunnen hebben op het openbare orde probleem.
In een aantal gesprekken met het COA zijn de samenwerkingsmogelijkheden bekeken. De intentie is
besproken om tot een pilot te komen waar de samenwerkingspartners in de hele asielketen hun VPT
beleid op elkaar gaan afstemmen. Omdat de projectleider het aantal VPT uren per week gaat
verminderen, is een inzet tot het eind van het jaar mogelijk.
De opdrachtgever, het ministerie van BZK, is gepolst over de scope wijziging en de consequenties
van deze verandering. De veranderingen betreffen: een vermindering in uren (geen 20 maar 8-12 uur
per week, de website “agressievrij werk” gebruiken als kennisbron in plaats van zelf een kennisbron
opzetten en beheren.
Het Dagelijks Bestuur vraagt de projectleider een afrondingsdocument op te stellen waarin de
initiatieven geborgd worden. Het afrondingsdocument kan dan worden overgedragen aan de
gemeenten en andere participanten van de Join the Club bijeenkomsten.
De politie zal monitoren of VPT-maatregelen van invloed zijn op de bereidheid tot aangifte.

4. Bijlagen
VPT activiteiten 2015 VRHM, rapportage t.b.v. het ministerie van BZK
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B.12.1
VPT activiteiten 2015 Veiligheidsregio Hollands Midden (februari ’16)
Join the Club
Kern van de aanpak zijn de Join de Club bijeenkomsten waar de VPT maatregelen worden behandeld
en ervaringen en best practices worden uitgewisseld. Op dit moment zijn alle VPT maatregelen
behandeld.
-Join the Club 15 januari:
Aangifte doen
Een bijeenkomst waar de politie en het OM de deelnemers meenamen in het proces van aangifte
doen. Een van de eindresultaten was dat de deelnemers nu bij zowel de politie als bij het OM
contactpersonen hebben.
- Join the Club 21 mei:
Hospitality
Hospitality is de andere kant van de VPT medaille. Waar de VPT maatregelen een reactie op agressie
is, is hospitality gericht op preventie van agressie. Het bleek dat ook de maatregelen die het Groene
Hart Ziekenhuis genomen heeft voor een deel goed toepasbaar zijn binnen andere organisaties.
- Join the Club 10 september: Nazorg en verhaal halen op de dader
Een door scholieren (6 VWO) verzorgde presentatie over nazorg en praktijkervaringen van Gouda
maakte inzichtelijk dat goede nazorg voor zowel persoon als organisatie een hoop narigheid kan
voorkomen. De presentatie van het OM gaf zicht op de complexe wijze waarop verhaal te halen is.
Ook voor dit onderwerp hebben de deelnemers nu een contactpersoon bij het OM.
- Join the Club 17 november
Extra bijeenkomst over GIR ism VPT regio Utrecht
Op initiatief van VPT projectleider Utrecht is er een gezamenlijke GIR bijeenkomst georganiseerd die
gemeenten nogmaals wijzen op het belang van goed registreren.
Specials
Specials zijn een á twee grote bijeenkomsten waar op gecomprimeerde wijze de VPT maatregelen
aan een aparte doelgroep wordt aangeboden.
-Sociale Teams, Wijkteams 20 februari en 17 april
In twee bijeenkomsten is geïnventariseerd wat deze teams het meeste nodig hadden en hoe ze deze
elementen het beste en makkelijkste konden implementeren in de eigen organisatie (normstellen,
checklist veilig op huisbezoek, hospitality en andere nuttige links en info).
-Woningbouwcorporaties 5 oktober, afgeblazen
Na aanvankelijk het GHZ te hebben benaderd (vonden het niet het juiste moment) is WonenCentraal
uit Alphen aan den Rijn benaderd. In samenwerking is een heel programma opgezet. Na twee
uitnodigingen (een door de burgemeester van Gouda, en een zeer gerichte door de bestuurder van
WonenCentraal) is uit eindelijk besloten dat 16 deelnemers toch te weinig was om een hele ochtend te
besteden aan VPT en woningbouwcorporaties.
VPT groep op Linkedin
Op Linkedin is inhet najaar van 2015 een VPT groep in het leven geroepen waar nieuws en
interessante artikelen gedeeld kunnen worden
Ambassadeursbijeenkomst 28 oktober, wegen te veel afzeggingen verplaatst naar 4 februari 2016!
Op 4 februari worden de ambassadeurs bij gepraat over de stand van zaken van het VPT project in
de Veiligheidsregio Hollands Midden. Daarnaast geven de ambassadeurs aan wat zij gedaan hebben
om VPT in hu organisatie en branche te promoten en wat ze daar nog aan gaan doen.
“Huisbezoeken”
Om te bezien waar binnen een organisatie VPT knelpunten liggen en hoe die opgelost kunnen
worden, bezoekt de projectleider de Join the Club deelnemers. Samen wordt gekeken waar behoefte
aan is. De huisbezoeken zijn najaar 2015 gestart en loopt door tot in 2016.
Nieuwsbrief sponsoren, 30 november
In deze Nieuwsbrief is de stand van zaken met betrekking tot het VPT programma binnen de
Veiligheidsregio Hollands Midden aan de orde geweest, is de leidraad Veilig Bestuur actief onder de
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aandacht gebracht en is aandacht gevraagd voor de campagne “Wees duidelijk over Agressie”. De
Join the Club leden hebben deze Nieuwsbrief eveneens ontvangen.
Vestiging AZC in Gouda 15 oktober gestart
In een aantal gesprekken met het COA zijn de samenwerkingsmogelijkheden bekeken. Er is
afgesproken om tot een pilot te komen waar het AZC, de gemeente Gouda en de
samenwerkingspartners hun VPT beleid op elkaar gaan afstemmen.
Activiteiten binnen de Veiligheidsregio Hollands Midden
Diverse keren is aangesloten op activiteiten die regulier binnen de Veiligheidsregio georganiseerd
worden. Bij bijeenkomsten van burgemeesters en gemeentesecretarissen is diverse keren met diverse
onderwerpen aandacht geschonken aan VPT. Er zijn ook berichten geplaatst in de digitale VR HMkrant.
Symposium “Geweld tegen hulpverleners”
Op 19 januari 2016 heeft de VPT projectleider een bijdrage geleverd aan het symposium ‘Geweld
tegen hulpverleners”. Boodschap was: voer de VPT maatregelen in, zorg voor een organisatie die de
maatregelen invoert en op de uitwerking toe ziet en organiseer steun vanuit de top van de organisatie.
Te plannen:
- Join the Club
Integratie VPT en OOV
In een te organiseren bijeenkomst met OOV medewerkers en de Join the Club contactpersonen van
de gemeenten wordt een aparte bijeenkomst georganiseerd over de overeenkomsten en raakvlakken
tussen VPT en OOV.

2
Agendapunt B.12.1 AB VRHM 30 juni 2016

B.13

1. Inleiding notitie
Sinds 2014 steekt Brandweer Hollands Midden in de vorm van het project STOOM aandacht, tijd en
energie in het terugdringen van het aantal loze automatische brandmeldingen. Brandweer Hollands
Midden sluit aan bij het landelijke project STOOM (Structureel Terugdringen van Onechte en
Ongewenste Meldingen). De landelijke doelstelling, die ook in Hollands Midden wordt aangehouden,
is een reductie van 50% van het aantal loze brandmeldingen in de periode van 2012-2017.
In deze informatienotitie wordt de voortgang van het project toegelicht, waarbij met name 2015 wordt
toegelicht.

2. Algemeen
Onderwerp:

Voortgang project STOOM in
Hollands Midden

Opgesteld door:

Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:

Algemeen Bestuur

Datum:

Brandweer Hollands
Midden
Risicobeheersing
Peter Kompeer en
Madelon Visser
30 juni 2016

B.13

Bijlage(n):

1

Portefeuille:

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

Status:

Informatief

Datum:

-

Vervolgtraject
besluitvorming:

3. Resultaten
Het project STOOM heeft in 2015 zichtbare resultaten geboekt als het gaat om de reductie van loze
brandmeldingen veroorzaakt door brandmeldinstallaties. Zo werden er in 2012 2980 automatische
meldingen gegenereerd, in 2015 is dit aantal gedaald naar 2262 automatische meldingen. Dit
betekent een reductie van 24%.
Deze afname is gerealiseerd door verschillende aspecten. Allereerst is er veel aandacht voor
bewustzijnsbevordering bij de gebruikers. Hierbij wordt ook samen gekeken naar passende
maatregelen. Door een snelle reactie richting de gebruiker, zien we dat de meldingen afnemen.
Daarnaast wordt er ook tijd besteedt aan bewustzijnsbevordering binnen de eigen organisatie, waarbij
met name wordt ingezet op een goede registratie van de oorzaak van de brandmelding.
Daarnaast is de afname mede veroorzaakt door het werken met de zogenaamde ‘Dynamische Rode
Lijst’. Dit is een actueel overzicht van de aansluitingen die veel meldingen veroorzaken. Hierdoor ligt
er een hogere prioriteit in de respons op meldingen van groot veroorzakers.
Ten slotte wordt de afname ook gerealiseerd doordat bepaalde aansluitingen worden afgesloten van
de directe doormelding. Dit betreft dat aansluitingen die niet wettelijk verplicht zijn om door te melden
en die overlast veroorzaken of zichzelf aandienen. Het aantal aansluitingen op het Openbaar
Meldsysteem is afgenomen van 1027 in 2012 naar 797 op 1 januari 2016. Een reductie van 22%.

4. Verificatie op de Meldkamer Brandweer
Op donderdag 10 december 2015 is er een informatienotitie in het DB geweest met betrekking tot
verificatie op de Meldkamer bij een groot aantal aansluitingen op het Openbaar Meldsysteem. Op 15
februari is dit deelproject na een periode van intensieve voorbereiding van start gegaan.
In de periode van 15 februari tot 25 maart jl. zijn er 229 automatische brandmeldingen geweest. Bij 56
van deze meldingen is verificatie opgestart door de Meldkamer Brandweer. Dankzij het slagen van
verificatie heeft er bij 22 brandmeldingen geen alarmering van een brandweereenheid
plaatsgevonden.
De meldingen waarbij wel verificatie is opgestart maar toch alarmering heeft plaatsgevonden, worden
met name veroorzaakt doordat er geen contact is met de gebruiker (bijv. buiten kantoortijden) of de
gebruiker niet binnen de gestelde tijd terugbelt.
Op dit moment zijn we daarom ook bezig met het verfijnen van de lijst met verificatie objecten.
Daarnaast verzamelen we de ervaringen uit het veld om deze waar mogelijk in te zetten ter
verbetering van het proces.

5. Vervolg project STOOM
De komende jaren zal het reduceren van automatische meldingen in Hollands Midden nog op basis
van het project STOOM aandacht behouden, uiteraard met als doel om een reductie van 50% te
realiseren. Mede door verificatie op de Meldkamer, het toepassen van interne verificatie bij
uitzonderlijke aansluitingen en door het aanbrengen van installaties die technische verificatie
toepassen, is de verwachting dat er nog een groot aantal meldingen zal worden teruggedrongen.
Wanneer het project is afgerond, zullen de huidige projectmatige werkzaamheden worden ingebed in
het reguliere proces. Hiermee zal de aandacht voor loze automatische brandmeldingen blijven
bestaan.

6. Bijlagen
1. ‘Voortgangsrapportage STOOM 2015’
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B.13 bijlage
Voortgangsrapportage STOOM in Hollands Midden
Overzicht 2015

Inleiding
Loze automatische brandmeldingen veroorzaken veel overlast. Daarom wordt er landelijk al jaren veel
aandacht, tijd en energie besteed aan het terugdringen van het aantal onechte en ongewenste
automatische brandmeldingen. In vervolg op het landelijk traject is in de regio Hollands Midden in
2014 het project STOOM, van start gegaan.
In deze voortgangsrapportage wordt inzicht gegeven in de stand van zaken van STOOM t/m 31
december 2015 en wordt kort vooruitgeblikt naar STOOM in 2016.
Project STOOM
In 2014 is het projectplan STOOM BHM door het directieteam goedgekeurd. In dit projectplan zijn een
aantal acties geformuleerd welke gezamenlijk bijdragen aan het realiseren van de doelstelling: in de
periode van 2012-2017 het aantal loze brandmeldingen met 50% reduceren om zo het aantal loze
uitrukken van de brandweer te halveren. Het uitgangspunt van het projectplan is een eenduidige
regionale aanpak en uitvoering van het project STOOM.
Jaarcijfers
De jaarcijfers van automatische brandmeldingen in 2012 zijn het vertrekpunt geweest van het project
STOOM in Hollands Midden. Om inzicht te krijgen in de voortgang van STOOM zijn het aantal
gegenereerde meldingen van 2012 afgezet tegen de meldingen van 2015. Voor het complete
overzicht zijn het aantal meldingen van 2013 en 2014 ook weergegeven. Het betreft dus alle
automatische brandmeldingen (incl. de echte meldingen)
Deze gegevens zijn in figuur 1 schematisch weergegeven.

2012
2013
2014
2015

Totaal aantal
automatische
brandmeldingen
2980
2827
2460
2262

Via Openbaar
Meldsysteem (OMS)

Via Particuliere
Alarmcentrale (PAC)

2856
2562
2301
2132

124
160
159
130

Figuur 1

Analyse jaarcijfers
Vanwege het ontbreken van een goede registratie, kunnen we op dit moment geen exacte cijfers
geven van de uitsplitsing van automatische brandmeldingen ten aanzien van loos en echt. De ervaring
leert dat circa 5% van de meldingen een echte melding betreft. Vanaf 1 januari 2016 zijn we gestart
met het goed registreren van echte meldingen.
In 2015 zijn er totaal 2262 automatische brandmeldingen gegenereerd. Dit betekent een afname van
24% van het aantal automatische meldingen in de tijdsperiode 2013-2015.
Deze afname is weergegeven in figuur 2.
De afname van het aantal automatische meldingen is tweeledig te verklaren. Ten eerste zijn er sinds
2012 een aantal objecten afgesloten welke niet meer door hoeven te melden volgens het nieuwe
Bouwbesluit 2012. Daar zaten ook objecten tussen die soms relatief veel meldingen genereerden.
Sinds 2015 worden vrijwillige aansluitingen die overlast veroorzaken ook actiever richting afsluiting
gestuurd. Ten tweede worden steeds meer gebruikers bewust gemaakt van wat loze meldingen
betekenen en welke gevolgen er zijn voor zowel de gebruiker als de brandweer. Waarbij er in
samenwerking met de gebruiker wordt gekeken naar passende maatregelen om loze meldingen in de
toekomst te voorkomen.
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Figuur 2

OMS aansluitingen
In 2012 is het Bouwbesluit aangepast, waardoor de verplichte doormelding van een aantal functies is
komen te vervallen. Deze aanpassing heeft o.a. plaats gevonden om het aantal OMS aansluitingen te
kunnen verminderen en zo ook het aantal loze uitrukken.
Sinds 2012 zien we het aantal OMS aansluitingen verminderen, zie figuur 3.
Het aantal aansluitingen op 1 januari 2016 blijkt nauwelijks gedaald te zijn in vergelijking met het jaar
daarvoor. Uit een onderzoek in het voorjaar van 2015, bleek dat de OMS bronlijst van
Risicobeheersing niet helemaal op orde was. Er stonden minder OMS aansluitingen in dan er
daadwerkelijk waren. De lijst is daarop aangepast. Het voor het grootste gedeelte op orde krijgen van
de lijst, is voor 2016 de uitdaging. Hiervoor is de brandweer namelijk ook afhankelijk van andere
partijen.

District 1
District 2
District 3
District 4
Totaal aantal
aansluitingen

01-01-2013
300
170
212
345
1027

01-01-2014
300
136
191
289
916

01-01-2015
233
134
164
269
800

01-01-2016
238
127
166
261
797

Figuur 3

PAC aansluitingen
De realiteit is, dat wanneer OMS aansluitingen worden afgesloten van de directe doormelding, de
meeste gebruikers ervoor kiezen om de brandmeldinstallaties automatisch te laten doormelden naar
een Particuliere AlarmCentrale (PAC). Het overgrote deel van de meldingen die bij de PAC
binnenkomen, worden eerst door de PAC geverifieerd. Volgens het VEBON protocol mag een PAC
alleen doormelden naar de brandweer wanneer aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Veel van
de PAC meldingen die bij de brandweer doorkomen, blijken loos alarm te zijn.
De zorg die er was dat afgesloten OMS objecten nu via de PAC gaan binnenkomen, blijkt gelukkig
ongegrond. Er zijn nagenoeg geen meldingen via de PAC vanuit afgesloten OMS objecten.
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Zoals in figuur 1 zichtbaar is, is er ook een kleine daling waarneembaar in het aantal PAC meldingen
waarbij de brandweer wordt gealarmeerd. Het afsluiten van OMS-aansluitingen heeft dus geen
zichtbaar, invloedrijk effect op het aantal PAC-meldingen.
Sinds eind 2015 is er vanuit het project STOOM ook meer aandacht voor PAC-meldingen. Het
resultaat hiervan zal hoogstwaarschijnlijk in 2016 zichtbaar worden.

Dynamische Rode Lijst
Vanaf 1 januari 2015 zijn we met een zogenaamde ‘Rode Lijst’ gaan werken. Dit is de lijst van
objecten die in 2014 in de top stonden van veroorzaken van automatische brandmeldingen.
Omdat we niet achter de feiten willen blijven aanlopen, zijn we vanaf 1 juli 2015 gestart met een
dynamische rode lijst. Hierbij wordt op basis van een vastgesteld aantal meldingen de ondergrens per
kwartaal bepaald. Dit betekent dat objecten die minder dan dit vastgestelde aantal meldingen
genereren, uit de lijst worden verwijderd. Objecten die opeens meer meldingen gaan generen, worden
aan de lijst toegevoegd. Dankzij deze lijst ligt er veel prioriteit op aansluitingen die veel overlast
veroorzaken. Het werken met een Dynamische Rode Lijst zullen we in 2016 voortzetten.
In bijlage 1 is de Dynamische Rode Lijst per 1 januari 2016 van de totale regio weergegeven.
In bijlage 2 is de lijst uitgesplitst per district.
Verificatie
In 2015 is de voorbereiding gestart van het deelproject ‘Verificatie op de MeldKamer Brandweer’. In
november is het voorstel door het directieteam geaccordeerd en vervolgens heeft het DB in december
ingestemd. Dit betekent dat meldingen van alle vrijwillige en voorkeur aansluitingen en een gedeelte
van de verplichte aansluitingen op basis van gelijkwaardigheid, vanuit de Meldkamer Brandweer
zullen worden geverifieerd voordat er wordt gealarmeerd. De streefdatum om hiermee te starten is 1
februari 2016. De verwachting is dat met de verificatie in 2016 een groot deel van de loze
automatische brandmeldingen zal worden afgevangen, wat een afname van het aantal uitrukken zal
realiseren. Uiteraard zullen ook de afgevangen brandmeldingen worden gemonitord en wordt er
gereageerd indien noodzakelijk.

Procesaanpak in 2015
De aanpak in 2014 is doorgezet in 2015. Per district is er een regiehouder aangesteld die als
aanspreekpunt fungeert voor de automatische meldingen in zijn district. De regiehouder krijgt
informatie over de automatische meldingen via de medewerker STOOM, waarna deze de
medewerkers in de districten ermee aan de slag laat gaan. Iedereen denkt op zich goed mee, echter
in 2016 zal er ook worden ingezet op motivatie, wat bijdraagt aan een verbetering van de aanpak en
dus een beter resultaat in het terugdringen van de loze meldingen.

Procesaanpak in 2016
In de 1e helft van 2016 zal voornamelijk hetzelfde worden gewerkt zoals dit in 2014 en 2015 is
gebeurd. Als aanvulling hierop worden de gegevens van echte meldingen geregistreerd voor een
beter totaal overzicht. Daarnaast zullen we gaan werken met één actiehouder per (district
grensoverschrijdende) zorginstelling. Dit zal zorgen voor eenduidig contact richting de betreffende
zorginstelling.
Van de afgelopen jaren hebben we de procentuele afname per district in kaart gebracht om te bezien
of het terugdringen in de verschillende districten verloopt zoals we hebben beoogt. In bijlage 3 is dit
terug te vinden.
De aanpak van de 2e helft van 2016 is nog onbekend. Het project STOOM loopt t/m 2017, vanaf dat
moment moet het werken rondom loze automatische brandmeldingen zijn ingebed in het reguliere
proces.
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Resultaten van STOOM tot op heden
- Inzicht in de problematiek rondom de loze brandmeldingen
- Aanwezige meetgegevens over automatische brandmeldingen zijn eenvoudiger beschikbaar
- De grote veroorzakers van (loze) brandmeldingen zijn in kaart gebracht
- Er is contact met de gebruikers van bouwwerken die loze meldingen veroorzaken
- Het contact tussen gebruikers en de brandweer is intensiever (weten elkaar beter te vinden)
- Gebruikers met meerdere bouwwerken worden overkoepelend aangepakt
- Er is een uitgewerkte gebruikershandleiding opgesteld voor de regiehouders en medewerkers
- De mogelijke oorzaken en bijpassende middelen zijn in kaart gebracht
- Gebruikers hebben meer aandacht voor de interne borging van brandveiligheid
- Brandmeldinstallaties zijn of worden naar aanleiding van STOOM aangepast of vernieuwd
- Een aantal bouwwerken zijn inmiddels afgesloten van de directe doormelding omdat voor
deze bouwwerken een directe doormelding niet (meer) vereist is (niet verplicht en geen
voorkeur)
- Het contact tussen de brandweer en installatiebedrijven is geïntensiveerd
- Incidentbestrijding (ploegchefs en bevelvoerders) is actief betrokken bij STOOM doordat
informatie is verstrekt over STOOM en over de rol van de bevelvoerder tijdens de
bevelvoerders vakdagen
- Voorbereiding proces verificatie op de GMK (er is een GO vanuit het DB om het te gaan
invoeren)
- Er zijn begin 2015 twee STOOM Awards uitgereikt aan 2 gebruikers waar in 2014 het aantal
meldingen fors is gedaald (de Parelvissers en de WvdB stichting)
- In maart 2015 is er een middag geweest voor installateurs en branddetectiebedrijven waarbij
voorlichting over STOOM is gegeven en wat zij kunnen betekenen voor het project

Waar gaat het STOOM in 2016 verder mee
-

Uitreiken van de STOOM Award aan twee gebruikers (grootste dalers van loze meldingen in
2015 ten opzichte van 2014);
Invoering van de verificatie op de Gemeenschappelijke Meldkamer en monitoring van de
resultaten die hiermee worden behaald;
Nauwkeurige registratie van de meldingen ten behoeve van het overzicht van het aantal echte
meldingen;
Monitoren of het aantal loze meldingen wordt verhoogd door het niet meer doorrijden;
Contact met grote zorginstellingen laten verlopen met een aanspreekpunt;
Actiever inzetten op PAC meldingen, door vanuit een centraal punt alle binnengekomen PAC
meldingen te beheren en te gaan terugkoppelen;
Opzet voor inbedding in regulier proces

Datum : 16 februari 2016
Stellers : Peter Kompeer en Madelon Visser
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Bijlage 1

: Dynamische Rode Lijst Hollands Midden per 1 januari 2016 (ondergrens 10 meldingen)
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Bijlage 2

: Dynamische Rode Lijst per 2016-01-01 per district

District 1

6
Agendapunt B.13 bijlage AB VRHM 30 juni 2016

District 2
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District 3
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District 4
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Bijlage 3

: Procentuele afname per district 2015
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