2.

HERZIENE Agenda AB Veiligheidsregio Hollands Midden
Datum:
Tijd:
Locatie:

1 december 2016
10.00 - 12.30 uur incl. lunch
Raadzaal, gemeentehuis te Alphen aan den Rijn

Opening
1.
Opening
2.
Vaststellen agenda
Algemeen
3.
Vaststellen verslagen AB 30 juni en 29 september 2016 en
bespreken actiepunten
4.
Ingekomen en verzonden stukken
5.
Mededelingen
6.
Veiligheidsberaad
_____________________

AB Veiligheidsregio/Politie
Besluitvormend
A.1
Procedure NL-Alert
A.2
Doorontwikkeling kader Evenementenveiligheid VRHM
A.3
Beleidsuitgangspunten Jaarwisseling 2016 – 2017
Meningvormend
A.4
Stand van zaken / ontwikkelingen GMK De Yp (mondeling)
A.5
Presentatie Staat van de Rampenbestrijding (mondeling)
Informatief
A.6
Jaarplan en begroting 2017 IFV
A.7
Stand van zaken opvang vluchtelingen (mondeling)
A.8
Informatiekaart ‘Terrorismegevolgbestrijding’
A.9
Multi-operationeel plan jaarwisseling 2016-2017
A.10 Actualisatie en doorwerking RRP 2016
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____________

AB Veiligheidsregio
Besluitvormend
B.1
Beleidsplan GHOR HM 2016 – 2019
B.2
Benoeming DB-lid J.F. Koen
Informatief
B.3
Bestuursrapportage VRHM najaar 2016
B.4
Stand van zaken FLO-acties brandweer (mondeling)
B.5
Visitatie VRHM (mondeling)
B.6
Visie en ambitie 2016-2020 OTO-bevolkingszorg
____________________

Rondvraag

Sluiting

Agendapunt 2. AB VRHM 1 december 2016
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3.

Vergadering Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands
Datum:
Tijd:
Plaats:

30 juni 2016
10.00 – 12.30 uur
Raadszaal Gemeente Alphen aan den Rijn

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: Oegstgeest, Zoeterwoude,
Hillegom en Leiderdorp, alsmede de Hoofdofficier van Justitie, de Dijkgraaf en de Kolonel
van Defensie. De burgemeester van Leiderdorp laat zich vertegenwoordigen door
wethouder Van der Eng.

2.

Vaststellen agenda
Er zijn geen opmerkingen.

3.

Vaststellen verslag 31 maart 2016
Er zijn geen opmerkingen.
Actielijst nr. 121 – Huisvesting crisisruimten Hollands Midden:
Er wordt gewacht op reactie van politiezijde. Dit neemt nog enige tijd in beslag.

4.

Ingekomen en verzonden stukken
Er zijn geen opmerkingen.

5.

Mededelingen (mondeling)
Dhr. Meijer deelt mede dat hij zijn functie als directeur en
Regionaal Commandant in de zomer van 2017 zal neerleggen. De procedure voor
vervanging is in werking gezet. Vanaf nu worden zijn brandweertaken waargenomen door
Dhr. Zuidijk. Zelf gaat hij zich tot zijn vertrek bezighouden met Veiligheidsregiotaken en
thans spelende thema’s.
Dhr. Kats deelt mee dat de burgemeesters een e-mail hebben ontvangen die te maken
heeft met onderhandelingen omtrent functioneel leeftijdsontslag. In grote lijnen komt het er
op neer dat er een verschil van inzicht bestaat over het al dan niet compenseren van
maatregelen die het Rijk genomen heeft om mensen langer te laten doorwerken. In het
najaar zal hij, samen met de commandant, de problematiek meer toe te lichten. Ook
nieuwe ontwikkelingen worden gedeeld.
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Dhr. Zuidijk meldt dat in de maanden juli en augustus, i.v.m. de zomervakantie, door de
brandweer wordt gewerkt met de combinatieregeling. Ook andere jaren is dit gedaan, hier
zijn goede ervaringen mee. De hulpverlening aan de burger vindt ongestoord doorgang.
6.

Veiligheidsberaad
De voorzitter meldt dat het onderwerp LMO verder behandeld wordt bij agendapunt A2.
Reddingsbrigade
In het Veiligheidsberaad is langdurig gediscussieerd over de reddingsbrigade. In het kort
komt het er op neer dat het Veiligheidsberaad meent dat dit niet bij hun thuishoort maar bij
de minister. Uiteindelijk is besloten samen met het IFV de nationale reddingsvloot voor de
periode van 1 jaar te financieren en gedurende die periode verder te bekijken hoe de
Veiligheidsregio’s hier mee om willen gaan. De bereidheid bij te dragen middels een
‘gedwongen collecte’ is uiteraard klein, wat betekent dat het per regio opgelost moet
worden. Komend jaar probeert men dit helder te krijgen.
Grootschalig brandweeroptreden en specialistisch optreden
Binnen het Veiligheidsberaad lag een voorstel ter tafel met een accent op
natuurbrandbestrijding. Dit riep grote bezwaren op vanuit de regio Rotterdam omdat zij
industriële veiligheid belangrijker vinden. Derhalve is hier nog geen besluit op genomen.

Besluitvormend
A.1

Aanpak verwarde personen
Het Algemeen Bestuur besluit tot:
Voorbereiden Bestuursopdracht ‘Aanpak verwarde personen’ voor het AB van
29 september 2016 met inachtneming van de gemaakte opmerkingen in het AB van
30 juni 2016.
Opmerkingen op concept:
 Aandacht voor andere vervoersmogelijkheden dan uitsluitend door politie
 Experimenten in het land op vervoersgebied nauwlettend volgen
 Aandacht voor vervoersalternatieven vanuit Gouda en Krimpenerwaard (lange
rijtijden)
 Komende bestuursopdracht verder concretiseren met expliciete aandacht voor
‘vervoer’
 Verzoek om afstemming van communicatie over dit onderwerp (persbericht of melding
vanuit districtscolleges?)
 Aandringen bij Rivierduinen op goede registratie t.b.v. in kaart brengen exacte
problematiek; men is sceptisch over de cijfers
 Aandacht voor communicatie over bestuursopdracht naar wethouders zorg en
Rivierduinen

A.2

Heroriëntatie Vorming Landelijke MKA organisatie
Mw. Spies licht de besluitvorming die hier voorligt mondeling toe.
De voorzitter brengt in dat er weinig consequenties zijn dan behalve dat er
monodisciplinair werkwijzen geüniformeerd moeten worden. Dit is bij Brandweer en Politie
al wel het geval maar nog niet in de witte kolom. Verder wordt nog een externe check
uitgevoerd op financiën wat mogelijk kan leiden tot de conclusie dat zaken goedkoper
geregeld kunnen worden. Na afronding speelt alleen nog het onderwerp ‘aansluiting op de
landelijke infrastructuur’.

2
Agendapunt 3. Verslag 30-06-2016 AB VRHM 1 december 2016

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).

Meningvormend
A.3.

Reactie rapport ‘Meer aandacht nodig voor veiligheid en gezondheid bij
publieksevenementen’
Het rapport leidt tot een discussie over evenementenadvisering waarbij aandacht is
gevraagd voor de volgende onderwerpen:





Niet een te hoge druk leggen op de organisaties
Oog voor maatwerk blijven houden
Rekening houden met ‘lokaal gevoel’
Theorie en praktijk op elkaar afstemmen

Dhr. Bitter merkt op dat de organisatoren ondersteuning kunnen vragen bij hun
aanvraag. Er zijn gemeenten die een korte termijn hanteren maar in het kader ligt een
uniformering.
De voorzitter is van mening dat het goed is om ‘vinger aan de pols’ te blijven houden
binnen de huidige ontwikkelingen. Hij wil wel wijzen op het probleem van meerjarige
vergunningen waarvan ‘Haaksbergen’ een voorbeeld is.

Informatief
A.4

Systeemtest 2016
Er zijn geen opmerkingen.

A.5

Informatiekaart Grootschalige Ziektegolf
Er zijn geen opmerkingen.

A.6

Informatiekaart Penitentiaire Inrichtingen
Er zijn geen opmerkingen

A.7

Stand van zaken Noodcommunicatievoorziening, OOV alert en Schade jaarwisseling
Er zijn geen opmerkingen
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A.8.

Vaststelling subsidie Slachtofferhulp Nederland 2016
Er zijn geen opmerkingen

Besluitvormend
B.1

Jaarstukken GR VRHM 2015
De voorzitter verzoekt Dhr. Breider e.e.a. mondeling toe te lichten.
Dhr. Breider licht middels een grove analyse toe dat het resultaat incidenteel veroorzaakt
wordt. Hieraan liggen verschillende zaken ten grondslag zoals baten, verrekeningen die
met de gemeenten hebben plaatsgevonden, alsmede een lagere bezetting dan de
vastgestelde formatie die in de voorgaande jaren flexibel is ingevuld in afwachting van de
herijking van het formatie en organisatieplan. Daarnaast is men de afgelopen jaren
voorzichtig geweest met de vervangingsinvesteringen omdat men in het kader van MAM
eerst inzicht wilde verkrijgen in het daadwerkelijk benodigde materiaal. In het programma
MAM is men nu gestart met de uitvoering van de vervangingsinvesteringen.
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 gemeente 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.

B.2

Eerste Begrotingswijziging VRHM 2016
Dhr. Cremers heeft dit besluit naast een soortgelijk besluit van 2015 gelegd. Het viel hem
op dat bij punt b. van dit besluit wederom gesproken wordt over ‘incidenteel’ en er
de zelfde argumentatie wordt gebruikt. Vervolgens roept dit bij hem de vraag op wat
‘incidenteel’ inhoudt als het ieder jaar wordt toegepast.
Dhr. Goedhart deelt mee dat het hier daadwerkelijk over een incidentele verhoging gaat
maar dat de vraag van Dhr. Cremers wel aanzet tot het bekijken van een vast
kostenniveau. Hij stelt voor deze vraag mee te nemen naar de begroting 2017.
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

B.3.

Ontwerp-Programmabegroting 2017 en Meerjarenramingen 2018 – 2020
Er zijn geen opmerkingen.
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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.
B.4.

Realisatie nieuwbouw kazerne Bodegraven en verbouw kazerne Nieuwerbrug
Het AB discussieert over het voorliggende voorstel t.a.v. de terugkoopverplichting van de
nieuw te bouwen kazerne omdat dit conflicteert met de bij de regionalisering gemaakte
afspraken. Er wordt gesuggereerd dat het wellicht tijd is hierop nieuw beleid te formuleren.
De voorzitter stelt dat het nu voorliggende voorstel in die geest kan worden geamendeerd.
Uiteindelijk wordt over dit voorstel gestemd. In meerderheid (24 tegen 29 stemmen) gaat
men akkoord, met dien verstande dat de terugkoopverplichting uit het besluit wordt
geschrapt.
Het Algemeen Bestuur besluit:
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 Commandant opdracht te geven om de voor- en nadelen van koop en
huur, vanuit brandweer- en gemeentelijk perspectief, te onderzoeken.

B.5.

Bestuurlijke rapportage Geneeskundige Hulpverlening Zorginstellingen 2015
Er zijn geen opmerkingen.
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. De bestuurlijke rapportage 2015 over de mate van voorbereiding door GHORketenpartners in Hollands Midden op hun taken in de geneeskundige hulpverlening /
opgeschaalde zorg (ex art. 33 Wvr) vast te stellen.

B.6.

Ontwerpbegroting 2017 Geneeskundige Hulpverlening en deelprogramma IZB, RDOG HM
Er zijn geen opmerkingen.
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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
B.7.

Inzetkosten GHOR
Mw. Spies vraagt of dit besluit tot aanvullende reserveringen leidt. Het is haar niet geheel
duidelijk waar de VR en waar de GHOR over gaat. Graag krijgt zij toelichting van
Dhr. Bernsen.
Dhr. Bernsen licht toe dat op het moment dat de risicoanalyse werd ingeleverd bij het
bestuur van de RDOG er kritiek was op de methodiek en de hoogte. Daar stond nog
nadrukkelijk in dat de inzetkosten bij een grote inzet vanaf GRIP 3 zouden worden
doorberekend aan de Gemeente. Bij een nadere analyse met juristen bleek dit niet
houdbaar omdat dit niet is afgesproken in de nieuwe gemeenschappelijke regeling. Het
risico wordt laag ingeschat en straks zal het meegenomen moeten worden in de
risicobeweging. Echter, men schat in dat de hoogte daarvan nauwelijks zal
verschillen. De afweging is zorgvuldig tot stand gekomen met behulp van externen.
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

B.8.

Bestuurlijke afspraken VRHM – RODG HM
Dhr. Bernsen merkt op dat uit het DB van de RDOG de opmerking is gekomen dat er
beschreven staat dat beide besturen jaarlijks zullen overleggen. Hun voorstel is dit te
interpreteren als 1 x per jaar. Zijn voorstel aan het AB is genoegen te nemen met deze
tekst en in het verslag op nemen dat het AB besloten heeft dit voorstel over te nemen en
uit te voeren.
Het Algemeen Bestuur VRHM besluit:
1. de bestuurlijke afspraken VRHM en RODGHM 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

B.9.

Benoeming directeur Publieke Gezondheid
Het Algemeen Bestuur VRHM besluit:
a. de heer J.J.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
Het Algemeen Bestuur van de RDOGHM over dit advies te informeren ten behoeve van
besluitvorming in dit bestuur op 6 juli 2016.
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Informatief
B.10 Bestuursrapportage VRHM eerste kwartaal 2016
Er zijn geen opmerkingen.
B.11 Eerste Bestuursrapportage GHORHM 2016
Er zijn geen opmerkingen.
B.12 Veilige Publieke Taak
Er zijn geen opmerkingen.

B.13 Voortgangs Project STOOM in Hollands Midden
Er zijn geen opmerkingen.
B.14 Ambulance aanrijtijden en standplaatsen
Presentatie door P. Haasbeek, algemeen manager RAV
Aansluitend aan de presentatie zijn vragen gesteld die afdoend zijn beantwoord.

Rondvraag
Mw. Spies deelt mee dat er een uitgebreide reactie geformuleerd zal worden op het
onderzoek rondom het brugdek Alphen.

Sluiting
De vergadering sluit om 12.00 uur
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3.

Vergadering Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands
Datum:
Tijd:
Plaats:

29 september 2016
10.00 – 10.30 uur
Brandweerkazerne Leiden-Zuid te Leiden

Verslag
Concept

AB Veiligheidsregio
Opening
1.

Opening
Dhr. Lenferink, hierna te noemen “de voorzitter”, heet de aanwezigen en in het bijzonder
de nieuwe (waarnemend) burgemeester van Voorschoten, mevrouw Bouvy-Koene,
welkom.
Met bericht van verhindering afwezig: de burgemeesters van Bodegraven-Reeuwijk,
Gouda, Katwijk, Leiderdorp, Noordwijk, Oegstgeest en Zuidplas. Zonder bericht van
verhindering afwezig: de burgemeester van Leiderdorp.

2.

Vaststellen agenda
Er zijn geen wijzigingen.

3.

Aanbesteding accountant VRHM 2016-2019
Toelichting door een van de bestuurlijke leden van de selectiecommissie L. Bloemen op
de vraag: op welke wijze kan de verbondenheid van het Algemeen Bestuur met de
uitkomsten van de jaarlijkse accountantscontrole worden bevorderd gevolgd door een
discussie hierover in het AB.
Het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio besluit:
1. in te stemmen met de keuze van de Selectiecommissie Aanbesteding accountant
VRHM 2016-2019 om Baker Tilly Berk als controlerend accountant voor de
Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden te benoemen voor de
boekjaren 2016 t/m 2019;
2. ten aanzien van het bevorderen van de verbondenheid van het AB bij de uitkomsten
van de jaarlijkse accountantscontrole, jaarlijks in een aparte discussie tijdens een AB
vergadering hier aandacht aan te schenken.

4.

Vaststellen Controleprotocol VRHM 2016
In artikel 4.4 wordt een niet limitatieve opsomming van de van toepassing zijnde externe
wet- en regelgeving gegeven. Eigenlijk is dit overbodig omdat uiteraard aan alle externe
wet- en regelgeving moet worden voldaan en de accountant hierop ook toetst.

1

Desalniettemin wordt op verzoek van de gemeente Alphen aan den Rijn aan deze
opsomming toegevoegd: de Wet normering topinkomens.
Met inachtneming van bovenstaande besluit het Algemeen Bestuur:
1.

het Controleprotocol 2016 vast te stellen.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 10.30 uur.
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3.

Besluitenlijst vergadering Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden / Politie 2016
2016/3

Veiligheidsregio

Begrotingsuitgangspunten 2017 Geneeskundige Hulpverlening en Infectieziektebestrijding RDOG HM

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

31-03-2016

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

31-03-2016

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

31-03-2016

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)
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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31-03-2016

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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31-03-2016

2016/B04

2016/B05

Veiligheidsregio

Ontwerpbegroting 2017 programma Geneeskundige Hulpverlening en deelprogramma IZB van de RDOGHM

31-03-2016

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

31-03-2016

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

31-03-2016

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

31-03-2016

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

31-03-2016

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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2016/A01

Veiligheidsregio/
Politie

Aanpak verwarde personen

30-06-2016

Het Algemeen Bestuur besluit tot:

2016/A02

Veiligheidsregio/
Politie

Voorbereiden Bestuursopdracht ‘Aanpak verwarde personen’ voor AB van
1 december 2016 met inachtneming van de gemaakte opmerkingen in het AB van
30 juni 2016.
Heroriëntatie landelijke Meldkamerorganisatie

30-06-2016

Het Algemeen Bestuur besluit:

2016/B01

Veiligheidsregio

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).
Jaarstukken GR VRHM 2015
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;
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30-06-2016

2016/B02

Veiligheidsregio

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
Eerste Begrotingswijziging VRHM 2016

30-06-2016

Het Algemeen bestuur besluit de 1e begrotingswijziging 2016 vast te stellen. De 1e begrotingswijziging 2016 omvat:

2016/B03

Veiligheidsregio

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-leaning
d. De lasten van het programma Oranje Kolom incidenteel te verhogen met € 65.000 in verband met de
projectkosten ter versterking van dit programma, en deze lasten te dekken door een onttrekking aan de reserve
Versterking Gemeentelijke Kolom met hetzelfde bedrag.
Ontwerp-Programmabegroting 2017 en Meerjarenramingen 2018-2020

30-06-2016

Het Algemeen Bestuur besluit:

2016/B04

Veiligheidsregio

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. 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.
Realisatie nieuwbouw kazerne Bodegraven en verbouw kazerne Nieuwerbrug
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30-06-2016

Het Algemeen Bestuur besluit in te stemmen met:

2016/B05

Veiligheidsregio

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 Commandant opdracht te geven om de voor- en nadelen van koop en huur, vanuit brandweer- en
gemeentelijk perspectief, te onderzoeken
Bestuurlijke rapportage Geneeskundige Hulpverlening Zorginstellingen 2015

30-06-2016

Het Algemeen Bestuur besluit:

2016/B06

Veiligheidsregio

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
Ontwerpbegroting 2017 Geneeskundige Hulpverlening en deelprogramma IZB, RDOG HM

30-06-2016

Het Algemeen Bestuur besluit:

2016/B07

Veiligheidsregio

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.
Inzetkosten GHOR
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. De inzetkosten, zijnde daadwerkelijke bestrijdingskosten, van de geneeskundige hulpverlening ten last te laten
komen van het programma Geneeskundige Hulpverlening van de RDOGHM.
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30-06-2016

2016/B08

Veiligheidsregio

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 risicoanalyse programma
Geneeskundige Hulpverlening
4. Dit besluit ter kennis te brengen van het bestuur van de RDOG Hollands Midden
Bestuurlijke afspraken VRHM – RDOG HM

30-06-2016

Het Algemeen Bestuur besluit:

2016/B09

Veiligheidsregio

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 RODHGM op 6 juli 2016 tot ondertekening over te gaan.
Benoeming directeur Publieke Gezondheid

30-06-2016

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 RODG in
overeenstemming hiermee tot deze benoeming besluit
Het Algemeen Bestuur van de RODGHM over dit advies te informeren ten behoeve van besluitvorming in dit bestuur
op 6 juli 2016.
2016/3

Veiligheidsregio

Aanbesteding accountant VRHM 2016-2019

29-9-2016

Het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio besluit:
1. in te stemmen met de keuze van de Selectiecommissie Aanbesteding accountant VRHM 2016-2019 om Baker
Tilly Berk als controlerend accountant voor de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden te
benoemen voor de boekjaren 2016 t/m 2019;
2. ten aanzien van het bevorderen van de verbondenheid van het AB bij de uitkomsten van de jaarlijkse
accountantscontrole, jaarlijks in een aparte discussie tijdens een AB vergadering hier aandacht aan te schenken.
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2016/4

Veiligheidsregio

29-09-2016

Vaststellen Controleprotocol VRHM 2016
In artikel 4.4 wordt een niet limitatieve opsomming van de van toepassing zijnde externe wet- en regelgeving
gegeven. Eigenlijk is dit overbodig omdat uiteraard aan alle externe wet- en regelgeving moet worden voldaan en de
accountant hierop ook toetst. Desalniettemin wordt op verzoek van de gemeente Alphen aan den Rijn aan deze
opsomming toegevoegd: de Wet normering topinkomens.
Met inachtneming van bovenstaande besluit het Algemeen Bestuur:
1.

het Controleprotocol 2016 vast te stellen.
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3.

ACTIELIJST AB VRHM
Verg

Nr.

Datum

Ag.

Onderwerp

Omschrijving actie

Verantw.

Status

AB

109 27-6-2013

AB

121 25-6-2015

A.5

Huisvesting
crisisruimten
Hollands Midden

AB

122 30-06-2016

5.

Mededelingen

AB

123 30-06-2016

B.4

Kazerne Bodegraven

AB

Rondvraag

Actualisatie delegatie-mandaatbesluit/-register.
Nog niet gereed. Op dit moment worden alle mandaten binnen de
brandweer opnieuw bekeken en aangepast n.a.v. het project
Facilitair 2.0. Ook de gevolgen van de wijziging van de GR
(GHOR) en verhuizing GMK dienen nog verwerkt te worden.
Ambtelijk concept is gereed en wordt geagendeerd voor het DB
van 15 december a.s..
Onderzoek vindt plaats naar de mogelijkheden en wenselijkheid
voor het verplaatsen van de crisisruimten van het RCC
Rooseveltstraat Leiden naar de Yp. AB 30 juni 2016: de reactie
van politiezijde neemt nog enige tijd in beslag.
De burgemeesters een e-mail hebben ontvangen die te maken
heeft met onderhandelingen omtrent functioneel leeftijdsontslag
(FLO) van beroepsbrandweermensen. In grote lijnen komt het er
op neer dat er een verschil van inzicht bestaat over het al dan
niet compenseren van maatregelen die het Rijk genomen heeft
om mensen langer te laten doorwerken. In het najaar zal de
problematiek meer worden toegelicht. Ook nieuwe
ontwikkelingen worden dan gedeeld
Evaluatie en mogelijke herziening huisvestingsbeleid Brandweer
Hollands Midden (discussie koop of huur kazerne).

H. Meijer

In
16-03-2017
behandeling

H. Meijer

In
16-03-2017
behandeling

H. Meijer

Agenda

H. Meijer

In
16-03-2017
behandeling

1-12-2016

4.

INGEKOMEN EN VERZONDEN STUKKEN DAGELIJKS BESTUUR
VEILIGHEIDSREGIO HOLLANDS MIDDEN
Datum: 1 december 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

:
:
:
:

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
10 november 2016
Controlebericht NL-Alert 5 december 2016
Aankondiging van landelijk controlebericht op 5 december a.s. Primaire doel van
het landelijke controlebericht is dat mensen kunnen controleren of hun toestel
staat ingesteld voor NL-Alert. Het controlebericht wordt ondersteund door een
massamediale publiekscampagne op radio, TV, online en sociale media. De
campagne heeft een looptijd van drie weken en begint op 14 november 2016. De
naamsbekendheid van NL-Alert onder burgers en het (in)directe bereik worden
onderzocht.
Ter informatie. De VRHM doet mee aan de campagne.
Directoraat-Generaal Politie
08 november 2016
Migratie C2000
Informatieve brief over de voortgang van de vernieuwing van het C2000-netwerk
en de herziende migratieplanning. De datacentra van het vernieuwde netwerk zijn
ingericht en er zijn verbindingen aangelegd met de eerste meldkamers.
Portofoons en mobilofoons worden geschikt gemaakt voor het vernieuwde
netwerk. Intentie is om op 15 augustus 2017 het vernieuwde C2000 technisch
gereed en getest op te leveren aan alle meldkamers. Bedoeling is voor eind
oktober alle 2200 centralisten op de eigen locatie op te leiden via een ‘train de
trainers’ concept. Migratie naar het nieuwe C2000 vindt in november 2017 plaats.
Ter informatie. De (hoofden) GMK De YP en de VRHM is betrokken bij het
implementatietraject. Het onderwerp staat op de agenda van de ambtelijke en
bestuurlijke stuurgroep GMK De Yp.
Inspectie Veiligheid en Justitie – Ministerie van Veiligheid en Justitie
31 oktober 2016
Definitief regiobeeld
Aanbieding definitief regiobeeld van de Veiligheidsregio Hollands Midden. De
Inspectie Veiligheid en Justitie stelt van elke veiligheidsregio een beeld op dat
gebaseerd is op een feitenoverzicht en interviews. De regiobeelden van de 25
veiligheidsregio’s tezamen vormen de Staat van de rampenbestrijding. Door
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

:

periodiek de veiligheidsregio’s door te lichten, wordt getoetst of veiligheidsregio’s
zijn ingericht en functioneren volgens de geldende wet- en regelgeving. Ook
wordt een meer kwalitatieve beoordeling van de prestaties van veiligheidsregio’s
in beeld gebracht. De Inspectie constateert dat we alle aanbevelingen uit de
vorige Staat hebben opgevolgd. Er zijn drie punten die voor verbetering vatbaar
zijn:
1. De 24/7 beschikbaarheid van de CaCo op de meldkamer;
2. Het hebben van een kwaliteitszorgsysteem;
3. Inzicht in de vakbekwaamheid multi-functionarissen (warm loopbaanbeleid)
Ter informatie. Een reactie wordt opgesteld. De uitkomsten worden samen met de
uitkomsten van de visitatiecommissie gebruikt om de kwaliteit van het
functioneren van de VRHM gericht te verbeteren.
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
25 oktober 2016
Loon- en prijsbijstelling BDuR 2016
Het kabinet heeft besloten dit jaar de loonbijstelling toe te kennen over de
doeluitkering aan de veiligheidsregio’s (BDuR). Voor de VRHM betekent dit een
ophoging van het voor 2016 voor de BDuR beschikbare budget met €57.113. De
ophoging loopt tot en met 2021.
Ter informatie. De uitkering vindt plaats met de betaling van het 4e kwartaal van
de bijdrage 2016.
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
25 oktober 2016
Nationaal Crisisplan Luchtvaartongevallen Burgerluchtvaart
Ontvangst Nationaal Crisisplan Luchtvaartongevallen (NCP-L) dat is vastgesteld
door de ministerraad. In het plan staan de samenwerkingsafspraken bij de
aanpak van burgerluchtvaartongevallen in het binnenland en luchtvaartongevallen
in het buitenland met Nederlandse slachtoffers. Aanleiding voor het plan is de
ramp met MH17. Het NCP-L is een overkoepelend plan voor alle organisaties die
binnen de nationale en regionale crisisorganisatie actief zijn en voor de betrokken
publieke en private partners. Verzoek is om de plannen binnen de eigen
organisatie binnen 12 maanden in lijn te brengen met het NCP-L.
Ter informatie. Luchtvaartincidenten valt onder de prioritaire risico’s van de
VRHM. VRHM werkt voor dit onderwerp samen met de veiligheidsregio
Kennemerland. De afdeling multi plannen en procedures gaat na of de eigen
plannen in overeenstemming zijn met het NCP-L.
Ministerie van Veiligheid en Justitie
5 oktober 2016
Aandachtspunten jaarwisseling 2016-2017
Informatieve brief van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, Staatssecretaris
van Infrastructuur en Milieu en de Minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties ter voorbereiding op de komende jaarwisseling over de
thema’s ‘aanpak van zwaar illegaal vuurwerk, de veiligheid van werknemers met
een publieke taak, de toepassing van bestuurlijke instrumenten, de toepassing
van (super)snelrecht en de ZSM-aanpak, het verhalen van schade,
voorlichtingscampagnes over veilig gebruik van vuurwerk en de registratie van
incidenten’.
Ter informatie. De VRHM en VRH hebben een gezamenlijk kader
‘Beleidsuitgangspunten jaarwisseling 2016-2017’ voor het optreden van
hulpdiensten en gemeenten voor, tijdens en na de jaarwisseling. Deze
beleidsuitgangspunten vormen de basis voor de uitwerking van de operatie in de
lokale draaiboeken. In aanloop naar het bespreken van dit document in het DB is
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de brief ‘Aandachtspunten jaarwisseling 2016-2017’ vanuit het Ministerie van
Veiligheid en Justitie binnengekomen. De genoemde thema’s, in aanvulling op het
bijgaande kader, worden geïntegreerd in de lokale draaiboeken.
7

Brief van
Datum
Onderwerp
Korte inhoud

:
:
:
:

Voorstel

:

Provincie Zuid-Holland
26 september 2016
Begroting VRHM 2017 en jaarrekening VRHM 2015
De begroting en jaarrekening zijn voor kennisgeving aangenomen. Verzoek is bij
het opstellen van de volgende jaarrekening meer inzicht te geven in de prestaties
die in het verslagjaar zijn geleverd, afgezet tegen de besteedde middelen. Tot slot
wordt geadviseerd kennis te nemen van de nieuwe regelgeving rondom de
vernieuwing Besluit begroting en verantwoording (BBV) die als doel heeft de
onderlinge vergelijkbaarheid en de bestuurlijke informatievoorziening te
verbeteren.
Ter informatie. De adviezen worden meegenomen bij het opstellen van de
begroting 2018 en jaarrekening 2016.

Uitgaande stukken
1

Brief aan
Datum
Onderwerp

:
:
:

Korte inhoud :
Voorstel

:

Veiligheidsberaad – portefeuillehouder Informatievoorziening
3 november 2016
Bestuurlijke consultaties programmaplannen Landelijke Kernregistraties en
Gemeenschappelijke Applicaties
Instemmende reactie van het bestuur van VRHM op de programmaplannen
Landelijke Kernregistraties en Gemeenschappelijke Applicaties.
Ter informatie.
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6.

1. Samenvatting voorstel
Op 7 oktober jl. heeft een vergadering van het Veiligheidsberaad plaatsgevonden. Op basis van de
besluitenlijst vindt een nabespreking plaats.

2. Algemeen
Onderwerp:

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

Vergadering
Veiligheidsberaad 7 oktober
2016
Algemeen Bestuur

Opgesteld door:

Datum:

Veiligheidsbureau
VRHM,
Peter Kessels
1 december 2016

6.

Bijlage(n):

2

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

Status:

Informatief

Datum:

N.v.t.

3. Toelichting
Op 7 oktober jl. heeft een vergadering van het landelijk Veiligheidsberaad / IFV plaatsgevonden. In de
DB-vergadering vindt een nabespreking van deze vergadering plaats op basis van de besluitenlijst.
Het vergaderschema van het Veiligheidsberaad (tevens Algemeen Bestuur IFV) in 2016:
16 december 2016.

4. Implementatie en communicatie
N.v.t

5. Bijlagen
1.
2.

Besluitenlijst Veiligheidsberaad d.d. 7 oktober 2016.
Sfeerverslag Veiligheidsberaad d.d. 7 oktober 2016.

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

Vergadering: Veiligheidsberaad
Datum: 7 oktober 2016, 10.00 - 13.00 uur
Locatie: Veenendaal, Van der Valk hotel, Bastion 73

Dit document is de korte terugkoppeling van de VB / AB IFV vergadering t.a.v. de beslispunten zoals
geformuleerd in de oplegnotities. Het formele en uitgebreide verslag volgt pas na vaststelling in de
volgende vergadering op 16 december 2016.

BESLUITENLIJST

Onderwerp
1

Opening en Mededelingen
- vaststelling agenda

2

Vaststelling verslag 27 mei 2016

3

Ingekomen en verzonden stukken

4

Nieuws en Actualiteiten

Er is kort terug geblikt op de als succesvol ervaren
bijeenkomsten die op 6 oktober plaatsvonden, te weten het
VB symposium over Veerkracht na een aanslag (NGB
congres) en het jaarlijkse Brandweercongres.

Besluitvormend
5

Evaluatie Veiligheidsberaad

Afgesproken wordt dat een evaluatie cq analyse van het
functioneren van het Veiligheidsberaad wordt verricht door
de voorgestelde onderzoekers. Analyse wordt vervolgens
met de 25 voorzitters veiligheidsregio besproken (zonder
ambtenaren). De daar geformuleerde uitkomsten en
aanbevelingen worden tenslotte in de vorm van een breed
gedragen advies voorgelegd aan het Veiligheidsberaad.
In het onderzoek worden de suggesties uit de brief van de
G4 en de ter vergadering gemaakte opmerkingen
meegenomen. Ook het ministerie wordt betrokken.
Ondersteuning (secretaris) van het onderzoeksteam wordt
aan de onderzoekers zelf gelaten.

6

Basisvoorziening crisisbeheersing

Conform voorstel (oplegnotitie) besloten.

7

GBO SO

Conform voorstel (oplegnotitie) besloten.

8

Landelijke ondersteuning
Bevolkingszorg

Conform voorstel (oplegnotitie) besloten.

9

Benoeming voorzitter AB IFV /
Veiligheidsberaad

Het AB IFV benoemt de heer Bruls tot nieuwe voorzitter en
het Veiligheidsberaad neemt deze benoeming over.
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Besluitvormend
9a

Herbenoeming portefeuillehouder
Informatievoorziening en meldkamer

Het Veiligheidsberaad en het AB IFV stemmen in met de
verlenging van de benoeming van Henri Lenferink met een
extra periode (tot mei 2018).

Informerend
10

Omgevingsrecht

Er is kennis genomen van voorliggende notitie. Bevestigd is
dat Veiligheidsberaad de VNG volgt (zoals ook in brief aan
de VNG verwoord) en managementraden voeren geen
eigenstandige lobby.

11

LMO: Stand van zaken

Henri Lenferink geeft mondelinge toelichting op de stand
van de binnengekomen reacties op de Heroriëntatie.

12

Strategische Agenda
a. Voortgang Strategische
Agenda
b. Handreikingen project Water
& Evacuatie

Voor kennisgeving aangenomen.

13

Stand van zaken tweede tranche
herziening Besluiten
veiligheidsregio’s

Voor kennisgeving aangenomen.

Voortzetting vergadering als AB IFV
14

Opening en vaststelling agenda

15

Vaststelling verslag AB IFV 27 mei 2016

Verslag is vastgesteld.

Informerend
Rondvraag
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Uit het Veiligheidsberaad van 7 oktober 2016
7 oktober 2016 vergaderde het Veiligheidsberaad over onder andere Grootschalig
Brandweeroptreden en Specialistisch Optreden en over de Strategische Agenda. Ook werd
Hubert Bruls benoemd als nieuwe voorzitter van het Veiligheidsberaad en Algemeen Bestuur
IFV.
Grootschalig Brandweeroptreden en Specialistisch Optreden
Het Veiligheidsberaad stemde in met de visie ‘Vormgeven aan grootschalig en specialistisch optreden’
van Brandweer Nederland en het IFV. De visie vervangt de verouderde leidraad Brandweercompagnie
(’90) en is tegelijkertijd een verschuiving van rollen en verantwoordelijkheden voor zowel de
veiligheidsregio’s als het IFV. Grootschalig Brandweeroptreden (GBO) betreft primair de
opgeschaalde situaties in de eigen regio. Daarnaast is het doel van GBO het kunnen bieden van
interregionale bijstand. Specialistisch Optreden (SO) gaat om incidenten van het type ‘kleine kans,
grote impact’ waarvoor specialistische kennis en materieel is vereist. De basisgedachte hierbij is dat
een specialisme landelijk wordt onderkend en georganiseerd, met bijvoorbeeld vier à zes regio’s slim
verspreid over het land. Tegelijkertijd met invoering van GBO en SO wordt ook de beleidslijn uit 2007
van het ministerie van Binnenlandse Zaken doorgevoerd dat grootwatertransport een regionale
verantwoordelijkheid is.
Voor de veiligheidsregio’s betekent dit dat zij kunnen focussen op het eigen regionale risicoprofiel,
eventueel aangevuld met een specialisme. Voor het IFV betekent dit dat de invulling van haar
wettelijke taak verandert: van bijstandsmaterieel en gedeeltelijke operationele voorbereiding/bijstand
naar operationele voorbereiding, kennisdeling en kennisontwikkeling.
> Visie ‘Vormgeven aan grootschalig en specialistisch optreden’ [link naar PDF]
Voorzitterschap Veiligheidsberaad en Algemeen Bestuur IFV
Hubert Bruls, voorzitter van Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, is unaniem benoemd tot nieuwe
voorzitter van het Veiligheidsberaad en Algemeen Bestuur IFV. Bruls volgt Geke Faber op die per 1
december afscheid neemt als burgemeester van Zaanstad en voorzitter van Veiligheidsregio
Zaanstreek-Waterland. Bruls gaat met veel enthousiasme aan de slag: “Ik ben blij met het in mij
gestelde vertrouwen en wil graag mijn bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van het
Veiligheidsberaad en professionalisering van het IFV.”
> Lees hier meer over de bestuurswissel [link naar apart nieuwsbericht over bestuurswissel]
Strategische Agenda
Het Veiligheidsberaad nam 7 oktober 2016 kennis van het voortgangsbericht over (de uitvoering van)
de Strategische Agenda. Hierin staat de laatste stand van zaken per project en een update over het in
mei toegevoegde thema ‘verminderd zelfredzamen’. Portefeuillehouder van het project ‘Water en
evacuatie’, Antoin Scholten, lichtte kort de twee handreikingen toe die het project onlangs aan de
veiligheidsregio’s aanbood: de Handreiking Impactanalyse Ernstige Wateroverlast en Overstromingen
voor veiligheidsregio’s en de Handreiking Regionale Informatiebehoefte bij watercrises.
> Voortgangsbericht Strategische Agenda
> Handreiking Impactanalyse Ernstige Wateroverlast en Overstromingen voor veiligheidsregio’s
> Handreiking Regionale Informatiebehoefte bij watercrises
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1. Samenvatting voorstel
Met het oog op het huidige dreigingsniveau in Nederland en de recente terroristische aanslagen heeft
de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) aanvullende berichten voor NLAlert ontwikkeld. De portefeuillehouder Informatievoorziening van het Veiligheidsberaad verzoekt het
bestuur van de veiligheidsregio deze berichten op te nemen in het Inzet- en Beleidskader van de
regionale Procedure NL Alert.

2. Algemeen
Onderwerp:

Aanpassing procedure NL
Alert

Opgesteld door:

Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:

Algemeen Bestuur

Datum

Eric Seugling
Communicatie
VRHM
Planvorming
Lilian Weber
1 december 2016

A.1

Bijlage(n):

3

Portefeuille:

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

Status:

Besluitvormend

Datum:

-

Afgestemd met:

Vervolgtraject
besluitvorming:

3. Besluit
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. De procedure NL-Alert VRH en VRHM (d.d. besluit van 25 juni 2015) aan te passen conform het
verzoek van het Veiligheidsberaad d.d. 16 juni 2016 met twee incidenttypen in het kader voor
gestandaardiseerde berichtgeving, te weten “(grootschalige) schietpartij” en “(dreigende)
terroristische aanslag”;
2. De hoogst leidinggevende van de politie (i.c. de AC of (H)OvD politie) te mandateren tot het
inzetten van NL-Alert voor deze twee incidenttypen.

4. Toelichting op het besluit
Met het oog op het huidige dreigingsniveau in Nederland en de recente terroristische aanslagen heeft
de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) aanvullende berichten voor NLAlert ontwikkeld.
Gezien de verantwoordelijkheid voor publiekscommunicatie van het lokale dan wel regionale gezag
bij noodsituaties verzoekt de NCTV de voorzitters van de veiligheidsregio’s om bijgevoegd addendum
op het Inzet- en Beleidskader NL-Alert door het bestuur van de veiligheidsregio goed te keuren.
Het betreft de toevoeging van twee incidenttypen in het kader voor gestandaardiseerde berichtgeving,
te weten “(grootschalige) schietpartij” en “(dreigende) terroristische aanslag”. Deze twee
toevoegingen vallen uitsluitend in het mandaat van de hoogst leidinggevende van de politie. De
Procedure NL Alert wordt daarop aangepast.

5. Kader
In het landelijk Beleidskader NL-Alert zijn afspraken neergelegd waarbinnen de inzet van NL-Alert
kan plaatsvinden.

6. Consequenties
Financieel:
N.v.t.
Capaciteit:
Typ hier de capaciteit consequenties.
Materieel:
N.v.t.
Juridisch:
N.v.t.
Overig:
n.v.t.

7. Aandachtspunten / risico’s
N,.v.t.

8. Implementatie en communicatie
Voor NL-Alert wordt momenteel een nieuwe instructie ontwikkeld waar deze toevoeging in zal worden
meegenomen. Daarnaast wordt in het kader van terrorismevervolgbestrijding een speciale
informatiekaart crisiscommunicatie opgesteld, hierin zal de aanpassing worden meegenomen

9. Bijlagen
1. Brief Veiligheidsberaad d.d. 16 juni 2016
2. Aangepaste Procedure NL-Alert VRH en VRHM (1 december 2016)
3. Aangepaste Mandaten taakorganisatie communicatie (1 december 2016)

10. Historie besluitvorming
Procedure NL Alert is op 25 juni 2015 vastgesteld door Algemeen Bestuur VRHM.
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Veiligheidsberaad
Postbus 7010
6801 HA Arnhem
Kemperbergerweg 783, Arnhem
www.veiligheidsberaad.nl
info@veiligheidsberaad.nl
026 355 24 99

Aan de voorzitters veiligheidsregio's

Doorkiesnummer

026-3552302
Inlichtingen bij

T. Holtman
Ons kenmerk

V023
Bijlage(n)

2
Datum
Onderwerp

16 juni 2016
Addendum Inzet- en Beleidskader NL-Alert

Geachte voorzitter veiligheidsregio,
Voor het gebruik van NL-Alert in daadwerkelijke noodsituaties hebben de besturen van
de veiligheidsregio’s gezamenlijk met het ministerie van Veiligheid en Justitie, een
beleidskader NL-Alert opgesteld en vastgesteld. Hierin is onder andere een kader voor
gestandaardiseerde NL-Alert berichten in een zevental incidenttypen opgenomen en een
mandaatregeling omschreven. De mandaatregeling is opgezet om de wettelijke
verantwoordelijkheid van de burgemeester c.q. voorzitter veiligheidsregio voor het
alarmeren en informeren van de bevolking te mandateren. In aanvulling op het
beleidskader heeft het Veiligheidsberaad op 28 november 2014 het Inzet- en
Beleidskader vastgesteld, zodat de inzetcriteria van NL-Alert zijn gestandaardiseerd en
het medium op een uniforme wijze wordt gehanteerd.
Met het oog op het huidige dreigingsniveau in Nederland en de recente terroristische
aanslagen heeft de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV)
aanvullende berichten voor NL-Alert ontwikkeld.
Gezien de verantwoordelijkheid voor publiekscommunicatie van het lokale dan wel
regionale gezag bij noodsituaties verzoekt de NCTV de voorzitters van de
veiligheidsregio’s om bijgevoegd addendum op het Inzet- en Beleidskader NL-Alert door
het bestuur van de veiligheidsregio goed te keuren (bijlage 1).
Het betreft de toevoeging van een tweetal incidenttypen in het kader voor
gestandaardiseerde berichtgeving, te weten “(grootschalige) schietpartij” en “(dreigende)
terroristische aanslag”. Daarbij verzoekt de NCTV om de huidige mandaatregelingen door
te lichten op deze incidenttypen. Mandatering naar de juiste functionaris zorgt voor de
benodigde snelle en adequate verzending van NL-Alert. Volledigheidshalve is het
verzoek d.d. 17 december 2015 van de NCTV als bijlage toegevoegd (bijlage 2).

Ons kenmerk

V023
Pagina
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Tot slot wil ik opmerken dat ook bij een aanslag de taken, verantwoordelijkheden en
bevoegdheden onveranderd blijven; het lokaal bevoegd gezag blijft aan zet bij de
handhaving van de openbare orde en rechtsorde. In deze lijn kan de regionale
crisisbeheersingsorganisatie worden voorbereid.
Met vriendelijke groet,

Drs. H.J.J. Lenferink
Portefeuillehouder Informatievoorziening Dagelijks Bestuur Veiligheidsberaad

Ons kenmerk

V023
Pagina
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Bijlage 1: Addendum Inzet- en Beleidskader NL-Alert

Incidenttype:
Risico
benoemen
(Grootschalige)
schietpartij

Plek:
Bron en effect
benoemen
Omschrijving gebied

Actie /
Informatie
handelingsperspectief (optioneel)
Verlaat het gebied /
Blijf uit het gebied

Nadere info op….

(Dreigende)
terroristische
aanslag

Plaats / gebied waar
terroristische
aanslag plaatsvindt /
wordt verwacht

Blijf tot nader bericht
binnen

Nadere info op….

A.1 bijlage 2

Aangepaste procedure NL-Alert VRH en VRHM (1 december 2016)

1.1 Inleiding
Tijdige, consistente en betrouwbare communicatie tussen overheid en burgers bij incidenten, rampen
en crises is van groot belang. In eerste instantie om mensen adequaat te informeren over de situatie
en daarnaast over het mogelijke risico dat zij lopen en de wijze waarop zij dit risico kunnen verkleinen
dan wel uitsluiten. Kortom, om de zelfredzaamheid van burgers te vergroten.
Het ministerie van V&J (NCTV) heeft voor de inzet van NL de volgende landelijke kaders opgesteld:
Een NL-Alert wordt ingezet bij rampen en crises op het moment dat die zich voordoen, of in de direct
daaraan voorafgaande fase van acute dreiging, als het incident:
•
acuut handelen van publiek kan vergen of
•
een fysieke bedreiging kan vormen of
•
voor grote maatschappelijke onrust/ontwrichting kan zorgen.
Verder is het van belang om bij het uitzenden van een NL-Alert goed na te denken over de
informatiebehoefte van het publiek. Laat de informatiebehoefte van het publiek mede leidend zijn om
te bepalen of een NL-Alert verzonden dient te worden. Een NL-Alert alarmeert en/of informeert
mensen in de omgeving over een (dreigende) crisissituatie.
Deze notitie beschrijft:
•
nieuwe uitgangspunten voor de inzet van NL-Alert
•
aangepaste mandatering van de inzet van NL-Alert
•
de taakverdeling bij berichtbepaling en verzending NL-Alert
1.2
Uitgangspunten
De Veiligheidsregio’s Haaglanden en Hollands Midden hanteren de volgende uitgangspunten voor
het omgaan met NL-Alert. Deze uitgangspunten sluiten aan bij het Beleidskader NL-Alert van het
NCTV.
1) Het belangrijkste doel van het gebruik van NL-Alert is het grootschalig beïnvloeden van het
gedrag van burgers die (mogelijk) serieus bedreigd worden door de effecten van een incident of om
te voorkomen dat dit gebeurt. Dit betekent dat het middel vanaf de start van een incident of een
dreiging daarvan zo snel mogelijk ingezet kan worden. Besluitvorming over de inzet moet dus snel
plaats kunnen vinden.
2) De inzet van een NL-Alert is gekoppeld aan de aanwezigheid van een relevant effectgebied of om
te voorkomen dat een incident een ramp wordt. In een NL-Alert wordt verwezen naar een plek met
meer informatie, waardoor het voor de hand ligt op te schalen naar een (smalle) taakorganisatie
Communicatie. Het besluit over de inzet van NL-Alert en over de fase moet bewust genomen worden
door de bevoegde betrokkenen en is daarmee geen automatisme. Bij de inzet van NL-Alert wordt zo
spoedig mogelijk de betrokken bestuurder(s) geïnformeerd.
3) Een NL-Alert informeert burgers over een incident. Om zoveel mogelijk grip op het gedrag van de
betrokken en andere burgers te houden is het noodzakelijk volgend op de initiële inzet van NL-Alert

de crisiscommunicatie zo snel mogelijk op te starten. Daarbij dient het vervolggebruik van NL-Alert
onderdeel te zijn van de crisiscommunicatie.
4) Er is onderscheid te maken tussen acute incidenten en niet acute incidenten. Indien noodzakelijk
wordt NL-Alert bij acute incidenten, zoals bij 1 beschreven, zo spoedig mogelijk ingezet.
Bij niet acute incidenten is meer tijd om de inzet te overwegen en voor te bereiden.
5) Goed gebruik van NL-Alert staat of valt met de inhoud van de berichten. Dit betekent dat degene
die besluit NL-Alert in te zetten en degene die een te verzenden NL-Alert op moet stellen beide goed
inzicht moeten hebben in de (on)mogelijkheden van het systeem.
6) De bevoegdheid tot inzet van NL-Alert en de taak NL-Alerts op te stellen ligt bij een beperkt
aantal goed getrainde experts. Bij gebruik van NL-Alert is het noodzakelijk de staande
crisisorganisatie te informeren via LCMS over de inhoud van het NL-Alert en de omvang van het
betreffende gebied.
1.3
Inzet en mandatering NL-Alert in VRH en VRHM
De inzet van NL-Alert in de Veiligheidsregio’s Haaglanden en Hollands Midden is nu gekoppeld aan
de WAS -procedure met bijbehorende mandaten. Dit betekent dat in Haaglanden de (H)OvD
Brandweer is gemandateerd tot het laten afgaan van de sirenes (met een maximum van 3) en het
versturen van vooraf gedefinieerd NL-Alert. Voor Hollands Midden is de OvD Brandweer
gemandateerd voor 1 sirene, en de HOvD Brandwer heeft het mandaat voor 3 sirenes.
Een NL-Alert kan op eerdere momenten dienstdoen en een positief effect hebben op de
informatiebehoefte van de omgeving. In de aangepaste werkwijze kan de burgemeester dan wel de
voorzitter van de veiligheidsregio, of een gemandateerde namen hem/haar, NL-Alert inzetten bij een
(dreigende) crisissituatie om betrokkenen te alarmeren, te alerteren en/of te informeren. Het mandaat
voor het laten versturen van een NL alert blijft bij de (H)OvD Brandweer in de acute fase, en is
onafhankelijk van de WAS. Als een NL-Alert verstuurd gaat worden, wordt de volgende procedure
doorlopen:
1. In de acute fase neemt de (H)OvD Brandweer het besluit tot het verzenden van een eerste
waarschuwing van de bevolking via een NL-Alert, eventueel in combinatie met WAS.
Bij een (grootschalige) schietpartij of een (dreigende) terroristische aanslag besluit de (H)OvD
Politie tot het verzenden van een eerste NL-Alert.
2. In de hierop volgende, acute en opgeschaalde, fase neemt, afhankelijk van het
opschalingsniveau, de Leider CoPI (GRIP 1) of Operationeel Leider (GRIP 2 en hoger) of AC
Politie bij een (grootschalige) schietpartij of een (dreigende) terroristische aanslag, het besluit tot
het (verdere) gebruik en inzet van NL-Alert. De communicatieadviseur CoPI/ROT stelt het NLAlert op op basis van het beeld en handelingsperspectief. In de VRHM kan via de
Mandaatregeling Taakorganisatie Communicatie VRHM ook het Hoofd Taakorganisatie
Communicatie gebruik maken van NL-Alert. Bij gebruik wordt hiervan melding gemaakt in het
ROT en LCMS. Bij een (grootschalige) schietpartij of een (dreigende) terroristische aanslag
vervalt dit mandaat.
Elke functionaris in de crisisbeheersing kan voorstellen een NL-Alert in te zetten. Het besluit tot
inzet ligt zoals hierboven omschreven.

Pagina 2
Agendapunt A.1 bijlage 2 AB VRHM 1 december 2016

1.4 Inzet NL-Alert in het grensgebied van de VRH en VRHM
In principe is elke veiligheidsregio alleen in het eigen gebied verantwoordelijk voor de activering van
NL-Alert. Bij een verzendgebied dat zowel in Haaglanden als Hollands Midden ligt, ligt het initiatief bij
de veiligheidsregio waar het incident zich afspeelt. Omdat NL-Alert door één GMK wordt verzorgd, is
het een aandachtpunt voor de CaCo dat het NL-Alert in het juiste gebied wordt verzonden.
2. Procedure inzetten NL-Alert VRH en VRHM
2.1 Toepassing NL-Alert in de verschillende fasen
Acuut, beginfase: In de acute fase is er geen of zeer weinig tijd voor afstemming en overleg. Ook zijn
in de acute fase nog niet alle operationele vertegenwoordigers / actoren aanwezig. De (H)OvD
Brandweer is gemandateerd om in deze fase vooraf opgestelde NL-Alerts in te zetten, waarbij bronen effectgebied worden genoemd, en verwezen wordt naar een plek waar meer informatie te vinden
of te krijgen is.
Het gaat om situaties met explosiegevaar of bij het vrijkomen van gevaarlijke stoffen, waarbij het
bieden van een direct handelingsperspectief gevraagd wordt. De meldkamer (of CaCo, vanaf GRIP 1)
krijgt opdracht voor uitvoering. De opdracht komt van de (H)OvD Brandweer. Deze informeert de
GMK-B en geeft aan welk standaard NL-Alert verstuurd wordt, en welke informatie Omroep West
gaat uitzenden. De enige toevoeging die gedaan wordt is de bronlocatie.
2.2 Acuut, opgeschaald
Tijdens een GRIP-inzet zijn alle operationele actoren (waaronder voorlichter CoPI en/of
communicatieadviseur ROT) actief. Hierdoor kan er een meer gespecificeerd (vervolg) NL-Alert
worden opgesteld, voor een mogelijk groter gebied. In deze fase wordt het eventueel eerder
verzonden (standaard) NL-Alert opgevolgd door een of meerdere specifiekere NL-Alerts die publiek
nog beter informeren en een passend handelingsperspectief bieden.
GRIP 1
1. De voorlichter CoPI zorgt voor het opstellen van het NL-Alert.
2. Het plot wordt in LCMS ingevoerd op de binnen de regio gebruikelijke wijze.
3. De Leider CoPI bepaalt, in samenwerking met de leden van het CoPI, het verzendgebied en
het handelingsperspectief.
4. De Informatiecoördinator CoPI zorgt voor plaatsing van het NL-Alert in LCMS.
5. Zodra het NL-Alert in LCMS is geplaatst meldt de Informatiecoördinator dit aan de GMK-B
zodat deze het NL-Alert kan laten verzenden.
GRIP 2, 3 en 4
1. De communicatieadviseur ROT zorgt voor het opstellen van het NL-Alert.
2. De communicatieadviseur ROT bepaalt in het ROT het verzendgebied en het
handelingsperspectief.
3. De informatiemanager ROT zorgt voor plaatsing van het NL-Alert in LCMS.
4. Het plot wordt in LCMS ingevoerd op de binnen de veiligheidsregio gebruikelijke wijze.
5. De informatiemanager ROT meldt aan de CaCo dat er een te verzenden NL-Alert klaarstaat
in LCMS.
6. CaCo zorgt voor verzending NL-Alert.
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2.3 Beëindigingsbericht
1. De voorlichter CoPI / communicatieadviseur ROT stelt, na een besluit van de Leider CoPI of
Operationeel Leider tot afschaling, een beëindigings NL-Alert op.
2. De informatiemanager CoPI / ROT plaatst het NL-Alert in LCMS.
3. Zodra het bericht in LCMS is geplaatst meldt de betreffende informatiemanager dit aan de CaCo
zodat deze het NL-Alert kan verzenden.
De standaardberichten worden vooraf opgesteld en beschikbaar gesteld voor gebruik.
3. Berichtgeving NL-Alert
Er is een onderscheid tussen standaardberichten en zelf op te stellen berichten.
Standaardberichten worden opgesteld op basis van veelvoorkomende crisis of rampen. Deze kun je
acuut inzetten of ter illustratie gebruiken voor een zelf op te stellen bericht.
3.1 Standaardberichten
1. standaardbericht direct bij alarmering: doel is met name schadebeperking met secundair
informatievoorziening. Dit wordt vooraf opgesteld en beschikbaar gesteld.
2. een bericht bij de afschaling / terugkeer in de normale situatie
3. een bericht gebaseerd op specifieke scenario’s
Standaardberichten voor (grootschalige) schietpartij en (dreiging) terroristische aanslag zijn:
(Grootschalige) schietpartij
Omschrijving gebied Verlaat het gebied / Blijf uit het gebied Nadere info op….
(Dreigende) terroristische aanslag
Plaats / gebied waar terroristische aanslag plaatsvindt /wordt verwacht Blijf tot nader bericht binnen
Nadere info op….
3.2 Opbouw van zelf op te stellen berichten:
Het NL-Alert bevat:
• beschrijving gebeurtenis (informatievoorziening)
• vermelding bronlocatie
• beschrijving handelingsperspectief (schadebeperking)
• waar meer informatie is te vinden (bijv url, twitter, calamiteitenzender)
• datum, tijdstip
• afzender
4. Mandatering inzet NL-Alert
Fase

Mandaat

Verantwoordelijk voor opstellen NL-Alert

Coördinatie
uitvoering

Acuut beginfase

(H)OvD

In principe standaardberichten, aangegeven door CaCo/GMK-B

Bv gaswolk,

Brandweer

(H)OvD Brandweer, anders operationeel

dreigende explosie,

woordvoerder Brandweer

zware rook
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Acuut opgeschaald

Leider CoPI

CoPI voorlichter

CaCo

GRIP1
Bv onvoorziene
uitbreiding met als
effect zie beginfase
Acuut opgeschaald

Operationeel Communicatieadviseur ROT / Hoofd

GRIP2/3/4

Leider

Bv onvoorziene

CaCo

Taakorganisatie Communicatie op basis van
mandaat

uitbreiding met als
effect zie beginfase
Niet Acuut

Bevind van

Communicatieadviseur ROT, indien ROT.

Voorzienbaar effect

zaken

Bij asynchrone opschaling Taakorganisatie

op termijn of overlast

Communicatie ligt dit bij het Hoofd

maar geen (levens)

Taakorganisatie Communicatie, na overleg met

gevaar

bestuurder.

Afschaling

CaCo

Operationeel Communicatieadviseur ROT/CoPI voorlichter
Leider of
Leider CoPI

De uitvoering gebeurt altijd door een opgeleide centralist.
4.1 Toelichting
A) Initiatief
In principe kan iedereen die betrokken is bij een incident het signaal afgeven dat het zinvol kan zijn
NL-Alert (en het WAS) in te zetten. Deze lijst is dus niet gelimiteerd. Het is wel zo dat van de
genoemde personen/organisaties verwacht mag worden dat zij bewust nadenken over de
wenselijkheid en de grote impact van een alarmering.
B) Besluit
Bij acuut gevaar in de beginfase van een incident wordt de beslissingsbevoegdheid neergelegd bij de
hoogste operationeel leidinggevende ter plaatse vanaf niveau OvD.
Bij acuut gevaar in een opgeschaalde situatie is er, afhankelijk van de GRIPfase, altijd één orgaan
waar alle informatie over het incident binnenkomt en waar spoedeisende besluiten worden genomen.
Het kan niet anders dan de leidinggevende van dat orgaan de bevoegdheid te geven NL-Alert in
acute gevallen in te zetten. Dit betekent dus de Leider CoPI bij GRIP1 en de Operationeel Leider bij
GRIP2 en hoger.
Bij geen acuut gevaar is er in principe de tijd om de formele route te lopen, en zullen de gebruikelijke
afspraken gevolgd worden zoals in ‘reguliere’ crisiscommunicatie. Hierbij heeft de burgemeester een
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rol, net als het Hoofd Taakorganisatie Communicatie. In deze positie kunnen zij besluiten tot het
versturen van een NL-Alert. De meldkamer ontvangt dan een vooraf gedefinieerde NL-Alert om te
verzenden.
C) Opstellen NL -Alert:
Het snel opstellen van een bruikbaar NL-Alert vereist opleiding en oefening. In de regio’s zijn nu al
voorlichters CoPI gepiketteerd om snel de crisiscommunicatie op te starten en uit te voeren. Het is
daarom handig de taak ‘standaard NL-Alert activeren/opstellen’ in ieder geval bij hen neer te leggen.
Hiermee is praktisch gezien de taak goed belegd voor zowel het CoPI als de OL-omgeving.
D) Coördinatie uitvoering
De daadwerkelijke verzending van het NL-Alert gebeurt vanuit de Meldkamer Brandweer. Hier is de
CaCo de operationeel leidinggevende die toezicht houdt op de uitvoering van de noodzakelijke
handelingen. Daarmee is de CaCo de logische functionaris die de opdracht tot uitzending van een
NL-Alert ontvangt en zorg draagt voor de uitvoering. Ook kan de CaCo op basis van ontwikkelingen in
de meldkamer adviseren tot een NL-Alert. Besluiten doet de CaCo echter nooit.
E) Uitvoering
Het adequaat verzenden van een NL-Alert vergt opleiding en oefening. De groep centralisten van de
GMK-B is hiervoor inmiddels opgeleid en getraind. Zij heeft ook meegedaan aan de landelijke
controleberichten. Het is daarom zinvol de uitvoeringstaak bij deze groep neer te leggen.
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A.1 bijlage 3

Mandaat Taakorganisatie Communicatie Veiligheidsregio Hollands Midden (1
december 2016)
De Taakorganisatie Communicatie werkt op basis van mandaten.
Onder verantwoordelijkheid van het Hoofd Taakorganisatie Communicatie kan de Taakorganisatie
Communicatie een aantal zaken zelf in gang zetten zonder tussenkomst van het (R)BT en
ROT. Over onderstaande mandaten brengen de communicatieadviseurs in het ROT en (R)BT
verslag uit. Het gebruik van onderstaande middelen wordt door de Informatiecoördinator
Taakorganisatie Communicatie vastgelegd in LCMS. Verantwoording vindt achteraf plaats.
Het betreft de volgende mandaten:
1. Mandaat informatievoorziening
Zonder vooraf ruggespraak te houden met de burgemeester dan wel het (R)BT kan het Hoofd
Taakorganisatie Communicatie gedurende de crisissituatie via de haar beschikbare staande
middelen- / kanalen informatie verspreiden onder 'publiek' en 'pers' voor zover die informatie
betrekking heeft
op:
- De inhoud: feiten en omstandigheden die hetzij door het ROT, hetzij door eigen
waarneming / registratie zonder gerede twijfel als juist zijn te kwalificeren.
- De procedure: de verantwoordelijkheden, taken en werkzaamheden van de diverse
actoren binnen de crisisorganisatie.
- Het proces: de momenten waarop en middelen waarmee vanuit de crisisorganisatie aan
het publiek en de pers correcte, relevante en actuele informatie beschikbaar wordt
gesteld.
2. Mandaat inzet gemeentelijke website
Het Hoofd Taakorganisatie Communicatie kan in het kader van de informatievoorziening de
gemeentelijke website inzetten als informatiebron voor 'publiek en pers', zonder vooraf
toestemming van het ROT of (R)BT te vragen.
3. Mandaat inzet www.crisis.nl
Het Hoofd Taakorganisatie Communicatie mag volgens de procedures die daartoe bestaan de inzet
van www.crisis.nl bij het NCTV/NCC van het ministerie van Veiligheid en Justitie aanvragen, zonder
toestemming vanuit het ROT of (R)BT. De officiële aanvraag wordt na afsluiten van het incident
geregeld.
4. Mandaat instrueren gemeentelijk callcenter
Het Hoofd Taakorganisatie Communicatie kan in het kader van de informatievoorziening zonder
toestemming van het ROT of (R)BT het gemeentelijk callcenter / klantcontactcentrum (KCC)
inschakelen voor het geven van antwoorden op telefonisch gestelde vragen. Leden van het team
Crisiscommunicatie stellen daartoe een lijst van veel gestelde vragen en antwoorden op en houden
deze actueel.
5. Mandaat inzet publieksinformatienummer 0800 - 1351
Het Hoofd Taakorganisatie Communicatie mag volgens de procedures die daartoe bestaan, de inzet
van het 0800-1351, het publieksinformatienummer van het NCTV/NCC van het Ministerie van
Veiligheid en Justitie aanvragen, zonder toestemming uit het ROT of (R)BT. De officiële aanvraag

wordt na afsluiten van het incident geregeld.
6. Mandaat publieksvoorlichting.
Het Hoofd Taakorganisatie Communicatie kan in het kader van de informatievoorziening op plekken
waar 'publiek' zich groepeert (zoals informatiebalies, opvangcentra, ziekenhuizen, plaats incident) de
ter plaatse verantwoordelijke functionarissen ondersteunen in hun communicatie. Zij zijn
gemachtigd informatie te verstrekken zoals onder 1 beschreven, zonder toestemming van het
ROT of (R)BT.
7. Mandaat inzet calamiteitenzender
Het Hoofd Taakorganisatie Communicatie kan de calamiteitenzender Omroep West in het kader van
de informatievoorziening (en conform de afspraken die daartoe zijn vastgelegd in het convenant)
activeren als kanaal om informatie te verspreiden,
8. Mandaat inzet NL-Alert
Het Hoofd Taakorganisatie Communicatie kan NL-Alert in het kader van informatievoorziening
inzetten om bewoners en belanghebbenden in specifieke gebieden te voorzien van informatie over
een incident zonder toestemming van de Operationeel Leider.
Inzet van NL-Alert door het Hoofd Taakorganisatie Communicatie wordt gemeld door de
communicatieadviseur ROT aan de Operationeel Leider. In LCMS wordt het tijdstip van de inzet van
NL-Alert, de boodschap en het uitzendgebied vastgelegd in het tabblad crisiscommunicatie.
Dit mandaat is niet van toepassing bij een (grootschalige) schietpartij of (dreiging) terroristische
aanslag.
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A.2

1. Samenvatting voorstel
Het kader evenementenveiligheid VRHM is op 8 november 2012 vastgesteld door het Algemeen
Bestuur van VRHM. Vervolgens hebben alle gemeenten het kader onderschreven als uniforme
richtlijn voor de werkwijze bij vergunningverlening van (risicovolle) evenementen. Eind 2015 heeft
Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing (BGC) het kader, in opdracht van het Algemeen Bestuur en
in overleg met de gemeenten, geëvalueerd. In deze evaluatie is een aantal onderwerpen en thema’s
benoemd die door de regionale werkgroep evenementenveiligheid nader onderzocht en uitgewerkt
zijn. Begin 2016 is het inspectierapport “Meer aandacht nodig voor veiligheid en gezondheid bij
publieksevenementen” verschenen. De aanbevelingen uit dit rapport zijn, geannoteerd vanuit de
situatie in Hollands Midden, in juni jl. voorgelegd aan het Algemeen Bestuur. Aangezien de
aanbevelingen en conclusies uit het inspectierapport en die uit de eigen evaluatie van eind 2015
elkaar grotendeels overlappen, zijn beide meegenomen in onderstaande uitwerking. Hiermee wordt
recht gedaan aan het uitgangspunt dat het kader evenementenveiligheid VRHM geen statisch
document is, maar een document wat continu wordt aangepast aan de maatschappelijke
ontwikkelingen en nieuwe inzichten. Wij zijn ervan overtuigd dat de onderstaand beschreven
aanpassingen en aanbevelingen hierbij een belangrijke bijdrage leveren.

2. Algemeen
Onderwerp:

Doorontwikkeling kader
evenementenveiligheid
VRHM naar aanleiding van
evaluatie

Opgesteld door:

Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:

Algemeen Bestuur

Datum

VRHM
Regionale
evenementencoördinator
Ingrid Nieuwenhuis
Regionale werkgroep
evenementenveiligheid
1 december 2016

A.2

Bijlage(n):

5

Portefeuille:

M. Schoenmaker (DB)
R. Bitter (VD)
N.v.t.

Status:

Besluitvormend

Datum:

N.v.t.

Afgestemd met:

Vervolgtraject
besluitvorming:

3. Besluit
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. In te stemmen met de aanpassingen van het Kader Evenementenveiligheid VRHM en overige
aanbevelingen zoals uitgewerkt door de regionale werkgroep evenementenveiligheid:
1. Aanvraagformulier

Aanpassing kader
Overige
aanbevelingen

2. Veiligheidsplan

Aanpassing kader
Overige
aanbevelingen

3. Risicoscan

Aanpassing kader

4. Vooroverleg

Overige
aanbevelingen
Aanpassing kader
Overige
aanbevelingen

5. Risicoanalyse

Aanpassing kader
Overige
aanbevelingen

6. Adviezen

Aanpassing kader
Overige
aanbevelingen

7. Integraal
Operationeel Plan

Aanpassing kader

Overige
aanbevelingen
8. Veiligheidsteam

Aanpassing kader

- Geen aanpassing noodzakelijk. Een groot aantal gemeenten
beschikt inmiddels over een digitaal aanvraagformulier.
- Komende periode worden de pilot Evenement Assistent
gemeente Leiden en andere (landelijke) ontwikkelingen op het
gebied van informatie-uitwisseling en digitale
aanvraagformulieren gevolgd.
- Bruikbare resultaten pilot worden geïmplementeerd binnen
VRHM.
- Aangepaste bijlage 4 (veiligheidsplan) als bijlage opnemen in
het kader.
- Gemeenten organiseren, waar mogelijk met ondersteuning
van VRHM, workshops voor (lokale) organisatoren voor het
opstellen van een veiligheidsplan.
- Aangepaste bijlage risicoscan als bijlage opnemen in het
kader.
- N.v.t.
- N.v.t.
- Continuering monitoring op proces door de regionale
evenementencoördinator met extra aandacht voor de
vooroverleggen en risicoanalyse bij risico-aanpak
evenementen.
- N.v.t.
- VRHM organiseert in 2017 een workshop voor mov-ers,
waarin zij worden opgeleid om het proces van risicoanalyse,
middels de RISKOM, te kunnen begeleiden.
- Bij elk risico-aanpak evenement dient door de gemeente een
risicoanalyse tijdens het voorbereidingsproces te worden
uitgevoerd.
- N.v.t.
- Doorontwikkelen van het product ‘integrale advisering’ zodat
deze beter aansluit bij de verwachtingen van gemeenten.
- Het format EIK als bijlage toevoegen aan het kader.
- Verbeterde bijlage 8 (format (integraal) operationeel plan) als
bijlage opnemen in het kader.
- VRHM organiseert in 2017 een workshop voor mov-ers,
waarin zij worden opgeleid om invulling te geven aan het IOP
en EIK.
- Aanvulling tekst rol, taken en verantwoordelijkheden van het
veiligheidsteam toevoegen aan stap 5 “Uitvoeren en
ondersteunen van het evenement”.
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4. Toelichting op het besluit
Het kader evenementenveiligheid VRHM is op 8 november 2012 vastgesteld door het Algemeen
Bestuur van VRHM. Eind 2015 heeft BGC het kader, in opdracht van het Algemeen Bestuur en in
overleg met gemeenten, geëvalueerd. In deze evaluatie is een aantal onderwerpen en thema’s
benoemd die door de regionale werkgroep evenementenveiligheid nader onderzocht en uitgewerkt
zijn. Begin 2016 is het inspectierapport “Meer aandacht nodig voor veiligheid en gezondheid bij
publieksevenementen” verschenen. De aanbevelingen uit dit rapport zijn vertaald naar de situatie in
Hollands Midden en juni jl. voorgelegd aan het Algemeen Bestuur. Aangezien de aanbevelingen en
conclusies uit het inspectierapport en die uit de eigen evaluatie elkaar grotendeels overlappen, zijn
beide meegenomen in onderstaande uitwerking. Vooruitlopend hierop zijn gemeenten meegenomen
in de doorontwikkeling van het kader en inhoudelijke onderwerpen. Dit is onder andere gebeurt in de
door VRHM georganiseerde leergang evenementenveiligheid 2016.
4.1 Aanvraagformulier
Uit de evaluatie is naar voren gekomen dat gemeenten het aanvraagformulier graag digitaal via de
eigen gemeentesite beschikbaar zouden willen stellen. Daarnaast bleek dat gemeenten beperkt
doorvragen bij organisatoren n.a.v. het ontvangen aanvraagformulier. Dit is wel gewenst, aangezien
gemeenten hierdoor een betere inschatting kunnen maken voor het vervolgtraject van het
evenement.
Aanpak:
Veel gemeenten hebben het aanvraagformulier inmiddels al op de eigen website gedigitaliseerd.
Hierbij is overleg geweest met de hulpverleningsdiensten en is als basis het format van de
veiligheidsregio overgenomen. Gemeenten hebben het formulier aangevuld met gemeente specifieke
vragen.
Eerder is binnen de regio gesproken over de inzet van de ICT tool “Evenement Assistent”. Het
aanvraagformulier wordt in dit systeem meegenomen en biedt tevens mogelijkheden voor een meer
efficiënte uitwisseling van informatie. De gemeente Leiden schaft binnenkort de Evenement Assistent
aan. De veiligheidsregio volgt de ervaringen binnen deze gemeente en zal tevens zelf als partij deel
uitmaken van de pilot.
Aanpassing van het kader:
- Geen aanpassing noodzakelijk. Een groot aantal gemeenten beschikt inmiddels over een digitaal
aanvraagformulier.
Overige aanbevelingen:
- Komende periode worden de pilot Evenement Assistent gemeente Leiden en andere (landelijke)
ontwikkelingen op het gebied van informatie-uitwisseling en digitale aanvraagformulieren gevolgd.
Bruikbare resultaten pilot worden geïmplementeerd binnen VRHM. Hiermee wordt tevens
informatiemanagement prominenter gepositioneerd bij risico-aanpak evenementen.
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4.2 Veiligheidsplan
Uit de evaluatie kwam naar voren dat gebruikers het format veiligheidsplan (bijlage 4 kader
evenementenveiligheid) niet duidelijk genoeg vinden. Bovendien zien hulpdiensten en gemeenten
grote kwaliteitsverschillen bij het aanleveren van veiligheidsplannen door organisatoren.
Aanpak:
Het veiligheidsplan maakt bij risicovolle evenementen onderdeel uit van de vergunningsaanvraag. Het
is van belang dat organisatoren zelf goed nadenken over de wijze waarop zij de veiligheid van het
evenement gaan borgen. Daarom heeft de werkgroep gesteld dat het veiligheidsplan geen
‘invuloefening’ moet worden. De organisator is en blijft immers primair verantwoordelijk voor de
veiligheid van het evenement en dient daarvan een goed en realistisch beeld te schetsen bij de
vergunningaanvraag. Het doorleven van alle aspecten uit het veiligheidsplan en dit goed verwoorden,
is zeer belangrijk en kost (terecht) tijd.
De werkgroep heeft bijlage 4 d.m.v. extra hulpvragen verder uitgebreid. Hierbij is ook de input uit
andere veiligheidsregio’s meegenomen. De hulpvragen bieden ervaren en onervaren organisatoren
meer handvatten voor het opstellen van het veiligheidsplan. Daarnaast wil de veiligheidsregio
onderzoeken of er in 2017, in samenwerking met gemeenten, workshops voor organisatoren gegeven
kunnen worden. Het belang van het veiligheidsplan kan zo goed onder de aandacht van de doelgroep
gebracht worden en er kan extra praktische hulp geboden worden.
Aanpassing van het kader:
- Aangepaste bijlage 4 (veiligheidsplan) als bijlage opnemen in het kader.
Overige aanbevelingen:
- Gemeenten organiseren, waar mogelijk met ondersteuning van VRHM, workshops voor (lokale)
organisatoren voor het opstellen van een veiligheidsplan.
4.3 Risicoscan
Over de inhoud en de weging van de scan is geen discussie. Uit de evaluatie is gebleken dat een
aantal vragen in de praktijk wel ruimte bieden voor interpretatie. Hierdoor werden deze niet altijd op
dezelfde wijze beantwoord.
Aanpak:
In de risicoscan zijn een aantal vragen aangescherpt en is de toelichting bij de vragen verduidelijkt.
Daarnaast wordt de vergunningverlener na het invullen van de scan, nu nadrukkelijk op de aanpak 1
keuze gewezen.
Ook de risicoscan is meegenomen in de leergang module “regie op het proces”. Hier is nogmaals de
plaats van de risicoscan in het totaal proces toegelicht en aangegeven dat de uitkomst ‘slechts’ een
richtlijn is voor de behandelaanpak.
Aanpassing van het kader:
- Verbeterde risicoscan als bijlage opnemen in het kader.

1

Risico-aanpak of reguliere aanpak

4
Agendapunt A.2 AB VRHM 1 december 2016

Overige aanbevelingen:
- n.v.t.
4.4 Vooroverleg
Uit de evaluatie eind 2015 bleek dat er bij risico-aanpak evenementen niet altijd een vooroverleg werd
ingepland. Dit is van groot belang om te kunnen komen tot een multidisciplinaire en integrale aanpak
van het evenementen.
Aanpak:
De regionale evenementencoördinator monitort specifiek of deze stap in het proces wordt opgepakt.
Sinds de opening van het coördinatiepunt worden risico-aanpak evenementen (bijna) niet meer
zonder vooroverleg georganiseerd.
Aanpassing van het kader:
- N.v.t.
Overige aanbevelingen:
- Continuering monitoring op proces door de regionale evenementencoördinator met extra
aandacht voor de vooroverleggen en risicoanalyse bij risico-aanpak evenementen.
4.5 Risicoanalyse
Uit de evaluatie is gebleken dat gemeenten voor de risicoanalyse niet of nauwelijks gebruik maken
van de Excel tool (behorende bij de landelijke Handreiking Evenementenveiligheid) voor de
risicoanalyse. Dit komt doordat deze tool minder toegankelijk en voor sommigen te complex en te
tijdrovend is. Doordat de risicoanalyse niet door gemeenten werd geïnitieerd, is deze ook niet uit de
evaluatie naar voren gekomen. De risicoanalyse is een belangrijke stap om te komen tot integrale
advisering en verdient aandacht bij de voorbereidingen van het evenement. Daarom heeft de
werkgroep ook dit onderwerp uitgewerkt.
Een brede multidisciplinaire risico inventarisatie, afweging van impact en waarschijnlijkheid en het
uitwerken van scenario’s vormt de basis van een goede risicoanalyse. Door de risicoanalyse
multidisciplinair op te pakken, worden de risico’s integraal in kaart gebracht. Deze integrale
benadering helpt bij het vormen van consensus over de benodigde maatregelen en voorschriften bij
de betrokken (hulp)diensten, gemeente en organisator.
Aanpak:
De werkgroep is op zoek gegaan naar een praktischer hulpmiddel en heeft deze gevonden in het
door het Event Safety Institute ontwikkelde RISKOM-model. De RISKOM is op elk soort evenement
toe te passen. In de nu lopende multidisciplinaire leergang evenementenveiligheid is de RISKOM als
module opgenomen. Om de tool verder te laten beklijven heeft VRHM bovendien een aantal
risicovolle evenementen binnen de regio gezocht waar de RISKOM onder begeleiding wordt
uitgevoerd. Dit zijn o.a. Kaarsjesavond in Gouda en het Bloemencorso in de Bollenstreek.
Door deze positieve ervaringen hoopt de veiligheidsregio het belang van de risicoanalyse middels de
RISKOM tool verder aan te tonen. Het is uiteindelijk aan de gemeente om, samen met de partners,
de tool daadwerkelijk in praktijk toe te gaan passen.
Aanpassing van het kader:
- N.v.t.
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Overige aanbevelingen:
- VRHM organiseert in 2017 een workshop voor mov-ers, waarin zij worden opgeleid om het proces
van risicoanalyse, middels de RISKOM, te kunnen begeleiden.
- Bij elk risico-aanpak evenement dient door de gemeente een risicoanalyse tijdens het
voorbereidingsproces te worden uitgevoerd.
4.6 Adviezen
Uit de evaluatie van het kader kwam naar voren dat door gemeenten verschillend wordt omgegaan
met de adviezen van de hulpverleningsdiensten. Daarbij sluit de inhoud van de adviezen niet altijd
aan bij de wens/vraag van de gemeente.
Aanpak:
Tijdens de leergang is het omgaan met de adviezen van de hulpdiensten besproken. Hier zijn
ervaringen uitgewisseld en tips gegeven. Sinds de opening van het coördinatiepunt worden de risicoaanpak evenementen integraal geadviseerd. Het integrale advies is het resultaat van multidisciplinair
overleg en onderlinge afstemming. De coördinator bewaakt de integraliteit en zorgt dat iedere kolom
zijn/haar bijdrage levert aan het advies. Daarnaast worden eventuele tegenstrijdigheden in de
adviezen met de betrokken diensten besproken en zorgt de coördinator dat er een eenduidig advies
bij de gemeente wordt aangeleverd. De verschillende adviezen worden gebundeld en met een
voorblad van de veiligheidsregio aan de gemeente aangeboden. Tevens is de afgelopen maanden
vanuit de veiligheidsregio aandacht besteed aan de risicoanalyse. Dit is, zoals eerder aangegeven,
belangrijke input voor een kwalitatief goed (integraal) advies.
Hiermee is voor de integrale advisering een belangrijke start gemaakt. Het proces van advisering is
integraal voorbereid, afgestemd en iedere kolom heeft vanuit zijn of haar expertise een advies
opgesteld. De huidige opzet kent echter nog een aantal dubbelingen. Daarbij ontvangt de gemeente
een bundeling van de individuele (op elkaar afgestemde) adviezen, maar niet één advies. Gezien de
juridische positie van de politie binnen de veiligheidsregio, zal de politie ook in de toekomst altijd een
eigen advies aan bevoegd gezag afgeven.
Er wordt op dit moment gewerkt aan de doorontwikkeling van de advisering om zo meer aan te
sluiten bij de verwachtingen van de gemeenten. Denk hierbij aan de ontwikkeling van regelgericht
naar meer risicogericht adviseren. Gemeenten worden gevraagd hiervoor hun wensen kenbaar te
maken en input te leveren. Ook zal op korte termijn één brief worden opgesteld met als bijlage een
getekend advies van de politie.
Aanpassing van het kader:
- N.v.t.
Overige aanbevelingen:
- Doorontwikkelen van het product ‘integrale advisering’ zodat deze beter aansluit bij de
verwachtingen van gemeenten.
4.7 Integraal Operationeel Plan (IOP)
Uit de evaluatie komt naar voren dat veel gemeenten bij risico-aanpak evenementen geen IOP
maken. Redenen hiervoor zijn dat gemeenten niet altijd de meerwaarde van het IOP zien, het tijd kost
om het op te stellen en dat het huidige format te uitgebreid en te moeilijk is. De gemeenten en
hulpverleningsdiensten bepalen in de voorbereidingsfase welke extra maatregelen genomen moeten
worden om de restrisico’s te verkleinen. In het IOP staat beschreven wat en hoe dat moet gebeuren
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(koppeling mensen en middelen). De gemeente neemt het initiatief tot het schrijven van het IOP, de
hulpverleningsdiensten geven hiervoor input.
Aanpak:
Door de werkgroep evenementen is onderzocht hoe het IOP door de gemeenten die dit wel opstellen,
nu wordt ingevuld. In de gemeente Leiden wordt sinds een aantal jaar met een zogenaamde “IOPkaart” gewerkt. Deze IOP-kaart wordt aangevuld met een burgemeestersvoorstel waarin gevraagd
wordt de IOP-kaart ook bestuurlijk vast te stellen.
De IOP-kaart is omgezet tot een regionaal format “evenementen informatiekaart (EIK)”. De werkgroep
adviseert gemeenten bij dit format wel een begeleidend document op te stellen. Dit kan met een
burgemeestersvoorstel of de indeling conform het format voor het IOP, bijlage 8. Hierbij is bijlage 8 uit
het kader aangepast aan deze ontwikkeling. De regionale evenementen coördinatie monitort het
gebruik van deze nieuwe formats.
Verder is tijdens de leergang aandacht besteed aan het IOP. Gebleken is dat de medewerkers
openbare orde en veiligheid veelal het IOP en de EIK opstellen. Slechts een kleine groep mov-ers
heeft deelgenomen aan de leergang evenementenveiligheid. Daarom gaat VRHM in 2017 deze
doelgroep via een aparte leergang verder opleiden (in samenhang met het onderdeel risicoanalyse).
Aanpassing van het kader:
- Het format EIK als bijlage toevoegen aan het kader.
- Verbeterde bijlage 8 (format (integraal) operationeel plan) als bijlage opnemen in het kader.
Overige aanbevelingen:
- VRHM organiseert in 2017 een workshop voor mov-ers, waarin zij worden opgeleid om invulling
te geven aan het IOP en EIK.
4.8 Veiligheidsteam
Uit de evaluatie van het kader is gebleken dat veel onduidelijkheid bestond over de rol, taken en
verantwoordelijkheden van het veiligheidsteam bij evenementen. Door deze onduidelijkheid krijgt het
veiligheidsteam niet de juiste invulling. Daarbij was niet duidelijk wanneer in het proces besloten moet
worden of een veiligheidsteam wel/niet wordt ingesteld.
Aanpak:
In de werkgroep evenementen is samen met gemeenten besproken wat de rol, taken en
verantwoordelijkheden van het veiligheidsteam zouden moeten zijn. Aangezien het veiligheidsteam
niet of nauwelijks in het kader was uitgewerkt, is hiervoor een aanvulling opgesteld. Dit wordt
toegevoegd aan stap 5 van het kader: “Uitvoeren en ondersteunen van het evenement”.
Aanpassing van het kader:
- Aanvulling tekst rol, taken en verantwoordelijkheden van het veiligheidsteam toevoegen aan stap
5 “Uitvoeren en ondersteunen van het evenement”.
Overige aanbevelingen:
- De regionale evenementencoördinator monitort of het veiligheidsteam op de agenda komt te
staan in het vooroverleg van een evenement.
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5. Kader
In november 2012 heeft het Algemeen Bestuur (AB) van de Veiligheidsregio Hollands Midden
(VRHM) het regionale kader Evenementenveiligheid en de daarbij behorende bijlagen vastgesteld.
Het doel van het evenementenkader is het vergroten van de publieksveiligheid bij risicovolle
evenementen. Het AB heeft tijdens de vaststelling van het evenementenkader afgesproken om de
implementatie, de werking en het gebruik van het kader te evalueren. Deze evaluatie heeft eind 2015
plaatsgevonden. Hiermee wordt recht gedaan aan het uitgangspunt dat het kader
evenementenveiligheid geen statisch document is, maar een document wat continu wordt aangepast
aan maatschappelijke ontwikkelingen en nieuwe inzichten.

6. Consequenties
Financieel:
Voor het trainen en opleiden van vergunningverleners en medewerkers openbare orde & veiligheid
(mov-ers) op het vlak van risicoanalyse en IOP moeten workshops worden georganiseerd. Daarbij
zijn er ook (nieuwe) medewerkers bij gemeenten die de reeds georganiseerde leergang
evenementenveiligheid nog niet hebben kunnen volgen. Voor het organiseren van deze workshops
en extra modules in de leergang is in 2017 ca. €10.000,- nodig.
Verder zal het (laten) ontwikkelen van een ICT tool met betrekking tot het efficiënt uitwisselen van
informatie, ofwel het regionaal aanschaffen van de Evenement Assistent op langere termijn kosten
met zich mee gaan brengen. Deze zijn op dit moment nog niet in te schatten. Hiervoor wordt t.z.t. een
aparte beslisnotitie opgesteld.
Capaciteit:
De benodigde capaciteit voor het uitvoeren van de acties wordt opgenomen in het Werkplan
Evenementenveiligheid 2017.

7. Aandachtspunten / risico’s
Aandachtspunt: Het kader evenementenveiligheid VRHM is afgeleid van de landelijke handreiking
evenementenveiligheid (HEV). Op dit moment wordt de HEV door het IFV geëvalueerd, waarbij zowel
de regionale evenementencoördinator als de politie eerste input hebben geleverd. Eind november
worden de eerste conclusies naar aanleiding van deze evaluaties opgeleverd. Mogelijk dat deze
conclusies op termijn nieuwe input zijn voor het kader evenementenveiligheid VRHM.
Aandachtspunt: Het kader geeft een prima raamwerk voor het proces rondom de organisatie van
(risicovolle) evenementen. Het is aan de gemeente om hier de toebedeelde regierol in te pakken en
in samenwerking met de hulpdiensten en veiligheidsregio volledig invulling aan te geven.
Zoals ook aangegeven in de informatienotitie betreffende de reactie op het rapport “Meer aandacht
voor veiligheid bij publieksevenementen” zijn we binnen onze regio op de goede weg.
De veiligheidsregio vraagt hierbij echter wel (nogmaals) extra aandacht voor het tijdig en volledig
aanleveren van de adviesaanvraag zodat de in het kader gestelde termijn van 13 weken kan worden
gehaald. Bij risico-aanpak evenementen is het immers van groot belang om tijdig te starten met de
voorbereidingen van het evenement.
Aandachtpunt: in het inspectierapport is het risico van meerjarige vergunningen beleid aangegeven.
Zoals aangegeven in onze reactie op dit rapport adviseert de veiligheidsregio gemeenten dringend
om bij meerjarige vergunningen jaarlijks, kritisch bij organisatoren na te gaan of er sprake is van
gewijzigde omstandigheden. Het is belangrijk om iedere keer weer (opnieuw) de risico’s in kaart te
brengen en op basis hiervan met elkaar een goede afweging te maken.
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8. Bijlagen
-

Verbeterde bijlage 4 (veiligheidsplan)
Verbeterde risicoscan
Format evenementen informatiekaart (EIK)
Verbeterde bijlage 8 (format (integraal) operationeel plan)
Tekst stap 5 “Uitvoeren en ondersteunen van het evenement” (omschrijving veiligheidsteam)

9. Historie besluitvorming
-

8 november 2012: Algemeen Bestuur kader evenementenveiligheid VRHM vastgesteld.
December 2012: kader namens AB aangeboden aan gemeenten met het verzoek het kader per
gemeente vast te stellen en te gaan implementeren.
14 november 2013: Algemeen Bestuur geïnformeerd over ‘stand van zaken implementatie kader
evenementenveiligheid VRHM’.
23 november 2015: Algemeen Bestuur geïnformeerd over ‘Evaluatie implementatie regionaal
kader evenementenveiligheid VRHM’;
30 juni 2016: Algemeen Bestuur geïnformeerd over reactie rapport “Meer aandacht nodig voor
veiligheid en gezondheid bij publieksevenementen”;
3 oktober 2016: instemming hoofdenoverleg met genoemde wijzigingen en aanbevelingen
”doorontwikkeling kader evenementenveiligheid VRHM”.
10 oktober 2016 instemming veiligheidsdirectie met genoemde wijzigingen en aanbevelingen
“doorontwikkeling kader evenementenveiligheid VRHM”.
3 november 2016: instemming dagelijks bestuur met genoemde wijzigingen en aanbevelingen
“doorontwikkeling kader evenementenveiligheid VRHM”.
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BIJLAGE 4

Veiligheidsplan

Inleiding:
Als organisator van een evenement bent u primair verantwoordelijk voor de veiligheid van het publiek,
medewerkers, deelnemers, publieke eigendommen en een ordelijk verloop van het evenement.
Met het opstellen van het veiligheidsplan maakt u inzichtelijk welke risico’s uw evenement met zich
meebrengt en welke maatregelen u daar als organisator op treft. In geval van een incident heeft u
bovendien alvast nagedacht over de bestrijding zodat de eventuele impact ervan beperkt blijft.
Het veiligheidsplan is dan ook een belangrijk document en maakt bij risicovolle evenementen
onderdeel uit van de vergunningaanvraag. De gemeente en hulpverleningsdiensten kunnen op basis
van het veiligheidsplan bovendien beter bepalen of er aanvullende maatregelen nodig zijn om het
evenement nog veiliger te laten verlopen.
Inhoud veiligheidsplan:
De volgende onderwerpen moeten nader worden uitgewerkt, wees daarbij zo concreet mogelijk:
1. Organisator
2. Aard van het evenement
3. Programmering
4. Evenementenlocatie
5. Risicoanalyse
6. Beveiliging
7. Publieksveiligheid
8. Scenario’s
9. Brandveiligheid
10. Medische zorg en hygiëne
11. Verkeer en vervoer
12. Milieu
Hieronder is met een uitleg en voorbeeldvragen per onderdeel weergegeven wat wordt bedoeld. U
kent als organisator het evenement het beste. Wanneer op uw evenement meer of andere
verdiepingsvragen van toepassing zijn, neemt u deze uiteraard mee in de beschrijving.

1: Organisator:
Hier beschrijft u:
Wie de organisator van het evenement is;
Wie de contactpersoon tijdens het evenement is;
Welke partijen (een deel) van het evenement organiseren;
Een overzicht van contactpersonen met taken en verantwoordelijkheden zoals beveiliging,
EHBO, verkeer, podium, etc.;
De ervaring van de organisator met het organiseren van evenementen.

2: Aard van het evenement:
Hier beschrijft u duidelijk en overzichtelijk uw evenement. De volgende punten komen o.a. naar
voren:
Soort evenement;
Grootte van het evenement;
Soort bezoekers;
Aantal bezoekers;
Extra activiteiten.
Verder beschrijft u de volgende profielen:
Publieksprofiel
o Is het publiek bekend of anoniem?
o Hoe lang blijft het publiek op een bepaalde plek?
o Welke eigenschappen heeft het publiek? (denk aan leeftijd,
gezondheid, zelfredzaamheid)
o Is er sprake van groepsgedrag?
Activiteitenprofiel
o Om wat voor soort activiteiten gaat het?
o Kunnen deze activiteiten op zichzelf risico’s met zich
meebrengen? (bijvoorbeeld kermis, vuurwerk, evenement
aan het water)
o Hoe lang duren de activiteiten?
o Is het publiek deelnemer of toeschouwer?
Ruimtelijkprofiel
o Hoe is de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de
locatie?
o Is het een binnen- of buitenlocatie?
o Zijn er meerdere, gelijktijdige activiteiten?
o Is de locatie ingericht voor het organiseren van een
evenement?
Gezondheidsprofiel
o Zijn er gevaren voor de volksgezondheid te verwachten?
o Zijn er gevaren ten aanzien van hygiëne te verwachten?
Bestaat uw evenement uit meerdere activiteiten? Benoem dan per activiteit de bovenstaande
profielen.

3: Programmering:
Hier beschrijft u:
Welke activiteiten op welk moment plaatsvinden;
Welke artiesten op welk moment tijdens het evenement optreden (indien van toepassing);
Welke aandachtspunten voort kunnen vloeien uit het programma en welke maatregelen
genomen worden om de risico’s die hiermee samenhangen te beperken.
Met de vergunningverlener wordt afgesproken wanneer er een definitief programma moet zijn
aangeleverd (deze kan van invloed zijn op het risicoprofiel). U kunt een concept programma als
bijlage meesturen.

4: Evenementenlocatie:
De inrichting van de evenementenlocatie kan van invloed zijn op het verloop van het evenement.
Bekijk goed welke kansen maar ook welke beperkingen uw evenementenlocatie met zich
meebrengen.
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Hier beschrijft u:
Waar het evenement plaatsvindt.
Benoem niet alleen de geografische locatie, mar neem ook de ondergrond van het terrein en
de directe omgeving mee in uw beschrijving;
Hoe het evenemententerrein is ingericht.
Denk hierbij aan podia, meubilair, tenten, (nood)uitgangen, evenals de breedtes van de
uitgangen en vluchtwegen (zie ook punt 9 brandveiligheid).
Voeg een plattegrond van de evenementlocatie en een overzichtstekening van de inrichting op een
duidelijk leesbare schaal bij.

5. Risicoanalyse
Nu de basisinformatie van het evenement in kaart is gebracht, kunt u de risico’s gaan inventariseren.
De risico’s hangen nauw samen met de hierboven beschreven profielen. Kijk bij de risico
inventarisatie naar de kans dat het risico zich voor kan doen en naar de gevolgen (impact) hiervan.
Hier beschrijft u:
Kort welke risico’s u als organisatie naar aanleiding van de profielbeschrijvingen reëel vindt
(stel hierin prioriteiten);
Welke preventieve maatregelen u treft om de geconstateerde risico’s en de gevolgen daarvan
te beperken.
Vooroverleg met organisatie, gemeente en hulpverleningsdiensten
Bij risicovolle evenementen zal de gemeente u als organisator uitnodigen voor een vooroverleg.
Tijdens dit overleg waarbij ook de hulpverleningsdiensten aanschuiven, staat de risicoanalyse ook op
de agenda. Uw eigen inventarisatie vormt de basis en zal worden aangevuld door de expertise van de
hulpverleningsdiensten en overige externe partners

De risico inventarisatie is een onderdeel van de risicoanalyse. Door het uitwerken van de hieronder
genoemde punten en de scenario’s wordt de risicoanalyse volledig ingevuld.
6: Beveiliging:
Hier beschrijft u:
Welke vorm van beveiliging wordt ingezet;
Wie hiervoor wordt ingezet en met welk doel;
Hoeveel beveiliging voor, tijdens en na het evenement wordt ingezet.

Beveiligingsplan
Wanneer u gebruik maakt van een particuliere beveiligingsorganisatie, vraagt de gemeente vaak om
het aanleveren van een beveiligingsplan. Hierin wordt o.a. beschreven wat de taakinstructie van de
beveiliging is, welke afspraken er met de politie zijn gemaakt, hoe de communicatie plaatsvindt, welke
kleding de beveiliging draagt, etc. Vraag hiervoor uw beveiligingspartner om input. Professionele
beveiligingsbedrijven zijn ervaren in het aanleveren van een beveiligingsplan.
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7: Publieksveiligheid
Een goed bezocht evenement is natuurlijk erg fijn, maar het kan ook té druk worden. Bezoekers
hebben hierdoor een minder prettige evenementen ‘beleving’. Daarnaast kan het gevolgen voor uw
commerciële activiteiten hebben of zelfs tot gevaarlijke situaties zoals verdrukking leiden. Bovendien
moeten alle bezoekers bij calamiteiten het evenemententerrein ook binnen korte tijd veilig kunnen
verlaten.
Het in veilige banen leiden van publieksstromen noemen we binnen evenementenveiligheid Crowd
management. Het is belangrijk om in de voorbereiding van uw evenement al mogelijke knelpunten
zichtbaar te maken en passende maatregelen te benoemen.
Hier beschrijft u:
Hoeveel bezoekers u (ongeveer) verwacht;
Wanneer u pieken in publieksdichtheid verwacht (kijk voor een inschatting hiervoor
bijvoorbeeld naar ervaringen van vorige edities);
Op welke plaats(en) u een hoge publieksdichtheid verwacht;
Welke maatregelen u treft om de bovengenoemde knelpunten weg te nemen.

Crowd management maatregelen
Denk hierbij bijvoorbeeld aan maatregelen als een duidelijke bewegwijzering, routing en looproutes
op het terrein, plaatsen van barriers, voldoende toiletten en kassa’s, beveiliging en inzet van Social
Media. Ook het aanpassen van de programmering kan bijdragen aan een gefaseerde in- of
uitstroom van bezoekers.

8: Scenario’s:
Ondanks alle goede voorbereidingen en preventieve maatregelen kunnen zich helaas toch
calamiteiten voordoen. Een goede voorbereiding is dan essentieel.
Onder het kopje scenario’s willen we u vragen na te denken over uw voorbereiding door de meest
realistische scenario’s uit te werken. Dit zijn scenario’s die zich zeer waarschijnlijk kunnen
voordoen. Kijk daarna ook kort naar de zogenaamde worst case scenario’s, dit zijn scenario’s
waarbij het onwaarschijnlijk is dat zij plaatsvinden, maar waarvan de impact als het gebeurt wel groot
is.
Besteed bij ieder scenario aandacht aan de volgende vijf punten:
1. Welke maatregelen neemt u als organisator om het incident zoveel mogelijk te stabiliseren?
2. Wie speelt daarbij een rol (beveiliging, EHBO, organisatieverantwoordelijke, etc.)?
3. Wanneer, hoe en door wie worden de hulpverleningsdiensten opgeroepen?
4. Wie maakt de plaats van het incident toegankelijk?
5. Hoe worden de hulpverleningsdiensten opgevangen en gegidst naar het incident?
Bedenk dat ieder evenement zijn eigen kenmerken heeft en speel hier bij de uitwerking van de
scenario’s op in. Het uitwerken van scenario’s vraagt om maatwerk. De hieronder aangegeven
vragen zijn bedoeld als hulpmiddel.
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Mogelijke scenario’s zijn:
Ontruiming
o Bij welke scenario’s wordt er besloten tot gehele of juist gedeeltelijke ontruiming?
o Wie neemt binnen de organisatie de eindbeslissing tot ontruiming?
In elk geval kan dit altijd op gezag van de nood- en hulpverleningsdiensten gebeuren.
o Wie heeft binnen de organisatie de leiding over de ontruiming?
o Hoeveel tijd kost het om (geheel of gedeeltelijk) te ontruimen?
o Hoe wordt het terrein ontruimd en welke middelen worden hierbij ingezet? Denk
bijvoorbeeld aan het compartimenteren van het terrein, d.w.z. het terrein in vakken
verdelen.
o Wie is er binnen de organisatie nog meer bij de ontruiming betrokken en welke taken
hebben deze betrokkenen?
o Waar worden bezoekers, deelnemers en personeel bij een calamiteit heen gebracht
(opvanglocatie)?
o Hoe en door wie worden de mensen naar de opvanglocaties begeleid?
o Hoe verloopt de communicatie intern en met de hulpdiensten? Welke hulpmiddelen
worden hiervoor ingezet?
Extreem weer
We merken dat het weer de afgelopen jaren steeds meer invloed op het verloop van het
evenement heeft. Bij risicovolle buiten evenementen is het niet meer voldoende om bijvoorbeeld
alleen buienradar te volgen. Ontruimen kost tijd, dat betekent dat u als organisatie tijdig
beslissingen en maartregelen moet nemen.
o Hoe en door wie wordt voor en tijdens het evenement het weer gemonitord?
o Wie neemt binnen de organisatie de beslissing om bij extreem weer het evenement af te
lasten of uit te stellen?
o Bij welke vooraf vastgestelde waarden worden maatregelen genomen? Denk aan
hoge/lage temperatuur, neerslag, wind, etc.
o Welke maatregelen worden er (per weertype) getroffen?
Denk bijvoorbeeld aan het uitreiken van waterflesjes, vooraf informeren van bezoekers
over te treffen voorzorgsmaatregelen, schuilmogelijkheden bij onweer, ontruiming terrein,
bereikbaarheid van terrein bij veel regenval en communicatie met bezoekers.
o Hoe en wanneer worden de hulpdiensten betrokken in de besluitvorming bij de uit te
voeren maatregelen?
Ongeval
o Hoe verloopt de communicatie tussen de EHBO post en de organisatie?
o Welke opdracht heeft de EHBO ter plaatse en welke ondersteuning krijgen zij?
o Op welk moment worden de hulpverleningsdiensten in kennis gesteld?
o Wie binnen de organisatie heeft de contacten met de hulpverleningsdiensten?
Vechtpartij
o Hoe verloopt de communicatie tussen de beveiligers?
o Hoe wordt geprobeerd de vechtpartij te beëindigen dan wel te de-escaleren?
o Hoe wordt na een vechtpartij hulp verleend aan mogelijke slachtoffers?
o Op welke, vooraf afgesproken plaats, worden aangehouden personen overgedragen aan
de politie?
o Op welk moment worden de hulpverleningsdiensten in kennis gesteld?
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Onrust in het publiek
Als gevolg van brand, ontploffing, vechtpartij, instorting of andere oorzaken kan er onrust in het
publiek ontstaan. Mensen willen vluchten en komen als groep in beweging. Indien er geen of
onvoldoende ruimte is om veilig weg te kunnen komen, kan dit ernstige gevolgen hebben. Er
ontstaan bijvoorbeeld ordeverstoringen of mensen kunnen verdrukt raken.
o Hoe signaleert u als organisatie in een vroegtijdig stadium dat er onrust in het publiek
ontstaat?
o Hoe verloopt de communicatie tussen u als organisator, beveiliging en
hulpverleningsdiensten?
o Welke maatregelen worden genomen in het geval van verdrukking, onwelwording en/of
ordeverstoring?
o Hoe worden de slachtoffers overgebracht naar de EHBO?
o Wie heeft bij dit scenario binnen de organisatie de leiding en is het aanspreekpunt?
Brand
o
o
o
o

Hoe verloopt de communicatie tussen beveiliging en organisatie?
Wie binnen uw organisatie informeert de brandweer via 112?
Hoe en waar wordt de brandweer opgevangen?
Hoe zorgt de beveiliging en/of uw organisatie ervoor dat het publiek bij brand op afstand
wordt gehouden zodat de brandweer ongehinderd kan blussen?

9: Brandveiligheid:
Hier beschrijft u:
Welke materialen u gaat gebruiken, denk bijvoorbeeld aan tenten en/of podia.
Tenten moeten aan verschillende kwaliteitseisen voldoen. Bij uw leverancier kunt u hiervoor
de benodigde certificaten en constructietekeningen opvragen. Voeg deze informatie als
bijlage toe aan het Veiligheidsplan.
Welke brandblusapparaten en/of brandmeldsystemen u bij de eerste signalering van de
brand inzet;
In hoeverre het evenemententerrein bereikbaar is voor de brandweer;
Waar en hoeveel nooduitgangen uw terrein en/of tent heeft. Geef bovendien aan hoe breed
de nooduitgangen zijn;
Op welke wijze de vluchtroutes worden aangeduid.
Het spreekt voor zich dat er geen obstakels over brandkranen moeten worden geplaatst en dat
bluswatervoorzieningen voor de brandweer goed bereikbaar moet zijn.

10: Medische zorg en hygiëne:
Hier beschrijft u:
Hoeveel gediplomeerde EHBO’ers c.q. andere hulpverleners u tijdens het evenement inzet;
In hoeverre de EHBO-post op het evenemententerrein bereikbaar is voor ambulances;
Welke en hoeveel sanitaire voorzieningen u wilt gaan inzetten.
Denk aan verhouding mannen/vrouwen toiletten, eventuele douches/wasgelegenheden en
toegang tot stromend water;
Welke maatregelen u treft om gehoorschade te voorkomen (indien van toepassing).
Alcohol en drugs
Hier beschrijft u:
Op welke wijze het horecapersoneel toeziet op een verantwoord alcohol gebruik;
(indien van toepassing) Welke maatregelen u als organisator treft om bezit, openlijk gebruik
en handel in drugs tegen te gaan;
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Alcohol <18 jaar
Bekend is het feit dat u aan jongeren onder de 18 jaar geen alcohol mag schenken. Op een
afgebakend evenemententerrein kunt u, bijvoorbeeld door de inzet van gekleurde polsbandjes, de
<18-jarige van de 18+ doelgroep scheiden. Kondig alvast op uw site en via Social Media aan dat u
hier als organisatie strikt toezicht op houdt en bij twijfel naar het ID-bewijs vraagt. Geef ook aan wat
de consequenties zijn indien jongeren zich hier niet aan houden.
Het gebruik van glaswerk kan risico op verwonding met zich meebrengen. Gebruik dus zoveel
mogelijk plastic glazen.

11:Verkeer en vervoer:
Bewoners, omliggende bedrijven en overige verkeersgebruikers willen zo min mogelijk hinder
ondervinden van het evenement. Ook moeten de hulpverleningsdiensten hun zorgtaken kunnen
blijven doen.
Hier beschrijft u:
Welke verkeer regulerende maatregelen worden ingezet;
De calamiteitenroute(s) voor de hulpverleningsdiensten en hoe deze worden vrijgehouden
van obstakels;
Via welke weg de aan- en afvoer van het publiek geregeld is.
Waar tijdens het evenement geparkeerd kan worden (auto’s en fietsen) en welke
voorzieningen u hiervoor zelf treft dan wel eventueel nodig heeft van de gemeente;
De inzet van (gecertificeerde) verkeersregelaars. Denk hierbij aan aantal, waar worden zij
ingezet en door wie worden zij aangestuurd;
De bebording die wordt ingezet;
Verkeersplan
Bij een groter evenement kan de gemeente u als organisator om een afzonderlijk verkeersplan vragen.

12: Milieu:
Hier beschrijft u:
Welke maatregelen u als organisator treft om geluidoverlast voor omwonenden zoveel
mogelijk te voorkomen;
Hoe de afvalvoorziening- en verwerking is geregeld;
Wie het terrein en omliggende omgeving schoon maakt en wanneer dit gebeurt;
Wie en hoe de kwaliteit van (drink- of zwem)water gecontroleerd wordt (indien van
toepassing);
Hoe de afvoer van het afvalwater is geregeld.
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Risicoscan VRHM
Naam evenement
Datum evenement (dd-mm-yyyy)

van:

tot:

Alle vragen moeten worden beantwoord. Hetzij door een antwoord te selecteren in het dropdownmenu onder de vraag, hetzij door één of meerdere
antwoordcategorieën onder de vraag te selecteren.

Activiteitenprofiel

Punten

1 Welk soort evenement betreft het?

U vult hier in wat voor soort evenement het betreft. Kent het evenement
meerdere activiteiten, dan kiest u hier voor de activiteit met het hoogste risico.

2 Op welk moment vindt het evenement plaats?
Overdag
Avond
Nacht

U kiest het tijdstip waarop het evenement plaatsvindt.

3 Duurt het evenement langer dan 24 uur?

Hier geeft u aan of het evenement langer dan 24 uur duurt. Hiermee worden
evenementen bedoeld die meerdere dagen aaneengesloten plaatsvinden. Denk
bijvoorbeeld aan een kermis. Een evenement wat 's avonds en 's nacht
plaatsvindt (bijvoorbeeld van 20.00 uur - 04.00 uur) valt hier niet onder.

4 Als het een muziekevenement betreft, welke muziek betreft het dan?

U kiest hier de muzieksoort die op het evenement wordt gedraaid/gespeeld. Zijn
er meerder muzieksoorten van toepassing, dan kiest u de muzieksoort met het
hoogste risico.

5 Wordt er overnacht?

U geeft hier aan of bezoekers / deelnemers / toeschouwers / medewerkers
blijven overnachten op of aan het evenemententerrein. Denk hierbij
bijvoorbeeld aan Concert at Sea, waarbij campings zijn gecreëerd.

6 Wat is de reputatie van de organisator?

U geeft hier aan of u tijdens de vorige editie van het evenement een slechte
ervaring heeft gehad met de organisatie en/of het evenement.

Overdag: 06:00 - 18:00 uur
Avond: 18:00 - 0:00 uur
Nacht: 0:00 - 6:00 uur

Publieksprofiel
7 Is er (verhoogde) kans op een volgende specifieke groepen?

U geeft hier aan of er sprake is van een specifieke doelgroep.
Voorbeelden van activisten of radicalen zijn extreem linkse en rechtse activisten
/ milieubewegingen. Voorbeelden van conflicterende groepen zijn hooligans en
motorgroepen. Een voorbeeld van personen met bijzonder of verhoogd risico
zijn krakers.

8 Wat is de belangrijkste leeftijdscategorie van het publiek?

U geeft hier aan welke leeftijdscategorie van toepassing is. Zijn er meerdere
activiteiten voor verschillende leeftijdscategorieën (niet zijnde alle leeftijden),
dan vult u de categorie in met het hoogste risico.

9 Hoeveel bedraagt het verwachte aantal deelnemers / bezoekers?

U geeft hier aan hoeveel het maximaal aantal bezoekers / deelnemers /
toeschouwers aanwezig zijn tijdens het evenement.

10 Hoeveel bezoekers zijn er op het piekmoment?
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U geeft hier aan hoeveel het maximaal aantal gelijktijdige aantal bezoekers /
deelnemers / toeschouwers aanwezig zijn tijdens het evenement.
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U geeft hier aan of u inschat dat er al dan niet overmatig drank of drugsgebruik
zal plaatsvinden op het evenement.

11 Is er aanwezigheid van alcohol / drugs en/of geneesmiddelen?

Ruimtelijk profiel
12 Zijn er publieksstromen tussen evenementlocaties of podia?

U geeft hier aan of het evenement dynamisch of statisch is. Onder dynamisch
wordt verstaan dat het gehele evenement zich verplaatst (bijvoorbeeld Dance
Parade, Zomercarnaval, Bloemencorso). Onder statisch op 2 of meer locaties
wordt een vastgesteld evenemententerrein met verschillende podia verstaan.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan een evenement als Pinkpop, Mysteryland.

13 Wat is het type locatie en terrein?

U geeft hieraan of het evenement binnen of buiten plaatsvindt. Bij buiten maakt
u onderscheid naar type ondergrond. Zijn er meerdere typen ondergrond dan
kiest u voor de ondergrond met het meeste risico.

14 Naar evenemententerrein: Hoe is de bereikbaarheid en toegankelijkheid?

U geeft hier aan of u vindt dat het evenemententerrein goed bereikbaar is voor
hulpdiensten. Denk hierbij ook aan de locatie waar het evenement plaatsvindt.
Bijv. in het centrum van een stad, in een woonwijk, in een buitengebied, etc.
Indien het evenement plaatsvindt op een varende boot, of varend schip, dan
kiest u voor "Slecht / zeer moeilijke doorgang …".

15 Op het evenemententerrein: Hoe is de ontsluiting en toegankelijkheid?

U geeft hier aan of u vindt dat de ontsluiting en toegankelijkheid op het
evenemententerrein zelf goed is voor hulpdiensten. Denk hierbij ook aan op het
evenemententerrein geplaatste objecten als (drang)hekken, kramen, podia, etc.

16 Zijn er gevolgen voor lokale of regionale wegennet (bv afsluitingen) en/of ov?

U geeft hier aan of er gevolgen zijn voor het wegennet en/of het openbaar
vervoer. M.a.w. is er sprake van hinder ov, overbelasting ov of
afsluitingen/omleidingen snelwegen/wegen. Deze inschatting maakt u voor
lokaal en/of regionaal niveau. Lokaal: alleen hinder binnen gemeentegrens;
regionaal: ook hinder buiten gemeentegrens.

17 Is er sprake van een risico-object op of aan het evenemententerrein?

U geeft hier aan of er een risico-object op of aan het evenementen terrein ligt.
Een EHBO-post voor het evenement valt hier bijvoorbeeld niet onder. Risico objecten zijn onder andere:
* een BRZO bedrijf (Besluit risico's zware ongevallen 1999);
* een spoorwegemplacement voor het rangeren van wagons met gevaarlijke
stoffen;
* een LPG-tankstation
* object > 10.000 kg gevaarlijke (afval)stoffen, bestrijdingsmiddelen of
meststoffen;
* object > 400 kg ammoniak (koel- of vriesinstallatie);
* object met consumenten- of professioneel vuurwerk;
* object met munitie, ontplofbare stoffen of met ontplofbare stoffen geladen
voorwerpen;
* object of verblijfplaats van persoon waarop een dreiging geldt;
* een ziekenhuis of huisartsenpost;
* snelweg;
* havens;
* vitale objecten.

Uitkomst:

0→

Nog niet alle vragen zijn beantwoord!

18 Zijn er redenen om af te wijken van de uitkomst van de risicoscan?

Uitkomst (punten)
16 of minder
17 t/m 25
26 of meer

Categorie
A
B
C

Disclaimer: De uitkomst van deze risicoscan geeft een richtlijn voor de behandelaanpak. De basis voor de uitkomst ligt in de door u ingevoerde gegevens en enkele algemene
uitgangspunten. Er wordt geen rekening gehouden met voor uw evenement specifiek geldende omstandigheden. Vandaar ook de mogelijkheid gemotiveerd af te wijken van de uitkomst
(vraag 18).
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BIJLAGE 8

Format (integraal) operationeel plan

Het integraal operationeel plan (IOP)
Bij het voorbereiden van het risicovolle evenement worden maatregelen en voorzieningen gepland,
binnen de kaders van het risicobeleid. Het kiezen en vaststellen van het risicobeleid is feitelijk het
goedkeuren c.q. autoriseren van het integraal veiligheidsadvies door de burgemeester.
In het (integraal) operationeel plan wordt beschreven wat moet worden bereikt en hoe dat moet
gebeuren. Mensen en middelen worden toegekend aan de te behalen prestaties. De
hulpverleningsdiensten bepalen wat zij moeten doen om de restrisico’s te verkleinen, anders dan in
hun reguliere werkzaamheden. Het (integraal) operationeel plan is afgestemd op het veiligheidsplan
van de organisator.
De gemeente neemt het initiatief tot het schrijven van het (integraal) operationeel plan. De
hulpverleningsdiensten geven hiervoor input. Het (integraal) operationeel plan wordt in opdracht van
de gemeente gemaakt. Bij dit format dienen gemeenten een begeleidend document op stellen. Dit
kan door middel van een burgemeester voorstel of indeling conform deze bijlage.
Doel en minimale inhoud van het (integraal) operationeel plan
Het doel van het (integraal) operationeel plan is te bereiken dat de te behalen operationele prestaties
bij het risicovolle evenement integraal zijn voorbereid.
Minimale inhoud:

1. Toestand
1.1. Aanleiding
1.2. Kenmerken van het evenement
Risicoclassificatie, publieksprofiel, activiteitenprofiel, ruimtelijkprofiel
1.3. Scenario’s
Risicoanalyse en maatregelen

2. Opdracht
2.1. Beleid- en tolerantiegrenzen evenement
2.1.1. Algemene beleidsuitgangspunten
- Bevoegd gezag
- Bestuurlijke maatregelen
- Doelstellingen overheidsoptreden
2.1.2. Doelstelling politieoptreden
2.1.2.1. Drugsbeleid
2.1.2.2. Alcoholgebruik
2.1.3. Verantwoordelijkheden
2.1.4. Meldingen
2.2. Beleidsuitgangspunten
2.3. Tolerantiegrenzen

3. Uitvoering
3.1. Maatregelen en voorzieningen
3.1.1. Bestuurlijk
3.1.1.1.
Vergunningsvoorwaarden
3.1.1.2.
Toepassing (nood)bevoegdheden
3.1.1.3.
Afspraken bestuurlijke ketenpartners
3.1.2. Operationeel
3.1.2.1. Maatregelen en voorzieningen organisator (verwijzing veiligheidsplan)
3.1.2.2. Maatregelen en voorzieningen multidisciplinair (schouw, COPI-locatie,
opvanglocatie, onderlinge bereikbaarheid)
3.1.2.3. Maatregelen en voorzieningen bevolkingszorg
3.1.2.4. Maatregelen en voorzieningen brandweerzorg
3.1.2.5. Maatregelen en voorzieningen geneeskundige zorg
3.1.2.6. Maatregelen en voorzieningen politiezorg (eventueel verdeeld in fases van
politieoptreden zoals normale situatie met kleine ordeverstoringen, meer dan
geringe ordeverstoringen en grote incidenten)
3.1.2.7. Maatregelen en voorzieningen overige sectoren (communicatie, Team
inspectie en Team toezicht en handhaving)

4. Ondersteuning
4.1. Personele voorzieningen
Wat betekenen bovenstaande maatregelen voor de organisaties qua personeel en uren.
Moet er extra personeel achter de hand gehouden worden voor eventuele opschaling?
4.2. Informatievoorziening
Wie informeert wie op welk moment, wat wordt er gemonitord en vastgelegd?
4.3. Facilitaire voorzieningen
Wat is er nodig aan extra faciliteiten zoals communicatiemiddelen, hekken, catering? Waar
liggen de kosten voor het inzetten van deze facilitaire voorzieningen?

5. Organisatie
5.1. Organisatiestructuur (organogram, functiestructuur leiding & coördinatie)
5.2. Verbindingsschema

BIJLAGE 8.2. Format evenementen informatiekaart
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Stap 5. Uitvoeren en ondersteunen van het evenement

Deze stap begint met:
Het (integraal) operationeel plan uit stap 4. Voorbereiden van het risicovolle evenement.
Wie doet wat:
 Medewerkers Toezicht en Handhaving worden door de gemeente gebrieft over het
evenement.
 De gemeente organiseert, kort voor aanvang, een schouw van het evenement. Tijdens de
schouw bekijken gemeente, hulpverleningsdiensten en organisator de opbouw en inrichting
van het evenement op basis van de vergunningsvoorwaarden.
 Gemeentelijke diensten houden toezicht, controleren en handhaven tijdens het evenement, in
afstemming met andere toezichthouders en inspecties.
 Hulpverleningsdiensten (brandweer, GHOR en politie) voeren hun eigen maatregelen uit,
zoals beschreven in het (integraal) operationeel plan.
 Ten behoeve van de uitvoering en ondersteuning van het evenement kan er een
veiligheidsteam worden ingesteld. De gemeente neemt het initiatief voor het instellen van een
veiligheidsteam en zit dit multidisciplinaire veiligheidsteam ook voor. De beslissing voor het
instellen van het veiligheidsteam wordt genomen tijdens het vooroverleg. In dit overleg wordt
ook bepaald wie, gezien de aard van het evenement, deelnemen in het veiligheidsteam.
Taken veiligheidsteam
Het veiligheidsteam monitort de voortgang van het evenement in relatie tot maatregelen die
afgesproken zijn in de operationele voorbereidingsfase van het evenement. Het
veiligheidsteam heeft een actueel beeld van het verloop van het evenement, kijkt of het
verloop past binnen de gemaakte plannen en stuurt waar nodig bij. Zij kunnen bijvoorbeeld
de volgende onderwerpen bespreken:
 Beveiliging
 EHBO
 Sanitaire voorzieningen
 Brandveiligheid
 Verkeerssituatie
 Weersomstandigheden
 Mogelijke dreigingen
Het veiligheidsteam heeft uitsluitend een adviserende rol richting het bevoegd gezag, de
organiserende partij en het CoPi. Indien sprake is van een incident waarbij multidisciplinaire
opschaling is vereist, treedt de GRIP-regeling Hollands Midden in werking.




De gemeente monitort als deelnemer vanuit het veiligheidsteam het verloop van het
evenement en neemt waar nodig maatregelen.
Gemeente, hulpverleningsdiensten en organisator maken individueel een (operationeel)
verslag van het evenement.

Uitkomst: Het (operationeel) verslag
Van relevante feiten die tijdens het evenement plaatshebben, wordt (operationeel) verslag gedaan die
een feitenrelaas vormen. Tevens kunnen in het (operationeel) verslag verbeterpunten worden
opgenomen.
Doel (operationeel) verslag
Het (operationeel) verslag kan dienen voor het afleggen van (bestuurlijke) verantwoording en
vormt input voor de laatste stap, stap 6. Verbeteren van het proces.

Deze stap eindigt met…
Een (operationeel) verslag
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A.3

1. Samenvatting voorstel
Het document beleidsuitgangspunten jaarwisseling betreft het kader voor het optreden van
hulpdiensten en gemeenten voor, tijdens en na de jaarwisseling. Intensieve samenwerking tussen
hulpdiensten en gemeenten bij de voorbereiding van de jaarwisseling maakt dat afstemming en
coördinatie noodzakelijk is. De politiemaatregelen dienen vooral lokaal maatwerk te zijn. Deze
beleidsuitgangspunten vormen de basis voor de uitwerking van de operatie in de lokale draaiboeken.
Het voorgestelde beleid is overgenomen uit het basisdocument 2015-2016.

2. Algemeen
Onderwerp:

Beleidsuitgangspunten
jaarwisseling 2016-2017

Opgesteld door:

Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:

Algemeen Bestuur

Datum

Philip Heijning
Francis Stolwijk
Multi-partners / AC
overleg/ DB VRHM
1 december 2016

A.3

Bijlage(n):

2

Portefeuille:

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

Status:

Besluitvormend

Datum:

N.v.t.

Afgestemd met:

Vervolgtraject
besluitvorming:

3. Besluit
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. De beleidsuitgangspunten jaarwisseling 2016-2017 vast te stellen.

4. Toelichting op het besluit
In 2015 is voor het eerst een document gecreëerd waarin gekeken is naar de gezamenlijke
beleidsuitgangspunten voor de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van de jaarwisseling in de
veiligheidsregio’s Haaglanden en Hollands Midden. Het betrof hierbij de samenwerking van de
hulpdiensten en de gemeenten. Het betreffende document bestond uit een basiskader, aangevuld
met een uitgebreide uitwerking waarop de lokale draaiboeken konden worden gestoeld. Na de
evaluatie van vorig jaar, waarin naar voren kwam dat het document vrij uitgebreid werd bevonden, is
dit jaar besloten enkel een gezamenlijk kader aan te bieden welke als basis kan worden gebruikt voor
de uitwerking van de operatie in de lokale draaiboeken.
In aanloop naar het bespreken van dit document in het DB is de brief ‘Aandachtspunten jaarwisseling
2016-2017’ vanuit het Ministerie van Veiligheid en Justitie binnengekomen. U wordt geadviseerd de
genoemde thema’s, in aanvulling op het bijgaande kader, te integreren in de lokale draaiboeken. De
brief is bijgevoegd.

5. Kader
Dit beleidsdocument vormt het uitgangspunt voor het eenduidig optreden van hulpdiensten, openbaar
ministerie, en de 28 gemeenten in de veiligheidsregio’s Haaglanden en Hollands Midden. Leidend
uitgangspunt: een goed en ordelijk verloop van de jaarwisseling in de regio door verstoringen van de
openbare orde tegen te gaan, onveilige situaties te voorkomen en het zoveel mogelijk voorkomen –
dan wel beperken- van letsel en materiële schade.

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

7. Aandachtspunten / risico’s
Een bijzondere aandachtsvestiging betreft de mogelijkheid van een terroristische aanslag. Gelet op
de redelijk recente terroristische aanslagen in België en Frankrijk en de ongeregeldheden in Duitsland
tijdens de jaarwisseling in Keulen afgelopen jaar, verdient het aanbeveling op districtsniveau een
scan te maken gericht op de zogeheten risicogebieden/ soft targets tijdens de jaarwisseling.

8. Implementatie en communicatie
Na goedkeuring van de beleidsuitgangspunten kan het document, aangevuld met lokaal maatwerk,
worden bekrachtigd in de districtscolleges of in het lokale bestuursoverleg (driehoek, bilaterale
overleggen). Er kan worden overwogen de regionale uitgangspunten voor de aanpak, na vaststelling
door het lokaal gezag, te delen met de gemeenteraad.
Inhoudelijk is het beleid in de operationele lijn al op lokaal niveau voorbereid. Via de driehoeken/
districtscolleges zullen de draaiboeken van de gemeenten aan de leden van de algemeen besturen
van de veiligheidsregio’s Haaglanden en Hollands Midden ter goedkeuring en vaststelling worden
aangeboden.

9. Bijlagen
1. Document Beleidsuitgangspunten jaarwisseling 2016-2017.
2. Aandachtspunten jaarwisseling 2016-2017

10. Historie besluitvorming
10 oktober 2016: Veiligheidsdirectie VRHM
5 oktober 2016: schriftelijk akkoord Multi-partners / AC overleg
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Beleidsuitgangspunten jaarwisseling 2016 – 2017
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1.
Inleiding
De beleidsuitgangspunten jaarwisseling 2016 – 2017 vormen het kader voor het optreden van
hulpdiensten en gemeenten voor, tijdens en na de jaarwisseling.
(Sub)lokaal maatwerk is het vertrekpunt, omdat daarmee het meest effectief kan worden ingespeeld
op de lokale aard en omvang van de oud- en nieuwproblematiek. Echter, de intensieve samenwerking
tussen hulpdiensten en gemeenten bij de voorbereiding van de jaarwisseling maakt dat afstemming
en coördinatie noodzakelijk is. Deze beleidsuitgangspunten voorzien in die behoefte.
2.
Samenwerking
Voor alle hulpdiensten geldt dat de jaarwisseling traditioneel de drukste nacht van het jaar is. Alle
diensten worden overvraagd en prioriteren de hulpverzoeken, ook in aanloop naar de jaarwisseling.
De meldkamer in De Yp is (ook) gedurende de jaarwisseling het zenuwcentrum van de operatie voor
brandweer, politie en geneeskundige kolom. De jaarwisseling houdt zich niet aan geografische
grenzen van gemeenten, veiligheidsregio’s of politiedistricten.
Deze beleidsuitgangspunten vormen het uitgangspunt voor het eenduidig optreden door hulpdiensten,
openbaar ministerie en de 28 gemeenten in de veiligheidsregio’s Haaglanden (Hgl) én Hollands
Midden (HM). Dit komt de effectiviteit van de aanpak ten goede, bevordert de daadkrachtige aanpak
van (dreigende) ordeverstoorders, bevordert de transparantie voor burgers en voorkomt dat bewoners
uitwijken naar een naburige gemeente met andere (ruimere) tolerantiegrenzen.
De in dit document geformuleerde beleidsuitgangspunten zijn afgestemd met:
- de dienstdoende AC’s brandweer (Hgl en HM), AC’s GHOR (Hgl en HM), AC Bevolkingszorg
(HM) en AC politie tijdens de jaarwisseling;
- de ambtelijke voorbereiders van de multidisciplinaire partners in beide veiligheidsregio’s die
betrokken zijn bij de voorbereiding op de jaarwisseling;
- de medewerkers Openbare Orde en Veiligheid van de 28 gemeenten, via het netwerk OOV;
- alle districtsadviseurs, de relevante stafadviseurs en de leden van SGBO van de politie
eenheid Den Haag;
- het Openbaar Ministerie;
- de veiligheidsdirecties van de veiligheidsregio Haaglanden en Hollands Midden als onderdeel
van het besluitvormingsproces.
3.
Jaarwisseling 2014 – 2015
Sinds enkele jaren verloopt de jaarwisseling in de twee betrokken veiligheidsregio’s, op het gebied
van openbare orde en veiligheid op veel locaties minder hectisch, met een overwegend feestelijke
stemming en het uitblijven van (ernstige) incidenten. Dit is voldoende reden om voor de komende
jaarwisseling weer met een vergelijkbare aanpak te komen ten opzichte van voorgaande jaren. Deze
aanpak kenmerkt zich door het multidisciplinaire karakter ervan en de gebruikmaking van een aantal
specifieke werkwijzen.
Het Vuurwerkbesluit is 5 november 2014 gewijzigd zodat de afsteektijden van vuurwerk zijn beperkt
tot de periode tussen 31 december 18:00 uur en 1 januari 02:00 uur. Naar verwachting besteedt de
landelijke vuurwerkcampagne ook dit jaar aandacht aan de beperking in toegestane afsteektijden. Ook
kunnen gemeenten vuurwerkvrije gebieden aanwijzen. Handhaven van het afsteekverbod is een zaak
van gemeenten en politie. De handhavingscapaciteit is evenwel beperkt. Bij het instellen van de
vuurwerkvrije zones is het van belang de praktische uitvoerbaarheid ervan voor ogen te houden.
Van een verbod op het door consumenten afsteken van vuurwerk of een beperking van de
(ver)kooptijden is geen sprake.
4.
Beleidsuitgangspunten
Het leidende uitgangspunt is het bevorderen van een ordelijk en goed verloop van de jaarwisseling.
Dit door verstoringen van de openbare orde tegen te gaan, onveilige situaties te voorkomen en het
zoveel mogelijk voorkomen – dan wel beperken – van letsel en materiële schade. De jaarwisseling
dient feestelijk van aard, maar wel beheersbaar te zijn. In overleg met alle samenwerkende partijen
zijn de volgende algemene beleidsuitgangspunten geformuleerd.
1. De voorbereiding van maatregelen is zorgvuldig, integraal, met nadrukkelijke aandacht voor risicoinventarisatie en planmatige aanpak vanuit gemeentelijk of sublokaal niveau; risico’s en
aantasting van leefbaarheid, openbare orde en (brand)veiligheid zijn centrale termen;
Beleidsuitgangspunten jaarwisseling 2016 – 2017
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2. We hanteren een informatiegestuurde en gerichte aanpak van de plaatsen/personen waar
criminaliteit en crimineel gedrag zich concentreren (hot shots, hot groups, hot spots), door:
- Het gericht benaderen van personen die bij een voorgaande jaarwisseling zijn
aangehouden (in geval van jongeren, tevens de ouders), eventueel in aansluiting op
lokale afspraken over een Persoonsgebonden aanpak (PGA) en in aansluiting op het
investeren in groepen jongeren gedurende het hele jaar;
- Een actieve handhaving van opgelegde straatverboden als gevolg van misdragingen
tijdens een voorgaande jaarwisseling;
- Gebruikmaking van preventieve maatregelen, bijvoorbeeld een preventieve last onder
dwangsom en/of toepassing van de Overlastwet (wet MBVEO), onder regie van de
gemeente;
- Toepassing van cameratoezicht om daders uit de anonimiteit te halen.
3. De overheid werkt beperkt mee aan de organisatie van activiteiten waar eerder problemen waren.
Indien de overheid wel medewerking verleent, gelden (strakke) tolerantiegrenzen;
4. De gemeente voorziet in de periode rond de jaarwisseling in overleg met de eigenaar in adequaat
toezicht op en beheer van gebouwen met een publieke functie (zoals scholen, club- en
buurthuizen) en overige, leegstaande bouwwerken waarbij sprake is van een zeker risico op
brandstichting;
5. Op lokaal niveau maken gemeente, politie en brandweer afspraken over de gezamenlijke aanpak
van vreugdevuren;
6. Waar nodig kan het bevoegd gezag gebruik maken van het instellen van tijdelijke
bestuursrechtelijke maatregelen op bepaalde locaties, door bijvoorbeeld het instellen van een
alcoholverbod of een gebiedsverbod;
7. Consequent, eenduidig en daadkrachtig optreden bij schadeverhaal en sancties;
8. De overheid hanteert een actief beleid ten aanzien van agressie en geweld tegen medewerkers
met een publieke taak. Bij agressie, geweld en belemmering van uitvoering van taken treedt de
politie op. Door of namens de medewerker wordt hiervan aangifte gedaan;
9. De omgevingsdiensten (namens gemeenten), brandweer en politie controleren en handhaven
gericht op vuurwerkverkooppunten;
10. De politie verbaliseert bij het voorhanden hebben, vervaardigen, verhandelen en/of afsteken van
ieder stuk eigengemaakt (zwaar) vuurwerk. Indien dit gebruik ook een bedreigende situatie
oplevert voor personen of dieren volgt een strafrechtelijke aanpak;
11. Vanuit het oogpunt van veiligheid (risico’s van bijvoorbeeld het spelen met vuurwerk dat niet is
afgegaan etc.) draagt de gemeente zorg voor het zo spoedig mogelijk na de jaarwisseling (laten)
opruimen van vuurwerkresten;
12. De gemeente sluit af of verwijdert (ondergrondse) containers en vuilnisbakken, zeker in en
rondom risicogebieden;
13. De gemeente maakt tijdig bekend wanneer vuilnis (extra) wordt opgehaald;
14. De gemeente informeert proactief de samenleving over (a) risico’s die bij een oud en nieuwviering
horen, (b) het met elkaar beperken van schade aan materialen in de openbare ruimte, (c) de
medeverantwoordelijkheid van burgers voor het feest dat zij willen vieren, (d) de (over)belasting
van de (meldkamers van de) hulpverleningsdiensten, waardoor hulpverleners niet altijd binnen de
gestelde tijd ter plaatse kunnen zijn. Eventueel faciliteren veiligheidsregio’s door het aanbieden
van een eenduidige communicatieboodschap die de gemeente kan inzetten in de communicatie
naar hun burgers;
15. Communicatie verloop jaarwisseling. Lokaal: op 1 januari dient vóór 12.00 uur een overzicht per
gemeente beschikbaar te zijn. Regionaal: de veiligheidsregio’s versturen op 1 januari een
gecombineerd persbericht van politie, brandweer en GHOR. Dit persbericht geeft een regionaal
beeld van het verloop van de jaarwisseling.
16. Brandweer, politie en gemeente zetten, op aan te wijzen locaties en/of gemeenten, zogenaamde
‘treinen’ op de avond/nacht van de jaarwisseling in die tot doel hebben schade als gevolg van
brand te beperken (dit gebeurt onder aansturing van het district);
17. Carbid schieten is toegestaan (afsteken valt niet onder Vuurwerkbesluit). In gemeentelijke
verordeningen kunnen regels worden gesteld met betrekking tot dit soort activiteiten. De
dienstdoende gemeentelijke boa's controleren alle locaties tijdens het carbid schieten op de
voorwaarden opgenomen in de APV.
18. De veiligheidsregio’s organiseren in januari/februari een multi-AC evaluatie. In maart wordt dit ter
kennisname meegenomen in het Algemeen Bestuur.
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Bovenstaande beleidsuitgangspunten vormen de basis voor de uitwerking van de operatie in
de lokale draaiboeken.
5.
Besluitvorming
De beleidsuitgangspunten jaarwisseling 2016 – 2017 worden ter informatie ingebracht in het
Regionaal Bestuurlijk Overleg, het afstemmingsoverleg van alle burgemeesters in de politie-eenheid
Den Haag. Het enkel inbrengen van dit kader in de afzonderlijke vergaderingen van de
veiligheidsregio’s zou onvoldoende recht doen aan de ambitie de voorbereiding op de jaarwisseling
gezamenlijk vorm te geven. De beleidsuitgangspunten worden aan de algemeen besturen van beide
veiligheidsregio’s ter besluitvorming voorgelegd.
De beleidsuitgangspunten vormen de regionale bandbreedte van de maatregelen, waarbinnen
(sub)lokaal maatwerk mogelijk is. U kunt dit document, eventueel aangevuld met lokaal maatwerk,
bekrachtigen in de districtscolleges of in uw lokale bestuursoverleg (zoals de driehoek en de bilaterale
overleggen tussen burgemeester en brandweer). Ook kunt u overwegen de (regionale)
uitgangspunten voor de aanpak, na vaststelling door het lokaal gezag, te delen met de gemeenteraad.
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Bijlagen

l^lede namens de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en de Minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties informeer ik u ter voorbereiding op de
komende jaarwisseling over een aantal thema's. Dit betreft de aanpak van zwaar
illegaal vuurwerk, de veiligheid van werknemers met een publieke taak, de
toepassing van bestuurlijke instrumenten, de toepassing van (super)snelrecht en
de ZSM-aanpak, het verhalen van schade, voorlichtingscampagnes over veilig
gebruik van vuurwerk en de registratie van incidenten.

Aanpak zwaar illegaal vuurwerk
Zwaar illegaal vuurwerk is elke jaarwisseling opnieuw de oorzaak van veel
ongelukken en schade. De aanpak van het kabinet richt zich op opsporing en
vervolging van personen die handelen in dergelijk vuurwerk en aanscherpen van
de Europese regelgeving rond de handel in professioneel zwaar vuurwerk
waardoor het minder makkelijk wordt dat dergelijk vuurwerk in particuliere
handen terecht komt. Dit vergt echter een lange adem waarbij internationale
afspraken nodig zijn.
Om te voorkomen dat personen illegaal vuurwerk verhandelen binnen de grenzen
van Nederland, wordt per 2017 een erkenningstelsel ingesteld voor personen die
bedrijfsmatig vuurwerk binnen Nederland brengen.

Veilige Publieke Taak
Het is van belang dat de aanpak van agressie en geweld rond de jaarwisseling
consequent en duidelijk is en een preventief signaal afgeeft. Dit geldt in het
bijzonder voor de aanpak van agressie en geweld tegen werknemers met een
publieke taak. Sinds 1 april 2010 gelden er Eenduidige Landelijke Afspraken
tussen politie en het Openbaar Ministerie (OM) over de opsporing en vervolging
van daders van agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak.
Deze afspraken zijn in 2013 nog eens verder aangescherpt (bijlage I ) .
De volgende punten dragen eraan bij de pakkans te vergroten:
» Geef duidelijk en concreet aan welke gedragingen u van het publiek
verwacht. Belangrijk is om uw tolerantiegrenzen c.q. beleid duidelijk te
communiceren.

Biĵ beantwoording
de datum
en ons kenmerk
vermelden.
Wilt u slechts één zaak in uw
brief
behandelen.

»
»

«

Meld vormen van agressie en geweld altijd bij de politie zodat die op haar
beurt snel kan reageren.
Doe bij strafbare handelingen van agressie en geweld tegen werknemers
met een publieke taak altijd aangifte. Sinds 1 oktober 2012 is het
mogelijk om aangifte onder nummer te doen, waarbij zowel de naam als
de adresgegevens van werknemers afgeschermd worden.
Zorg voor een snelle vaststelling van de aard en de omvang van de
schade. Eenvoudig vast te stellen schade is verhaalbaar door voeging in
het strafproces.
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Voor goede praktijkvoorbeelden en achtergrondinformatie kunt u terecht op de
website: http://www.aqressievriiwerk.nI/documenten/publicaties/2014/ll/l/same
nwerken-aan-een-veiliq-oud-en-nieuw.

Voorbereiding en bestuurlijke instrumenten
De jaarwisseling krijgt structurele aandacht en wordt gestructureerd en
multidisciplinair voorbereid. Naast het terugdringen van overlast wordt ook
ingezet op het stimuleren van het feestelijk karakter van de jaarwisseling.
Gemeenten faciliteren diverse evenementen, zoals een evenement op een
centrale locatie. Veel gemeenten maken gebruik van burgerparticipatie. Zo
worden vrijwilligers, buurt- en jongerenwerkers en burgervaders ingezet, worden
feesten georganiseerd en wordt burgers gevraagd extra alert te zijn rondom de
jaarwisseling en misstanden te melden aan de politie.
Gemeenten beschikken over diverse instrumenten om overlast rondom de
jaarwisseling tegen te gaan. Verschillende gemeenten sturen voorafgaand aan de
jaarwisseling waarschuwingsbrieven aan personen die bij voorgaande
jaarwisselingen voor overlast hebben gezorgd of gedurende het jaar regelmatig
de openbare orde verstoren. In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
kunnen gemeenten de mogelijkheid opnemen om een alcoholverbod op bepaalde
plaatsen in te stellen. Daarnaast kunnen gemeenten de zgn. Vuurwerkvrije zones'
instellen. Dat zijn locaties in de buurt van bijvoorbeeld ziekenhuizen,
bejaardentehuizen en dierenasiels waar het afsteken van consumentenvuurwerk
altijd verboden is, mits de grondslag daarvoor in de APV^ is opgenomen.
Via de website van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid
(www.hetccv.nl/iaarwisselinq) kunt u informatie vinden over het aanwijzen van
vuurwerkvrije zones op basis van de APV.
Op basis van de Gemeentewet kan cameratoezicht (artikel 151c) worden ingezet
waarbij camera's tijdens de jaarwisseling live worden uitgekeken, kan preventief
worden gefouilleerd, (artikel 151b), kan een preventieve last onder dwangsom
worden opgelegd (artikel 5:32 Áwb jo. artikel 125 Gemeentewet), kunnen
gebiedsverboden worden opgelegd (APV, artikel 172 Gemeentewet) en bij
herhaaldelijke overlast, of de vrees daarvoor na ernstige overlast, kunnen naast
een gebiedsverbod ook een groepsverbod en een meldplicht worden opgelegd
(artikel 172a Gemeentewet). Tot slot beschikt de burgemeester nog over de
mogelijkheid om een noodverordening uit te vervaardigen (artikel 176
Gemeentewet).
, '

^ De Model APV van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten voorziet hiertoe in een
bepaling.
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Een meldplicht en een gebiedsverbod kunnen van toegevoegde waarde zijn om
overlast gevende personen van bepaalde plaatsen te weren tijdens de
jaarwisseling. Voor het dossier kan naast overlast tijdens de vorige
jaárwisseling(en) ook overlast tijdens andere evenementen en bijvoorbeeld
uitgaansavonden gedurende het jaar worden meegenomen.
Sinds 1 juli 2015 is het mogelijk het gebiedsverbod, het groepsverbod of de
meldplicht te laten gelden voor door de burgemeester vast te stellen tijdstippen of
perioden, verspreid over ten hoogste negentig dagen binnen een tijdvak van ten
hoogste vierentwintig maanden. Op 23 juni jl. heb ik een brieft over voetbal en
veiligheid aan de Tweede Kamer gestuurd over o.a. de toepassing van de Wet
maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast. Het CCV heeft
hiertoe bij gemeenten een vragenlijst uitgezet. Verschillende gemeenten hebben
aangegeven de nieuwe mogelijkheden van de wet te beschouwen als een
waardevolle aanvulling op het instrumentarium en dat deze zullen worden
toegepast.
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Het CCV heeft op mijn verzoek een netwerk opgericht waarin gemeenten, OM en
politie participeren. Aan dit netwerk kunnen via de website van het CCV vragen
worden gesteld over de toepassing van bestuurlijke maatregelen:
www.hetccv.nl/kenniscentrum-wet-mbveo. Daarnaast is er een digitale
handreiking aanpak verstoringen van de openbare orde opgesteld. Deze
handreiking bevat een casus jaarwisseling, waarin uiteen is gezet welke
bestuurlijke maatregelen in de betreffende situatie kunnen worden toegepast:
www.hetccv.nl/onderwerpen/wet-bestriidinq-voetbalvandalismeenoveriast/handreikinq-aanpak-verstorinqen-van-de-openbare-orde .

Inzet van (super)snelrecht en ZSM-aanpak
Evenals de afgelopen jaren zuilen, indien zaken zich daarvoor lenen, ook na de
komende jaarwisseling (super)snelrechtzittingen plaatsvinden. In de
arrondissementen zal door de arrondissementale partners worden beoordeeld of
afdoening van zaken via (super)snelrecht opportuun is. Graag vraag ik in dit
kader nadrukkelijk aandacht voor de handhaving van de naar aanleiding van de
afgelopen jaarwisseling opgelegde huisarresten voor de komende jaarwisseling.
Daarnaast zullen eenvoudige zaken zoveel mogelijk direct worden afgedaan door
politie en het OM zelf in samenwerking mļet verschillende ketenpartners (ZSM).

Verhalen van schade aan gemeentelijke eigendommen
Het verhalen van schade kost veel tijd en geld, maar is wel erg belangrijk. Er gaat
immers een belangrijk signaal van uit. Vaak is het moeilijk de daders te
achterhalen. Tijdens de jaarwisseling is sprake van extra toezicht en dat kan hėt
proces versnellen. Meer informatie over het verhalen van schade aan
overheidseigendommen is te vinden via
http://www.vponederland.nl/files/12/handboek verhalen van schade aan overh
eidseiqendommen.pdf.
f

Voorlichtingscampagne vuurwerk
Dit jaar zal wederom een voorlichtingscampagne vuurwerk worden gevoerd. De
aandacht gaat daarbij vooral uit naar het terugdringen van het aantal
letselgevallen door vuurwerk. De campagne zal gericht zijn op het veilig gebruik
van vuurwerk. Aandachtspunten daarbij zijn ondermeer het dragen van een
Kamerstukken II, vergaderjaar 2015-2016, 25 232, nr. 67.
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vuurwerkbril en het handelen volgens de gebruiksaanwijzing van het vuurwerk.
De campagne zal zowel een landelijk als een lokaal karakter hebben en in
samenwerking met betrokken partijen opgesteld worden zoals de
vuurwerkbranche en Veiligheid NL. Nadere informatie over de campagne is te
vinden via www.4vuurvverkveillq.nl.

Informatie na de jaarwisseling
Evenals afgelopen jaren wil ik graag direct na de jaarwisseling een goed beeld
krijgen van het verloop van de jaarwisseling. De korpschef van politie stelt
hiervoor op 1 januari 2017 een eerste rapportage op. De input voor de rapportage
zal net als vorig jaar automatisch gegenereerd worden uit de Basis Voorziening
Handhaving (BVH). Er zal ten behoeve van deze rapportage geen inwinplan door
de korpsstaf van de Nationale Politie worden verspreid.

Directoraat-Generaal
Reclitspleging e n
Rechtsliandliaving
Directie Veiligheid en B e s t u
Integrale Veiligheid

Datum
5 oktober 2 0 1 5
O n s Icenmerlt
802570

Om een goed beeld te krijgen van geweldsincidenten tegen hulpverleners die niet
(direct) gemeld worden bij de politie, wordt nauw samengewerkt met Brandweer
Nederland, Ambulancezorg Nederland en de hoofden van de Gemeenschappelijke
Meldkamers. Richtlijnen over de wijze waarop onderlinge informatie-uitwisseling
plaats zal vinden, zullen onder de betrokken organisaties worden verspreid.
Ik wens u en uw medewerkers succes toe bij de voorbereiding op een veilige en
feestelijke jaarwisseling.

./7

De/Minister van Veiligheid en Ĵustitie,

G.A. van der Steur
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Eenduidige Landelijke Afspraken
Bij agressie en geweld tegen functionarissen met een publieke taak
Inleiding
In het programma Veilige Publieke Taak van 18 oktober 2007' hebben de ministers van Biimenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
en Justitie toegezegd eenduidige landelijke afepraken voor politie en Openbaar Ministerie te realiseren. Bij de totstandkoming van
deze afspraken zijn de lokale alfepraken tussen politie en Openbaar Ministerie ten aanzien van 'de aanpak van geweld tegen politiėambtenaren als vertrekpunt genomen.' Daarnaast zijn in deze afspraken de uitkomsten van een tweetal onderzoeken meegenomen,
te weten: de evaluatie van de "Polarisrichtlijn" en "Bont en BlauwV

Begripsomschrijving
Agressie en geweld
Onder agressie en geweld wordt verstaan lichamelijke en verbale
geweldplegingen, belaging, intimidatie en bedreiging gepleegd in
of door omstandigheden die verband houden met de uitvoering van
de publieke taak (al dan niet door middel van, of gepaard gaand met
beschadiging van goederen).* Onderlinge agressie en geweld tussen
functionarissen met een pubheke taak valt niet onder deze
begripsomschrijving.
In deze landelijke afspraken gaat het om agressie en geweld die
direct verband houdt met het uitvoeren van werkzaamheden in de
sectoren openbaar bestuur, onderwijs, volksgezondheid, rechts
bedeling, veiligheid, sociale zekerheid en infrastructuur.
Publieke Taak
Publieke taken zijn overheidstaken^ én taken in het publieke belang
die zijn ontleend aan de grondwettelijke opdracht tot overheidszorg*. Dit houdt in dat de taken door de overheid zelf kunnen
worden uitgevoerd of in opdracht van deze overheid. Ook kan het
gaan om private sectoren die in belangrijke mate zijn gereguleerd
door de overheid (Openbaar Vervoer).

' TK, vergaderjaar 2007-2008,28684, nr. 117
' Geweldsprotocollen geweld tegen politieambtenaren
5 TK, vergaderjaar 2008-2009,28 628 en 29 628, nr. 204
' Deze definitie ís minder ruim dan de definitie die het Openbaar Ministerie

Functionarissen met een publieke taak zijn onder andere (politie)
ambtenaren, ambulancepersoneel, biandweerpersoneel, onderwij
zers, medewerkers van gemeentelijke diensten, stadswachten,
OV-personeel maar ook functionarissen die ten behoeve van de
uitvoering van die taken ondersteunende werkzaamheden
verrichten, zoals receptionisten en facilitair dienstverleners.
Een beveiliger in dienst van een particulier beveiligingsbedrijf die'
bijvoorbeeld een school beveiligt, valt ook onder de definitie. Ook
vrijwilligers die activiteiten verrichten voor de publieke taak zoals
gastvrouwen in ziekenhuizen worden in dat geval aangemerkt als
fiinctionarissen met een publieke taak.
Probìeemsteìľmg

Functionarissen met een publieke taak worden in toenemende
mate geconfronteerd met agressie en geweld. Dat is onacceptabel.
De publieke taak is essentieel voor het functioneren van onze
samenleving, omdat deze taak voor iedereen in gelijke omstandig
heden beschikbaar en opeisbaar is. Voorbeelden van aantasting van
deze taak zijn het afdwingen van een uitkering of het hinderen van
hulpverlening door ambulance- of brandweerpersoneel waardoor
die alleen nog mogelijk is onder begeleiding en bescherming van de
politie. De gevolgen van agressie en geweld raken niet alleen de
functionaris, maar brengen de adequate uitvoering van de pubUeke
taak, zoals hulpverlening, toezicht en dienstverlening in gevaar. Dat
maakt het extra ernstig omdat hetgezag en de integriteit van de
overheid wordt aangetast en daarmee het functioneren van de
rechtsstaat.

hanteert in de strafvorderingsrichtlijn kwalificerende slachtoffers
5 De overheid heeft het monopolie op deze taken, te weten: defensie,
politiezorg, rechtsbedeling en de munt
' Om vast te stellen of hiervan sprake is, worden de volgende criteria gehanteerd,
waarbij sprake is van een publieke taak als één van de criteria van toepassing is:
a. de overheid heeft het monopolie op de taak (monopolie)
b. de uitvoering van de taak is een wettelijke verplichting (wettelijke taak)
c. de taak wordt gereguleerd door de overheid (toezicht)
d. detaakwordtgehee)ofgrot«ndeelřgefinancierdultpub)iekegelden
(financiering)
e. er is overheidsverantwoordelijkheid ten aanzien van de bescherming van
gebonden afnemers (leveringszekerheid, kwaliteit en betaalbaarheid)
(universeel)

Hiermee wordt niet gezegd dat geweld tegen gewone burgers als
minder ernstig wordt ervaren. In alle gevallen past een adequate
reactie op agressie en geweld. luist voor de burger is het extra
belangrijk dat zij in alle omstandigheden erop kunnen vertrouwen
dat zij de bescherming, hulp en diensten ontvangen die zij van de
overheid mogen verwachten. De samenleving is gebaat bij een goed
ftinctìoňerėnde overheid en publieke taak die tegen aantasting
daarvan moet worden beschermd.

Functionarissen die zich met de uitvoering van deze taak bezig
houden dienen dan ook extra tegen agressie en geweld te worden
beschermd. Daarom zijn specifieke afspraken gemaakt over de
afhandeling van agressie en geweld tegen functionarissen met een
publieke taak door.politie en Openbaar Ministerie.
V

Dit betekent óok dat functionarissen met een publieke taak zich
ervan bewust moeten zijn dat zij uit hoofde van hun bijzondere
positie een voorbeeldfunctie vervullen. Van hen mag worden
verwacht dat zij professioneel, deskundig en met respect en begrip
voor specifieke omstandigheden en daarmee optredende emoties,
handelen.
Doel ìandeìijke afspraken

Het doel van deze afepraken is een eenduidige, effectieve én snelle
afhandeling van agressie en geweld tegen functionarissen met een
publiekė taak door pohtie en Openbaar Ministerie.
Uitgangspunten

De volgende uitgangspunten worden gehanteerd:
1. Hoge prioriteit aan de opsporing en vervolging van agressie en
geweld tegen functionarissen met een pubheke taak door politie
en Openbaar Ministerie;
2. Er is aandacht voor de kwaliteit van onderzoeken en
processen-verbaal;
3. Lik op stuk wordt zo veel mogelijk toegepast, (super)snelrecht/
ZSM;
4. Schade wordt zo veel mogelijk verhaald op de dader;
5. Slachtoffers en de werkgever worden optimaal geïnformeerd
over hun positie en mogelijkheden i n het strafproces en de
strafirechtelijke afhandeling van de zaak;
6. Actief communicatiebeleid (uitdragen van successen) is
onderdeel van deze aanpak.
Ketenajšpraken politie en OM

« Er vindt eenduidige registratie plaats door politie en Openbaar
Ministerie van agressie en geweld tegen functionarissen met een
publieke taak.
« Er wordt bij de politie-eenheden en regioparketten een
contactfunctionaris aangesteld die verantwoordelijk is voor de
uitvoering van deze afspraken (kwaliteit, proces en
communicatie).
» Er vindt monitoring van deze afspraken plaats op lokaal niveau
. waarbij tweemaal per jaar de voortgang wordt besproken tussen
politie en OM.

Opsporìngsafspraken

De pólitiegeefi hoge prioriteit aan de opsporing van verdachten van agressie en
geweld tegen jījncrionarissen met een publieke taak. Dit houdt in;
1. Melding en van agressie en/of geweld tegen functionarissen met
een publieke taak krijgen directe opvolging.
la. De politie reageert altijd bij verzoeken om assistentie in het geval
van agressie en geweldszaken tegen medewerkers met een
pubheke taak.
2. Indien een strafbaar feit is gepleegd en de verdachte daarbij
direct bekend is, dienen altijd opsporingshandeljingen te volgen
(aanhouding, opmaken procesverbaal) conform de Aanwijzing
opsporing.
3. Ag ressie en geweldszaken tegen functionarissen met een
publieke taak zijn geen bag atelzaken.
4. Een aangifte van een strafbaar feit wordt altijd opgenomen. Bij
twijfel over strafbaarheid van het feit wordt contact gelegd met
het Openbaar Ministerie. Indien geen sprake is van een strafbaar
feit wordt in verband met dossiervorming altijd een mutatie
gemaakt.
5. Er wordt in beginsel procesverbaal opg emaakt en na vooraf
gaand overleg in het kader van Aanhouden en Uitreiken,
ingestuurd naar het Openbaar Ministerie.
6. De politie zorgt voor eenduidige registratie 0andelijke code)' en
maakt afspraken met het Openbaar Ministerie op welke vńjze het
procés-verbaal ten behoeve van de herkenbaarheid (oormerken)
bij het Openbaar Ministerie wordt aangeleverd.'
7. Als blijkt dat agressie en/of geweld tegen een functionaris met
een publieke taak zich niet alleen beperkt tot de werkomgeving,
maar zich ook uitstrekt tot de privésfeer dan wordt de aangever
en/of werkgever geadviseerd over te nemen maatregelen. In
eerste instantie is de werkgever verantwoordelijk voor het treffen
van maatregelen indien sprake is van werl^erelateerd geweld. In
geval yan ernstige bedreigingen (met geweld) waardoor een
adequate en integere uitvoering van de publieke tgak ernstig
wordt belemmerd en/of onmogelijk wordt gemaakt, wordt
gehandeld conform de Aanwijáng beveiliging personen, objeaen en
diensten.
DepoMezorgtvooreengoeăe

kivafíteit van onderzoek en processen-verbaal

Daarbij hoort een goede informatieanalyse en hetmuteren van meldingen ten
behoeve van dossieropbomv. Door een transparante werkwijze kan deze kivaíiteit
vnorden getoetst en worden uitgedragen. Dit houdt in:

8. Geweld tegen functionarissen met een publieke taak maakt deel
uit van de structurele informatìeanalyse bij de politie. De politie
deelt deze analyse met relevante partners indien daartoe
aanleiding is (bijvoorbeeld trends of toename geweld).

Uitwerking landelijke afspraken
De uitgangspunten zijn vertaald in de volgende opsporings- en vervolgingsafspraken.

^Hiervoor zullen In het bedrijfsprocessensystEem Basisvoorziening
IHandhaving (BVH) in 2010 de nodige aanpassingen worden gerealiseerd
'' In het leader van het Geweldsprotocol geweld tegen politieambtenaren
hebbende korpsen äl afspraken geniaakt over de herkenbaarheid
(oormerken) van het procesdossier

9. Werkgevers met een publieke taak kunnen aangifte doen van
agressie en geweld tegen hun werknemers. Het slachtoffer wordt
in dat geval in beginsel als getuige gehoord.'
:o. Werkgevers die vaker te maken hebben met geweld tegen hun
werknemers kunnen hierover (aangifte)afspraken maken met de
politie.
11. In beginsel wordt door de aangever of getuige domicilie gekozen
op het werkadres. De politie informeert aangevers en/of
getuigen over de mogelijkheden hieromtrent.
12. Geweldszaken tegen functionarissen met een publieke taak
worden i n beginsel door de recherche behandeld.
13. Relevante antecedenten (strafbare feiten en mutaties) worden in
het proces-verbaal vermeld.
14. Het proces-verbaal wordt in geval van schade en/of letsel voorzien
van beeldmateriaal (kleurenfoto's en/ofvideo opnames) de
plaats/context van het delict en/of een medische verklaring.
15. De politie neemt waarnemingen over alcohol en drugsgebruik
(facihtators) die mogelijk van invloed zijn geweest op het gedrag
van de verdachte op in het proces-verbaal.
Bi; de opsporing en vervolging van deze zaken wordtzoveel mogelijk lik op stuk
toegepast. Dit houdt in:

16. Bij ernstige vormen van agressie en geweld wordt de verdachte
niet eerder heengezonden dan-nadat contact is opgenomen met
het Openbaar Ministerie.
17. Bij minder ernstige vormen van geweld wordt indien mogelijk de
Aanhouden en Uitreiking- procedure (AU- procedure) toegepast.
Loopzaken worden zoveel mogelijk vermeden.
DepoMe informeert de benadeelde optimaal en ondersteunt het verhalen van de
schade op de dader. Dit houdt in:

18. De pohtie past schadebemiddeling/regeHng toe conform de
Aanvňjmg

slachtofferzorg.

19. Indien na overleg met het Openbaar Ministerie (super)snelrecht
wordt toegepast informeert de pohtie i n verband met het korte
tijdbestek de benadeelde over de voegingsmogelijkheid i n het
strafproces.

3. Bij ernstige vormen van geweld worden bewijsbare zaken door
het Openbaar Ministerie gedagvaard voor de rechter tenzij het
opportuniteitsbeginsel tot een andere besHssihg noopt.
4. Erwordtindien mogelijk voorlopige hechtenis gevorderd en/of
de AU-procedure gevplgd. Een en ander conform de Menukaart
snelredìt. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de
voegingsmogelijkheid van het slachtoffer.
5. Bij minder ernstige vormen van geweld wordt in beginsel de
AU-procedure toegepast. Loopzaken worden zoveel mogelijk
vermeden.
Het Openbaar Ministerie zorgt voor een goede kwaliteit van de vervolging.
Door een transparante werkwijze kàn deze kwaliteit worden getoetst en worden

uitgedragen. Dít houdt in;
6. Het Openbaar Ministerie zorgt voor eenduidige registratie van
deze zaken.
7. Dossiers betreffende agressie en geweld tegen functionarissen
met een pubheke taak worden ten behoeve van de herkenbaar
heid geoormerkt.
8. Het Openbaar Ministerie vraagt indien nodig bij de Reclassering
een adviesrapport aan waarin wordt gerapporteerd over dé
mogelijkheden tot daderhulpverlening en de noodzaakvan
bijzondere voorwaarden, conform deAanvľi/zinĵhuiseíijkgeweìd
ofwel de Aanwijzing bijzondere voorwaarden.
9. De offĩciervan justitie motiveert in het requisitoir dat conform
de BOS Polarisrichtlijnen van het Openbaar Ministerie een
zwaardere straf wordt g eëist en motiveert eventuele afwijkingen
van deze rićhdijnen.
ga. Bij jeugdigen wordt zo nodig doorverwezen naar Bureau Halt.
Daarbij worden de bestaande criteria voor Halt in acht genomen.
9b. Bij recidive wordt bezien of (erkende) gedragsinterveniërende
maatregelen kunnen worden opgelegdi Gedragsinterveniërende
maatregelen komen in beginsel niet i n plaats van straffen, maar
als aanvullende maatregel bij straffen.
10. Het Openbaar Ministerie registreert de gevorderde straf in
GPS-systeem.
Het Openbaar Ministerie informeert de benadeelde optimaal en ondersteunt het

Vervolgingsafspraken

verhalen van de schade op de dader. Dit houdt in:

Het Openbaar Ministerie geeft hoge priorität aan de vervolging van agressie en

11. Het Operibaar Ministerie ondersteunt het slachtoffer bij het
uitoefenen van zijn rechten, waaronder schadevergoeding. Dit
alles conform de Aanwijńng slachtofferzorg. Het slachtoffer wordt
op de hoogte gehouden van de strafzaak, tenzij het slachtoffer
aangeeft daar geen prijs op te stellen.
12. In geval van een OM-afdoening wordt bij schade in beginsel een
voorwaarde opgelegd, te weten berahng van het schadebedrag.

geweld tegen fimaionarissen met een publieke taak. Daarbij wordt bovendien
zoveel mogélŞi lik op stuk toegepast. Dit houdt in:

1. Bij agressie en/of geweld tegen functionarissen 'met een publieke
taak vindt vervolging plaats, tenzij het opportuniteitsbeginsel
om een ander besluit vraagt.
2. De vervolgingsbeslissing wordt door het Openbaar Ministerie
met voortvarendheid genomen.

Het voeren van een acti^commumcatìebeMd

ten aanńen van dezezaken.

Dithoudtin:
' Een werkgever die aangifte doet van agressie en geweid tegen zijn werknemer
geeft daarmee een kraciitig signaal af dat dit gedrag tegen zijn werknemers
~éndepubliei« taak niet wordt geaccepteerd. Tevens neemt de werkgever
hiermee de (exclusieve) verantwoordelijkheid voor de aangifte weg bij zijn
werknemers en daarmee wellicht ook de vrees voor en het risico van
represailles. Ministerie van Justitie en BZK, Anonimiteit in het Strafproces,
juni 2008, p. 36-37

13. Het Openbaar Ministerie brengt in afstemming met de politie
persberichten uit over veroordelingen van verdachten van
agressie en geweld tegen ftinctionarissen met een publieke taak.
Hierbij worden de beleidsuitgangspunten meegenomen in het
persbericht.
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A.6

1. Samenvatting voorstel
Het conceptjaarplan en de begroting 2017 van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) wordt conform de
Wet veiligheidsregio’s voor een zienswijze aan het bestuur van de veiligheidsregio voorgelegd. In
deze notitie treft u de zienswijze aan van Veiligheidsregio Hollands Midden op de begroting van het
IFV 2017 en de aanvullende voorstellen zoals deze door het dagelijks bestuur van het IFV zijn
geformuleerd in de brief van 28 september 2016 (bijlage, kenmerk V034).
In de Miljoenennota 2017 is een niet aangekondigde bezuiniging op het IFV opgenomen van € 1
miljoen per jaar vanaf 2019. Hierover heeft op 26 september overleg plaats gevonden tussen het DB
IFV en de minister van VenJ. In het meerjarenperspectief van dit jaarplan kon het effect van deze
extra bezuiniging nog niet worden meegenomen. In de voorbereiding naar het AB IFV van december
wordt een voorstel ontwikkeld hoe deze extra bezuiniging kan worden verwerkt.
Aangezien is verzocht om vóór 1 december 2016 te reageren is het Dagelijks Bestuur gevraagd om
namens het Algemeen Bestuur hierover een besluit te nemen. In de vergadering van 3 november
2016 heeft het Dagelijks Bestuur besloten om in te stemmen met de zienswijzen die zijn ingediend en
gaat het Dagelijks Bestuur niet akkoord met het Jaarplan en begroting IFV 2017.

2. Algemeen
Onderwerp:

Jaarplan en begroting 2017
IFV

Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:

Algemeen Bestuur

Afgestemd met:
Datum

1 december 2016
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Bijlage(n):

-2-

Portefeuille:

G. Goedhart (Middelen)
H.E.N.A. Meijer (VD)

Status:

Besluitvormend

Vervolgtraject
besluitvorming:

Opgesteld door:

Ernst Breider
Concerncontroller

Datum:

3. Toelichting
Het Dagelijks Bestuur gaat niet akkoord met het Jaarplan en begroting IFV 2017.
Gevraagd wordt om een aantal technische aanpassingen ter bevordering van de transparantie, met
de voorliggende begroting 2017 van het IFV, uitgezonderd eventueel later ingebrachte aanpassingen
als gevolg van de aangekondigde bezuiniging welke zijn aangekondigd in de oplegnotitie.
Externe ontwikkelingen, continuïteit en investeringen
Het IFV constateert dat ze financieel onder druk staat, als gevolg van bezuinigingen van rijkswege in
het verleden. Men geeft aan dat dit zich vertaalt naar de bedrijfsvoering. De wijze waarop dit echter
vorm zal krijgen is niet beschreven. Sterker nog: de formatie in 2017 neemt met 18 fte. toe ten
opzichte van de begroting 2016 en zelfs met 22 fte. ten opzichte van de realisatie 2015.

In § 1.3 wordt gesproken over een aantal gerichte investeringen. Er wordt niet vermeld ten laste van
welke geldstroom deze investeringen komen, of uit welke extra inkomsten of ombuigingen ze worden
gefinancierd.
Wettelijke taken
Uit de begroting voor de uitvoering van wettelijke taken blijkt dat er fors wordt bezuinigd op het
brandweermaterieel en dat er wordt geïntensiveerd in bovenregionale voorzieningen . Ook de dotatie
aan de voorziening voor de vervanging van materieel loopt fors terug. Uit de toelichting in § 2.9 blijkt
onvoldoende welke voorzieningen het in de praktijk betreft en wat hiervan de specifieke implicaties
zijn. Ook de uitgaven voor inkoopsamenwerking en standaardisatie lopen terug, zonder dat daar een
toelichting op wordt gegeven.
Werkzaamheden in opdracht van de veiligheidsregio's
In de begroting voor de werkzaamheden in opdracht van de veiligheidsregio's is een aantal zaken
begroot. Voorbeeld hiervan is het werkbudget van het veiligheidsberaad ad € 750.000, wat nog niet
door het Algemeen Bestuur is geaccordeerd, evenals de bijdrage voor de Managementraad
Bevolkingszorg ad € 250.000.
Programma Informatievoorziening
Uit het overzicht in § 3.8 blijkt dat vanaf 2017 het onderzoeksbudget Informatievoorziening wordt
gedekt uit de rijksmiddelen voor wettelijke taken. Dit lijkt een onwenselijke vermenging van
geldstromen.
Algehele begroting 2017
Het begrotingsoverzicht in § 5.1 is niet duidelijk. Reguliere exploitatie en incidentele projecten zijn
hierin gezamenlijk opgenomen. Er wordt een positief projectresultaat gepresenteerd ad € 740.000,
waar een negatief organisatieresultaat ad € 983.000 tegen over staat. Resteert een negatief
bedrijfsresultaat van € 243.000, wat wordt opgevangen met een resultaat uit deelnemingen. Hieruit
blijkt niet welke activiteiten verliesgevend zijn of geld opleveren en of deze behoren tot de categorie
WVR art. 68, 69 of 70. Het wekt daarmee bovendien de indruk dat structurele tekorten worden
gefinancierd met incidentele middelen. Dit lijkt op termijn niet houdbaar.
In meerjarig perspectief is over alle drie componenten sprake van een lagere opbrengst; dit gaat
gevolgen hebben voor de dekking van de vaste kosten. Het is niet te zien in hoeverre hierop wordt
geanticipeerd.
Regelmatig heeft het netwerk Finance & Control van de gezamenlijke veiligheidsregio’s adviezen
gegeven en concrete handreikingen gedaan om de transparantie van de begroting te vergroten. Uit
de begroting 2017 van het IFV blijkt dat deze adviezen en handreikingen niet of slechts ten dele zijn
opgevolgd. Wij roepen u op deze in de nabije toekomst gestalte te geven.
De komende periode zal tevens de – doorontwikkeling van het IFV – aan de orde komen, waarbij
gesproken zal worden over ontdubbelen en efficiëntere processen etc. De vraag is aan wie de
resultaten daarvan ten goed zullen komen, daar waar verschillende (wettelijke en
gemeenschappelijke) taken door elkaar heen lopen.

4. Kader
Wet veiligheidsregio’s, artikel 73:
lid 5. Het dagelijks bestuur zendt een ontwerp van de begroting, van het beleidsplan en van de
eisen en standaarden als bedoeld in het derde lid zes weken voordat zij worden vastgesteld,
toe aan de besturen van de veiligheidsregio’s.
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lid 6.

De besturen van de veiligheidsregio’s kunnen bij het algemeen bestuur hun zienswijze over
de ontwerpen, bedoeld in het vijfde lid, naar voren brengen.

5. Consequenties
Het aandeel van de Veiligheidsregio Hollands Midden in de financiële afspraken met het IFV zijn
opgenomen in de begroting van VRHM.

6. Aandachtspunten / risico’s
Consequenties van de bezuiniging op het IFV van € 1 miljoen per jaar vanaf 2019.

7. Bijlagen
-

Brief DB IFV van 28 september 2016, Zienswijze jaarplan (kenmerk V034)
Jaarplan en begroting IFV 2017, Versie 1.0, 27 september 2016

8. Historie besluitvorming
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Geachte voorzitter veiligheidsregio,
Bijgevoegd treft u het conceptjaarplan en de begroting 2017 van het IFV aan dat conform
de Wet Veiligheidsregio’s voor een zienswijze aan de besturen van de veiligheidsregio’s
wordt voorgelegd. De managementraden zijn geconsulteerd bij het tot stand komen van
het jaarplan, waarbij zij het IFV hebben geïnformeerd over trends en ontwikkelingen die
van waarde zijn voor de planvorming. Dit jaarplan en begroting kent dezelfde opbouw als
het jaarplan en de begroting voor 2016. Er ligt een stevig plan waarin een duidelijk
onderscheid wordt gemaakt in de uitvoering van de wettelijke taken, de werkzaamheden
in opdracht van de veiligheidsregio’s en de werkzaamheden voor derden. De activiteiten
en de financiering daarvan worden op heldere wijze aan elkaar gekoppeld.
Verder wordt in het jaarplan uitgebreid aandacht besteed aan relevante externe
ontwikkelingen die van invloed zijn op de uitvoering of organisatie van het werk van het
IFV, evenals de wijze waarop het IFV investeert in de continuïteit van zijn organisatie.
Afgelopen week zijn we geconfronteerd met een zeer onverwachte ontwikkeling. In de
Miljoenennota 2017 is een niet aangekondigde bezuiniging op het IFV opgenomen van
€ 1 miljoen per jaar vanaf 2019.
Hierover heeft op 26 september overleg plaats gevonden tussen het DB IFV en de
minister van VenJ. In het meerjarenperspectief van dit jaarplan kon het effect van deze
extra bezuiniging nog niet worden meegenomen. In de voorbereiding naar het AB IFV
van december wordt een voorstel ontwikkeld hoe deze extra bezuiniging kan worden
verwerkt.
Desondanks verzoekt het dagelijks bestuur IFV u om uw zienswijze op het jaarplan en
begroting 2017 te geven en daarbij aandacht te besteden aan de wijze waarop het IFV
inhoud geeft aan de uitvoering van zijn wettelijke taken. Ook uw opmerkingen over de
wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan de gemeenschappelijke werkzaamheden zijn

Bestuurs- en
directieondersteuning
Ons kenmerk
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Pagina
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welkom. In het jaarplan wordt een kostendekkende begroting gepresenteerd waaruit blijkt
dat er sprake is van een financieel gezonde organisatie in meerjarig perspectief. Echter
de voorstellen om de extra taakstelling te verwerken zijn nog niet opgenomen en kunnen
aanleiding vormen de begroting 2017 bij te stellen. Wij zullen u hierover zo snel mogelijk
informeren, zodat bij de behandeling van het jaarplan in december een aangepaste
begroting gepresenteerd kan worden. Overigens heeft het jaarplan voor de bijdrage van
de veiligheidsregio’s aan het IFV geen gevolgen en sluit het volledig aan op de kaderbrief
van maart 2016.
Wij ontvangen uw zienswijze graag uiterlijk 16 november 2016. Hiervoor wordt de termijn
van 6 weken gehanteerd. Alle ontvangen reacties worden verzameld en verwerkt zodat
het algemeen bestuur IFV deze op 16 december 2016 kan betrekken in de behandeling
van het jaarplan.
Met vriendelijke groet,

Mr G.H. (Geke) Faber
Voorzitter Dagelijks Bestuur

Jaarplan en begroting
IFV 2017
Versie: 1.0, 27 september 2016
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Voorwoord
Voor u ligt het jaarplan 2017, het vierde plan sinds de oprichting van het Instituut Fysieke
Veiligheid per 1 januari 2013. Dit plan kent dezelfde opbouw en indeling als het jaarplan en
de begroting voor 2016. Hier is voor gekozen omdat uit onderzoek onder de
veiligheidsregio’s en het ministerie van Veiligheid en Justitie is gebleken dat er behoefte is
aan meer verband tussen de opgedragen taken en werkzaamheden van het IFV en de
financiering hiervan. In het jaarplan is de uitvoering van de wettelijke taken (art. 68 Wvr),
zoals die staan vermeld in de Wet veiligheidsregio’s, gekoppeld aan de ontvangen
Rijksbijdragen. Daarnaast zijn alle aan het IFV opgedragen werkzaamheden (art. 69 en 70
Wvr) overzichtelijk weergegeven en gerelateerd aan de daarvoor ontvangen financiering.
Het jaarplan van het IFV dient te zijn afgestemd op de vraag vanuit het veld. Om die reden
zijn voor dit jaarplan de Raad van Brandweercommandanten, de Raad van Directeuren
Publieke Gezondheid, de Managementraad Bevolkingszorg en de Raad van Directeuren
Veiligheidsregio aan de voorzijde betrokken bij de opstelling van dit jaarplan. In aparte
bijeenkomsten hebben zij ontwikkelingen geschetst en van daaruit behoeften aan
ondersteuning van het IFV geformuleerd. Daar waar mogelijk zijn deze behoeften in dit
jaarplan verwerkt. De overige punten worden nader uitgewerkt in de periodieke
werkoverleggen met de afzonderlijke managementraden.
Het terrein van de fysieke veiligheid is voortdurend in beweging. In de aanpak van de
rampenbestrijding en crisisbeheersing doen zich continu nieuwe situaties en ontwikkelingen
voor waarop het IFV zich moet focussen. Het IFV dient zijn toegevoegde waarde in
producten en diensten, op gebied van onderzoek, kennisontwikkeling en onderwijs
voortdurend tegen het licht te houden. Dat vereist in nauwe samenspraak met het veld het
(door)ontwikkelen van onze producten. Maar ook vanuit onze wettelijke taken een gerichte
bijdrage leveren aan het realiseren van strategische doelen, zoals die zijn vastgesteld door
de veiligheidsregio’s en het Veiligheidsberaad met de minister van Veiligheid en Justitie.
Relevante voorbeelden hiervan zijn de vernieuwing van de multi-opleidingen, de uitvoering
van het programma Informatievoorziening en het verder uitbreiden van het gebruik van de
elektronische Leeromgeving. Daarnaast wordt ook in 2017 weer volop onderzoek gedaan
naar maatschappelijk relevante thema’s, zoals terrorismedreiging, natuurbranden en sociale
media. Ook verzorgt het IFV samen met de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond het
Landelijk Expertisecentrum BRZO. Door in te spelen op deze ontwikkelingen profileert het
IFV zich sterker als het kennisinstituut dat als partner van alle veiligheidsregio’s, de nationale
politie, ministeries en de crisispartners uit de vitale sector ondersteunt. Een belangrijk
element hierbij vormt de Doorontwikkeling van het IFV. Hierbij staat een professionele en
multi disciplinaire ondersteuning van de veiligheidsregio’s centraal, welke zich richt op alle
crisispartners. Voor 2017 staat één onderdeel van de Doorontwikkeling centraal, namelijk
het intensiveren en uitbreiden van de werkzaamheden voor brandweer Nederland (alle 25
brandweerregio’s). Na het uitbreiden van de directie met een directeur brandweer staat voor
komend jaar de integratie gepland van de ondersteuning van brandweer Nederland.
Naast de doelstellingen voor 2017 komt in het jaarplan duidelijk onze ambitie naar voren,
maar ook dat het IFV wordt geconfronteerd met financiële taakstellingen, minder subsidie en
daardoor minder inkomsten.

3/45

Door onze bedrijfsvoering hierop aan te passen willen we negatieve effecten voorkomen
zodat we de continuïteit van onze organisatie en daarnaast de kwaliteit van onze producten
en diensten kunnen blijven borgen. Daarnaast zijn gerichte investeringen nodig om mee te
kunnen groeien met de vraag uit onze omgeving en het doorvoeren van de vereiste
innovaties. Daartoe is een samenwerking aangegaan met o.a. HSD, een breed
innovatieplatform dat allerlei partijen in de driehoek van bedrijfsleven, overheid en
kennisorganisaties verbindt. Het IFV wil actief bijdragen aan het verder vernieuwen van de
aanpak van de rampenbestrijding en crisisbeheersing, waarbij gezamenlijk investeren en
experimenteren voorwaarden zijn om de naar binnen gerichte cultuur te doorbreken.

L.C. Zaal MPM
Algemeen directeur
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1 Inleiding
Voor u ligt het jaarplan 2017 van het Instituut Fysieke Veiligheid. Dit document beschrijft het
werkprogramma voor 2017 en laat zien wat we willen bereiken, wat de ambities zijn en wat
het gaat kosten.
De focus in het jaarplan ligt op wat het IFV wil gaan doen, wat er gaat veranderen en wat
nog intensiever wordt opgepakt. Daarnaast wordt inzichtelijk gemaakt a) wat de wettelijke
taken zijn, b) wat de bijdragen van de regio’s zijn voor gemeenschappelijke werkzaamheden
en andere opdrachten vanuit de regio’s en c) welke activiteiten voor derden worden
uitgevoerd. Het jaarplan kent daarmee dezelfde opzet als het jaarplan en de begroting voor
2016.
In dit jaarplan wordt naast de algehele begroting, ook de begroting voor het type taak
gepresenteerd, inclusief de wijze van financiering. Het jaarplan 2017 is een concrete
uitwerking van hetgeen ook in het Meerjarenbeleidsplan IFV 2014 – 2018 staat opgenomen.

1.1 Missie en visie IFV
De wijze waarop het IFV zijn wettelijke en gemeenschappelijke taken in 2017 en verder
uitvoert, vindt zijn verankering in onderstaande visie en missie van het instituut.

De visie van het IFV
De (fysieke) veiligheid in ons land is geen statisch begrip maar een kwetsbare
verworvenheid. Maatschappelijke ontwikkelingen en technische innovaties vormen de
reden om continu te werken aan het stabiliseren en verhogen van het veiligheidsniveau.
Dat vereist gericht investeren in onderzoek en kennisontwikkeling, waardoor onze
deskundigheid en vaardigheden om adequaat te kunnen handelen in de voorbereiding op en
tijdens rampen en crises worden vergroot. Daarbij neemt de veiligheid in ons land toe als de
afzonderlijke crisisorganisaties goed zijn toegerust op hun taken bij rampen en crises,
uitgebreide kennis hebben over elkaars competenties en maximaal zijn getraind in het
structureel samenwerken.

De missie van het IFV
Het Instituut Fysieke Veiligheid draagt bij aan een veilige samenleving door het
versterken van de veiligheidsregio’s en hun partners bij het professionaliseren van hun
taken. Ter ondersteuning van de veiligheidsregio’s ontwikkelen en delen wij relevante
kennis, faciliteren wij de veiligheidsregio’s bij de ontwikkeling en het beheer van
informatievoorziening, hebben wij expertise voor het verwerven en beheren van
gemeenschappelijk materieel en ondersteunen wij betrokken besturen en
managementraden. Ons motto is hierbij: signaleren en verbinden.
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1.2 Relevante externe ontwikkelingen
Naast de inhoudelijke focus van het IFV als kennisinstituut onderkennen wij verschillende
externe ontwikkelingen die direct van invloed zijn of mogelijk invloed gaan hebben op de
uitvoering of organisatie van het werk van het IFV. In 2017 zijn de volgende ontwikkelingen
van belang.

Taakstelling
In de periode tot 2018 voert het IFV de door de minister van Veiligheid en Justitie opgelegde
taakstelling van € 3 miljoen uit. De Rijksbijdrage voor de uitvoering van wettelijke taken
neemt met 11% af (feitelijk 13% vanwege niet beïnvloedbare uitgaven). Daarnaast blijft de
algehele omzet dalen als gevolg van minder subsidies en minder bestedingen door
externen. In de Miljoenennota voor 2017 is vanaf 2019 voor het IFV een aanvullende
bezuiniging op de rijksbijdrage opgenomen van € 1 miljoen per jaar. Hierover heeft het
Dagelijks Bestuur van het IFV op 26 september met de minister van VenJ gesproken.
Door deze extra taakstelling bedraagt de totale bezuiniging vanaf 2019 ten opzichte van
2013 op de voor het IFV beïnvloedbare uitgaven·1 20%. De consequenties van deze extra
bezuiniging zijn nog niet in verwerkt in het meerjarenperspectief van dit jaarplan.
Bij de aanbieding van het jaarplan 2017 aan het Algemeen Bestuur van het IFV in december
2016 zal aangegeven worden wat de verwachte gevolgen van deze extra bezuinigingen zijn.

Evaluatie Rijksbijdrage
In 2016 heeft de periodieke evaluatie van de hoogte van de Rijksbijdrage voor de wettelijke
taken van het IFV in relatie tot de uitvoering daarvan plaatsgevonden. De aanleiding voor de
evaluatie vormt het Besluit financiering IFV, waarin staat dat elke vier jaar de hoogte van de
Rijksbijdrage aan het IFV geëvalueerd moet worden. Het uitgangspunt voor deze bijdrage
vormt het meerjarig financieel kader zoals dat is vastgesteld voor de periode 2013 tot en met
2016. Op het moment van schrijven zijn de uitkomsten van de evaluatie nog niet bekend. De
uitkomsten zijn niet van invloed op de begroting van het IFV in 2017, maar mogelijk wel op
de begroting voor de jaren 2018-2021. Hierbij is nu verondersteld dat er bovenop de
bezuinigingen op de Rijksbijdrage, zoals die nu bekend zijn (€ 3 miljoen t.o.v. 2013), geen
verdere bezuinigingen plaatsvinden.

Herziening Wet veiligheidsregio’s
Op basis van de evaluatie van de Wet veiligheidsregio’s door de Commissie Hoekstra, is
gestart met het herzien van het Besluit Veiligheidsregio’s en het Besluit Personeel
Veiligheidsregio’s. Dit gebeurt in drie tranches. De eerste tranche is in 2016 gereed
gekomen. Belangrijkste wijziging voor het IFV betrof het afschaffen van de diplomavereisten
voor tien beheersmatige brandweerfuncties, waardoor wettelijke examens niet langer
verplicht werden. Over de voorgenomen wijzigingen van de tweede tranche heeft een
uitgebreide consultatie plaatsgevonden. De mogelijke gevolgen hiervan voor het IFV en de
veiligheidsregio’s worden eind 2016 bekend. De streefdatum van inwerkingtreding van de
aanpassingen van de tweede tranche is 1 juli 2017. Medio 2017 staat de derde tranche
herziening besluiten veiligheidsregio’s gepland.

Reddingsbrigade Nederland
Eind 2016 stopt de financiering door het ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) van de
crisistaak van Reddingsbrigade Nederland. In overleg met de minister van VenJ heeft het
Veiligheidsberaad aangegeven om mee te denken over een structurele oplossing, op basis
van de behoeften van de veiligheidsregio’s. Hiervoor wordt een onderzoek uitgevoerd.
1

Totale uitgaven voor wettelijke taak gefinancierd met rijksbijdrage minus USAR, WAS en NCV
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Voor het uitvoeren van dit onderzoek en het bespreken van de resultaten hiervan is tijd
nodig. Om deze reden financiert het IFV in 2017 eenmalig ten laste van het resultaat 20162
van het IFV, de crisistaak van de Reddingsbrigade Nederland met een bedrag van
€ 500.000,--.

1.3 Continuïteit en gericht investeren
1.3.1 Werken aan de continuïteit van de organisatie
Vanuit zijn missie en visie is de ambitie van het IFV om voor de veiligheidsregio’s en de
andere crisispartners, de kennisorganisatie te zijn op het gebied van de rampenbestrijding
en crisisbeheersing. Door het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek, het genereren van
kennis en het aanbieden van onderwijs en training, draagt het IFV bij aan de
kennisontwikkeling en deskundigheidsbevordering van de regio’s. Daarnaast fungeert het
IFV als de landelijk ondersteunende organisatie op het terrein van de fysieke veiligheid,
waartoe zij allerlei faciliterende werkzaamheden uitvoert, die variëren van gezamenlijke
inkoop, tot het beheer van gemeenschappelijke voorzieningen zoals LCMS, Slachtoffer
Informatie Systematiek of het programma Informatievoorziening. Deze rol vraagt van het IFV
een ondernemende opstelling, waarbij er continu wordt afgestemd met de veiligheidsregio’s
en andere partners op basis van behoeften of wensen die er zijn naar producten of diensten.
Een belangrijke opgave voor het IFV is om de ontwikkelingen in het veld te vertalen naar
nieuwe of andere producten of diensten. Om hieraan te kunnen voldoen zal het IFV blijven
investeren in zijn eigen ontwikkeling en daarmee in zijn continuïteit. Het louter uitvoeren van
opgedragen werkzaamheden is niet voldoende om de veiligheidsregio’s en haar partners
ook adequaat te kunnen blijven ondersteunen.
Deze ambitie en de hierboven omschreven invloeden maken dat het IFV de continuïteit van
zijn organisatie in zijn jaarplan en begroting centraal stelt. Om die reden ligt de focus in de
bedrijfsprocessen op de volgende drie uitgangspunten:
1. financieringsvormen
2. toegevoegde waarde (added value)
3. gegevensgerichtheid (data driven).

Financieringsvormen
Om een toekomstbestendige organisatie te blijven, moet het IFV blijven investeren in zijn
eigen ontwikkeling. Voor het goed kunnen verstaan van de behoeften en het uitwerken van
vragen van de veiligheidsregio’s en andere crisispartners, zal de omvang van het IFV en zijn
begroting een zekere volume moeten hebben. De huidige tendens is dat de budgetten voor
het IFV afnemen door bezuinigingen en financiële taakstellingen. Bij het verder afnemen van
de financiële middelen komt daarmee ook de continuïteit van het IFV onder druk te staan.
Met minder middelen kan er minder worden geïnvesteerd, neemt het aantal medewerkers af
en verliest de organisatie aan kwaliteit en dynamiek, waarbij een kritische ondergrens van
zijn functie wordt bereikt.
Het IFV gaat samen met de veiligheidsregio’s en zijn partners nadrukkelijk onderzoeken
welke alternatieve financieringsvormen er mogelijk zijn in de uitvoering van zijn
werkzaamheden, zodat de kwaliteit van de dienstverlening op peil kan worden gehouden.
Daarnaast onderzoekt het IFV mogelijkheden om voor zijn continuïteit meer gebruik te
maken van Europese subsidiebronnen.
2

De verplichting is in 2016 ontstaan na het overleg tussen het DB IFV en de Minister van VenJ.
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Toegevoegde waarde (Added Value)
Eén van de belangrijkste speerpunten van het IFV voor 2017 bestaat uit het duidelijk
focussen op zijn toegevoegde waarde in producten en diensten. Het gaat hierbij om het
vergroten van het onderscheidend vermogen van het IFV door het ontwikkelen van
innovatieve producten (bijvoorbeeld de invoering van de ELO).
Maar ook door het gericht investeren in het vernieuwen en verbeteren van
onderwijsprocessen (didactiek), de kenniscentra en de processen van onderzoek en
verwerving. Naast de innovatie in productieprocessen is ook het investeren in mens en
organisatie (sociale innovatie) van groot belang om aan te blijven sluiten op de steeds maar
nieuwe of veranderende vragen vanuit de veiligheidsregio’s en andere crisispartners.

Gegevensgerichtheid (Data Driven)
Het IFV ziet het als een onvoorwaardelijke vereiste om besluitvorming met betrekking tot zijn
portfolio feitelijk te onderbouwen op basis van beschikbare data. Door het meer en beter
gebruiken van beschikbare data, moet de kwaliteit van de besluiten over de producten en
diensten verbeteren.
Nu al wordt vanuit het CRM-systeem meer inzicht verkregen in wat de veiligheidsregio’s en
andere crisispartners van het IFV afnemen. Het gericht analyseren van deze gegevens
vergroot de kennis van de behoeften en de wensen van onze klanten en afnemers. Hiermee
kan het IFV zijn producten en dienstverlening aanpassen aan de veranderende vraag vanuit
de veiligheidsregio’s. Het meer gegevens-gestuurd werken draagt bij aan de continuïteit en
het onderscheidend vermogen van het IFV.
Daarbij is er ook vanuit Brandweer Nederland een duidelijke behoefte dat het IFV zich
ontwikkelt tot het landelijk data center (analyseren van ingewonnen data en opbouwen van
business intelligence) voor de regio’s in Nederland op het gebied van rampenbestrijding en
crisisbeheersing.

1.3.2 Gericht investeren
Om de opdracht aan en de ambitie van het IFV te kunnen realiseren, is beleid nodig waarin
gericht wordt geïnvesteerd in de continuïteit en de kwaliteit van de organisatie. Voor het
jaarplan 2017 wordt ingezet op de volgende initiatieven, waartoe binnen de begroting ruimte
is opgenomen.

IFV huisacademie
Om de continuïteit van het IFV te borgen als kennisinstituut wordt in het personeelsbeleid
nadrukkelijk aandacht besteed aan de in-, door- en uitstroom van medewerkers. Hierbij
wordt gericht geïnvesteerd in de toerusting en de competenties van medewerkers.
Permanente scholing en ontwikkeling maken hier deel van uit. Zonder persoonlijke
ontwikkeling staat ook de groei van het IFV als kennisorganisatie stil (sociale innovatie). Op
basis van de POP-gesprekken die met de medewerkers plaatsvinden, wordt ingezet op
verdere ontwikkeling en deskundigheidsbevordering. De IFV huisacademie gaat hierin een
centrale positie innemen. Met ingang van 2017 is de eerste fase van de IFV huisacademie
operationeel. Om de ontwikkeling van de IFV huisacademie te versterken, wordt een bedrag
van € 100.000,-- geïnvesteerd.
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Innovatie
Het blijven vernieuwen en verbeteren van de producten en diensten vraagt een gericht
innovatiebeleid. Daartoe heeft het IFV verschillende samenwerkingsverbanden en/of
partnerschappen met universiteiten in Nederland (w.o. VU, TU Eindhoven, TU Delft), in het
buitenland (w.o. België, Zweden, Oekraïne), verschillende hogescholen (w.o. Saxion en
HAN), kennisorganisaties (RIVM, TNO), de Politieacademie en de Nederlandse Defensie
Academie en het innovatieplatform The Hague Security Delta (HSD). Om deze
samenwerking verder inhoud en vorm te kunnen geven, is een innovatiebudget beschikbaar.
Het budget wordt gebruikt om met de samenwerkingspartners te komen tot een gezamenlijk
opgestelde innovatie- en onderzoeksagenda en tot het gericht uitvoeren van
innovatievoorstellen. Daarnaast wordt in de uitvoering van de lopende processen ook gericht
aandacht besteed aan het proces van innoveren en verbeteren. Binnen de begroting wordt
€ 300.000,-- ingezet om de innovatie te versterken.

Kennisplein
Naast het genereren van kennis is het delen en het valoriseren daarvan één van de
wettelijke taken van het IFV. Om dit proces integraal binnen het IFV uit te voeren is het
Kennisplein ontwikkeld, waar het Infopunt Veiligheid deel uitmaakt. Deze ontwikkeling wordt
in hoofdstuk 2 verder toegelicht. Om dit proces te ondersteunen wordt
€ 100.000,-- extra aangewend voor een periode van vijf jaar.

IFV traineeprogramma
De afgelopen twee jaar volgden vijf talentvolle onderzoekers binnen het IFV een traineeprogramma dat was gericht op het versterken van de kennisfunctie. Om als
kennisorganisatie te blijven ontwikkelen, willen we doorgaan met het investeren in talent. In
2017 wordt gestart met een volgend traineeprogramma. Hierbij wordt het programma
verbreed door naast onderzoek meer diversiteit in de werkzaamheden aan te bieden.
Hiermee creëren we een flexibele pool van breed inzetbare academici. De organisatorische
kosten om de trainees aan te nemen, te begeleiden en onderwijs te geven, worden geraamd
op € 50.000,--.

Voorziening personeel (doorontwikkeling IFV)
In 2016 is een start gemaakt met de doorontwikkeling van het IFV. Hiertoe wordt de
organisatie verder uitgelijnd, waaronder verdere integratie met de ondersteuning van
Brandweer Nederland. Daarnaast vereist de veranderende omgeving ook een flexibele IFVorganisatie. Om dat te bereiken is zowel intern als extern een netwerk nodig van mensen die
expliciete kennis hebben, deze kennis met elkaar delen en flexibel inzetbaar zijn, zodat er
oplossingen worden gevonden voor nieuwe uitdagingen (sociale innovatie).
De doorontwikkeling van het IFV wordt in 2017 verder uitgewerkt. Hierbij wordt rekening
gehouden met personele mutaties. Om uitvoering aan de plannen te kunnen geven, is een
voorziening van € 500.000,-- opgenomen in de begroting 2017.

1.4 Focus van het IFV als kennisinstituut in 2017
Officiersopleiding Brandweeracademie
In september 2016 is, voor het eerst sinds 2007, een klas talentvolle, aankomend
brandweerofficieren gestart met de opleiding tot Brandweerofficier bij de
Brandweeracademie. Deze opleiding is ontwikkeld op uitdrukkelijk verzoek van de branche
om structureel te kunnen voorzien in de opleiding van brandweerofficieren met potentieel
strategisch niveau.
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Gedurende anderhalf jaar volgen deze studenten onderwijs bij de Brandweeracademie van
het IFV. Daarbij doen zij ervaring op door middel van stages en opdrachten en nemen zij
deel aan trainings- en vormingsweken in binnen- en buitenland. Ook wordt uitgebreid
aandacht besteed aan het opereren binnen het multi-domein, leiderschap en
leiderschapsontwikkelingen. Na de opleiding beschikken de nieuwe brandweerofficieren over
de diploma’s Manschap A, Bevelvoerder, Officier van Dienst, Operationeel Manager en
Specialist Operationele Voorbereiding. Naast dit voltijdtraject worden de reguliere
opleidingen en leergangen op het gebied van incidentbestrijding, risicobeheersing en
management verzorgd. Binnen deze opleidingen zijn de actuele kennis en inzichten uit
onderzoeken voor deelnemers toepasbaar gemaakt.

Multi-opleidingen
In 2016 is gestart met de vernieuwing van de multi-opleidingen. De ambitie voor 2017 is om
nog beter in te spelen op de vragen en behoeften van de klanten ten aanzien van opleiden,
trainen en oefenen in het multi-domein.
In 2017 wordt ingezet op de volgende vijf speerpunten:
1. de vakinhoudelijke vernieuwing van de bestaande opleidingen en de versterking van de
koppeling met het lectoraat Crisisbeheersing
2. de didactische vernieuwing van de bestaande opleidingen
3. het ontwikkelen van nieuwe opleidingen in het kader van vakbekwaam blijven
4. het bouwen aan een team bestaande uit een decaan, kerndocenten en een
onderwijskundige
5. het professionaliseren van de backoffice.

Programma Informatievoorziening
In juni 2015 heeft het Veiligheidsberaad ingestemd met het programma Informatievoorziening Veiligheidsregio’s 2015-2020 (programma IV). De 25 veiligheidsregio’s streven
met dit meerjarenplan naar een sterke, uniforme en waar mogelijk gemeenschappelijke
informatievoorziening in 2020.
In 2016 is gestart met de uitvoering van het programma Geo en het project
Informatieveiligheid en zijn de businesscases voor de landelijke kernregistraties,
gemeenschappelijke applicaties en informatiegestuurd werken gefinaliseerd. De uitvoering
van de landelijke ICT-omgeving start in 2017. Hiermee is in 2016 een belangrijke basis
gelegd voor het programma IV, waardoor het programma in 2017 volop in uitvoering is.

Lectoraten
De lectoraten binnen het IFV zijn ingesteld om vorm te geven aan de gewenste versterking
van de kennisinnovatie, door gericht samenwerkingsverbanden aan te gaan met
hogescholen en universiteiten, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties, en daarbij
ook de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.
De overwegingen om lectoren te koppelen aan bepaalde onderzoeksonderwerpen wordt met
name bepaald door het vooruitzicht om praktisch toepassingen van hun kennis te vinden.
Het werkveld, de samenwerkingspartners en het professionele netwerk zijn van invloed op
de programmering van de lectoraten. Als onderdeel van het profiel van de lectoren geldt dat
het hooggekwalificeerde professionals zijn die ruime ervaring hebben met onderwijs en
onderzoek in een bepaald vakgebied en die door hun prestaties een groot gezag genieten
als deskundigen. In die hoedanigheid leveren de lectoren een belangrijke bijdrage aan het
IFV in zijn ontwikkeling tot kennisorganisatie voor de veiligheidsregio’s. Om deze reden
wordt in 2017 doorgegaan met het versterken van de organisatie van de verschillende
lectoraten.
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Daarnaast wordt samen met de lectoren een ‘dashboard kennisinstituut’ ontwikkeld om
daarmee binnen het IFV de vorderingen als kennisorganisatie goed te kunnen meten. Deze
vorm van zelfevaluatie is zeer gebruikelijk als onderdeel van de kwaliteitszorg bij
hogescholen en universiteiten.

GHOR
Met vertegenwoordigers van GHOR Nederland zijn afspraken gemaakt over het verder
intensiveren van de samenwerking met het IFV. Het IFV moet ook voor de GHOR, als
onderdeel van de veiligheidsregio’s, uitgroeien tot het kenniscentrum op het gebied van de
publieke gezondheidszorg tijdens rampen en crisis. In 2017 wordt daarom ingezet op het
samen uitvoeren van onderzoek en innovatievoorstellen (gerelateerd aan bijvoorbeeld de
Strategische Agenda van het Veiligheidsberaad). Op deze wijze wordt gewerkt aan een
geïntegreerde kennisontwikkeling en –valorisatie.
Hiermee wordt inhoud gegeven aan de overeenkomst tussen GGD GHOR Nederland, RIVM
en het IFV inzake het versterken van de kennisinfrastructuur.

ELO
In 2015 is gestart met de invoering van de elektronische leeromgeving (ELO) binnen de
veiligheidsregio’s. Het IFV loopt met de ELO in vergelijking met andere landen in Europa
voorop met het invoeren van moderne en digitale onderwijsvormen in het
brandweeronderwijs. Door fysiek en digitaal onderwijs te combineren, ontstaat de
onderwijsvorm blended learning. De eerste ervaringen met de ELO zijn bijzonder positief. De
ambitie voor 2017 en de jaren daarna is om het concept van blended learning bij meerdere
opleidingen toe te passen en beschikbaar te maken.

FLIB
Met de Raad van Brandweercommandanten is het gezamenlijk project Faciliteit Landelijke
Inkoop Brandweer (FLIB) geëvalueerd. De pilot, die in 2013 is opgestart, is daarmee
bijzonder succesvol gebleken. Landelijke inkoopsamenwerking biedt duidelijk voordelen. De
gezamenlijke conclusie is dat de FLIB gecontinueerd moet worden. Per 1 juli 2016 is de
FLIB dan ook onderdeel van de IFV-dienstverlening. In de komende periode gaat de FLIB
zich vooral richten op de opbouw van portfoliomanagement voor een aantal productgroepen.
De kennis die daarmee wordt verzameld, komt ter beschikking van alle veiligheidsregio’s.
Daarnaast blijft de FLIB interregionale en landelijke aanbestedingen ondersteunen, daar
waar het toegevoegde waarde heeft. Hiervoor zijn opdrachten van de regio’s nodig, die op
nacalculatiebasis worden verrekend.
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2 Wettelijke taken
2.1 Wettelijke taken van het IFV
Het IFV is belast met de uitvoering van wettelijke taken, zoals vastgelegd in de Wet
veiligheidsregio’s, artikel 68. Op basis van maatschappelijke actualiteiten kan het bestuur
thema’s prioriteren, richting geven en kaders stellen, zowel inhoudelijk als financieel.
Hierover vindt afstemming plaats met de veiligheidsregio’s en het ministerie van Veiligheid
en Justitie. Zoals aangegeven in de inleiding zijn dit jaar voor het eerst de
managementraden betrokken bij de totstandkoming van het jaarplan. Met o.a. de
opmerkingen vanuit deze raden kan meer gericht uitvoering worden gegeven aan onze
wettelijke taken.

Ambities en wensen managementraden
Bij de totstandkoming van dit jaarplan zijn de Raad van Brandweercommandanten (RBC), de
Raad van Directeuren Publieke Gezondheid (RDPG), de Managementraad Bevolkingszorg
(MRBZ) en de Raad van Directeuren Veiligheidsregio (RDVR) vooraf betrokken. In
afzonderlijke bijeenkomsten hebben de managementraden ontwikkelingen geschetst en van
daaruit zijn behoeften aan ondersteuning van het IFV besproken. Deze gesprekken zijn zeer
waardevol gebleken voor de totstandkoming van dit jaarplan. Daarnaast zijn nadere
afspraken gemaakt over de opvolging van punten die niet in dit jaarplan aan bod komen.
De belangrijkste bespreekpunten in de gesprekken zijn hieronder kort weergegeven,
daarnaast komen enkele inhoudelijke wensen of ambities verder in dit jaarplan terug.
Raad Directeuren Veiligheidsregio
In het gesprek met vertegenwoordigers van de RDVR is onder meer gesproken over het
verkennen van de mogelijkheden om gebruik te maken van Europese subsidiebronnen,
alsmede de mogelijkheid tot het verrichten van meer gezamenlijk onderzoek met coalities
van veiligheidsregio’s. Ook is gesproken over een verkenning van de mogelijkheid tot
onderzoek naar de inzet van middelen uit de BDUR en de noodzakelijkheid hiervan in de
toekomst.
Raad Directeuren Publieke Gezondheid
Met vertegenwoordigers van de RDPG zijn onder meer afspraken gemaakt over de verdere
intensivering van de samenwerking tussen de GHOR en het IFV. De inzet is dat het IFV zich
verder moet doorontwikkelen tot kenniscentrum voor de publieke gezondheidszorg tijdens
rampen en crisis. Daarnaast verkent het IFV of via gerichte opleidingen en onderzoek, de rol
van de DPG ten aanzien van rampenbestrijding en crisisbeheersing kan worden versterkt.
Raad Brandweer Commandanten
Met de vertegenwoordigers van de RBC zijn afspraken gemaakt waarmee kennis, expertise
en vak inhoud voor de brandweer kan worden versterkt. Onder meer de wijze waarop
benodigde kennis en expertise voor relevante ontwikkelingen binnen de brandweer, zoals
brandveilig leven, kunnen worden geïntegreerd in brandweeropleidingen. Verder is de
behoefte geuit dat het IFV zich op het gebied van business intelligence, ontwikkelt tot het
landelijke data center voor de veiligheidsregio’s ten aanzien van rampenbestrijding en
crisisbeheersing.
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Ook is gesproken over de behoefte tot nader onderzoek naar de thema’s arbeidshygiëne,
persoonlijke beschermingsmiddelen, beroepsziekten en fysieke en mentale weerbaarheid.
Managementraad Bevolkingszorg
De MRBZ heeft aangegeven om in relatie tot het kennisprogramma Bevolkingszorg, te
zoeken naar slimme samenwerking met het IFV in het samenbrengen van kennis en het
ontsluiten hiervan. Ook is de wens geuit dat het IFV een verbindende rol pakt in
onderwerpen die vanuit een multiperspectief moeten worden benaderd. Vanuit deze
behoefte is samen met de MR inhoud gegeven aan het Kennisprogramma Bevolkingszorg.
De onderwerpen die nog niet opgenomen zijn, worden in het periodieke werkoverleg met de
afzonderlijke managementraden nader uitgewerkt.

2.2 Begroting wettelijke taken
Voor de uitvoering van wettelijke taken hanteert het IFV in 2017 de volgende begroting:
meerjarenbegroting 2017-2021
Wettelijke taken (bedragen in duizenden euro's)
Realisatie
2015

Begroting
2016

2017

2018

2019

2020

2021

Opleidingen
Leergangen brandweermanagement
MCPM

2.724
338

2.707
350

2.710
350

2.710
350

2.710
350

2.710
350

2.710
350

Examens
Examens

2.910

2.180

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

3.687

3.613

4.353

4.113

4.079

4.079

4.079

Kennisuitwisseling
Kennisuitwisseling (o.a Kennisplein)

893

950

1.050

1.050

1.050

1.050

1.050

Kennisborging
Kennisborging

649

608

608

608

608

608

608

Toezicht examinering
Bureau Toezicht Examinering en Certificering

266

420

374

374

374

374

374

2.537
740
1.169
1.538
1.675
179
2.126
3.574
1.216
5.197

781
1.975
560
1.385
800
260
1.742
3.821
1.345
3.500

569
3.060
560
1.200
625
260
1.854
3.600
1.300
4.150

612
3.060
560
1.200
625
260
1.854
3.600
1.300
4.150

450
3.060
560
1.200
625
260
1.854
3.600
1.300
4.150

450
3.060
560
1.200
625
260
1.854
3.600
1.300
4.150

450
3.060
560
1.200
625
260
1.854
3.600
1.300
4.150

833
4.392
36.643

520
5.216
32.733

520
3.249
32.891

520
2.806
32.251

520
3.000
32.250

520
3.000
32.250

520
3.000
32.250

26.095
5.197
0
5.351
36.643

26.055
937
3.500
0
2.978
33.470

25.015
937
4.150
0
3.298
33.400

24.615
737
4.150
0
3.298
32.800

24.615
0
4.150
0
3.298
32.063

24.615
0
4.150
0
3.298
32.063

24.615
0
4.150
0
3.298
32.063

Waarvan geen omzet omdat VenJ de contractpartij is
WAS/NCV
4.340
Beheer Politiemiddelen
4.429
Totaal Ven J contractpartij
8.769
Subtotaal Omzet
27.874

4.776
2.643
7.419
25.314

4.441
3.559
7.999
24.892

4.441
3.559
7.999
24.252

4.441
3.559
7.999
24.250

4.441
3.559
7.999
24.250

4.441
3.559
7.999
24.250

Onderzoek en contentontwikkeling
Onderzoek en contentontwikkeling (incl.
kenniscentra, kwalificatiedossiers en
bevolkingszorg)

Materieel & procurement
Materieel en materieel beheer brandweer
Bovenregionale voorzieningen (SO/GO)
Standaardisatie
Inkoopsamenwerking
Beheer GNK, implementatie GGB
Beheer Landelijk Logistieke Voorraad
Beheer USAR.NL
Beheer WAS
Beheer NCV
Beheer politiemiddelen
Diverse opdrachten vanuit ministeries/ overheden
Dotatie aan voorziening vervanging materieel
Totaal besteding
Financiering wettelijke taken
Rijksbijdrage Algemeen
Rijksbijdrage Algemeen voorgaande jaren
Rijksbijdrage/ Facturen aan politie
Rijksbijdrage politie voorgaande jaren
Facturen overig
Totaal
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2.3 Opleidingen
Van het IFV wordt verwacht dat er ‘state of the art’ opleidingen worden aangeboden, zowel
qua inhoud als qua vorm. Het IFV werkt voortdurend aan het verbeteren van de kwaliteit van
het onderwijs.
Dit betekent onder andere het constant evalueren en aanpassen van onderwijsproducten,
onderwijscontent en onderwijsvormen op basis van de nieuwste (onderzoeks)inzichten.

Leergangen brandweermanagement
In 2017 worden de leergangen risicomanagement doorontwikkeld op basis van de visie van
Brandweer Nederland op de toekomstige brandweerorganisatie, ‘Bevlogen in beweging,
terugblik en toekomstperspectief Brandweer over morgen, 2016’. Daarnaast vindt
doorontwikkeling plaats in relatie tot de ontwikkeling van omgevingsdiensten en wijzigingen
binnen wetgeving, waaronder de wijzigingen voortkomend uit de tweede tranche van de
herziening Wet veiligheidsregio’s.
Bij de leergangen Incidentmanagement worden de nieuwste inzichten rond
commandovoering en human factors, maar ook brandverloop en de effectiviteit van de
nieuwste blustechnieken, zoals die uit recent onderzoek naar voren komen, voor de
deelnemers vertaald in praktisch handelingsperspectief. Daarnaast vindt continu
onderwijskundige innovatie plaats van de leergangen van het IFV. Zo worden de leergangen
in toenemende mate ‘blended’, een combinatie van traditioneel en digitaal, interactief
onderwijs. De deelnemers werken vanuit de zogenaamde elektronische leeromgeving (ELO)
en kunnen delen van het programma plaats- en tijdsonafhankelijk volgen of voorbereiden.
De animaties en filmbeelden vanuit onderzoek worden voor de deelnemers toegankelijk
gemaakt.

2.4 Examinering
In 2017 vindt de verdere implementatie plaats van het herontwerp examinering
brandweerexamens. Binnen het herontwerp is er voor het afnemen van examens een
belangrijkere rol weggelegd voor de regio’s. De examens voor de brandweer worden
georganiseerd vanuit de wettelijke taak. Daarnaast worden er ook examens ontwikkeld en
georganiseerd voor de bedrijfsbrandweer, functionarissen Bevolkingszorg en GHOR. Dit zijn
wel activiteiten die qua financiering onder hoofdstuk 3 (gemeenschappelijke
werkzaamheden) vallen. Als gevolg van de wijzigingen in het Besluit veiligheidsregio’s en
het Besluit personeel veiligheidsregio’s, neemt het aantal wettelijke functies, waarvoor
examen bij het IFV gedaan moet worden, af. Naast reguliere examinering door het IFV,
vinden in 2017 de volgende extra activiteiten plaats:
1. Er wordt in de veiligheidsregio’s gestart met de volledig herziene wijze van examinering,
op basis van het herontwerp examinering uit het Versterkingsplan brandweeronderwijs.
Deze wijze van examinering zal nauwgezet worden gemonitord en in overleg met het
veld worden geëvalueerd en waar noodzakelijk worden bijgesteld.
2. In aansluiting op de digitalisering van het onderwijs, wordt ook de examinering waar
mogelijk gedigitaliseerd. Gestart wordt met Manschap A en later in 2017 met
Bevelvoerder en Officier van dienst (OvD).
3. Als gevolg van veranderde inzichten over commandovoering worden de examens voor
HOvD en OvD herzien.
4. De examens op het terrein van risicobeheersing worden aangepast op de nieuwe
kwalificatiedossiers.
5. Er wordt doorgegaan met het ontwikkelen van examens voor GHOR en Bevolkingszorg.
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2.5 Onderzoek en onderwijscontent ontwikkeling
Vanuit de missie en visie van het IFV is het verrichten van (praktijkgericht) onderzoek, het
ontwikkelen van kennis en het vertalen daarvan naar onderwijs, één van zijn belangrijkste
taken. Op die manier worden nieuwe inzichten (praktisch) toepasbaar gemaakt. Net als het
onderwijs, moet ook het onderzoek ‘state of the art’ zijn. Dit vereist dat het werkproces van
onderzoek constant in beweging is, waarbij er wordt aangesloten op de onderzoeksthema’s
met de grootste toegevoegde waarde voor het veld. De RBC heeft in het kader van dit
jaarplan aangegeven dat een heldere onderzoekslijn van belang is voor het IFV. Onderzoek
vindt plaats vanuit de lectoraten van het IFV: brandpreventie, brandweerkunde,
crisisbeheersing en industriële veiligheid en transportveiligheid. Daarnaast wordt vanuit de
verschillende kenniscentra themagericht onderzoek geïnitieerd.

Brandweer
In 2017 publiceert het IFV in ieder geval onderzoeksrapporten over de volgende
onderwerpen:
 fatale woningbranden 2016
 modellen brandverloop en effecten op gebouwen t.b.v. Fire Safety Engineering
 nieuwe wijze commandovoering
 effecten human factor op optreden hulpdiensten
 praktische vertaling concept risicogerichtheid.
De resultaten uit de onderzoeken op bovenstaande onderwerpen worden vertaald naar
onderwijscontent. Les- en leerstof op het gebied van risicobeheersing, brandverloop,
repressie en preventie, worden gevalideerd en aangepast op basis van de nieuwste
inzichten.

Crisisbeheersing
In 2016 is gericht geïnvesteerd in de bundeling van de activiteiten rond bevolkingszorg en
zijn de eerste stappen gezet naar een kennisprogramma Bevolkingszorg. In 2017 worden
deze activiteiten verder geïntensiveerd. Zo wordt in 2017 gewerkt aan het thema
vluchtelingen en de rol van sociale media.
Het lectoraat Crisisbeheersing wordt in 2017 verder versterkt. Het lectoraat is direct
betrokken bij de actualisatie van kennisdocumenten, -events, opleiden, trainen en oefenen
binnen Bevolkingszorg en het multi-domein. Thema’s die in ieder geval aandacht krijgen zijn
vluchtelingen, sociale media, terrorismedreiging en de continuïteit van de samenleving. Ook
verschijnt in 2017 weer een boek over minicrises. Naast een lector werken er structureel
twee onderzoekers en een trainee aan onderzoeken rond crisisbeheersing. Eén van de
onderzoekers promoveert in 2017 op het thema evalueren. De resultaten van deze
onderzoeken worden direct gekoppeld aan onderwijs en andere vormen van
kennisontsluiting.
Het lectoraat Industriële veiligheid en Transportveiligheid richt zich op
veiligheidsvraagstukken met complexe industriële processen en die transportveiligheidsvraagstukken die een bovengemiddelde inspanning van de veiligheidsregio’s
vereisen, zowel op het vlak van risicobeheersing als op incidentbestrijding. Het lectoraat richt
zich bij Transportveiligheid daarbij op vier modaliteiten: weg, water, spoor en buisleidingen.
De focus ligt hierbinnen op massatransport van personen en goederen.
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Thema’s waar in 2017 onderzoek naar wordt gedaan, zijn:
 publieke-private incidentbestrijding
 invulling van de rol van veiligheidsadviseurs door veiligheidsregio’s
 innovaties in de transportsector
 incidentbestrijding bij ondergrondse transportinfra.
Het lectoraat is ook direct betrokken bij de actualisatie van kennisdocumenten, -events en
opleiden, trainen en oefenen.
De ambities ten aanzien van het team Natuurbranden zijn uitgebreid beschreven in de ‘Visie
samenwerken aan natuurbrandbeheersing’. Het team Natuurbranden verricht daartoe
praktijkgericht onderzoek en vertaalt de uitkomsten van onderzoek naar praktische
toepassingen, zoals het Natuurbrandverspreidingsmodel en opleidingen en trainingen. Het
Natuurbrandverspreidingsmodel wordt in 2017 verder doorontwikkeld en geoptimaliseerd
door continue validatie en detaillering, borging en beheer. Tevens worden alternatieve
financieringsmodellen uitgewerkt om toekomstige exploitatie mogelijk te maken.

GHOR
In 2014 hebben het IFV, GGD GHOR Nederland en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu (RIVM) de intentieverklaring ‘Inrichten van een kennisinfrastructuur voor
Crisisbeheersing Publieke Gezondheid’ getekend. Deze intentieverklaring is door deze
organisaties uitgewerkt tot een voorstel voor een kennisinfrastructuur en kennisagenda. In
dit kader richt het IFV zich in 2017 op de volgende speerpunten:
 het inrichten en ondersteunen van de Academische Werkplaats Anaphem 3 i.o.
 het verder uitwerken van kennisvragen en een onderzoeksagenda
 het stimuleren van nieuwe en het begeleiden van lopende onderzoeken en kennisprojecten
 het organiseren van themabijeenkomsten
 het verspreiden en toepassen van kennisproducten.

Bevolkingszorg
Voor de periode 2016 – 2017 hanteert het IFV voor de uitvoering van onderzoek het
kennisprogramma Bevolkingszorg. Dit programma is samen met het veld tot stand gekomen
en afgestemd met de Managementraad Bevolkingszorg. Het kennisprogramma leidt tot
kennis waar in het veld behoefte aan is en draagt bij aan de verdere professionalsering van
de Bevolkingszorg. Met het kennisprogramma wordt, als onderdeel van zijn wettelijke taak,
de kennispositie van Bevolkingszorg binnen het IFV uitgebreid en versterkt. Het
kennisprogramma is opgebouwd uit de volgende onderdelen van de kenniscirkel. Per
onderdeel zijn voor de periode 2016 – 2017 de onderzoeksinspanningen benoemd:
 kennis toepassen
 kennis evalueren: uitvoeren van (vijf) regionale leergesprekken
 kennis ontwikkelen:
1. een (inter)nationale vergelijking van spontane burgerhulpverlening
2. inzicht in de mogelijkheden om verminderd zelfredzamen te helpen (maakt
onderdeel uit van de Strategische Agenda van het Veiligheidsberaad)
3. het voorbereiden op de toekomst (specifiek aandacht voor lessen uit de
crisisnoodopvang en lokale crisis zonder opschaling)
 kennis ontsluiten:
1. het actualiseren van les- en leerstof naar aanleiding van uitgevoerd onderzoek
2. het verzorgen van regionale kennisbijeenkomsten over mini-crisis.
3

Anaphem: Academic Network for Applied Public Health and Emergency Management
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Voor de uitvoering van het kennisprogramma is voor zowel 2016 als voor 2017 € 200.000,-begroot.

2.6 Kennisuitwisseling via het IFV Kennisplein
Vanaf 2016 wordt aan de ontwikkeling van het Kennisplein gewerkt. Het Kennisplein is een
platform voor integrale kennisuitwisseling voor professionals in het fysieke veiligheidsdomein. Veiligheidsregio’s en andere veiligheidspartners hebben hier toegang toe en
participeren actief in het signaleren, ontwikkelen, bundelen en ontsluiten van kennis.
Infopunt Veiligheid draagt zorg voor de invulling van het Kennisplein. Het digitale en het
fysieke Kennisplein sluiten op elkaar aan en versterken elkaar. In 2017 wordt het digitale
Kennisplein verder uitgebreid. De dossiers worden, volgens met het veld vastgestelde
procedures en afspraken, frequent geactualiseerd. Daarnaast worden met het veld pilots
ontwikkeld, uitgevoerd gericht op nieuwe vormen van kennis ontsluiten. Verder wordt de
koppeling tussen Infopunt en onderwijscontent, evenals de samenwerking met kennisevents
en kennisdocumenten, al werkenderwijs verder versterkt. Om de totstandkoming van het
Kennisplein verder te ondersteunen wordt een bedrag van € 100.000,-- opgenomen.

2.7 Kennisborging
Het borgen van kennis is een wettelijke taak voor het IFV. Deze taak houdt in dat het IFV
handreikingen, protocollen en richtlijnen voor professionals in het fysieke veiligheidsdomein
en zijn ketenpartners beheert.
Het team Kennisdocumenten implementeert in 2017 het vernieuwde en door het AB IFV en
het Veiligheidsberaad vastgestelde proces rond kennisdocumenten. In dit proces wordt
onder meer beschreven op welke wijze opdrachtgever- en opdrachtnemerschap is geregeld.
Tevens heeft het team de ambitie om kritisch te kijken naar het aantal documenten, de
verscheidenheid daarbinnen, als ook de relaties tussen titels en inhoud van de documenten.
Doel is om het zo eenvoudig mogelijk te houden.
Verder wordt de koppeling met onderzoek, onderwijscontent en opleiden versterkt om zo de
vastgelegde kennis beter te benutten, meer te gebruiken en beter zichtbaar te maken. Deze
ontwikkelingen worden gerealiseerd binnen de bestaande budgetten. Zo is er bij de
actualisering van ieder kennisdocument een lectoraat betrokken en worden geactualiseerde
documenten aangeboden aan decanen ter verwerking in de leergangen en bij- en
nascholing.

2.8 Toezicht, Examinering en Certificering
Het IFV is verantwoordelijk voor onafhankelijke examinering voor de wettelijke functies,
variërend van Manschap A tot Hoofd Officier van Dienst, en voor de overige functies
waarvan het IFV de opleiding aanbiedt. Ook is het IFV verantwoordelijk voor het bewaken
van kwaliteitsstandaarden voor onderwijs en examinering.
Hiertoe is binnen het IFV, het Bureau Toezicht, Examinering en Certificering (TEC) ingericht.
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Naast de reguliere kerntaken kent het Bureau TEC in 2017 de volgende prioriteiten:
 In 2016 is gestart met de implementatie van de commissie Toezicht Lokale Toetsen (TLT)
van de opleidingsinstituten. Speerpunten in 2017 blijven de ondersteuning bij de
implementatie van het Onderwijs- en Examenreglement (OER) en de taken van de
commissie. Daarbij vindt de controle op deze taken op een andere wijze plaats. Dit
verschuift naar ‘toezicht op het toezicht’.
 Implementatie van het herontwerp examinering in examenproducten.
 De verwachting is dat er een nieuw certificatieschema voor duikarbeid wordt
gepubliceerd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (WSCS-WODD). Het IFV verwerkt deze vernieuwingen in de les- en leerstof, examens voor duikarbeid
bij de brandweer en het proces van hercertificering.
 Nadere uitwerking van processen met betrekking tot Kwaliteitszorg als Certificerende
Instelling (CI-IFV) op basis van het Handboek Kwaliteitszorg CI-IFV.

2.9 Materieel en Procurement
Eén van de wettelijke taken van het IFV is het ondersteunen van veiligheidsregio’s met het
verwerven, beheren en ter beschikking stellen van materieel, uitrusting en
(telecommunicatie)voorzieningen. De rol die het IFV hierin speelt, is de afgelopen jaren al
fors veranderd. De focus verschuift van ‘ijzer en rubber’, naar een meer kwalitatieve,
ondersteunende rol in het op bovenregionaal niveau organiseren van de operationele
voorbereiding en coördinatie- en inkoopactiviteiten. Kennisontwikkeling en –borging en het
stimuleren van standaardisatie horen hier ook bij. Deze lijn wordt in 2017 voortgezet.

Brandweerzorg
In 2017 is de uitfasering van het voormalig Rijksmaterieel van de brandweercompagnie in
volle gang en gaat het overgebleven rampenbestrijdingsmaterieel op in Specialistisch
Optreden (o.a. CBRN- en NPK-middelen, Fire Bucket Operations en High Capacity Pumps).
Het IFV vervult ook in 2017 een faciliterende rol in het gehele Grootschalig en Bijzonder
Optreden en Specialistisch Optreden (GBO SO) programma, dat volop bezig is met de
implementatie van de specialismen Natuurbrandbeheersing en Incidentbestrijding
Gevaarlijke Stoffen, en het ondersteunende specialisme Logistieke samenwerking. In 2017
wordt voornamelijk ingezet op kwaliteit, kennis en informatie, in mindere mate op materieel.
Op het terrein van Landelijke inkoopsamenwerking heeft het IFV met de vorming van de
FLIB een expertisepunt ingericht dat de veiligheidsregio's ondersteunt met marktkennis en
vakinhoudelijke expertise. Het Kenniscentrum Arbeidsveiligheid gaat in 2017 volop door met
kennisontwikkeling, -deling en -borging op de thema’s persoonlijke beschermingsmiddelen,
arbeidshygiëne, beroepsziekten en fysieke en mentale weerbaarheid. Dit vindt plaats in
nauwe samenwerking met het lectoraat brandweerzorg. Nader onderzoek naar deze thema’s
is ook door de RBC geëxpliciteerd in het gesprek in het kader van dit jaarplan. Daartoe wordt
onderzoek gedaan naar de effecten van blootstelling aan rook op de gezondheid van
brandweerpersoneel, de vervuiling en reiniging van beschermende kleding en de validiteit
van onderdelen van het periodiek preventief medisch onderzoek. Ook levert het
Kenniscentrum een bijdrage aan relevante Europese normen.
Vaste taken die ook in 2017 uitgevoerd worden, zijn het beheer van de huisstijl en striping
voor voorrangsvoertuigen, evenals standaardisatie en normering hierbinnen en het
stimuleren van landelijke innovatie bij de brandweer.
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GHOR en opgeschaalde zorg
Na de invoering van het model voor Grootschalig Geneeskundige Bijstand (GGB) in 2016, is
ingezet op de verdere implementatie-activiteiten (o.a. GGB Wadden) en de doorontwikkeling
van het GGB-model als geheel. Het IFV ondersteunt en faciliteert de GHOR verder bij de
instandhouding van het GGB-model, met de leidraad GGB, met landelijke regie en
coördinatie en met de materiële component behorende bij dit onderdeel.

Crisisbeheersing
Het beheer van het waarschuwings- en alarmeringssysteem (WAS, i.e. de sirenepalen) en
de Noodcommunicatievoorziening (NCV) wordt ook in 2017 door het IFV uitgevoerd. Ten
aanzien van het WAS vindt met het ministerie van Veiligheid en Justitie overleg plaats over
de planning en voorwaarden van het ontmantelen van het sirenestelsel. Naar verwachting
wordt dat twee jaar later dan de eerder aangekondigde datum van 1 januari 2018. Dat
betekent dat de uitfasering van het stelsel waarschijnlijk per 1 januari 2020 plaatsvindt. In
2017 verzorgt het IFV het beheer en de instandhouding van het landelijke bijstandsteam
USAR.NL. Het Kenniscentrum Voorrangsvoertuigen zet zich eveneens voort in 2017.

Beheer bijzondere politiemiddelen
Het IFV voert een wettelijke beheertaak voor bijzondere politiemiddelen uit. Het betreft het
beheer, de instandhouding en het in bruikleen geven van enkele specialistische
politiemiddelen. In 2017 blijft het IFV het beheer voeren van de bijzondere politiemiddelen,
waaronder gepantserde voertuigen voor Verscherpt Rijdend Toezicht, bewakingscontainers
en de waterwerpers. Met de nationale politie vindt overleg plaats over de wijze waarop
activiteiten na 2017 kunnen worden voortgezet. Voor de politie wordt ook de politiestriping
van voertuigen beheerd en worden diverse C2000 communicatiemiddelen, zoals mobiele
opstelpunten, noodaggregaten, beschikbaar gesteld waar noodzakelijk.
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3 Werkzaamheden in opdracht
van de veiligheidsregio’s
3.1 Inleiding
Op basis van de Wet veiligheidsregio’s, artikel 69, voert het IFV werkzaamheden uit voor de
veiligheidsregio’s. Het gaat vooral om werkzaamheden die door de veiligheidsregio’s
gezamenlijk aan het IFV worden opgedragen. Het IFV factureert hiervoor afzonderlijk alle
regio’s. Daarnaast voert het IFV werkzaamheden uit voor de regio’s, die door de minister
worden gefinancierd uit de BDUR. Ten slotte voert het IFV werkzaamheden uit voor
afzonderlijke regio’s op basis van contracten.
In dit hoofdstuk worden de werkzaamheden beschreven zoals die in opdracht van de
veiligheidsregio’s worden uitgevoerd.

3.2 Begroting werkzaamheden in opdracht van de
veiligheidsregio’s
Voor de werkzaamheden in opdracht van de veiligheidsregio’s hanteert het IFV in 2017 de
volgende begroting:
meerjarenbegroting 2017-2021
Gemeenschappelijke werkzaamheden (bedragen in duizenden euro's)
Realisatie
2015
Onderwijs & Onderzoek
Opleidingen Crisisbeheersing, GHOR, Brandweer
Publicaties les en leerstof (incl. Ontwikkelfonds)
Training en bijscholing IFV-breed
Virtueel Oefenen
Onderzoek en contentontwikkeling
Advies
Onderwijscuratorium
Examens
Bureau Toezicht Examinering en Certificering
Leiderschap
Leiderschapsontwikkeling
Materieel & Procurement
Opvolging FLIB aanbestedingen, op basis van
nacaculatie naar deelnemende regio's
Brandweerkleding
Programma IV
Programma Informatievoorziening
Bestuursondersteuning
Bestuursondersteuning
Werkbudget VB
Projecten Strategische agenda
Ondersteuning Brandweer Nederland
Ondersteuning van Brandweer Nederland en
Collectieve producten Brandweer
Ondersteuning bevolkingszorg
Ondersteuning van Managementraad
Bevolkingszorg
Overige ( o.a. PPMO baan)
Subtotaal omzet
Financiering gemeenschappelijke werkzaamheden
BDUR
Bijdrage ministeries
Facturen aan regio's*
Totaal

Begroting
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2.501
1.141
1.699
170
398
430
0

2.156
1.130
1.800
225
694
185
50

3.022
1.138
1.665
180
425
50
50

3.322
1.138
1.665
180
425
50
50

3.437
1.138
1.665
180
425
50
50

3.512
1.138
1.665
180
425
50
50

3.512
1.138
1.665
180
425
50
50

14

27

72

62

73

72

62

1.344

1.645

1.620

1.730

1.760

1.810

1.810

0
2.630

0
2.200

150
2.200

200
2.200

200
2.200

200
2.200

200
2.200

4.003

4.720

4.655

4.655

4.707

4.707

4.057

1.248
372
383

1.388
750
1.128

1.383
500
0

1.383
500
0

1.323
500
0

1.323
0
0

1.323
0
0

3.836

4.004

3.676

3.676

3.676

3.676

3.676

116

187
366
22.656

250
552
21.587

250
513
21.998

250
587
22.221

0
606
21.613

0
616
20.963

3.114
347
19.195
22.656

3.114
0
18.473
21.587

3.114
0
18.884
21.998

3.114
0
19.107
22.221

3.114
0
18.499
21.613

3.114
0
17.849
20.963

20.284

3.102
17.182
20.284
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*) Dit bedrag heeft betrekking op facturen die voor alle uitgevoerde werkzaamheden worden
verstuurd, dus ook individuele opdrachten voor veiligheidsregio’s. In bijlage 2 is het
overzicht opgenomen van de kosten die voor de veiligheidsregio’s in rekening worden
gebracht voor de uitvoering van de gezamenlijke opdrachten.

3.3 Onderwijs en Onderzoek
Crisisbeheersing
In 2016 zijn de eerste stappen gezet rond de vernieuwing van de multi-opleidingen. Daarbij
is de samenwerking tussen het IFV en de Politieacademie van grote waarde. Ook de
samenwerking met (onderdelen van) Defensie krijgt steeds meer vorm. In 2017 wordt
ingezet op de volgende vijf speerpunten ten aanzien van de vernieuwing van de multiopleidingen:
 vakinhoudelijke vernieuwing van de bestaande opleidingen en de versterking van de
koppeling met het lectoraat
 didactische vernieuwing van de bestaande opleidingen
 ontwikkelen nieuwe opleidingen in het kader van vakbekwaam blijven
 bouwen aan een team bestaande uit een decaan, kerndocenten en een onderwijskundige
 het professionaliseren van de backoffice.
Door in te zetten op deze speerpunten wordt nog beter ingespeeld op de vragen en
behoeften van de klanten ten aanzien van opleiden, trainen en oefenen in het multi-domein.
De benodigde investeringen worden bekostigd uit de opbrengsten van de werkzaamheden
welke voor derden worden verricht.

Brandweer
De leergangen, opleidingen en zeker ook de operationele trainingen en bijscholingen worden
verrijkt met nieuwe inzichten op basis van uitgevoerd onderzoek. In 2017 wordt samen met
de veiligheidsregio’s een nieuw model commandovoering geïmplementeerd in de
operationele trainingen. De implementatie van dit model komt voort uit onderzoeksresultaten
ten aanzien van commandovoering en human interest. Tevens vindt verder onderzoek plaats
naar de operationele toepasbaarheid van concepten van commandovoering in de regio’s.
Ook vindt in 2017, in samenwerking met de veiligheidsregio’s, de ontwikkeling van het
buitengewoon innovatieve concept ‘action learning’ plaats. Hier zal onder meer ‘action
learning’ plaatsvinden op het gebied van commandovoering, maar ook op het gebied van de
invoering van de zogenoemde O-bundels.
Het virtueel oefenen wordt als een effectief en innovatief element ervaren binnen de
operationele trainingen en leergangen van de Brandweeracademie. In 2017 wordt de
gesimuleerde blussing geïmplementeerd in de virtuele oefenfaciliteit van het IFV, de
Advanced Disaster Management Simulator (ADMS).

GHOR
De primaire focus van de GHOR-academie ligt op het aanbieden van de opleidingen voor de
verschillende GHOR-rollen. Hiertoe worden vijf verschillende hoofdactiviteiten verzorgd:
vakbekwaam worden, vakbekwaam blijven, crisisrollen GGD en Zorg, ontwikkelen en
actualiseren onderwijsproducten en kwaliteit, certificering en examinering.
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In 2017 worden hiertoe verschillende activiteiten ontplooid, waaronder de ontwikkeling en
implementatie van opleidingen voor de GHOR-rollen OvD-G, ACGZ, HIN GZ, HON GZ en ODPG in het reguliere aanbod van GHOR-opleidingen. Daarnaast wordt de visie op
vakbekwaam blijven verder ontwikkeld, wordt een specifieke vorm voor de bij- en nascholing
aangeboden en wordt een instrumentarium ontwikkeld om vakbekwaamheid te meten.
In het gesprek met de managementraad GHOR is besproken dat het IFV nader gaat
verkennen wat zij kan betekenen voor het cluster Veiligheid van de vereniging GGD GHOR
Nederland. Mogelijk kan via gerichte opleidingen en onderzoek meerwaarde worden
gegeven aan de rol van de DPG ten aanzien van rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Publicatie les- en leerstof
De grootschalige innovatieve ontwikkeling van ‘state of the art’ e-learning producten wordt
ook in 2017 gecontinueerd. Vanaf 2016 wordt de les- en leerstof digitaal aangeboden via de
ELO. De ambitie voor 2017 is het uitfaseren van de traditionele manier van aanbieden van
les- en leerstof (gedrukt), onder andere door de ELO en het concept van blended learning
verder landelijk uit te rollen.

3.4 Toezicht, Examinering en Certificering
Het Bureau Toezicht, Examinering en Certificering vervult grotendeels een wettelijke taak,
en wordt voornamelijk uit de Rijksbijdrage gefinancierd. In 2017 wordt binnen de
veiligheidsregio’s de volgende audittaak uitgevoerd:
 Audittaak voor certificering van brandweeropleidingsinstituten: in 2017 worden de eerste
opleidingsinstituten ge-audit. Instituten die ook in de toekomst willen blijven opleiden en
examineren, dienen te voldoen aan de eisen uit het waarderingskader Kwaliteit
Aanbieders Brandweeropleidingen. Het nieuw benoemde curatorium Brandweeronderwijs
heeft als taak de uitvoering van het auditsysteem en de kwaliteit van de audits te
monitoren. Daarnaast geeft het curatorium Brandweeronderwijs het bestuur van het IFV
gevraagd en ongevraagd advies over de kwaliteit en ontwikkelingen binnen het
brandweeronderwijs.
 Audittaak voor de erkenning van opleidingsinstituten Bevolkingszorg, zoals opgenomen
en begroot in het Project Kwaliteit Bevolkingszorg uit 2014. Bureau TEC is
verantwoordelijk voor de organisatie hiervan op basis van het waarderingskader Kwaliteit
Aanbieders Bevolkingszorgopleidingen, waaronder het vaststellen van auditrapporten en
het toekennen van een erkenningsovereenkomst.

3.5 Leiderschaps- en talentontwikkeling
De focus van het IFV op het gebied van leiderschap ligt in de periode 2017 tot en met 2021
op de onderstaande vier speerpunten. Hierbij is sprake van een verbreding van de
bestaande producten en diensten naar kennisontwikkeling op het gebied van leiderschapsen talentontwikkeling en de ondersteuning in werving en selectie.

Onderzoek en advies
Om ‘state of the art’ producten en diensten te kunnen leveren, is kennis nodig. Door middel
van het uitvoeren van onderzoeken krijgt het IFV een beter beeld waartoe het talent en
leiderschap moet leiden en hoe talent en leiderschap zich moet ontwikkelen. Met deze
kennis is het IFV beter in staat om in te spelen op de vragen van de veiligheidsregio’s om
een zo hoog mogelijke kwaliteit van diensten te leveren.
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Thema’s waar het IFV zich in 2017, samen met veiligheidspartners, op richt zijn
innovatievermogen, alliantievermogen, risicogerichtheid en collectiviteit.
De focus ligt hierbij op de gevolgen van organisatieontwikkelingen binnen de
veiligheidsregio’s op de ontwikkeling van talent en leiderschap.

Werving en selectie
De behoefte aan ondersteuning bij wervings- en selectietrajecten voor landelijke en
regionale (tijdelijke) functies neemt de komende jaren toe. De verwachting is dat het IFV in
de periode 2017 tot en met 2021 ieder anderhalf jaar een wervings- en selectietraject voor
brandweerofficieren uitvoert. Tevens wordt verwacht dat het IFV een continue bijdrage levert
aan de werving en selectie van de functies binnen het Grootschalig en Bijzonder Optreden
van de brandweer in Nederland.

Training en ontwikkeling
Binnen veiligheidsregio’s leven diverse vragen op het gebied van leiderschapsontwikkeling,
met name op operationeel niveau. Het IFV wil deze vragen bundelen en omzetten in
opdrachten, waardoor gerichte diensten en producten kunnen worden aangeboden die
voorzien in deze behoefte. Mogelijk vormen deze vragen de opmaat voor meer collectieve
leiderschapstrajecten voor de veiligheidsregio’s en managementraden. Daarnaast blijf het
IFV de talenten voor de top in de toekomst ondersteunen in hun ontwikkeling.

Mobiliteit
Het IFV ziet mogelijkheden om de Mobiliteitsite VRTalent in 2017 aan alle regio’s aan te
bieden. Op deze wijze ontstaat er een landelijk netwerk waar vraag en aanbod voor
personeel van en voor de veiligheidsregio’s bij elkaar komen. Vanaf 2018 wil het IFV ook
andere producten en diensten, zoals mobiliteitsbevorderende trainingen, via deze website
aanbieden. Ten aanzien van het tweede loopbaanbeleid Brandweer (CAR/UWO)
ondersteunt het IFV onder meer door met regionale opleidingsinstituten een curriculum op te
stellen, waar medewerkers van veiligheidsregio’s gebruik van kunnen maken. Op deze wijze
ontstaat er een eenduidige oplossing voor het invullen van het tweede loopbaanbeleid.
Daarnaast wordt de samenwerking met de Algemene Bestuursdienst gezocht om in het
management development proces voor de topfuncties in de veiligheidsregio’s ondersteuning
te bieden.

Congressen workshops en bijeenkomsten
De ambitie is om het aantal congressen, seminars, masterclasses en workshops op het
gebied van talent en leiderschapsontwikkeling in 2017 uit te breiden. Om de behoeften van
de veiligheidsregio’s en het aanbod van het IFV goed op elkaar af te stemmen, wordt er
jaarlijks een bijeenkomst georganiseerd met deskundigen en afnemers in de vorm van een
‘World cafe’.

3.6 Materieel en procurement
In 2017 zet het IFV de functie van inkoopcentrale voor uniform-, kazerne- en sportkleding
voort. Het IFV levert maatwerk door advies aan de voorzijde, verkoop via een uniforme
webshop en vervolgens levering en facturering. Ook worden de landelijke inkoop en het
beheer van de strategische voorraden uitgevoerd. In overleg met klanten worden
vernieuwingen in artikelen, maatvoering en/of dienstverlening doorgevoerd. Het IFV beheert
ook de uniformkleding voor ceremoniële inzetten.
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3.7 Ondersteuning Bevolkingszorg
Het IFV verzorgt de landelijke ondersteuning voor de kolom Bevolkingszorg. In 2016 heeft dit
geleid tot het opstellen van het kennisprogramma Bevolkingszorg. Bij het onderdeel
onderzoek- en contentontwikkeling (wettelijke taken) is hier uitgebreid op ingegaan.
In 2017 krijgt de omvorming van het Bovenregionaal Team Crisiscommunicatie tot een
kennisplatform crisiscommunicatie verder gestalte. Het doel is dat het kennisplatform
crisiscommunicatie beter aansluit bij de huidige behoeften van de regio’s. Over dit
onderwerp wordt in het najaar van 2016 nadere besluitvorming verwacht.
Vanuit de doelstelling vakbekwaamheid Bevolkingszorg worden er gericht bij- en
nascholingsactiviteiten aangeboden en worden de reguliere activiteiten rond de actualisatie
van examenproducten uitgevoerd. Daarbij wordt er een leidraad vakbekwaam blijven voor de
veiligheidsregio’s ontwikkeld.

3.8 Programma Informatievoorziening
Voor het programma Informatievoorziening geldt de volgende begroting:
bedragen in duizenden euro's
Realisatie
2015
Wettelijke taken
Onderzoeksbudget Informatievoorziening
Subtotaal
Gemeenschappelijke werkzaamheden
Bijdrage IM algemeen
Programma netcentrisch werken
Netcentisch werken voor ketenpartners
Programma GEO
SIS beheer regiobijdrage
SIS implementatie regiobijdrage
ELO
Informatievoorziening
Subtotaal
Werkzaamheden voor derden
Netcentrisch werken voor ketenpartners
SIS implementatie
Verbeterproject C2000 ( incl SCL loket)
SCL loket
implementatiebegeleiding Brandweer vervanging C2000
Subtotaal
Totaal afdeling
Financiering
Rijksbijdrage
Facturen aan regio's
Facturen aan derden
Totaal

Begroting
2016

2017

2018

2019

2020

2021

500
500

500
500

500
500

500
500

500
500

338
2.608
320
598
434
0
358
0
4.655

338
2.608
320
598
434
0
358
0
4.655

338
2.608
320
650
434
0
358
0
4.707

338
2.608
320
650
434
0
358
0
4.707

338
2.608
320
0
434
0
358
0
4.057

645
0
0
0

645
0
0
0

645
0
0
0

645
0
0
0

262
4.265

100
250
795
5.515

645
0
0
0
250
895
6.050

645
5.800

645
5.852

645
5.852

645
5.202

0
4.003
262
4.265

0
4.720
795
5.515

500
4.655
895
6.050

500
4.655
645
5.800

500
4.707
645
5.852

500
4.707
645
5.852

500
4.057
645
5.202

2.600
276
0
423
67
264
372
4.003

2.600
250
650
432
0
338
450
4.720
445

148
114

Het programma
Op 12 juni 2015 heeft het Veiligheidsberaad ingestemd met het programma
Informatievoorziening Veiligheidsregio’s 2015-2020. De 25 veiligheidsregio’s streven met dit
meerjarenplan naar een sterke, uniforme en waar mogelijk gemeenschappelijke
informatievoorziening in 2020. Het programma beschrijft de prioriteiten en projecten, evenals
de aanpak op hoofdlijnen.
Het hoofddoel van het programma is om samenhangend en doelmatig te sturen op de
realisatie van een gemeenschappelijke en uniforme informatievoorziening. Gericht op zaken
die baat hebben bij een gemeenschappelijke aanpak, met een eerste focus op operationele
informatiedeling. De Veiligheidsregio Referentiearchitectuur (VERA) is leidend voor de
inrichting.
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Het hoofddoel is direct afgeleid van artikel 22 van de Wet veiligheidsregio’s, dat stelt dat de
besturen van de veiligheidsregio’s gemeenschappelijk zorgdragen voor de inrichting van een
uniforme informatie- en communicatievoorziening.

Prioriteiten en projecten
Het programmaplan gaat uit van zes prioriteiten voor 2016 en de daaropvolgende jaren:
1. een basisvoorziening GEO
2 een landelijke ICT-omgeving
3. landelijke kernregistraties
4. gemeenschappelijke applicaties
5. informatiegestuurd werken (business intelligence)
6. informatieveiligheid (cyber security).
In 2016 is begonnen met het programma Geo en het project Informatieveiligheid en zijn de
businesscases voor de volgende prioriteiten gefinaliseerd: landelijke kernregistraties,
gemeenschappelijke applicaties en informatiegestuurd werken. Voor de prioriteit landelijke
ICT-omgeving gaat de uitvoering naar verwachting in 2017 starten. De focus in 2017 ligt
daarmee op de verdere uitvoering en ontwikkeling van de prioriteiten binnen het programma
Informatievoorziening.

Beheeractiviteiten
Het programma IV kent naast de zes prioriteiten ook reeds bestaande activiteiten. De
volgende activiteiten zijn eerder door de veiligheidsregio’s gezamenlijk bij het IFV belegd en
worden ook door de regio’s gefinancierd.
 Netcentrisch werken: het IFV ondersteunt netcentrisch werken door het aan
veiligheidsregio’s en andere ketenpartners beschikbaar stellen en beheren van het
Landelijk Crisis Management Systeem (LCMS). Ook beheert en verspreidt het IFV de
netcentrische doctrine en helpt het regio’s en andere partners bij netcentrisch werken.
 SIS en SVIS: vanaf 1 januari 2014 is de landelijke voorziening SIS
(Slachtofferinformatiesystematiek) operationeel. Bij een incident kan deze landelijke
voorziening gealarmeerd worden door daartoe gemandateerde functionarissen in de
regio. Het IFV is verantwoordelijk voor de borging en het beheer van SIS. Het beheer
van het ondersteunende SVIS-systeem maakt sinds 2015 ook onderdeel uit van het
programma Informatievoorziening.
 ELO: de functionaliteit (elektronische leeromgeving) die het mogelijk maakt om onderwijs
digitaal aan te bieden. ELO is inmiddels in gebruik en het brandweeronderwijs wordt
daar de komende jaren verder op ontwikkeld.

3.9 Vorming Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO)
Voor de vorming van de LMO geldt de volgende begroting:
bedragen in duizenden euro's

Realisatie 2015 Begroting 2016

2017

2018

2019

2020

2021

Werkzaamheden voor derden
LMO kwartiermaker
Vrije ruimte transitie traject meldkamer
Subtotaal

634

733
56
789

398
391
789

398
383
781

0

0

0

Financiering werkzaamheden voor derden
Bijdrage Ministerie van VenJ

634

789

789

781

0

0

0

De kosten voor de kwartiermaker en zijn team worden gefinancierd uit de bijdrage die het
Veiligheidsberaad hiervoor van het ministerie van VenJ heeft ontvangen. Er is een
programmaplan opgesteld door de kwartiermaker LMO Brandweer/Multi-opschaling.
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De kwartiermaker LMO Brandweer/Multi-opschaling is sinds 2014 in dienst van het IFV. Ook
is de projectorganisatie ondergebracht bij het IFV. Zijn taak is om de voorbereiding op en
migratie naar de LMO vanuit de veiligheidsregio’s voor de brandweer en multi-opschaling
goed te laten verlopen. In 2017 continueert de kwartiermaker zijn programma. De basis
hiervoor ligt in het programmaplan ‘Transitie naar de landelijke meldkamerorganisatie’, dat in
september 2015 is vastgesteld in het Veiligheidsberaad.
In 2017 ontplooien de kwartiermaker Brandweer en Multi-opschaling en zijn team activiteiten
op drie samenhangende thema’s:
 meldkamerprocessen: doel is het komen tot zoveel mogelijk geharmoniseerde
meldkamerprocessen, waardoor iedere meldkamer een soortgelijke werkwijze kent
 meldkamersysteem: doel is, door het werken aan één ICT- en IV-structuur, het komen tot
een hoge mate van datastandaardisatie om uitwisselbaarheid en uitwijk technisch
mogelijk te maken
 mens en ontwikkeling: doel is het ontwikkelen en ondersteunen van een uniform
kwaliteitsniveau van meldkamermedewerkers.

3.10 Bestuursondersteuning IFV en Veiligheidsberaad
De afdeling Bestuurs- en directieondersteuning (BDO) van het IFV ondersteunt de
bestuurders en de secretaris van het Veiligheidsberaad, evenals de directie van het IFV.
Onderdeel hiervan is ook de ondersteuning en advisering van de bestuurlijke
portefeuillehouders bij interne en externe overleggen, de secretarisfunctie bij Bestuurlijke
Adviescommissies, de afstemming met de onderliggende adviesstructuur en ondersteuning
en advisering bij woordvoering in publieke optredens (samen met de afdeling communicatie).
Ook de voorbereiding van bestuurlijk overleg met de minister van Veiligheid en Justitie, de
VNG, veiligheidspartners en andere stakeholders vindt plaats vanuit BDO.
BDO onderhoudt daarnaast contacten met de veiligheidsregio’s over de thema’s die op de
bestuurlijke agenda staan, signaleert daarbij behoeften uit het veld en geleidt deze door naar
de IFV-organisatie. Op deze wijze wordt intern de verbinding gelegd en draagt BDO bij aan
de versterking van het IFV.
In 2017 ligt de focus van de afdeling BDO op:
 het verder versterken van de bestuurlijke agenda van het Veiligheidsberaad. Onder meer
door bestuurlijke thema’s te faciliteren en te initiëren. De agenda van het
Veiligheidsberaad komt tot stand in afstemming met de voorzitters van de
managementraden, via de portefeuillehouders en wordt voorts afgestemd tussen de
secretaris en de voorzitter van de RDVR.
 het invulling geven aan de nieuwe oriëntatie en inrichting van de bestuurlijke
adviescommissies (BAC’s). Het Veiligheidsberaad heeft op 27 mei ingestemd met een
heroriëntatie van de BAC’s en het proces van agendavorming. Dit zal in 2017 verder
worden geïmplementeerd.
 het uitvoeren en afronden van de projecten van de Strategische Agenda Versterking
Veiligheidsregio’s. In 2014 is de Strategische Agenda door het Veiligheidsberaad
vastgesteld en in 2015 is gestart met de feitelijke uitvoering van zes projecten. De zes
projecten zullen in 2017 worden afgerond en leveren dan hun concrete resultaten op.
Een voorstel voor het toevoegen van het onderwerp ‘Verminderd zelfredzamen’ is in
2016 besproken in het Veiligheidsberaad en wordt in 2017 mogelijk aan de Strategische
Agenda toegevoegd. Het betreft een voortschrijdende bestuurlijke agenda, die ook in
2017 verder wordt ingevuld met bestuurlijk relevante thema’s en daaruit vloeiende
activiteiten.
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 het adviseren over de doorontwikkeling van het Veiligheidsberaad en het IFV en het
coördineren van de implementatie hiervan. Voorzien is dat per 1 januari 2017 een beeld
bestaat van de gewenste situatie en er een plan van aanpak is voor de realisatie.
 de bestuurlijke ondersteuning en advisering ten aanzien van de uitvoering en
ontwikkeling van de prioriteiten binnen het programma Informatievoorziening (IV)
Veiligheidsregio’s 2015-2020. In 2016 is het programma van start gegaan en zijn de
eerste businesscases opgeleverd. De prioriteit landelijke ICT-omgeving start naar
verwachting in 2017. Verder staat 2017 in het teken van de verdere uitvoering en
ontwikkeling van de prioriteiten binnen het programma IV. Dit vindt plaats in nauwe
afstemming met de veiligheidsregio’s.
 de bestuurlijke ondersteuning en advisering ten aanzien van de vorming van de landelijke
meldkamerorganisatie (LMO). In 2017 wordt de vorming van de LMO verder uitgerold
conform de notitie “Heroriëntatie vorming landelijke meldkamer”. Dit betekent dat de
samenvoeging van meldkamers onder de verantwoordelijkheid en regie van
veiligheidsregio’s plaatsvindt. Landelijk worden de multidisciplinaire samenwerking en
taakuitvoering ontwikkeld evenals de landelijke ICT-infrastructuur. Door deze
koerswijziging is het noodzakelijk om bestuurlijk extra te investeren op de verbinding
tussen de regionale en landelijke ontwikkelingen. Daarnaast gaan de disciplines in 2017
verder met het harmoniseren van de landelijke werkprocessen.

3.11 Ondersteuning Brandweer Nederland
De doorontwikkeling van het IFV gaat leiden tot organisatorische aanpassingen binnen het
IFV. En heeft ook gevolgen voor de inrichting en organisatie van bureau Brandweer
Nederland. In 2016 is deze doorontwikkeling in gang gezet en in 2017 vindt verdere
inrichting plaats. De directie IFV is in 2016 uitgebreid met een directielid afkomstig uit het
brandweerveld. Deze doorontwikkeling kan nog voor veranderingen zorgen die op het
moment van schrijven nog niet zijn voorzien.
Brandweer Nederland is het samenwerkingsverband van de 25 brandweerkorpsen in
Nederland en staat onder aansturing van de RBC. Brandweer Nederland richt zich op het
bereiken van gemeenschappelijke doelen en het realiseren van synergie door
samenwerking. Landelijk ligt de focus op de volgende zaken:
 Versterken van de professie: door het agenderen van strategische opgaven door
vraagstukken en dilemma ’s te benoemen en te adresseren richting politiek, bestuur en
maatschappelijke actoren.
 Verbinden met onze mensen: bundelen van kracht, kennis en kunde rondom
professionele thema’s. Waarderen van bijzondere inspanningen en innovaties.
Katalyseren van innovaties door goede initiatieven te verbinden, te versnellen en op te
schalen.
 Verdienen voor de regio’s: vraaggericht schaalvoordelen en efficiencywinst creëren door
landelijke productie en dienstverlening te organiseren die de korpsen sneller, beter en
goedkoper laat presteren.
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De begroting voor Bureau Brandweer Nederland kent de volgende specificatie naar de
verschillende activiteiten:

Begroting bureau
Brandweer Nederland

Realisatie
2015

Begroting
2016

Begroting
2017

Uitgaven

Personele lasten
Overhead, huisvesting, ict
Apparaatskosten
Programmakosten
Totaal *1

2.405.000

2.453.000

2.462.000

439.000

448.000

500.000

2.844.000

2.901.000

2.962.000

992.000

1.103.000

1.051.000

3.836.000

4.004.000

4.013.000

Overheveling IV *2

337.500
3.675.500

Inhoudelijke strategische agenda en programma's
● Strategie & Innovatie
● Risicobeheersing / Brandveilig leven
● Incidentbestrijding
● Vakbekwaamheid & Kennis
● Mens & Bedrijfsvoering
● Informatiemanagement *2
Collectieve producten
● Brandweer.nl
● Oefenbank
● Brandonderzoek
● Innovatie moed
● Kwaliteitsbureau Brandweer
● Brandweer vraagorganisatie IM *2

Specials
● Internationale samenwerking
● Jeugdbrandweer
● Stimulering diversiteitsbeleid
● Congres Brandweer Nederland

Aanvullende ondersteuning
● RDVR

1 *) De lasten worden toegerekend naar de programma's en producten. Realisatie in 2015 is exclusief
overlopende projectverplichtingen ad € 89.000.
2 *) Deze activiteiten worden m.i.v. 2017 ondergebracht bij het programma’s Informatievoorziening
n.a.v. besluit DB Veiligheidsberaad d.d. 3 februari 2016.
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4 Werkzaamheden voor
derden
4.1 Inleiding
Naast wettelijke en opgedragen werkzaamheden door de veiligheidsregio’s voert het IFV ook
werkzaamheden uit voor derden. Dit is vastgelegd in artikel 70 van de Wet veiligheidsregio’s.
Deze werkzaamheden worden op basis van kostendekkende contracten aangegaan. De wet
stelt als voorwaarde dat deze werkzaamheden uitgevoerd moeten worden op basis van een
integrale kostprijs om daarmee concurrentievervalsing naar andere marktpartijen te
voorkomen.

4.2 Begroting werkzaamheden voor derden
Het IFV kent in 2017 (vooralsnog) de volgende werkzaamheden voor derden inclusief
begroting:
meerjarenbegroting 2017-2021
Werkzaamheden voor derden (bedragen in duizenden euro's)
Realisatie
2015
Onderwijs & Onderzoek
Onderzoek
Materieel & Procurement
Opdrachten derden ( WAS-palen en overige
opdrachten FDC)
Kennisevents
Kennisevents
Informatievoorziening
SIS (eenmalige startsubsidie)
C2000 (SCL-loket)
Programma netcentrisch werken voor niet VR's
Implementatie C2000 brandweer
Toezicht examinering
Bureau TEC (eenmalige startsubsidie)
LMO
Transitie meldkamers (LMO)
Kennisborging
Advies kennisborging / documentenbeheer
Subtotaal omzet
Financiering werkzaamheden voor derden
Bijdrage ministeries
Facturen
Totaal

Begroting
2016

2017

2018

2019

2020

2021

779

750

260

270

280

290

290

1.079

450

200

200

100

100

100

108

125

150

165

170

185

200

0
0
0

0
100
195
0

0
0
645
250

0
0
645

0
0
645

0
0
645

0
0
645

0

0

0

0

0

0

0

634

789

789

781

0

0

0

0
2.600

50
2.460

50
2.344

50
2.111

50
1.245

50
1.270

50
1.285

634
1.966
2.600

889
1.570
2.459

789
1.555
2.344

781
1.330
2.111

0
1.245
1.245

0
1.270
1.270

0
1.285
1.285

4.3 Onderwijs en onderzoek
De onderzoeksactiviteiten worden ook door andere opdrachtgevers dan de veiligheidsregio’s
gefinancierd. Andere overheidsorganisaties of private partijen vragen geregeld advies of
verstrekken onderzoeksopdrachten.
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Onderwijs en Onderzoek door de Brandweeracademie. In 2017 ontwikkelt en verzorgt
de Brandweeracademie een breed spectrum aan opleidingen en bijscholingen voor
andere partners dan de veiligheidsregio’s. Er staan opleidingen en bijscholingen op het
programma voor onder meer de politie, marine, Rijkswaterstaat, Dienst Justitiële
Inrichtingen en Belgische brandweren. Ook vindt in 2017 samen met IKEA onderzoek
plaats naar de brandveiligheid van meubilair.
Onderwijs en Onderzoek door de GHOR-academie (€ 50.000,--). Er wordt een aanbod
ontwikkeld voor crisisrollen in de zorg, zoals een scholing crisismanagement voor
crisisfunctionarissen bij een GGD en andere zorginstellingen, evenals een scholing
informatiemanagement voor informatiecoördinatoren in ziekenhuizen en andere
zorginstellingen.
Onderzoek BRZO (€ 80.000,--). In nauwe samenwerking met de Veiligheidsregio
Rotterdam-Rijnmond wordt uitvoering gegeven aan het Landelijk Expertisecentrum
BRZO (LEC BRZO). De doelstelling van het LEC BRZO is de kwaliteit van de uitvoering
van BRZO-taken van de veiligheidsregio’s op een hoger peil te brengen door kennis te
bundelen, toegankelijk te maken, door uniformering te stimuleren en versnippering tegen
te gaan. Eind 2016 wordt subsidie aangevraagd bij VenJ voor de uitvoering van deze
taken. Begin 2017 wordt bekend of de subsidie wordt verstrekt.
Transportveiligheid (€ 115.000,--). Het IFV kent het lectoraat Transportveiligheid en het
Kenniscentrum Transportveiligheid. Een deel van deze activiteiten wordt door derden
gefinancierd (zoals ministeries en het platform LNG).
Team Natuurbranden (€ 15.000,--). Een deel van de activiteiten van het team
Natuurbranden wordt gefinancierd uit het verzorgen van opleidingen en trainingen aan
derden.

4.4 Materieel en Procurement
Het IFV verricht op het gebied van materieel en inkoop verschillende werkzaamheden voor
derden. Het gaat om het beheer van rouwregisters voor het Koninklijk Huis,
veiligheidstesters van ProRail en kaliumjodide pillen voor VWS en het plaatsen, verplaatsen
en modificeren van sirenepalen voor gemeenten. Gezien de beoogde ontmanteling vanaf
2020 zal deze taak in de toekomst geleidelijk afnemen.

4.5 Kennisevents
Het IFV geeft inhoud aan zijn wettelijke taak door actief kennis te ontwikkelen en te
ontsluiten. Op thema’s die van belang zijn voor de taken van veiligheidsregio’s en andere
partners, organiseert het IFV congressen, seminars en andere bijeenkomsten waar
kennisdeling en –verspreiding centraal staan. De focus in 2017 ligt op het ontwikkelen en
toepassen van vernieuwende en uitdagende concepten voor kennisevents. Hiervoor vindt
nauwe afstemming plaats met de samenwerkingspartners van het IFV. De kennisevents
worden inhoudelijk afgestemd met de lectoraten van het IFV. Het doel hiervan is onder meer
om kennis beter toegankelijk, bereikbaar en toepasbaar te maken voor veiligheidsregio’s en
andere partners. Vanuit het IFV ondersteunt het congresbureau de organisatie van deze
kennisevents.
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4.6 Kennisborging
Aansluitend op de wettelijke IFV-taken rond kennisborging voert het IFV ook opdrachten uit
voor derden. Dit heeft onder andere betrekking op de update van bestuurlijke
netwerkkaarten. Hiervoor ontvangt het IFV subsidie. Tevens worden op verzoek van
veiligheidsregio’s, ministeries of andere partners, nieuwe kennisdocumenten ontwikkeld.
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5 Begroting 2017
5.1 Begroting 2017
bedragen in duizenden euro's
Realisatie 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

22.436

21.002

Baten ( projecten)

Gemeenschappelijke taken ( opgedragen)
Opbrengst uitgeverij/verkoop brandweerkleding

10.840
2.817

22.336
2.012
13.474
3.330

Overig omzet

12.743

9.278

11.055

51.251

50.430

48.823

20.563

22.637

19.290

Rijksbijdragen
Subsidies

2.415

1.119
12.408
3.238

Lasten (projecten)
Externe projectkosten

2.310

1.732

3.071

Bruto marge

28.378

26.061

26.463

Interne projectkosten
Projectresultaat (A)

24.832

26.132

25.723

3.546

-70

740

Baten (afdeling)

24.518

27.970

28.222

22.257

20.976
6.653

23.654

Kostprijs verkoop uitgeverij/verkoop brandweerkleding

Lasten (afdeling)
Personeelskosten
Materiële kosten
Afdelingsresultaat (B)
Bedrijfsresultaat (A+B)

6.395
-4.134

342

5.551
-983

-588

271

-243

1
146

0
50
300

Aandeel in Resultaat deelneming NIBHV
Netto Resultaat

379

3
50
400

-61

724

107

Aantal FTE

239

242

261

Financiële baten-lasten (+)
Aandeel resultaat I.E. Beheer BV
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5.2 Financiering 2017
bedragen in duizenden euro's
Begroting 2017

Realisatie 2015

Begroting 2016

26.095

26.055

0

200

937

26.095

26.255

25.952

Bijdrage Politie

5.197

3.500

4.150

Facturen

5.877

2.978

3.298

Totaal Financiering wettelijke taak

37.169

32.733

33.400

Gemeenschappelijke werkzaamheden

20.250

22.656

21.587

2.600

2.460

2.344

60.020

57.849

57.332

51.251

50.430

48.823

8.769

7.419

1. Beschikbare financiering
Rijksbijdragen Algemeen excl. Politie
Rijksbijdrage Algemeen van voorgaande jaren
Totaal Rijksbijdrage

Werkzaamheden voor derden
Totaal beschikbare financiering

25.015

2. Benodigde financiering
Omzet
Activiteiten waarvoor VenJ contractpartij is*
- Waarschuwings en alarmeringsstelsel (WAS)

7.999

4.340

4.776

4.441

4.429

2.643

3.559

en Nood Communicatie Voorziening (NCV)
- Beheer Politiematerieel
Totaal benodigde financiering

60.020

57.849

56.823

0

0

509

3. Verschil

*) Gaat niet via V&W rekening van het IFV, maar zijn wel uitgaven die uit rijksbijdrage worden gefinancierd.

5.3 Toelichting op de begroting 2017
Baten
 De reductie van de Rijksbijdrage bedraagt in 2017 € 1.000.000,-- ten opzichte van 2016.
 In 2017 ontvangt het IFV minder subsidies.
 De omzet voor onderzoek en contentontwikkeling is in 2017 € 390.000,-- hoger dan in
2016.
 De omzet voor bovenregionale voorzieningen stijgt in 2017 door herclustering van
taakgebieden met € 1.085.000,--.
 De omzet van inkoopsamenwerking daalt met € 255.000,--.
 Taakveranderingen leiden tot een lagere omzet voor het beheer GNK/GGB van €
175.000,-- ten opzichte van 2016.
 In 2017 worden minder opdrachten voor gemeenten uitgevoerd voor de WAS-palen. Dit
leidt tot een verlaging van de omzet t.o.v. 2016 met € 250.000,--.
 Er wordt in 2017 een hogere omzet Netcentrisch Werken gerealiseerd doordat meer
waterschappen, GHOR regio’s en RWS LCMS gaan gebruiken.
 De omzet uit opleidingen neemt met € 866.000,-- toe, met name als gevolg van een
toename van de multi-opleidingen.
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Lasten
 Personeelskosten per medewerker stijgen in 2017 niet. De personeelsbezetting aan
eigen personeel neemt in 2017 met 18 fte toe ten opzichte van de begroting 2016.
 In 2017 is een dotatie aan de voorziening vervanging materieel opgenomen van € 3,2
miljoen.
 De afschrijving op de goodwill en investeringen in IE beheer B.V. is in 2017 € 980.000,--.

Gevolgen taakstelling op personeel IFV
Zoals de begroting voor 2017 (-/- 2%) en het meerjarenperspectief tot 2021 ( -/- 5%) laten
zien, is er sprake van een afnemende omzet voor het IFV ten opzichte van 2016. Deels komt
deze afname door de taakstelling op de Rijksbijdrage.
Het personeelsbestand van het IFV (inclusief IE Beheer B.V.) neemt in 2017 met 18 fte toe
ten opzichte van 2016. Dit is het gevolg van taakuitbreiding waar tegenover ook een
financiële dekking staat. De verwachting is dat het personeelsbestand in de periode tot 2021
op dit niveau blijft. De taakuitbreiding komt voort uit het versterken van de kennisfunctie van
het IFV (verschuiving in de Rijksbijdrage van aanschaf en beheer materieel naar onderzoek
en kennisontwikkeling) en een toename van de personeelsbezetting als gevolg van een
versterking van de informatievoorziening (Geo, Netcentrisch Werken en overige activiteiten
op het gebied van informatievoorziening). Daarnaast is extern personeel omgezet in eigen
personeel, omdat de kosten hiervan substantieel lager liggen.
Omdat de omzet daalt, zal ook de overhead naar rato mee moeten dalen. Financieel is dit in
het voorliggende plan verwerkt.

Voorziening vervanging materieel
Onderdeel van de wettelijke taak van het IFV is ook het vervangen van het
rampenbestrijdingsmateriaal waarover het beschikt. Dit gebeurt in nauw overleg met het veld
(veiligheidsregio’s, brandweer, GHOR). Uitgangspunt is dat niet één op één wordt
vervangen, maar dat wordt gekeken naar de huidige en toekomstige behoeften, op basis van
nieuwe inzichten, methoden, doctrines en technieken. De kosten voor vervanging zijn
aanzienlijk en spreiden zich uit over meerdere jaren. Uiteraard wordt wel gekeken of zaken
efficiënter georganiseerd kunnen worden.
Voor de vervanging van materieel, dat bij de vorming van het IFV is overgekomen van VenJ
naar het IFV en toentertijd een vervangingswaarde van € 100 miljoen kende, geldt dat
jaarlijks en over langere tijd reserveringen noodzakelijk zijn. Enkel door jaarlijks een deel van
de Rijksbijdrage te reserveren, kunnen nieuwe investeringen gedaan worden en kan het IFV
aan de wettelijke taak voldoen. Deze reserveringen worden gestort in de “voorziening
vervanging materieel”. De vervangingsinvesteringen en ook de projecten om deze
investeringen voor te bereiden zoals de projecten Grootschalig Geneeskundige Bijstand
(GGB) en Specialistisch Optreden worden uit deze voorziening betaald.
Specificatie
Volvo + MB
GBO SO
GGB
ELO
NPK
CBRN ECAM apparatuur
Chemie pakken
Totaal

2013

2014

389.535
389.535

724.238
439.844
251.436
88.810
36.588
1.540.916

2015
1.354.828
5.485.034
225.661
145.100
41.278
7.251.901

2016
3.641.000
3.126.000
52.903
900.000
650.000
8.369.903

2017
5.564.500
175.000
1.570.000
7.309.500

2018
4.636.089
4.636.089

totaal
389.535
15.920.655
9.225.878
530.000
1.133.910
727.866
1.570.000
29.497.844
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5.4 Investeringen bedrijfsvoering 2017
Specificatie investeringen 2017 (in €)
IFV ADMS

40.000

Vervanging vervoermiddelen

218.303

Gebouwen/terreinen

243.018

Masterplan herinrichten terrein

839.697

Installaties

593.576

Automatisering hardware

141.785

Automatisering software 3 jaar (Sharepoint)

49.394

Automatisering software 6 jaar (o.a. vervanging “Mijn NBBE”,
doorontwikkeling Kennisplein en doorontwikkeling ''Mijn.IFV'')

207.455

Nieuw HR-systeem

223.500

Inventarissen

318.591

Totaal

2.875.318

Toelichting op de investeringsbegroting











IFV ADMS betreft de jaarlijkse investeringen in updates van virtuele oefensoftware voor
de verhuur van ADMS aan de veiligheidsregio’s.
Gebouwen en terreinen. Dit betreft investeringen in de gebouwen van het IFV als gevolg
van de meerjarenonderhoudsplanning.
Vervoermiddelen: het betreft de vervanging van voertuigen uit het wagenpark IFV.
Masterplan herinrichten terrein betreft de herinrichting van het terrein rondom het pand
in Arnhem met als doel de parkeercapaciteit fors te verhogen. Dit is noodzakelijk om de
toestroom van deelnemers aan opleidingen, congressen e.d. op te kunnen vangen.
Tegenover deze investering staat dat niet langer uitgeweken hoeft te worden naar
andere, vaak particuliere parkeergelegenheden en deze kosten dan ook komen te
vervallen.
Automatisering hardware betreft reguliere vervanging van PC’s en laptops.
Automatisering software betreft o.a. de vervanging van de publicatiedatabase bij het
Expertisecentrum, vervanging van “Mijn Nbbe” en de doorontwikkeling van het
Kennisplein.
Nieuw HR-systeem: het betreft de investering in het nieuwe HR-systeem als gevolg van
de overgang naar de nieuwe salarisverwerker ADP.
De investering in inventaris betreft de reguliere vervanging van inventaris van het IFV in
met name de leslokalen.
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6 Meerjarenperspectief 20182021
6.1 Meerjarenraming 2018-2021
bedragen in duizenden euro's
Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

20.037

20.361

20.361

20.361

861

80

80

80

BDUR/ gemeenschappelijke taken
Opbrengst uitgeverij/verkoop brandweerkleding

12.408

12.401

11.650

11.000

3.238

3.238

3.238

3.238

Overig omzet

11.817

11.636

11.805

11.820

48.362

47.716

47.134

46.499

Externe projectkosten
Kostprijs verkoop uitgeverij/verkoop brandweerkleding

18.959

18.794

18.244

18.255

3.071

3.021

3.021

2.371

Bruto marge

26.332

25.901

25.869

25.873

Interne projectkosten

25.548

25.117

25.084

25.089

Projectresultaat (A)

785

784

785

784

28.180

28.074

28.068

28.068

23.154

23.049

23.049

23.049

5.551

5.551

5.546

5.546

Afdelingsresultaat (B)

-524

-525

-526

-526

Bedrijfsresultaat (A+B)

260

259

259

258

0

0

0

0

50

50

50

50

Resultaat deelneming NIBHV

300

300

300

300

Netto Resultaat

610

609

609

608

Aantal FTE

261

260

260

260

Baten ( projecten)
Rijksbijdragen
Overige subsidies

Lasten (projecten)

Baten (afdeling)
Lasten (afdeling)
Personeelskosten
Materiële kosten

Financiële baten-lasten (+)
Aandeel resultaat I.E. Beheer BV
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6.2 Financiering 2018-2021
(bedragen in duizenden euro's)
2021

2020

2019

2018
1. Beschikbare Financiering

24.615

24.615

24.615

24.615

737

0

0

0

25.352

24.615

24.615

24.615

Bijdrage Politie

4.150

4.150

4.150

4.150

Facturen

3.298

3.298

3.298

3.298

Totaal wettelijke taak

32.800

32.063

32.063

32.063

Gemeenschappelijke werkzaamheden

22.057

22.221

21.614

20.964

2.111

1.245

1.245

1.285

56.968

55.529

54.922

54.312

48.362

47.716

47.134

46.499

7.999

7.999

7.999

Rijksbijdragen Algemeen excl. Politie
Rijksbijdrage Algemeen voorgaande jaren
Totaal Rijksbijdrage

Werkzaamheden voor derden
Totaal beschikbare financiering
2. Benodigde financiering
Omzet
Activiteiten waarvoor VenJ contractpartij is*
- Waarschuwings en alarmeringsstelsel (WAS)

7.999

4.441

4.441

4.441

4.441

3.559

3.559

3.559

3.559

en Nood Communicatie Voorziening (NCV)
- Beheer Politiematerieel
Totaal benodigde financiering

3. Verschil

56.361

55.715

55.133

54.498

607

-186

-211

-186

*) Gaat niet via V&W rekening van het IFV, maar zijn wel uitgaven die uit rijksbijdrage worden gefinancierd.

6.3 Toelichting op meerjarenraming 2018-2021
Baten
Aan de batenkant zijn ten opzichte van 2017 de volgende opvallende zaken te melden:
Wettelijke taken
 De beheerkosten voor het beheer van materieel voor de brandweer dalen tot een niveau
van € 450.000,-- per jaar.
 De beheerkosten voor het beheer van GGB materieel dalen 2016 tot een niveau van €
625.000,-- per jaar.
 Voor USAR is gedurende de hele begrotingsperiode een bedrag van € 1.854.000,-opgenomen.
 Voor beheer WAS is gedurende de hele begrotingsperiode een bedrag van
€ 3.600.000,-- opgenomen, omdat vanaf het moment van uitfasering per 1-1-2020 dit
bedrag benodigd is voor de afbouw van het WAS stelsel. Hoewel de beschikbare
rijksbijdrage daalt is afgesproken niet op USAR te bezuinigen.
 Voor het beheer van politiematerieel is vooralsnog ook voor de hele begrotingsperiode
een bedrag van € 4.150.000,-- opgenomen.
Gemeenschappelijke taken
 De baten opleidingen stijgen tot een niveau van circa € 3,5 miljoen per jaar door een
uitbreiding van de omzet uit multi-opleidingen.
 De baten voor leiderschapsontwikkeling stijgen in de periode tot 2021 geleidelijk tot een
niveau van € 1,8 miljoen per jaar vanaf 2019 als gevolg van de verwachte vraag uit de
veiligheidsregio’s.
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 Vanaf 2018 wordt, voor de opvolging van FLIB aanbestedingen, verwacht dat naar
deelnemende regio’s een bedrag van € 200.000,-- aan dienstverlening kan worden
doorbelast.
 Vanaf 2021 daalt de omzet van het programma Informatievoorziening, doordat vanaf dat
moment de investering in IE Beheer B.V. volledig is terugbetaald. Eerder is besloten om
de hierdoor ontstane financiële ruimte te gebruiken om voor het programma Geo geen
bijdrage meer van de veiligheidsregio’s te vragen.
 Tot en met 2019 is een bedrag van in totaal € 750.000,-- opgenomen aan werkbudget
VB. Verondersteld is dat hier ook de ondersteuning van de Managementraad
Bevolkingszorg uit gefinancierd wordt voor € 250.000,-- per jaar.
Werkzaamheden voor derden
 Vanaf 2017 daalt de omzet voor onderzoek fors tot een niveau van circa € 300.000,-- per
jaar als gevolg van een verwachte daling van opdrachten van derden (met name
subsidies van ministeries).
 De baten voor het programma Transitie Meldkamers (LMO) zijn opgenomen tot en met
2018.

Lasten
Aan de lastenkant zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:
 Op basis van de verwachte baten is ook de organisatie gedimensioneerd.
 De personeelskosten per medewerker stijgen niet.
 In 2018 is een dotatie aan de voorziening vervanging materieel opgenomen van € 2,8
miljoen, vanaf 2019 is hiervoor een bedrag van € 3 miljoen per jaar opgenomen.
 De afschrijving op goodwill en investeringen in IE Beheer B.V. bedragen tot en met 2020
€ 980.000,-- per jaar en in 2021 € 60.000,--.
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7 Bedrijfsvoering en
weerstandsvermogen
7.1 Bedrijfsvoering
In 2016 en in 2017 worden er projecten uitgevoerd waardoor de bedrijfsvoering van het IFV
wordt verbeterd en vereenvoudigd. Dit leidt ertoe dat de focus van de IFV-medewerkers op
het primaire proces wordt verhoogd en de kosten worden verlaagd. Het betreft projecten met
betrekking tot:
 het invoeren van een nieuwe versie van het bedrijfsvoeringssysteem Synergy, waardoor
de processen van het IFV beter worden ondersteund en het aantal ‘handmatige’
handelingen dat de gebruiker moet verrichten significant afneemt
 het reduceren van het aantal administraties van het IFV, waarmee een aanzienlijke
vereenvoudiging wordt gerealiseerd en toch voldaan kan worden aan de gewenste
managementinformatie en noodzakelijke verantwoordingsinformatie
 het invoeren van een nieuw personeels- en salarisadministratiesysteem, waarmee de
kwaliteit van de managementinformatie aanzienlijk wordt verbeterd en vrijwel alle
processen volledig gedigitaliseerd worden
 het inkopen van allerlei diensten, zodanig dat aan de EU-aanbestedingsrichtlijnen wordt
voldaan en de meest effectieve en efficiënte oplossing voor het IFV wordt gerealiseerd,
onder meer door mee te ‘liften’ met grote aanbestedingstrajecten van derden, waar
mogelijk en wenselijk.
Verder wordt de capaciteit van het parkeerterrein in 2017 aanzienlijk uitgebreid, zodat deze
in de pas loopt met de personeels- en bezoekersomvang waarvan sinds het ontstaan van
het IFV sprake is.
Ook wordt er geïnvesteerd in HR-instrumenten voor het personeel, waaronder de eerder al
genoemde IFV huisacademie.

7.2 Weerstandsvermogen
Bij de voorbereiding van de oprichting van het IFV is door Berenschot onderzoek gedaan
naar de minimaal benodigde solvabiliteit voor een ZBO als het IFV. De solvabiliteit is de
verhouding tussen het eigen vermogen en het totale vermogen en kan gezien worden als
een goede indicator voor het weerstandsvermogen van een organisatie.
Met solvabiliteit wordt aangegeven in hoeverre de organisatie haar financiële verplichtingen
aan verschaffers van vreemd vermogen kan nakomen met behulp van alle activa. De
solvabiliteit is in feite de buffer om risico’s mee op te vangen. Een organisatie met hoge
risico’s heeft behoefte aan een hogere solvabiliteit dan een organisatie met lage risico’s. Een
goede solvabiliteit draagt bij aan de financiële gezondheid van een organisatie. De minimaal
benodigde solvabiliteit verschilt echter tussen organisaties en is afhankelijk van de risico’s
die de organisatie loopt.
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De solvabiliteit kan worden uitgedrukt in een ratio. Het IFV als ZBO hanteert als ratio het
eigen vermogen gedeeld door het totale vermogen (balanstotaal). Als de ratio laag is, dan
heeft het IFV weinig financiële flexibiliteit en kunnen tegenvallers niet goed worden
opgevangen. Een hoge ratio betekent dat het IFV financieel gezien zijn risico’s kan
opvangen. Een financieel gezonde organisatie heeft een solvabiliteit, waarbij het eigen
vermogen en het totale vermogen met elkaar in balans zijn.
Berenschot adviseert een minimaal benodigde solvabiliteit voor het IFV van 25%. In het
jaarverslag 2015 van het IFV bedroeg de solvabiliteit per 31-12-2015 30%.
Hierbij is de afgelopen jaren wel sprake van een dalende tendens, die wordt veroorzaakt
doordat het IFV steeds meer activiteiten uitvoert, waardoor het balanstotaal stijgt, zonder dat
het eigen vermogen in dezelfde mate mee beweegt.
Bij het IFV worden elk jaar eventuele bedrijfsrisico’s gedetecteerd.
Binnen het eigen vermogen is hiervoor een bestemde reserve Bedrijfsrisico’s van € 3,3
miljoen gevormd.
De belangrijkste risico’s van het IFV hebben betrekking op:
 wijzigingen in de organisatie om daarmee de integratie en fusie van het IFV te kunnen
afronden en mogelijke organisatorische gevolgen van de commissie Doorontwikkeling
IFV: € 2,0 miljoen
 bedrijfsrisico’s als gevolg van veranderende marktomstandigheden: € 1,3 miljoen
(vermindering van de vraag naar bijscholingen, trainingen, onderzoeken, waardoor de
dekking van de vaste kosten minder wordt).
Andere risico’s zijn:
 langdurig uitval door ziekte van medewerkers
 onvrijwillige beëindigingen van dienstverbanden
 indexering van kosten wordt onvoldoende doorberekend in de tarieven van de geleverde
diensten
 hanteren van “verdienmodellen” voor de uitvoering van opgedragen gemeenschappelijke
taken waarbij het risico voor rekening van het IFV is (verkoop brandweerkleding,
Netcentrisch werken).
Ter afdekking van verzekerbare risico’s heeft het IFV verschillende verzekeringen afgesloten
voor schade aan materieel en personeel gerelateerde verzekeringen, gebouwen en
aansprakelijkheid. Het risico veroorzaakt door ziekteverzuim is niet verzekerd.

7.3 Verbonden partijen
Het IFV heeft in de volgende rechtspersonen een bestuurlijk en financieel belang:
Geconsolideerde
vennootschappen
NIBHV B.V.
I.E. Beheer B.V.

Vestigingsplaats

Aandelenbelang

% consolidatie

Rotterdam
Woerden

77,78%
100%

100%
100%
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Bijlage 1
Overzicht producten en diensten van het IFV
Wettelijke taken
Opleidingen

Leergangen brandweermanagement
MCPM

Examens

Examens

Onderzoek & onderwijscontent

Onderzoek en contentontwikkeling (incl. kenniscentra, kwalificatiesdossiers en
bevolkingszorg)

Kennisuitwisseling

Kennisuitwisseling (o.a Kenniplein)

Kennisborging

Kennisborging

Toezicht examinering

Bureau Toezicht Examinering en Certificering

Materieel & procurement

Materieel en materieel beheer brandweer
Bovenregionale voorzieningen (SO/GO)
Standaardisatie
Inkoopsamenwerking
Beheer GNK, implementatie GGB
Beheer Landelijk Logistieke Voorraad
Beheer USAR.NL
Beheer WAS, NCV
Beheer politiemiddelen
Diverse opdrachten vanuit ministeries/ overheden
Dotatie aan voorziening vervanging materieel

Gemeenschappelijke werkzaamheden
Onderwijs & Onderzoek

Opleidingen Crisisbeheersing, GHOR, Brandweer
Publicaties les en leerstof (incl. Ontwikkelfonds)
Training en bijscholing IFV-breed
Virtueel Oefenen
Onderzoek en contentontwikkeling
Advies
Onderwijscuratorium

Examens

Bureau Toezicht Examinering en Certificering

Leiderschap

Leiderschapsontwikkeling

Materieel & Procurement

Brandweerkleding

Programma BVZ

Programma Bevolkingszorg

Programma IV

Netcentrisch werken veiligheidsregio's: beheer en beschikbaarstelling
Netcentrisch werken overige partners in de regio: beheer en beschikbaarstelling
SIS
ELO
Basisvoorziening GEO
Informatieveiligheid (cybersecurity)
Werkbudget Informatievoorziening

Landelijke meldkamer organisatie

Transitie meldkamers (LMO)

Bestuursondersteuning

Bestuursondersteuning

Ondersteuning Brandweer
Nederland

Projecten Strategische agenda
Ondersteuning van Brandweer Nederland en Collectieve producten Brandweer
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Werkzaamheden voor derden
Onderwijs & Onderzoek

Onderzoek

Materieel & Procurement

Opdrachten derden ( WAS-palen en overige opdrachten FDC)

Kennisevents

Kennisevents

Informatievoorziening

C2000 (SCL-loket)
Programma netcentrisch werken voor niet VR's

Kennisborging

Advies kennisborging / documentenbeheer
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25

24

23

22

21

15
16
17
18
19
20

14

12
13

10
11

8
9

7

5
6

4

3

2

1

VR

TOTAAL

Veiligheidsregio Groningen
Veiligheidsregio Friesland
Hulpverleningsdienst Drenthe
Veiligheidsregio IJsselland
Veiligheidsregio Twente
Veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland
Veiligheids- en gezondheidsregio Gld Midden
Veiligheidsregio Gelderland Zuid
Veiligheidsregio Utrecht
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
Veiligheidsregio Kennemerland
Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland
Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
Veiligheidsregio Haaglanden
Veiligheidsregio Hollands Midden
Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond
Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
Veiligheidsregio Zeeland
Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
Veiligheidsregio Brabant-Noord
Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
Veiligheidsregio Limburg-Noord
Veiligheidsregio Zuid-Limburg
Veiligheidsregio Flevoland

€ 2.509.060

Netcentrisch
werken
€ 86.691
€ 95.942
€ 72.533
€ 76.408
€ 92.932
€ 120.587
€ 99.613
€ 80.662
€ 187.588
€ 96.047
€ 48.727
€ 78.917
€ 149.747
€ 36.595
€ 157.671
€ 114.991
€ 189.808
€ 71.982
€ 56.522
€ 161.904
€ 95.854
€ 111.719
€ 76.590
€ 89.378
€ 59.649

€ 1.859.080

Beheer GMS
€ 64.234
€ 71.088
€ 53.743
€ 56.614
€ 68.857
€ 89.349
€ 73.808
€ 59.767
€ 138.993
€ 71.166
€ 36.104
€ 58.473
€ 110.954
€ 27.115
€ 116.826
€ 85.202
€ 140.638
€ 53.335
€ 41.880
€ 119.962
€ 71.023
€ 82.778
€ 56.749
€ 66.224
€ 44.197
€ 86.713

crisiscomm.
pool
€ 3.613
€ 3.613
€ 3.613
€ 3.613
€ 3.613
€ 3.613
€ 3.613
€ 3.613
€ 3.613
€ 3.613
€ 3.613
€ 3.613
€0
€ 3.613
€ 3.613
€ 3.613
€ 3.613
€ 3.613
€ 3.613
€ 3.613
€ 3.613
€ 3.613
€ 3.613
€ 3.613
€ 3.613
€ 433.566

Beheer SIS
€ 17.343
€ 17.343
€ 17.343
€ 17.343
€ 17.343
€ 17.343
€ 17.343
€ 17.343
€ 17.343
€ 17.343
€ 17.343
€ 17.343
€ 17.343
€ 17.343
€ 17.343
€ 17.343
€ 17.343
€ 17.343
€ 17.343
€ 17.343
€ 17.343
€ 17.343
€ 17.343
€ 17.343
€ 17.343
€ 2.993.000

€ 1.020.000

6b
Product
financiering
Brw NL
€ 40.800
€ 40.800
€ 40.800
€ 40.800
€ 40.800
€ 40.800
€ 40.800
€ 40.800
€ 40.800
€ 40.800
€ 40.800
€ 40.800
€ 40.800
€ 40.800
€ 40.800
€ 40.800
€ 40.800
€ 40.800
€ 40.800
€ 40.800
€ 40.800
€ 40.800
€ 40.800
€ 40.800
€ 40.800

6a
Algemene
bijdrage Brw
NL
€ 103.412
€ 114.448
€ 86.523
€ 91.146
€ 110.856
€ 143.846
€ 118.827
€ 96.220
€ 223.770
€ 114.572
€ 58.125
€ 94.138
€ 178.630
€ 43.653
€ 188.083
€ 137.170
€ 226.418
€ 85.866
€ 67.424
€ 193.131
€ 114.342
€ 133.267
€ 91.363
€ 106.617
€ 71.154

6c

€ 25.000

Bijdrage Stg.
Brandweer
monument
€ 1.000
€ 1.000
€ 1.000
€ 1.000
€ 1.000
€ 1.000
€ 1.000
€ 1.000
€ 1.000
€ 1.000
€ 1.000
€ 1.000
€ 1.000
€ 1.000
€ 1.000
€ 1.000
€ 1.000
€ 1.000
€ 1.000
€ 1.000
€ 1.000
€ 1.000
€ 1.000
€ 1.000
€ 1.000

6d

7

8

€ 879.000

€ 352.795

€ 598.000

Ontwikkelfonds
Lesstof
Elektronische
Bijdrage
Brandweer
Leeromgeving **) programma GEO
€ 29.916
€ 12.007
€ 26.000
€ 39.055
€ 15.675
€ 26.000
€ 30.184
€ 12.115
€ 26.000
€ 29.976
€ 12.031
€ 13.000
€ 33.518
€ 13.453
€ 13.000
€ 49.920
€ 20.036
€ 26.000
€ 31.911
€ 12.808
€ 13.000
€ 30.928
€ 12.413
€ 26.000
€ 70.072
€ 28.124
€ 26.000
€ 46.497
€ 18.662
€ 26.000
€ 26.552
€ 10.657
€ 26.000
€ 21.849
€ 8.769
€ 26.000
€ 33.637
€ 13.501
€ 26.000
€ 14.646
€ 5.878
€ 26.000
€ 31.911
€ 12.808
€ 26.000
€ 36.733
€ 14.743
€ 26.000
€ 49.473
€ 19.857
€ 13.000
€ 28.368
€ 11.386
€ 26.000
€ 41.317
€ 16.583
€ 26.000
€ 56.588
€ 22.712
€ 26.000
€ 33.250
€ 13.345
€ 26.000
€ 40.424
€ 16.225
€ 26.000
€ 29.976
€ 12.031
€ 26.000
€ 24.766
€ 9.940
€ 26.000
€ 17.533
€ 7.037
€ 26.000

Toelichting:
>In bovenstaand overzicht is nog geen rekening gehouden met eventuele indexering in 2016i.v.m.
loon- en prijsontwikkeling.
>Voor 4 regio's word voor de bijdrage aan het programma GEO voor de jaren 2016 t/m 2018 een
korting toegepast van 50% vanwege hun aandeel bij de totstandkoming van het programma.

€ 173.627

GROOTER
€ 6.945
€ 6.945
€ 6.945
€ 6.945
€ 6.945
€ 6.945
€ 6.945
€ 6.945
€ 6.945
€ 6.945
€ 6.945
€ 6.945
€ 6.945
€ 6.945
€ 6.945
€ 6.945
€ 6.945
€ 6.945
€ 6.945
€ 6.945
€ 6.945
€ 6.945
€ 6.945
€ 6.945
€ 6.945

Bijlage: Overzicht financiële afspraken bij opgedragen werkzaamheden aan IFV behorend bij jaarplan 2017 IFV
1
2
3
4
5
Beheer
Organisatie

€ 750.000

Werkbudget VB
€ 30.000
€ 30.000
€ 30.000
€ 30.000
€ 30.000
€ 30.000
€ 30.000
€ 30.000
€ 30.000
€ 30.000
€ 30.000
€ 30.000
€ 30.000
€ 30.000
€ 30.000
€ 30.000
€ 30.000
€ 30.000
€ 30.000
€ 30.000
€ 30.000
€ 30.000
€ 30.000
€ 30.000
€ 30.000

9

€ 11.679.840

TOTAAL
€ 421.961
€ 461.909
€ 380.800
€ 378.875
€ 432.316
€ 549.438
€ 449.667
€ 405.692
€ 774.248
€ 472.644
€ 305.866
€ 387.848
€ 608.556
€ 253.587
€ 632.999
€ 514.540
€ 738.894
€ 376.639
€ 349.427
€ 679.998
€ 453.516
€ 510.112
€ 392.410
€ 422.626
€ 325.271

Bijlage 2

Overzicht financiële afspraken met regio’s voor aan het IFV opgedragen
werkzaamheden
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A.8

1. Samenvatting voorstel
Conform de projectopdracht van 25 april jl. is in multidisciplinair verband een planvormingsproduct
(informatiekaart) ontwikkeld ten behoeve van terrorismegevolgbestrijding. De informatiekaart biedt
een handvat bij een dreiging en de gevolgbestrijding van een terroristische aanslag in onze
veiligheidsregio. De veiligheidsdirectie heeft de informatiekaart op 19 september vastgesteld en is
hiermee van kracht per 1 oktober 2016.

2. Algemeen
Onderwerp:

Informatiekaart
Terrorismegevolgbestrijding

Opgesteld door:

Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:

Algemeen Bestuur

Datum:

Veiligheidsregio
Hollands Midden
Plannen en procedures
multidisciplinair
P. Rehorst
1 december 2016

A.8

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
In april van dit jaar is een multidisciplinaire projectgroep geformeerd die als opdracht heeft invulling te
geven aan de multidisciplinaire operationele voorbereiding in relatie tot (dreiging van) terroristische
aanslagen binnen de VRHM. Het doel van deze projectgroep is om te komen tot een duiding en
prioritering van ter beschikking staande informatie en het maken van regionale afspraken. Deze
afspraken dienen bij te dragen aan een meer adequate incidentbestrijding evenals het verhelderen
van organisatie-specifieke taken en verantwoordelijkheden in de voorbereiding op- en tijdens
daadwerkelijke incidentbestrijding activiteiten welke te relateren zijn aan terrorisme.
Het project heeft geresulteerd in de informatiekaart ‘Terrorismegevolgbestrijding’. Als input voor deze
informatiekaart is onder andere gebruik gemaakt van de landelijke handreiking
‘Terrorismegevolgbestrijding’ en planproducten van andere veiligheidsregio’s, waaronder die van
Haaglanden. Ook afspraken over opschaling die door de Operationeel Leiders van Hollands Midden
en Haaglanden zijn gemaakt met de Politie (eenheid Den Haag) zijn opgenomen in de
informatiekaart.
Scenario’s
De informatiekaart/ operationele voorbereiding is vormgegeven op basis van vijf scenario’s, waarbij
per scenario zijn beschreven:
o De doelstellingen en uitgangspunten van het optreden van de veiligheidsregio
o De wijze van aanpak

o De sleutelbesluiten, waarbij een onderscheid is gemaakt tussen de sleutelbesluiten op regionaal
niveau (burgemeester en hulpdiensten) en op nationaal niveau (ministeries).
o De wijze van coördinatie/ opschaling.
Van de vijf scenario’s zijn er vier afkomstig uit de landelijke handreiking ‘Terrorismegevolgbestrijding’.
Deze handreiking kent vier scenario’s, maar vanuit de regionale taken en verantwoordelijkheden werd
het scenario ‘Concrete dreiging in de VRHM of aanslag elders in NL’ gemist. Daarnaast zijn de
scenario’s uit de handreiking anders geformuleerd, zodat de focus meer ligt op de concrete
verschillen voor de veiligheidsregio/ hulpverleningsdiensten.
Coördinatie/ opschaling
Het uitgangspunt bij een terroristische aanslag is dat zoveel mogelijk wordt opgeschaald/ opgetreden
conform de werkwijze zoals beschreven in het Regionaal Crisisplan van de VRHM. Het voordeel
hiervan is dat iedere (regionale) crisisfunctionaris bekend is met deze werkwijze en zijn/haar taken en
verantwoordelijkheden. Toch kan het voorkomen dat bij een dreigende situatie in een andere
organisatiestructuur wordt gestart (SGBO-plus). Het is aan de Operationeel Leider om op het moment
van een daadwerkelijke aanslag te bepalen in welke structuur de gevolgbestrijding wordt ingezet.
Sleutelbesluiten
Bij de scenario’s zijn sleutelbesluiten opgenomen die gelden bij zowel een dreigende als een
daadwerkelijke terroristische aanslag. Dit overzicht van sleutelbesluiten maakt inzichtelijk bij wie
welke mandaten en verantwoordelijkheden liggen. De sleutelbesluiten die zijn opgenomen in de
informatiekaart zijn afkomstig uit de landelijke handreiking ‘Terrorismegevolgbestrijding’, opgesteld
door de NCTV.
Uitgangspunt optreden hulpdiensten
‘Hulpverlening vindt plaats indien dat vanuit de eigen professionele beoordeling mogelijk/ veilig is en
altijd na afstemming met de Politie. De Politie kan informatie hebben dat het gebied onveilig is (inzet
DSI, second blast, rondlopende aanslagplegers enz.)’. Hiermee is elke discipline in eerste instantie
zelf verantwoordelijk voor het al dan niet optreden bij een terroristische aanslag. Indien wel wordt
opgetreden, dan dient dit altijd in afstemming te zijn met de politie. De politie kan namelijk beschikken
over informatie, waaruit blijkt dat het gebied onveilig is voor de hulpdiensten.
Toetsing bij doelgroep
Na oplevering van de (eind)conceptversie is de informatiekaart ter beoordeling doorgestuurd en
besproken met functionarissen van het CoPI en ROT. Tevens is de informatiekaart besproken met de
Voorzitter Veiligheidsregio en de portefeuillehouder Multidisciplinaire Crisisbeheersing van het
Dagelijks Bestuur. De output van deze gesprekken/ beoordelingen zijn daar waar nodig doorgevoerd
in de informatiekaart.
Informatiekaart ‘Crisiscommunicatie terrorismegevolgbestrijding’
Communicatie bij terrorismegevolgbestrijding is complex door de verschillende (bestuurlijke)
verantwoordelijkheden. Deze communicatie wijkt hierdoor af van de communicatie bij reguliere
incidenten. Op verzoek van crisisfunctionarissen ‘Communicatie’ is een aparte informatiekaart
‘Crisiscommunicatie terrorismegevolgbestrijding’ ontwikkeld. Basis voor deze informatiekaart zijn de
uitgangspunten/ afspraken welke zijn vastgelegd in de koepelnotitie crisiscommunicatie bij
terrorismegevolgbestrijding van de NCTV. Tevens is de informatiekaart aangevuld met regionale
afspraken. De informatiekaart is in afstemming met het OM tot stand gekomen.
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4. Implementatie en communicatie







Na vaststelling door de VD is de informatiekaart verspreidt onder de crisisfunctionarissen van
de regionale hoofdstructuur crisisbeheersing.
De informatiekaart is beschikbaar gesteld in het Multi Actueel Beeld (MAB) in LCMS.
Op 27 september en 4 oktober zijn tijdens de themabijeenkomst ‘Verdieping Contra
Terrorisme’ aspecten van de informatiekaart behandeld. Tevens is hierbij het gebruik van de
informatiekaart gestimuleerd tijdens de scenariosessies die onderdeel waren van de
themabijeenkomst.
Tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur op 1 december wordt de informatiekaart
toegelicht door Hans Zuidijk als Operationeel Leider en tevens projectlid van dit project.
In de eerstvolgende nieuwsbrief van de VRHM wordt een artikel geplaatst met een toelichting
op het project en de informatiekaart.

5. Bijlagen
Vanwege de vertrouwelijkheid van de informatie worden de informatiekaarten niet meegezonden met
de vergaderstukken van het Algemeen Bestuur. De informatie is te vinden in de DB stukken van 3
november 2016.
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A.9

1. Samenvatting voorstel
Zoals gebruikelijk sinds 2012 heeft een werkgroep de multidisciplinaire voorbereidingen voor de
jaarwisseling 2016-2017 opgepakt. Politie, brandweer, GHOR en gemeenten werken op regionaal
niveau samen aan een veilig verloop van de jaarwisseling. In de voorbereiding bekijken wij met welke
risico’s we te maken kunnen krijgen, wisselen wij informatie uit, maken wij afspraken en weten wij wat
we van elkaar kunnen verwachten. Het resultaat van de voorbereiding is een multidisciplinair
operationeel plan jaarwisseling 2016-2017.

2. Algemeen
Onderwerp:

Multi-operationeel plan
jaarwisseling 2016-2017

Opgesteld door:

Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:

Algemeen Bestuur

Datum:

VRHM; Team Multi
Voorbereiding
Angelique Heus
1 december 2016

A.9

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
In het multi-operationeel plan jaarwisseling zijn risico’s beschreven waarvan de aanpak afwijkt van de
reguliere werkzaamheden en processen. Bij deze risico’s zijn de maatregelen opgenomen die de
hulpdiensten en gemeenten hiervoor treffen. Daarnaast zijn in het plan afspraken opgenomen met
betrekking tot multidisciplinaire opschaling; incidentcijfers; informatie en communicatie.
Het multi-operationeel plan is niet geagendeerd geweest in het Dagelijks Bestuur. Helaas is het niet
gelukt om de normale besluitvormingslijn te volgen.

4. Implementatie en communicatie
De Algemeen Commandanten ROT worden door de tijdens de jaarwisseling dienstdoende
Operationeel Leider ROT, Arjan Stam, geïnformeerd over de getroffen voorbereidingen en het multioperationeel plan. Het multi-operationeel plan wordt opgenomen in het Multi Actueel Beeld (MAB) in
LCMS. Indien daar aanleiding voor is, vindt vlak voor de jaarwisseling een briefing plaats voor de
AC’s ROT.

5. Bijlagen
1. Multidisciplinair operationeel plan VRHM jaarwisseling 2016-2017, definitief 16-11-2016.

A.9 bijlage

Multidisciplinair operationeel plan
jaarwisseling 2016 – 2017

Versie:
Datum:
Auteurs:

Definitief
17 november 2016
Werkgroep jaarwisseling VRHM

Inhoud
1.
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7.
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8.
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1. Inleiding
1.1 Aanleiding
Zoals gebruikelijk sinds 2012 heeft een werkgroep de multidisciplinaire voorbereidingen voor de
jaarwisseling 2016-2017 opgepakt. Politie, brandweer, GHOR en gemeenten werken op regionaal
niveau samen aan een veilig verloop van de jaarwisseling. In de voorbereiding bekijken wij met welke
risico’s we te maken kunnen krijgen, wisselen wij informatie uit, maken wij afspraken en weten wij wat
we van elkaar kunnen verwachten. Het resultaat van de voorbereiding is dit multidisciplinair
operationeel plan jaarwisseling 2016-2017.
1.2 Afbakening
Het multidisciplinair operationeel plan richt zich op wat de jaarwisseling betekent voor de
Veiligheidsregio Hollands Midden. Lokale vraagstukken, zoals de voorbereiding op een oudejaarsfeest
in één gemeente, vallen hier buiten.
Het multidisciplinair operationeel plan beschrijft welke risico’s worden onderkend en welke bijdragen
de kolommen leveren om kansen en eventuele effecten van deze risico’s te verkleinen tijdens de
jaarwisseling. Het gaat hier om risico’s waarvan de aanpak afwijkt van de reguliere werkzaamheden
en processen.
Verder komen de afspraken over multidisciplinaire opschaling, incidentcijfers, informatievoorziening en
communicatie aan bod. De bestuurlijk vastgestelde beleidsuitgangspunten zijn input voor het
multidisciplinair operationeel plan, evenals de brief van de Minister van Veiligheid en Justitie van
5 oktober 2016 met als onderwerp ‘aandachtspunten jaarwisseling 2016-2017’.

2. Risico’s en tegenmaatregelen
Voor het bepalen van de risico’s en tegenmaatregelen is gebruik gemaakt van de systematiek van het
Regionaal Risicoprofiel VRHM. Als eerste is een risico-inventarisatie gehouden, als tweede zijn de
risico’s geplaatst op een risicodiagram en als derde zijn de risico’s uitgewerkt en de tegenmaatregelen
benoemd.
2.1 Risico-inventarisatie
Bij de risico-inventarisatie gaat het om de vraag: Wat kan ons tijdens de jaarwisseling overkomen? Het
betreft hier risico’s waarvan de aanpak afwijkt van de reguliere werkzaamheden en processen.
De volgende risico’s kunnen een rol spelen tijdens de jaarwisseling:







Overvraging hulpdiensten en GMK1
Slechte bereikbaarheid / mobiliteit door ander gebruik van de openbare weg
Bijzondere weersomstandigheden (ijzel – sneeuw – mist – storm - hevige regen)2
Overbelasting mobiele telefonie netwerk
Aanslag
Geweld tegen hulpverleners

2.2 Risicoanalyse
Van bovengenoemde risico’s heeft de werkgroep zich afgevraagd: Hoe erg zijn de risico’s die ons
kunnen overkomen? Hoe groot is de impact als een van deze risico’s zich voordoet? Hoe groot is de
waarschijnlijkheid dat een van deze risico’s zich voordoet?

1 Met GMK wordt de Gemeenschappelijke Meldkamer de Yp bedoeld.
2 Het risico ‘bijzondere weersomstandigheden’ is niet opgenomen op het risicodiagram (zie pag. 4). Dit risico
bestaat uit meerdere vormen die een extra complicerende factor kunnen zijn ten aanzien van onder andere het
risico ‘slechte bereikbaarheid / mobiliteit’.
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Met ‘impact’ worden de gevolgen bedoeld als een risico zich voordoet. De vraag is of het risico
maatregelen verlangt van de hulpdiensten. De impact wordt aangegeven in termen van:
A. beperkt gevolg
B. aanzienlijk gevolg
C. ernstig gevolg
D. zeer ernstig gevolg
Onder ‘waarschijnlijkheid’ wordt verstaan: de kans dat een risico zich voor zal doen. Voor
waarschijnlijkheid worden de volgende termen gebruikt:
A. onwaarschijnlijk (geen concrete aanwijzingen, maar gebeurtenis wordt enigszins voorstelbaar
geacht)
B. mogelijk (geen concrete aanwijzingen, maar gebeurtenis is voorstelbaar)
C. waarschijnlijk (de gebeurtenis wordt zeer voorstelbaar geacht)
D. zeer waarschijnlijk (concrete aanwijzingen dat de gebeurtenis geëffectueerd zal worden)

Deze risicoanalyse leidt tot een risicodiagram. Het risicodiagram is een tweedimensionaal diagram
waarin de oordelen over impact en waarschijnlijkheid van de risico’s worden samengebracht.
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2.3 Uitwerking risico’s
In onderstaande tabellen wordt per risico aangegeven welke extra maatregelen we nemen om het
risico te verkleinen en welke restrisico’s geaccepteerd worden.

Overvraging hulpdiensten en GMK
Impact: zeer ernstig
Waarschijnlijkheid: zeer waarschijnlijk

Toelichting:
Voor alle hulpdiensten geldt dat de jaarwisseling traditioneel de drukste nacht van het jaar is. Alle
diensten worden overvraagd en prioriteren de hulpverzoeken. De meldkamer de Yp is (ook)
gedurende de jaarwisseling het zenuwcentrum van de operatie voor brandweer, politie en
geneeskundige kolom.
Ondanks de maatregelen die hieronder zijn beschreven, valt niet te verwachten dat de kans dat
het risico zich voor zal doen, verlaagd kan worden. Wel wordt een positief effect op ofwel
verlaging van de impact verwacht.
Politie:
De politie Eenheid Den Haag is opgeschaald binnen de teambureaus en districten in de VRHM.
Op basis van aandachts- en risicogebieden is de opschaling per gebied vormgegeven. Lokaal
heeft de politie afstemming gezocht met gemeenten in de VRHM. De ME wordt in Hollands
Midden ingezet als Flex-ME bij locaties in de VRHM, zoals ook in voorgaande jaren heeft
plaatsgevonden. Daarbij verrichten zij in eerste instantie dezelfde werkzaamheden als de overige
politiemedewerkers.
In samenwerking met de VRHM wordt actief gecommuniceerd naar burgers bij calamiteiten. In
een aantal gemeenten wordt gebruik gemaakt van rolmodellen/buurttoezicht om kleine problemen
op te lossen om daarmee escalatie te voorkomen en/of politie-inzet beperkt te houden.
Brandweer:
In verschillende kazernes van de brandweer is een uitrukploeg geformeerd die gedurende de
jaarwisseling thuis geconsigneerd is. Deze ploeg is vaak precies toereikend om de autospuit en
specialisme te bezetten. Bij vraag naar het specialisme First responder tegelijkertijd met een inzet
van de autospuit is in een aantal kazernes dit specialisme niet inzetbaar. Daarnaast zijn HOvD’s
en een AC Brandweer aangesteld.
GHOR:
De RAV levert 2 extra ambulances in de regio, waarvan 1 ambulance in Leiden is gestationeerd
en 1 ambulance in Gouda.
GMK:
Tijdens de jaarwisseling zijn op de GMK maximaal 64 werkplekken bezet. Er is 1 Calamiteiten
Coördinator aanwezig. Prioritering van meldingen vindt plaats voor alle disciplines. De intake en
uitgifte worden over 2 verdiepingen in de meldkamer georganiseerd. Dit zorgt voor rust op de
meldkamer. De juiste telefoonnummers zijn gecommuniceerd. Voor ieder politiedistrict zijn 2
centralisten beschikbaar. Deze centralisten worden gebriefd over wat er in het district speelt. De
brandweer werkt tijdens de nacht (20.00 uur – 04.00 uur) voor regio Hollands Midden met 2
‘eilanden’. De regio wordt opgesplitst in west en oost, gelijk aan de indeling van de HOvDgebieden. Voor ieder gebied zijn 2 centralisten beschikbaar. MKA Hollands Midden werkt met
meer intake-centralisten dan normaal.
Gemeenten:
De gemeentelijke crisisteams zijn op reguliere wijze te alarmeren. De OvD-Bevolkingszorg tracht
binnen een half uur bij het CoPI te zijn. Deze opkomsttijd is echter niet gegarandeerd, de
maximale tijd voor de OvD-Bz tijdens de jaarwisselingsnacht wordt gesteld op een uur.
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De gemeente informeert proactief de samenleving over de (over)belasting van de (meldkamers van
de) hulpverleningsdiensten, waardoor hulpverleners niet altijd binnen de gestelde tijd ter plaatse
kunnen zijn. De VRHM faciliteert door het aanbieden van een eenduidige communicatieboodschap
die de gemeente kan inzetten in de communicatie naar hun burgers.
Restrisico:
In de Wet veiligheidsregio’s is vastgelegd dat aangrenzende veiligheidsregio’s verplicht zijn elkaar
bijstand te verlenen. Tijdens de jaarwisseling kan dit echter lastiger zijn. In het hele land is sprake
van schaarste van middelen. Dit accepteren we gezien de ervaring uit het verleden.

Slechte bereikbaarheid / mobiliteit door ander gebruik van de openbare weg
Impact: aanzienlijk
Waarschijnlijkheid: onwaarschijnlijk

Toelichting:
In de eerste uren na de jaarwisseling is meer verkeer op de weg dan normaliter in de nacht. Bij
slechte weersomstandigheden, zoals ernstige mist, ijzel of sneeuw, kan dit tot verstopping van
wegen leiden. De kans dat we problemen ondervinden qua bereikbaarheid en mobiliteit is niet
groot. De gevolgen kunnen echter aanzienlijk zijn. Het risico dat we zien, denken we te
ondervangen doordat we preventief extra capaciteit inzetten.
Politie:
Verspreiding van extra eenheden door de gehele veiligheidsregio om zo snel mogelijk ter plaatse te
zijn.
Brandweer:
Op plaatsen waar dit aan de orde is, kan worden gekozen voor kazernering. Wanneer problemen
worden verwacht wordt dit op voorhand geregeld, maar het kan ook ad hoc, wanneer de lokale
omstandigheden hierom vragen.
GHOR:
Zie maatregelen bij risico ‘overvraging hulpdiensten en GMK’.
GMK:
Geen extra maatregelen.
Gemeenten:
Geen extra maatregelen.
Restrisico:
Geen.
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Weersomstandigheden (ijzel – sneeuw – mist – storm - hevige regen)
Politie / Brandweer / GHOR:
Geen extra maatregelen.
GMK:
De GMK monitort het te verwachten weer. Wanneer de procedure ‘weer-alarm’ door de GMK
wordt opgestart wordt de Informatiemanager ROT hiervan in kennis gesteld.
Gemeenten:
In aanloop naar de jaarwisseling wordt de risicocommunicatiecampagne herhaald.
Restrisico:
Geen.

Overbelasting mobiele telefonie netwerk
Impact: aanzienlijk
Waarschijnlijkheid: zeer waarschijnlijk

Toelichting:
De verwachting is dat het mobiele telefonie netwerk overbelast raakt kort na de jaarwisseling.
VRHM:
Hulpdiensten werken via C2000 / P2000. Alarmering en communicatie via portofoon / mobilofoon
voor de hulpdiensten is hiermee geborgd.
Het risico bestaat dat C2000 overbelast raakt. Dit zal niet regiobreed gebeuren, maar lokaal
wanneer 1 mast overbelast raakt.
Politie / Brandweer:
Communicatie naar eigen medewerkers toe over risico van overbelasting C2000.
GHOR:
Geen extra maatregelen.
GMK:
Dekkingsgraad 112 is georganiseerd. Het C2000 / P2000 netwerk wordt hierop gemonitord.
Gemeenten:
Telefonische alarmering van crisisteams is problematisch bij overbelasting (mobiele) telefonie
netwerk. Bij uitval telefonie wordt gemeenten geadviseerd om hiervoor een noodplan te hebben
voor alarmeren.
Restrisico:
Tijdens een groot incident vindt ook communicatie plaats via mobiele telefoon, dit is op dat
moment niet mogelijk. Alternatief is gebruik maken van vaste telefonie en indien nodig van de
Nood Communicatie Voorziening (NCV).
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Aanslag
Impact: zeer ernstig
Waarschijnlijkheid: mogelijk

Toelichting:
Tijdens de jaarwisseling zijn veel mensen op straat. Bij een aanslag kan dit een grote impact
geven. De impact op de maatschappij zal groot zijn. Hulpdiensten worden overvraagd. Het
verschil met het risico van ‘overvraging hulpdiensten en GMK’ is de maatschappelijke impact.
VRHM:
Voor het omgaan met een aanslag is de informatiekaart terrorismegevolgbestrijding beschikbaar.
Politie:
De Eenheid Den Haag zorgt naast het operationele SGBO voor een piket-SGBO. Er is een AC
Politiezorg beschikbaar die bij een (zeer groot) incident deelneemt aan het ROT in Hollands
Midden.
Restrisico:
Ondanks herschikking van ingezette eenheden kunnen capaciteitsproblemen ontstaan. Zie ook
het risico ‘overvraging hulpdiensten en GMK’.

Geweld tegen hulpverleners
Impact: ernstig
Waarschijnlijkheid: zeer waarschijnlijk

Toelichting:
De agressie en/of het geweld tegen hulpverleners en functionarissen die een publieke functie
uitoefenen tijdens en rond de jaarwisseling (denk ook aan personeel van de schoonmaaktreinen
en personeel van energiebedrijven dat een taak heeft) tolereren wij in lijn met het staande beleid
en de voorgaande jaarwisselingen niet.
Wij hanteren een actief beleid ten aanzien van agressie en geweld tegen medewerkers met een
publieke taak. Zie:
http://www.agressievrijwerk.nl/documenten/publicaties/2014/11/1/samenwerken-aan-een-veiligoud-en-nieuw
http://www.agressievrijwerk.nl/documenten?trefwoord=geweld+tegen+hulpverleners&periodevan=&periode-tot=&thema=Alle+thema%27s&type=Alle+documenten
VRHM / Politie / Brandweer / GHOR / GMK / gemeenten:
Handelen conform protocol geweld tegen medewerkers met een publieke taak. Bij agressie,
geweld en belemmering van uitvoering van taken treedt de politie op. Door of namens de
medewerker wordt hiervan aangifte gedaan.
In de aanloop naar de jaarwisseling communiceren gemeenten dat tegen geweld tegen
hulpverleners streng wordt opgetreden.
De brandweer communiceert tips aan medewerkers om agressie te voorkomen.
Restrisico:
Geen.
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3. Voorbereiding op multidisciplinaire opschaling
Indien zich een situatie voordoet waarin multidisciplinaire leiding en coördinatie is vereist en GRIP dus
wordt geactiveerd, treedt het Regionaal Crisisplan van de VRHM in werking. In dat geval wordt
opgeschaald en worden de crisisteams bezet. Dit betekent dat een GRIP 2-incident (of hoger) in de
VRHM, leidt tot opkomst van een ROT in Leiden. De politie zorgt ervoor dat zij voldoende
functionarissen op piket heeft om in geval van opschaling de noodzakelijke crisisteams (namens de
politie) te kunnen bemensen. Dat betekent dus een extra AC en staffunctionaris die naar het ROT in
Leiden kunnen en functionarissen die naar het (R)BT kunnen.

4. Afspraken over incidentcijfers
Politie
De politie kan op elk tijdstip cijfers aanleveren en is landelijk gebonden aan 2 meetmomenten:


Meting 1: periode tussen 31-12-2016 18.00 uur en 01-01-2017 8.00 uur (12 uur). Cijfers
worden op 1 januari om 9.00 uur ’s ochtends aangeleverd.



Meting 2: periode tussen 31-12-2016 18.00 uur en 01-01-2017 8.00 uur (12 uur) en
geregistreerd tussen 31-12-2016 18.00 uur en 06-01-2017 24.00 uur. Cijfers worden op 7
januari 2017 9.00 uur aangeleverd.
Door de drukte tijdens de nacht wordt de administratie door de medewerkers op andere dagen
bijgewerkt. De eerste meting wordt vervolmaakt in de tweede meting.

Brandweer
De brandweer kan elk uur cijfers aanleveren en sluit aan bij het tijdvak van meting 1 van de politie. De
brandweer rapporteert over meldingen.
GHOR
De GHOR kan cijfers leveren over het tijdvak van 31-12-2016 22.00 uur tot 01-01-2016 7.00 uur.

5. Informatie
Gezien de grote drukte tijdens de jaarwisseling is het belang van een multidisciplinair gedeeld
informatiebeeld evident. Het proces multidisciplinair informatiemanagement wordt dus tijdens de
jaarwisseling ingericht en benut. In eerste instantie in het kader van afstemming, maar ook gelet op de
mogelijke noodzaak tot multidisciplinaire opschaling. Uiterlijk 30 december worden de
beleidsuitgangspunten, draaiboeken gemeenten en het multidisciplinair operationeel plan opgenomen
in het Multi Actueel Beeld (MAB) van de Veiligheidsregio Hollands Midden.

6. Communicatie
Op 1 januari 2017 verstuurt de VRHM om 14.00 uur een persbericht over het verloop van de
jaarwisseling. Doel van het persbericht is het geven van een eerste beeld over het verloop van de
jaarwisseling in de VRHM. Het is een gecombineerd persbericht van politie, brandweer, GHOR en
Omgevingsdiensten. De gegevens hebben betrekking op 31 december 2016 22.00 uur – 1 januari
2017 7.00 uur. De informatie van de Omgevingsdienst heeft betrekking op de verkoopdagen van
vuurwerk: 29, 30 en 31 december. Gemeenten communiceren desgewenst lokale informatie zelf.
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7. Ondersteuning
VRHM:
Voorafgaand aan de jaarwisseling wordt, indien nodig, een multidisciplinaire briefing van AC’s en/of
(H)OvD’s gehouden. Het besluit hiertoe wordt genomen door de dienstdoende Operationeel Leider,
mede op basis van het advies van de IM ROT.
Politie:
Binnen de districten vindt een centrale briefing plaats voor dienstdoende politieambtenaren tijdens de
jaarwisseling. Daar waar nodig en van toepassing worden ook ketenpartners daarbij uitgenodigd,
primair betreft het wel een monodisciplinaire briefing.
GMK:
Aan de intake-centralisten wordt een gemeenschappelijke brief ter voorbereiding verstrekt.
Brandweer:
Per gebied wordt een informatiekaart jaarwisseling gemaakt met algemene aanwijzingen over het
optreden en vuurwerk. Op de kaart is per gemeente informatie opgenomen over onder andere
vuurwerkopslagplaatsen, evenementen en locaties met een verhoogd risico.
GHOR / gemeenten:
N.v.t.

8. Organisatie
Politie:
De politie is operationeel met een SGBO in de Yp in Den Haag, onder aansturing van een Algemeen
Commandant Politiezorg van de Eenheid Den Haag.
Voor incidenten waarbij opgeschaald wordt, is een tweede AC politie beschikbaar voor Hollands
Midden.
Brandweer:
Wanneer de noodzaak bestaat om de paraatheid te monitoren, en eventuele herbezetting te
organiseren, is de Commandant van Dienst (CvD) van de brandweer hiervoor beschikbaar. Wanneer
omstandigheden hierom vragen zal de CvD opkomen op de GMK.
VRHM / GHOR / GMK / gemeenten:
N.v.t.
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A.10

1. Samenvatting voorstel
De werkgroep Multidisciplinaire Risicobeheersing (MDRB) inventariseert en analyseert, conform het
werkplan MDRB 2015, wat gedaan is met de risico’s uit het Regionaal Risicoprofiel. Tegelijkertijd
wordt hiermee geïnventariseerd of het risicoprofiel nog actueel is. Er is geen aanleiding om het
Regionaal Risicoprofiel aan te passen. Vanuit de risicoaanpak wordt een stand van zaken gegeven,
waarbij de aanbevelingen kunnen worden opgenomen in de werkplannen van de multidisciplinaire
werkgroepen.

2. Algemeen
Onderwerp:

Actualisatie en doorwerking
RRP 2016

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

Opgesteld door:

MDRB, Josine Vos

Algemeen Bestuur

Afgestemd met:
Datum

Multi-werkgroepen
1 december 2016

A.10

Bijlage(n):

Risicoaanpak VRHM

L. Spies (DB)
H. Meijer (VD)
N.v.t.

Status:

Informatief

Datum:

N.v.t.

3. Toelichting
De werkgroep Multidisciplinaire Risicobeheersing (MDRB) inventariseert en analyseert, conform het
werkplan MDRB 2015, wat gedaan is met de risico’s uit het Regionaal Risicoprofiel. Dit heeft tot doel
inzicht te krijgen in de doorwerking van het Regionaal Risicoprofiel en inzicht te krijgen in de wijze
waarop risico’s worden aangepakt.
In juni 2016 is bij de verschillende multidisciplinaire werkgroepen geïnformeerd naar de wijze waarop
zij zijn omgegaan met de risico’s uit het Regionaal Risicoprofiel en wat zij nog gepland hebben om te
gaan doen. De resultaten zijn per risico uitgewerkt in de bijlage.
Hieronder worden de belangrijkste bevindingen en aanbevelingen beschreven.
Verbinding tussen werkgroepen:
De verbinding tussen de werkgroepen wordt steeds vaker gemaakt en gaat steeds beter. Toch blijft
dit een aandachtspunt. In het Regionaal Beleidsplan is beschreven dat VRHM informatiegestuurd en
risicogericht wil werken. Ook hiervoor is de verbinding tussen de werkgroepen essentieel. Door de
komende periode te investeren op de verbinding tussen de werkgroepen, kan worden gewerkt aan
een meer integrale en structurele aanpak van de risico’s.
Risicospecifiek
Bij de (vastgestelde) risicoaanpak is aangegeven dat een aantal risico’s de komende jaren extra
aandacht verdienen. In 2016 betreft dit Overstromingen en Continuïteit, in 2017 Verstoring openbare

orde en Luchtvaartongevallen. Overstromingen wordt op dit moment breed aangepakt door de
veiligheidsregio heen. Deze inspanningen komen overeen met de voorgestelde risicoaanpak.
Voor Continuïteit is beschreven dat voor de interne continuïteit een beïnvloedingsanalyse zou gaan
plaatsvinden. Deze is nog niet gestart. Gezien de actualiteit van Verstoring openbare orde, is
besloten deze in 2016 nog op te pakken, en Continuïteit door te schuiven naar 2017.
Risicoaanpak Verstoring openbare orde:
Voor Verstoring openbare orde is in de risicoaanpak beschreven dat het containerbegrip nader
gespecificeerd wordt en dat onderzocht wordt waar VRHM een rol heeft en vervolgens hoe deze rol
kan worden ingevuld/verbeterd. Binnen dit thema valt ook contraterrorisme en de strategie die VRHM
hierin wil volgen. Van belang is dat dit thema overkoepelend wordt opgepakt en verkent, over de
multiwerkgroepen en kolommen heen. Samen met alle betrokken partners moet worden beschouwd,
wat kan er gebeuren, wat betekent dit voor de organisatie(s), wie heeft welke rol, en welke invulling
wil FVRHM hieraan geven.
Bij de overige risico’s komen veel inspanningen van de werkgroepen overeen met de voorgestelde
aanpak. Voor een aantal risico’s is op dit moment slechts een deel van de werkgroepen actief. Dit is
deels te verklaren doordat niet alle risico’s zich lenen voor een aanpak vanuit een specifieke
werkgroep. Zo leent een aantal risico’s zich bijvoorbeeld niet voor een grootschalige
publiekscampagne vanuit VRHM. Voor een aantal risico’s is het wel wenselijk dat de lege vakken de
komende jaren worden gevuld, zoals voor Kernincidenten, Bedreiging volksgezondheid en Verstoring
openbare orde.
Specifiek voor de werkgroep communicatie (risicocommunicatie) is het van belang om niet alleen aan
te sluiten bij de risicoaanpak, maar ook aan te sluiten bij de actualiteit. Indien een risico actueel is,
bijvoorbeeld door een vergelijkbaar incident elders in Nederland of Europa (denk bijvoorbeeld aan
overstromingen), kan bij deze beleving worden aangesloten in de communicatie. Hierdoor verloopt
risicocommunicatie effectiever. Het is echter niet mogelijk om dit van te voren in plannen en aan te
geven in het schema. Toch is het van belang dat hier wel capaciteit voor wordt vrijgemaakt, vanuit de
risicogerichte aanpak.
Actualisatie Regionaal Risicoprofiel
Vanuit de verschillende multidisciplinaire werkgroepen zijn geen ontwikkelingen naar voren gekomen
die aanleiding geven tot het aanpassen van het Regionaal Risicoprofiel. Het huidige Regionaal
Risicoprofiel sluit voldoende aan bij de hedendaagse praktijk, is actueel en hoeft niet te worden
aangepast.

4. Kader
Elke regio herbergt specifieke risico’s waarvoor gericht beleid van de veiligheidsregio en haar
partners nodig kan zijn. Het regionaal risicoprofiel is bedoeld om inzicht in de aanwezige risico´s te
krijgen. Op basis van dit inzicht kan het veiligheidsbestuur strategisch beleid voeren om de
aanwezige risico´s te voorkomen en te beperken en om de crisisorganisatie op specifieke risico´s
voor te bereiden. Ook biedt het een basis voor de risicocommunicatie naar de burgers.
Het regionaal risicoprofiel is een inventarisatie en analyse van de in een veiligheidsregio aanwezige
risico’s, inclusief relevante risico’s uit aangrenzende gebieden. De risico-inventarisatie omvat een
overzicht van de aanwezige risicovolle situaties en de soorten incidenten die zich daardoor kunnen
voordoen. In de risicoanalyse worden de geïnventariseerde gegevens nader beoordeeld, vergeleken
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en geïnterpreteerd. Op basis van de conclusies kan het bestuur van de veiligheidsregio strategische
beleidskeuzes maken over de ambities voor de risico- en crisisbeheersing.
Op 26 november 2015 heeft het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Hollands Midden het
Regionaal risicoprofiel en de voorgestelde risicoaanpak vastgesteld. De risicoaanpak vormt ook
onderdeel van het Regionaal Beleidsplan (vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 31 maart
2016).

5. Implementatie en communicatie
De werkgroep MDRB bewaakt en rapporteert de stand van zaken ten aanzien van de risico’s vanuit
deze notitie (deze worden opgenomen in de actielijst MDRB en het werkplan MDRB 2016).

6. Bijlagen
-

Risicoaanpak VRHM

7. Historie besluitvorming
Algemeen Bestuur 26 november 2015: Regionaal Risicoprofiel vastgesteld
Algemeen Bestuur 26 november 2015: Vaststelling Risicoaanpak
Algemeen Bestuur 31 maart 2016: Regionaal Beleidsplan vastgesteld
Veiligheidsdirectie 29 augustus 2016: Ingestemd met onderhavige beslisnotitie
Dagelijks Bestuur 15 september 2016: kennis genomen van Actualisatie en Doorwerking
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Risicoaanpak VRHM
Natuurlijke omgeving Overstromingen

Natuurbranden

Extreme weersomstandigheden

Aardbeving

Plagen (ongedierte)

Dierziekten

Gebouwde omgeving Branden in kwetsbare objecten

Technologische
omgeving

Instorting grote gebouwen en
kunstwerken
Incidenten met brandbare/
explosieve stof in open lucht

Werkzaamheden per werkgroep
Toelichting

Advies

MDRB

MDOP

- Hoge positie regionaal risicoprofiel
- Specifieke voorbereiding gewenst
- Heeft bestuurlijke prioriteit
- Landelijk op strategische agenda VRHM trekker
- Verdere analyse noodzakelijk om restrisico inzichtelijk te maken
als basis voor informatiepreparatie en risicocommunicatie (o.a. in
relatie met partners)
- Hoge positie regionaal risicoprofiel
- Inspanningsrendement is hoger, met name door tips en trucs over
te nemen van andere regio's
- Kwetsbaar voor moedwilligheid
- Hoog afbreukrisico
- Kans en impact van extreem weer neemt toe.
- Specifieke voorbereidingen op extreem weer zijn erg moeilijk.
- Reguliere capacteit voldoende

Heeft prioriteit om op te pakken. Geen specifieke
beïnvloedingsanalyse, maar regionale activiteiten in
samenhang met landelijke activiteiten (strategische
agenda) doorzetten.

inbreng in wg waterveiligheid. Bijdrage aan
regionale workshop OV multi-planvorming.

- Implementatie mbt het coordinatieplan DR 14-15- In 2015 Hoog water: CoPI, ROT en BT en
44;
Hoogheemraadschap oefeningen en
- Risicoanalyse pilotpolder Krimpenerwaard;
themabijeenkomsten met Hoogheemraadschap
- Evacuatiestrategie vanuit landelijk Water &
In 2013 oefening Samen Sterker
Evacuatie

VRHM volgend laten zijn en prepareren op basis van
elders ontwikkelde concepten

wordt gewerkt aan Risicoinventarisatie
Natuurbrandbestrijding (RIN). Planning gereed
medio 2016.

- update IK natuurbranden inplannen;
-Het Landelijk Werk-programma Natuur-branden
en een visie natuurbrandbestrijding betrekken bij
de update IK natuurbranden.

- Risico niet waarschijnlijk in VRHM
- Valt onder verantwoordelijkheid van het ministerie van EL&I/
NVWA. Zij nemen en implementeren maatregelen. Veiligheidsregio
ondersteund bij calamiteiten (bijv. afzettingen).
- Afspraken maken onderdeel uit van generieke crisisorganisatie.

Vitale infrastructuren Verstoring energievoorziening
voorzieningen

Verstoring drinkwatervoorziening
Verstoring rioolwaterafvoer en
afvalwaterzuivering
Verstoring telecommunicatie en
ICT

Verstoring afvalverwerking

Verstoring voedselvoorziening

MDCom.
Campagne via gemeenten in september 2014
over de Overstroom ik website en app. In 2016
thema oppakken in een combinatie van Risico en
crisiscommunicatie. Dit staat on hold tot
werkgroep samenredzaamheid van water en
evacuatie de handreiking heeft opgeleverd.

In 2014 oefeningen en themabijeenkosten CoPI
en ROT inclusief drinkwaterbedrijf

- Extreem weer is mogelijk aanleiding tot ander
crisistype.
- Planvorming geeft geen toegevoegde waarde.

Risicocommunicatie campange via gemeenten in
september 2013. In 2014 en 2015 gemeenten
info over Hitte gestuurd, tijdens hittegolf in NL

Repressief optreden in ‘besmet’ gebied heeft
gevolgen voor de hulpdiensten, o.a. met
ontsmetting. Daarom vooraf na denken hoe hier
mee om te gaan.

- Valt onder verantwoordelijkheid van het ministerie van EL&I/
NVWA. Zij nemen en implementeren maatregelen. Veiligheidsregio
ondersteund bij calamiteiten (bijv. afzettingen).
- Afspraken maken onderdeel uit van generieke crisisorganisatie.
- Specifieke voorbereiding gewenst, gericht op langer thuiswonende Reguliere inspanningen op het gebied van
ouderen en (zelf)redzaamheid
risicobeheersing / preparatie continueren
- Complexiteit van grote gebouwen neemt toe
Reguliere inspanningen op het gebied van
risicobeheersing / preparatie continueren
- Hoge positie regionaal risicoprofiel
Reguliere inspanningen op het gebied van
- Veel inspanningen vinden plaats vanuit risicobeheersing
risicobeheersing / preparatie continueren

Incidenten met giftige stof in open - Geanalyseerd in regionaal risicoprofiel
- Veel inspanningen vinden plaats vanuit risicobeheersing
lucht

Kernincidenten

Wordt deels meegenomen in reguliere preparatieproces.
Verder rekening houden met extreem weer als trigger bij
andere crisistypen (bijvoorbeeld overstromingen,
natuurbrand, etc.)
-

MDOTO

Reguliere inspanningen op het gebied van
risicobeheersing / preparatie continueren

In 2016 mogelijk themabijeenkomsten asbest en
PI (PI reeds in 2013 geoefend)
In 2014 Themabijeenkomsten parkeergarages
Periodiek advies routering gevraarlijke stoffen en
advies omgevingsdiensten mbt onbemande
tankstations.

In 2016 themabijeenkomsten Incidentevaluaties
Conventioneel Explosief (in 2013 BioScience
Park geoefend en themabijeenkomsten)

Periodiek advies routering gevraarlijke stoffen.

In 2016 Systeemtest ongeval gevaarlijke stoffen Campagne gevaarlijke stoffen in april 2016.
In 2015 Akzo Nobel CoPi en themabijeenkomsten Samenwerking met VR RR, HL, HM, ZHZ en Z.
Gezamenlijk campagne ontwikkeld. In VRHM
gemeenten info gestuurd voor op hun website en
gemeentepagina

- Landelijk op strategische agenda (nucleair)

Landelijke project (strategische agenda) nucleair volgen,
eventuele uitkomsten implementeren in regio

Er is nog niets ontwikkeld voor optreden bij
nucleaire en kernincidenten, het verdient daarom
aanbeveling hier iets voor te ontwikkelen.

- Hoge positie regionaal risicoprofiel
- Specifieke voorbereiding gewenst
- Inspanningsrendement te behalen op onze eigen continuïteit
- Kwetsbaar voor moedwilligheid
- Landelijk op strategische agenda (continuïteit)
- Sterke relatie met Telecom en ICT

- Landelijk project (strategische agenda) 'continuïteit van
nog niet geimplementeerd in adviezen
de samenleving' volgen, mogelijk hierin participeren vanuit brandveiligheid ivm uitval
VRHM
brandveiligheidsinstallaties.
- Intern voorbereiden op eigen continuïteit van de
multidisciplinaire voorbereiding en uitvoering van risico- en
crisisbeheersing (beïnvloedingsanalyse), in samenhang
met verstoring telecommunicatie en ICT en ziektegolf.

- Beheer van convenanten met crisispartners

In 2015 Uitval Nutsvoorzieningen: ROT, BT en
TBZ oefeningen en themabijeenkomsten met
Stedin en Leander. In 2014 uitval
energievoorziening geoefend.

- Geanalyseerd in regionaal risicoprofiel
- Kwetsbaar voor moedwilligheid
- Wordt landelijk gecoordineerd.

Convenant afspraken borgen en meenemen in reguliere
preparatieproces
-

- idem als verstoring van energievoorziening

In 2014 uitval drinkwater geoefend.

- Hoge positie regionaal risicoprofiel
- Specifieke voorbereiding gewenst
- Heeft bestuurlijke prioriteit
- Inspanningsrendement te behalen op onze eigen continuïteit
- Kwetsbaar voor moedwilligheid
- Landelijk op strategische agenda (continuïteit)
- Sterke relatie met energievoorziening

- Landelijk project (strategische agenda) 'continuïteit van
geen voortgang
de samenleving' volgen, mogelijk hierin participeren vanuit
VRHM
- Intern voorbereiden op eigen continuïteit van de
multidisciplinaire voorbereiding en uitvoering van risico- en
crisisbeheersing (beïnvloedingsanalyse), in samenhang
met verstoring energievoorziening en ziektegolf.

- idem beheer van convenanten met
crisispartners.
- Planning om convenant op te stellen.

In 2013 in oefening Samen Sterker
communicatieuitval meegenomen samen met
DARES

- Effecten van dit risico zijn zeer beperkt voor VRHM
- Wordt nationaal opgepakt en uitgwerkt.

-

geen voortgang

Continuïteit VRHM (uitval energie,
telecommunicatie en ICT). In 2016
communicatieboodschap Risico en
crisiscommunicatie verbinden.

Verkeer en vervoer

Luchtvaartincidenten

Incidenten op of onder water

Verkeersincidenten op land

Gezondheid

Sociaalmaatschappelijke
omgeving

- Heeft bestuurlijke prioriteit
- Beperkt deel van VRHM heeft hoger risico
- Bereikbaarheid in gebied met hoger risico is mogelijk beperkt
- Afspraken zijn gemaakt met Kennemerland
- Rekening houden met risico's vanuit zee
- gevaarlijke stoffen worden meegenomen onder andere crisistypen
(explosieve, brandbare, giftige stof in open lucht)
- Geanalyseerd in regionaal risicoprofiel
- Met name spoor risico

- Analyse van de bereikbaarheid van het gebied met hoger
risico.

In 2016 mogelijk themabijeenkomsten (in 2013
beofend en themabijeenkomsten incl. Schiphol)

Wordt in het reguliere preparatieproces meegenomen.

- staat op de werkplanning van MDOP

- Reguliere inspanningen op het gebied van
risicobeheersing / preparatie continueren
- convenantafspraken met ProRail borgen
Reguliere inspanningen op het gebied van
risicobeheersing / preparatie continueren

geen voortgang

aanspreekpunt vanuit MDRB op HSL-dossier en
in werkgroep RLR (tbv ontwerpfase). Borging
veiligheidssystemen en gemaakte afspraken HSL
hebben bijzondere aandacht.

- Staat op de planning;
in 2014 Themabijeenkomsten incidenten in
- De Rijnlandroute heeft een verhoogd tracé (+/- tunnels en HSL bestuurlijk geoefend
12 mtr hoog). Een verhoogde ligging komt nu niet
terug in deze categorie maar een verhoogde
ligging heeft wel gevolgen voor het repressief
optreden van de hulpdiensten.

geen voortgang

- Informatiekaart Grootschalige ziektegolf
opgeleverd.

Incidenten in tunnels

- Hoge positie regionaal risicoprofiel
- Nieuwe tunnel in ontwikkeling, deze aandacht moet geborgd
blijven

Bedreiging volksgezondheid

- Geanalyseerd in regionaal risicoprofiel
- Mogelijke dierziekten overdraagbaar op mens Valt onder
verantwoordelijkheid van het ministerie van EL&I/ NVWA. Zij
nemen en implementeren maatregelen. Veiligheidsregio
ondersteund bij calamiteiten (bijv. afzettingen)
- Afspraken maken onderdeel uit van generieke crisisorganisatie.

-

Ziektegolf

- Hoge positie regionaal risicoprofiel
- Inspanningen mogelijk op het gebied van eigen continuïteit

Evenementen

- Geanalyseerd in regionaal risicoprofiel
- Heeft bestuurlijke prioriteit
- Inspanningsrendement is hoog, vindt al verfijning plaats op dit
moment (planvorming en evaluatie)
- kwetsbaar voor moedwilligheid
- Hoge positie regionaal risicoprofiel
- Specifieke voorbereiding gewenst
- Heeft bestuurlijke prioriteit
- Inspanningsrendement mogelijk door informatie beter aan de
voorkant te krijgen en bestuurders beter te ondersteunen en in
stelling te brengen
- Kwetsbaar voor moedwilligheid
- mogelijk gevolg van ander crisistype

Intern voorbereiden op eigen continuïteit van de
geen voortgang
multidisciplinaire voorbereiding en uitvoering van risico- en
crisisbeheersing (beïnvloedingsanalyse), in samenhang
met verstoring energievoorziening en verstoring
telecommunicatie en ICT.
Huidige inspanningen op dit thema continueren, verder
Per 1/1/2016 evenementenloket ingericht,
implementeren en verfijnen
beleidsafspraken met gemeenten gemaakt.
Brandweer heeft een aantal adviseurs opgeleid
voor met name B en C evenementen.

Verstoring openbare orde

Geanalyseerd in Regionaal
Risicoprofiel

In 2014 Recreatieplassen: CoPI, GMK

Containerbegrip nader specificeren en onderzoeken waar
VRHM een rol heeft en vervolgens hoe deze rol kan
worden verbeterd.

Nadere beschouwing gewenst o.b.v. Regionaal
Risicoprofiel

geen voortgang

In 2014 oefening samen met ProRail

- idem als bedreiging volksgezondheid

- wordt als thema opgepakt bij de
doorontwikkeling van het visiedocument MDOP

In 2014 Systeemtest Keukenhof

- wordt als thema opgepakt bij de
In 2016 Themabijeenkomsten, CoPI en ROT
doorontwikkeling van het visiedocument MDOP; oefeningen en crisisbeheersingsdag BT
- Voor terrorisme is dit jaar aandacht geweest bij Contraterrorisme
OTO, maar operationele planvorming ontbreekt
nog.
- Contra Terrorisme/ Terrorisme in Nederland (CT
/ TIN) heeft momenteel politieke en
maatschappelijke aandacht. Defensie heeft op
Rijksniveau afspraken gemaakt die van invloed
zijn op de capaciteit die voor de VRHM
beschikbaar is als het daadwerkelijk tot inzet zou
komen.

Risicocommunicatie campange via gemeenten in
september 2013.
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1.

Samenvatting voorstel

Het Beleidsplan GHORHM 2017 – 2020 is gebaseerd op de uitwerking van het Regionaal Beleidsplan
VRHM 2016-2019, zijnde
Strategie en doelen voor de komende beleidsperiode zijn:
- Het op elkaar laten aansluiten van de werkvelden veiligheid en zorg;
- Van voorbereiding op geneeskundige hulpverlening en continuïteit van zorg door de afzonderlijke
zorginstellingen naar voorbereiding van de gehele zorgketen als één zorgsysteem.
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Status:

Besluitvormend

Vervolgtraject
besluitvorming:

N.v.t.

Datum:

N.v.t.

3.

Besluit

Het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) besluit:
1. Het concept beleidsplan GHORHM 2017 - 2020 vast te stellen;
2. Het beleidsplan GHORHM 2017 - 2020 met een positief advies aan te bieden aan het bestuur
RDOG Hollands Midden.

4.

Toelichting op het besluit

Het concept beleidsplan GHORHM 2017 – 2020 is de basis voor begroting en jaarplan van de GHOR
en is de opvolger van het Beleidsplan GHOR 2012-2015.
Dit voorliggende beleidsplan is gebaseerd op en de uitwerking van het Regionaal Beleidsplan VRHM
2016 - 2019.

5.

Kader

De missie van GHORHM is:
“GHOR Hollands Midden verbindt het dynamisch netwerk zorg, veiligheid en openbaar bestuur,
waarin wordt gewerkt aan (voorbereiding op) de geneeskundige hulpverlening in de regio.”
De beleidsdoelen voor de planperiode 2017 – 2020 zijn:
 Op elkaar aan laten sluiten van de werkvelden veiligheid en zorg;
 Van voorbereiding op geneeskundige hulpverlening en continuïteit van zorg door de afzonderlijke
zorgpartners naar een voorbereiding op geneeskundige hulpverlening en continuïteit van zorg van
de gehele zorgketen als één zorgsysteem.
Dit bereikt de GHOR door:

 Het laten aansluiten van de voorbereiding door de zorgketen op de voorbereiding door de
hulpdiensten en andere partners in de veiligheidsregio
 Het rekening laten houden door de zorgpartners met regionale risico`s en de gevolgen hiervan
 De zorgpartners bij incidenten zo snel mogelijk informeren en adviseren over actuele en juiste
situatiebeelden
 Het continu informeren van de zorgpartners over nieuwe ontwikkelingen en thema`s in het domein
crisisbeheersing en de multi partners informeren over relevante ontwikkelingen in het zorgdomein
die van invloed zijn op de voorbereiding op rampen en crises
 De gemaakte afspraken in onderlinge samenhang uit te voeren als zijnde één zorgsysteem.

6.

Consequenties

Financieel:
Het beleidsplan wordt uitgevoerd binnen de begroting GHORHM.
Capaciteit:
Het beleidsplan wordt uitgevoerd binnen de toegekende formatie.

7.

Aandachtspunten / risico’s

De begrotingstaakstelling kan leiden tot wijziging in de prioriteitstelling, dan wel een ander tempo

8.

Implementatie en communicatie

Na vaststelling door het Algemeen bestuur VRHM wordt het beleidsplan ter informatie aangeboden
aan alle (keten)partners.

9.

Bijlagen

Beleidsplan GHOR Hollands Midden 2017 – 2020.

10. Historie besluitvorming
8 november 2012: vaststelling AB VRHM Beleidsplan GHORHM 2012-2015.
31 maart 2016: vaststelling AB VRHM Regionaal Beleidsplan Veiligheidsregio Hollands Midden 20162019.
3 november 2016: vaststelling DB VRHM concept Beleidsplan GHORHM 2017-2020
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Samenvatting
Samen met haar netwerkpartners heeft GHOR Hollands Midden in de afgelopen jaren resultaten
geboekt in de voorbereiding op crisisomstandigheden. De basis is er: afspraken met partners staan en
ook samenwerking in het netwerk van organisaties en personen in zorg, veiligheid en openbaar
bestuur is verstevigd. Aan zorgpartners is gevraagd mee te denken over de koers voor de komende
periode. De verkregen input is opgenomen in dit plan.
Dit beleidsplan van GHOR Hollands Midden sluit aan op het regionaal beleidsplan Veiligheidsregio
Hollands Midden 2016-2019. Het regionaal beleidsplan is gericht op het verder versterken van
crisisbeheersing en crisisorganisatie van de veiligheidsregio.
Zorgpartners zien als meerwaarde van GHOR Hollands Midden het tot stand brengen en houden van
verbinding in het zorgnetwerk van organisaties en personen, die samen (willen) werken, met als doel:
een goede voorbereiding door de zorgketen en aansluiting op de crisisbeheersing van de
veiligheidsregio. Voor de veiligheidsregio zit de meerwaarde vooral in de relatie met de zorgpartners,
kennis van hun processen en de vaardigheid die kennis te gebruiken voor de geneeskundige
hulpverlening in de regio.
Kernbegrippen zijn verbinden van het netwerk zorg, veiligheid en openbaar bestuur, informatie delen
(zowel in de voorbereiding als bij crises) en regie en coördinatie bij daadwerkelijke crises.
De strategie en doelen van GHOR Hollands Midden voor de komende beleidsperiode zijn:


Op elk aar laten aansluiten van de werk velden veiligheid en zorg.
Het samenbrengen van kennis vanuit verschillende perspectieven is nodig voor een juiste aanpak
en een goede voorbereiding. Doelen zijn:
o De voorbereiding (en informatievoorziening) van de zorgketen sluit aan bij de voorbereiding
(en informatievoorziening) van de veiligheidsregio.
o Zorgpartners zijn geïnformeerd over nieuwe thema’s en ontwikkelingen in crisisbeheersing.
Veiligheidspartners en bestuur zijn geïnformeerd over relevante nieuwe thema’s en
ontwikkelingen bij de zorgpartners.
o In hun voorbereiding op crisisomstandigheden houden zorgpartners rekening met gevolgen
van (regionale) risico’s.
o Zorgpartners beschikken tijdig over een actueel en juist situatiebeeld bij een (beginnende)
ramp of crisis.



Van voorbereiding op geneesk undige hulpverlening en continuïteit van zorg door afzonderlijk e
zorginstellingen naar een voorbereiding van de zorgk eten als systeem.
Doelen zijn:
o Inzicht in het functioneren van de voorbereiding van de zorgketen.
o Het systeemdenken in de zorgketen is geïntroduceerd en resulteert in afsprak en voor de
keten als systeem. Hierin denkt elke betrokken zorginstelling na over zijn voorbereiding en
mogelijke gevolgen hiervan op die van andere delen in de zorgketen gericht op een optimale
(voorbereiding van) geneeskundige hulpverlening.

De ambitie is om door zorgpartners positief gewaardeerd te blijven als professionele uitvoerder van de
Wet veiligheidsregio’s, als adviserende ketenpartner en tevens gezien en gewaardeerd te worden als
verbindende kennisdeler en anticiperende netwerkregisseur.
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1.

Inleiding

1.1

Netwerk veiligheid en zorg versterkt: een terugblik

De afgelopen jaren heeft GHOR Hollands Midden hard gewerkt aan de uitvoering van haar
beleidsplan 2012-2015, voor ‘het organiseren van geneeskundige hulpverlening in de regio Hollands
Midden’. Samen met haar netwerkpartners zijn resultaten geboekt in de voorbereiding op
crisisomstandigheden. De basis is er: afspraken met partners staan en ook samenwerking in het
netwerk van organisaties en personen in zorg, veiligheid en openbaar bestuur is verstevigd.
Met ziekenhuizen, huisartsenposten, RAV en GGD zijn schriftelijke afspraken gemaakt over ieders rol
en taak in de geneeskundige hulpverlening bij grote incidenten. Deze afspraken zijn in lijn met de
afspraken in de regionale plannen van de Veiligheidsregio Hollands Midden.
Met koepels van verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg en gehandicaptenzorg zijn afspraken
gemaakt over hun voorbereiding op crisisomstandigheden, rekening houdend met de wettelijke
verantwoordelijkheden van deze instellingen.
Ook zijn nieuwe beleidsonderwerpen opgepakt, zoals een Slachtoffer Informatie Systematiek gericht
op verwanteninformatie, het organiseren van gezondheidszorg voor vluchtelingen in crisisnoodopvang
en verbeterde voorbereiding op de behandeling van slachtoffers van chemische incidenten.

1.2

Beleid Veiligheidsregio Hollands Midden

Het beleidsplan van GHOR Hollands Midden sluit aan op het regionaal beleidsplan Veiligheidsregio
Hollands Midden. De basis voor dit regionaal beleidsplan zijn risico’s in de eigen regio en in
omliggende regio’s (vastgelegd in het regionaal risicoprofiel). Het beleidsplan van de veiligheidsregio
is gericht op het verder versterken van crisisbeheersing en crisisorganisatie van de veiligheidsregio,
dus ook van de GHOR.
Crisisbeheersing omvat de gehele veiligheidsketen, zowel de voorbereiding op (onder andere
risicobeheersing en operationele voorbereiding) als het daadwerkelijk optreden van de
crisisorganisatie tijdens een ramp of crisis. Tijdens een ramp of crisis vinden activiteiten plaats om zo
snel mogelijk terug te keren naar de ‘normale omstandigheden’.
Bij deze multidisciplinaire crisisbeheersing steunt de veiligheidsregio op de inbreng van de brandweer,
GHOR, politie en gemeenten in de regio Hollands Midden. Afhankelijk van het thema betrekt de
veiligheidsregio andere crisispartners, zoals defensie, gevangeniswezen, Openbaar Ministerie,
waterschappen, Rijkswaterstaat, omgevingsdiensten, drinkwaterbedrijven, netwerkbeheerders en
energieleveranciers,
De prioriteiten uit het regionaal beleidsplan, tevens voor het beleid van GHOR Hollands Midden, zijn:
Beleidsprioriteiten regionaal beleidsplan 2016-2019
1. Informatie gestuurd werken.
2.

Risicogericht werken. Beïnvloeden van veilig gedrag en het verhogen van het
veiligheidsbewustzijn.

3.

Omgevingsgericht (net)werken.
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1.3

Inhoud en afbakening

Met dit beleidsplan informeert GHOR Hollands Midden het bestuur en haar partners hoe zij bijdraagt
aan het versterken van de multidisciplinaire crisisbeheersing van de veiligheidsregio. Het gaat hierbij
om de voorbereiding van de zorgketen op de taken in de geneeskundige hulpverlening in de regio
Hollands Midden met als doel optimale zorg te verlenen.
Het beleid voor de multidisciplinaire voorbereiding op rampen en crises ligt vast in het regionaal
beleidsplan Veiligheidsregio Hollands Midden. Ontwikkelingen binnen de multidisciplinaire
crisisbeheersing die van invloed zijn op de voorbereiding van de zorgketen maken deel uit van dit
beleidsplan.

1.4

Totstandkoming

GHOR Hollands Midden heeft crisismedewerkers van ziekenhuizen, huisartsenposten, RAV, GGD en
veiligheidsmedewerkers van verpleeg- en verzorgingshuizen uitgenodigd mee te denken over de te
volgen koers in de komende periode. De verkregen input is opgenomen in dit plan. Het concept plan is
vervolgens afgestemd met deze zorgpartners en met omliggende GHOR-regio’s.

1.5

Leeswijzer

In hoofdstuk twee staan visie, missie en strategie van GHOR Hollands Midden. Het daarop volgende
hoofdstuk bevat een analyse van de huidige situatie: wettelijke basis, externe ontwikkelingen,
behoeften van het netwerk en de organisatie van GHOR Hollands Midden.
Op basis van visie, missie en strategie zijn doelen voor de komende periode geformuleerd (hoofdstuk
vier). De wijze waarop GHOR Hollands Midden deze doelen wil realiseren staat vermeld in het vijfde
en laatste hoofdstuk.
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2.

Visie, missie en strategie

2.1

Visie

GHOR Hollands Midden heeft vele jaren kennis en ervaring opgebouwd binnen de veiligheidsregio in
de inbreng en de coördinatie van het geneeskundig perspectief. Hierdoor is een goed beeld wat er
speelt en wat nodig is voor een goede organisatie van de geneeskundige hulpverlening als onderdeel
van de versterking van de crisisbeheersing en crisisorganisatie van de veiligheidsregio. De visie van
GHOR Hollands Midden op diverse onderwerpen binnen het werkveld wordt hieronder kort geschetst.
Veiligheid en risicogerichtheid
Evenals de veiligheidsregio gaat GHOR Hollands Midden uit van ‘risicogericht werken’ in plaats van
het ‘zoveel mogelijk beheersen van veiligheidsrisico’s’. Risicogericht werken betekent een
verschuiving van het voork omen van onveiligheid naar het bevorderen van veiligheid door het
beïnvloeden van veilig gedrag en het verhogen van veiligheidsbewustzijn. Om onveiligheid in de regio
te voorkomen is samenwerking tussen meerdere partijen nodig. Door risicogericht te werken komt de
focus te liggen op beïnvloedbare risico’s. Bij risicogericht werken in de veiligheidsregio is het
belangrijk dit veiligheidsbewustzijn bij zorgpartners te bevorderen.
Opgeschaalde zorg en continuïteit van zorg
Het zorgnetwerk bestaat uit zorgorganisaties die ook onder crisisomstandigheden verantwoordelijk
zijn voor het leveren van verantwoorde zorg. Samenwerking met en tussen zorgorganisaties tot één
soepele keten is belangrijk, zodat in crisisomstandigheden verantwoorde zorg wordt geboden aan
grotere aantallen slachtoffers; verantwoorde zorg die vergelijkbaar is met zorg die ook aan één
slachtoffer wordt gegeven.
Voor zorginstellingen die geen directe rol hebben in de geneeskundige hulpverlening is voorbereiding
op crisisomstandigheden relevant. Zij kunnen met hun cliëntenbestand grote invloed hebben op de
capaciteit en zorgprocessen van andere zorgpartners die wel een directe rol in de geneeskundige
hulpverlening hebben.
Samenwerken
Geen enkele organisatie kan vraagstukken over verantwoorde zorg en veiligheid alleen oplossen.
Samenwerking is altijd nodig, maar niet vanzelfsprekend. Om te kunnen samenwerken dienen
organisaties en personen in staat zijn een deel van hun autonomie op te geven. Samenwerken is
kansrijk als het recht doet aan ieders belangen en gericht is op een gemeenschappelijke ambitie of
doel. Het is belangrijk om daarvoor de juiste condities te scheppen.
Samenwerken is mensenwerk en gaat over verbinding tussen personen en organisaties. ‘Verbindend
leiderschap’ is cruciaal om samenwerking goed te laten verlopen: het gaat om het verbinden van
individuele en organisatiebelangen gericht op het bereiken van gedeelde resultaten. Individuele en
organisatiebelangen vormen de motor van samenwerking. Voor succesvolle en duurzame
samenwerking is steun van bestuurders van organisaties in het netwerk van grote betekenis.
Omgeving GHOR Hollands Midden
De omgeving van GHOR Hollands Midden verandert voortdurend. Dit maakt het managen van de
organisatie van de geneeskundige hulpverlening complex en vraagt om flexibiliteit. Het gaat er steeds
om díe organisaties en personen erbij te betrekken die in een aanpak van een specifiek onderwerp
toegevoegde waarde hebben. Hiervoor is het belangrijk te begrijpen wie de partners zijn, wat hun
taken en rollen zijn en hun belangen en zorgen te kennen.
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Partners van GHOR Hollands Midden zijn gebonden aan wettelijke eisen, formele besluiten en
protocollen. Dit beïnvloedt de mate waarin zij samen kunnen werken. GHOR Hollands Midden zoekt
als procesregisseur naar mogelijkheden tot optimale samenwerking.
Informatie delen
Informatie speelt een cruciale rol in de dienstverlening van GHOR Hollands Midden, zowel in de
warme als in de koude fase. Iedereen in de netwerken zorg, veiligheid en openbaar bestuur heeft een
stukje van de (informatie)puzzel. Een gemeenschappelijke basis in het informatiedelen bevordert een
goede crisisvoorbereiding. In complexe grootschalige (crises)situaties is de behoefte groot aan
overzicht om juiste beslissingen te nemen, beschikbare capaciteit voldoende te gebruiken en
slachtoffers die zorg te geven waar zij in tijden van crises juist behoefte aan hebben.
Meer informatie is beschikbaar. Informatie delen met elkaar gaat steeds gemakkelijker, omdat er
steeds meer mogelijkheden in het delen van informatie zijn en de beperkingen in opslag of snelheid
van informatie delen zich oplossen. Deze ontwikkelingen leiden niet per se tot een verbetering van
een actueel beeld in de warme fase of verbeterde informatievoorziening in de koude fase. Zoals in het
beleidsplan van de veiligheidsregio genoemd, moet de nadruk liggen op proportionele
informatievoorziening in alle fasen. De juiste informatie moet op de juiste wijze en op het juiste
moment bij de juiste mensen beschikbaar zijn.
Bovenstaande betekent voor GHOR Hollands Midden dat in nauwe samenwerking met de
zorgpartners en veiligheidsregio wordt gekeken wat nodig is om deze proportionele informatie te
realiseren.

2.2

Missie

De meerwaarde van GHOR Hollands Midden voor de veiligheidsregio is haar relatie met de
zorgpartners, kennis van hun processen en de vaardigheid die kennis te gebruiken voor de
organisatie van de geneeskundige hulpverlening in de regio.
Zorgpartners zien als meerwaarde:
Meerwaarde van GHOR Hollands Midden


Kennis en overzicht complexe rampenstructuur.



Kennis en overzicht regionale risico’s.



Stem zorgketen bij hulpdiensten (brandweer, politie), gemeenten en bestuur
veiligheidsregio.



Inzicht in en in lijn brengen wie wat doet in de zorgketen.



Stimulator van voorbereiding op crisesomstandigheden.



Adviezen, gevraagd en ongevraagd.



Regie en coördinatie bij crises met duidelijke werkwijze of plan.

De meerwaarde van GHOR Hollands Midden zit in het tot stand brengen en houden van verbinding in
het zorgnetwerk van organisaties en personen, die samen (willen) werken, met als doel: een goede
voorbereiding door de zorgketen en aansluiting op de crisisbeheersing van de veiligheidsregio.
Kernbegrippen zijn verbinden van het netwerk zorg, veiligheid en openbaar bestuur, informatie delen
(zowel in de voorbereiding als bij crises) en regie en coördinatie bij daadwerkelijke crises.
De missie van GHOR Hollands Midden is:
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GHOR Hollands Midden verbindt het dynamisch netwerk zorg, veiligheid en
openbaar bestuur, waarin samen wordt gewerkt aan (voorbereiding op) de
geneeskundige hulpverlening in de regio.
Het (hogere) maatschappelijke doel is bij te dragen aan een veilige regio Hollands Midden; een goede
voorbereiding in de organisatie van de geneeskundige hulpverlening vermindert of beperkt de
gevolgen van rampen en crises voor de samenleving. GHOR Hollands Midden draagt samen met haar
ketenpartners bij aan het voorkomen en/of reduceren van overlijden en (meervoudig) letsel bij
slachtoffers van rampen en crises.

2.3

Strategie

De strategie van GHOR Hollands Midden voor de beleidsperiode 2017-2020 is:


Op elk aar laten aansluiten van de werk velden veiligheid en zorg
De zorgpartners weten welke ontwikkelingen er zijn in crisisbeheersing en andersom weten de
veiligheidspartners en het bestuur wat er speelt bij de zorgpartners. Het samenbrengen van
kennis vanuit verschillende perspectieven is nodig voor een juiste aanpak en voorbereiding.
Bij een (beginnende) ramp of crisis sluit de informatievoorziening van de zorgketen aan op die
van de veiligheidsregio, zodat iedereen over een actueel en juist beeld van de situatie
beschikt.



Van voorbereiding op geneesk undige hulpverlening en continuïteit van zorg door afzonderlijk e
zorginstellingen naar een voorbereiding van de zorgk eten als één systeem.
GHOR Hollands Midden heeft zich in de afgelopen jaren gericht op het neerzetten van een
solide basis: afspraken met partners zijn gemaakt en in het netwerk zorg, veiligheid en
openbaar bestuur is de samenwerking aangegaan. Nu is het van belang inzicht te krijgen in
het functioneren van de voorbereiding van de zorgketen en een gezamenlijk systeemdenken
te ontwikkelen. Binnen het systeemdenken denkt elke betrokken zorginstelling na over zijn
voorbereiding en mogelijke gevolgen hiervan op die van andere delen in de zorgketen gericht
op een optimale (voorbereiding van) geneeskundige hulpverlening. Dit systeemdenken
resulteert in afspraken voor de betrokken zorginstellingen.
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3.

Analyse

Om de strategie van GHOR Hollands Midden te realiseren is een analyse van de huidige situatie van
belang. Taken en verantwoordelijkheden van zorgpartners, veiligheidsregio en GHOR op het gebied
van geneeskundige hulpverlening is in een aantal wetten geregeld (paragraaf 4.1). Belangrijke
ontwikkelingen en trends in veiligheid en zorg zijn samengevat in paragraaf 4.2.
GHOR Hollands Midden is een netwerkorganisatie: behoeften en verantwoordelijkheden van haar
partners zijn vermeld in de daaropvolgende paragraaf.
In de laatste paragraaf wordt de bureau- en crisisorganisatie van GHOR Hollands Midden beschreven.

3.1

Wettelijke basis

Eisen die gesteld worden aan geneeskundige hulpverlening bij grote incidenten zijn terug te vinden in
meerdere wetten: de Wet veiligheidsregio’s, de Wet publieke gezondheid, de Wet op de beroepen in
de Individuele Gezondheidszorg, de Wet Toelating ZorgInstellingen en de Wet Kwaliteit, Klachten en
Geschillen Zorg. Belangrijk uitgangspunt is dat de wetgever zorginstellingen en de individuele
beroepsbeoefenaren (zoals huisartsen), verantwoordelijk stelt voor de kwaliteit van zorg die zij leveren
en daardoor ook voor hun voorbereiding daarop.
Door de Wet veiligheidsregio’s heeft de GHOR als taak de coördinatie, aansturing en regie van de
geneeskundige hulpverlening in het kader van rampenbestrijding en crisisbeheersing en adviseert zij
andere overheden en organisaties op het gebied van de geneeskundige hulpverlening. De GHOR
heeft vooral een regisserende, adviserende en ondersteunende rol. Onder reguliere omstandigheden
omvatten deze functies het bewaken (namens het openbaar bestuur) van de mate van voorbereiding
van zorginstellingen, het eventueel doen van verbetervoorstellen, en planvorming.
De Wet veiligheidsregio’s regelt verder dat de geneeskundige keten jaarlijks over haar voorbereiding
op crisissituaties rapporteert aan het bestuur van de veiligheidsregio, dat op haar beurt dient te
beoordelen of de inrichting van de geneeskundige keten k walitatief verantwoord is toegerust. De
GHOR heeft hierdoor een aansturende en coördinerende rol in het totale zorgveld, dus ook voor
zorginstellingen die geen directe taak hebben bij de rampenbestrijding.
Tijdens rampen en crises geeft de Directeur Publieke Gezondheid leiding aan de geneeskundige
hulpverlening en is verantwoordelijk voor operationeel informatiemanagement binnen de
geneeskundige keten. Op basis van de Wet publieke gezondheid is de Directeur Publieke Gezondheid
zowel directeur van de GHOR als ook directeur GGD.

3.2

Ontwikkelingen veiligheid en zorg

Trends in zorg
Belangrijke ontwikkelingen en trends zijn vooral decentralisatie van zorgtaken naar gemeenten en het
langer thuis wonen van personen. Het is hierdoor complexer bij een ramp of crisis een eenduidig
beeld te krijgen van de mate van zelfredzaamheid van personen en organisaties om de juiste zorg te
organiseren.
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Advisering risicobeheersing
In 2018 gaat de nieuwe Omgevingswet in. Met de Omgevingswet wil de overheid regels voor
ruimtelijke plannen vereenvoudigen en samenvoegen. Ook veiligheid en geneeskundige hulpverlening
hebben een plek in ruimtelijk beleid. De invoering van de Omgevingswet leidt tot nieuwe verhoudingen
in de regierol van gemeenten en een wijziging in de rol van de veiligheidsregio (en dus ook de GHOR)
voor bijvoorbeeld planvorming en advisering aan gemeenten over vergunningverlening.
Wet veiligheidsregio’s tweede tranche
Voorbereidingen vinden plaats voor de tweede tranche herziening Besluit personeel veiligheidsregio’s
en Besluit veiligheidsregio’s. Een aantal voorgenomen wijzigingen is relevant voor de GHOR, zoals de
discussie over een afzonderlijk (zorg)risicoprofiel en de invulling van het referentiekader regionaal
crisisplan. Het ministerie van Veiligheid en Justitie streeft naar inwerkingtreding op 1 juli 2017.
Nauwere samenwerking GHOR-regio’s
Traumazorgregio West en politie-eenheid Den Haag bevinden zich in twee veiligheidsregio’s:
Haaglanden en Hollands Midden. De meldkamer Hollands Midden is verhuisd naar de Yp in Den
Haag. Beoogd is samenvoeging van beide meldkamers in het kader van de Landelijke Meldkamer
Organisatie. Naar verwachting zullen zorgpartners vaker een beroep doen op een gezamenlijk
optreden van beide GHOR-regio’s.
Steeds vaker vindt samenwerking met andere veiligheidsregio’s en GHOR-regio’s plaats. Landelijke
en interregionale overlegstructuren en samenwerkingsvormen geven vorm aan bredere thema’s zoals
terrorismegevolgbestrijding en informatiemanagement.

3.3

Netwerk

Veiligheids- en crisispartners: verantwoordelijkheden en behoeften
De Veiligheidsregio Hollands Midden heeft de opdracht crisisbeheersing en crisisorganisatie van de
veiligheidsregio verder te versterken. Zij heeft hiervoor de regiefunctie.
De veiligheidsregio is een netwerkorganisatie. Voor de multidisciplinaire crisisbeheersing werkt zij
samen met brandweer, politie, GHOR en gemeenten. Afhankelijk van het thema worden ook andere
crisispartners betrokken zoals defensie, het Openbaar Ministerie, waterschappen, omgevingsdiensten
en andere vitale partners. Behoeften bij veiligheids- en crisispartners van GHOR Hollands Midden is
de afstemming met zorgpartners voor de inbreng van het geneeskundig perspectief in de
voorbereiding op crisisbeheersing.
Zorgpartners: verantwoordelijkheden en behoeften
GHOR Hollands Midden heeft (namens het bestuur van de veiligheidsregio) afspraken gemaakt met
zorgpartners over ieders taken en verantwoordelijkheden in (de voorbereiding op)
crisisomstandigheden en hun taken in de geneeskundige hulpverlening. Zij organiseert structureel
bestuurlijke, beleidsmatige als ook inhoudelijke afstemming met haar zorgpartners.
Geneeskundige hulpverlening bestaat uit twee processen: acute gezondheid en publieke gezondheid.
Acute gezondheidszorg heeft als doel tijdens een ramp of incident gewonde mensen zo snel mogelijk
optimale zorg te verlenen. GHOR Hollands Midden regisseert het totaal van de geneeskundige
hulpverlening. Zorginstellingen blijven altijd zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de geleverde
zorg. Een aantal zorgpartners voeren acute zorg uit zoals de RAV (waaronder de MeldKamer
Ambulancezorg), ziekenhuizen, traumacentrum en huisartsen(posten).
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Publieke gezondheid omvat Infectieziektebestrijding, Medische Milieukunde, Gezondheidsonderzoek
na Rampen en Psychosociale Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen . De GGD is verantwoordelijk
voor voorbereiding en uitvoering van publieke gezondheid.
Een bijzondere positie neemt het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) in. Het ROAZ is een
wettelijke taak van een ziekenhuis met een traumacentrum: zij initieert en organiseert dit overleg.
Afspraken die de Directeur Publieke Gezondheid hier maakt namens GHOR Hollands Midden (als
coördinator van de veiligheidsregio) en GGD (als uitvoerende partij) over grootschalig optreden zijn
een wettelijke verplichting. De Directeur Publieke Gezondheid vervult binnen het ROAZ de volgende
taken op grond van de Wet veiligheidsregio’s:
 Maken van wettelijk verplichte afspraken over de voorbereiding op rampen en crises.
 Adviseur voor de geneeskundige keten over de voorbereiding op rampen en crises.
 Coördinator voor het afstemmen van de regionale plannen van de veiligheidsregio.
 Inzicht verkrijgen in de voorbereiding van de zorgpartners op rampen en crises.
Naast zorgpartners met een directe rol in de geneeskundige hulpverlening heeft GHOR Hollands
Midden overleg en afspraken met care organisaties over hun voorbereiding op crisisomstandigheden.
Care organisaties zijn verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg en gehandicaptenzorg.
Zorgpartners hebben het volgende beeld van GHOR Hollands Midden:
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Zorgpartners hebben aangegeven welke wensen en behoeften zij hebben aan GHOR Hollands
Midden in de komende periode:
Behoeften zorgpartners aan GHOR Hollands Midden


Coördineren van de voorbereiding op crisisomstandigheden en op geneeskundige
hulpverlening binnen de zorgketen en afstemming hierover met veiligheidspartners.
GHOR Hollands Midden bewaakt dat afspraken binnen de zorgketen op elkaar
aansluiten en op die van de veiligheidsketen.



Ondersteunen van zorgpartners in een goede voorbereiding (zoals stimuleren en
coördineren van het oefenen van zorgpartners met veiligheidsregio).





Nieuwe thema’s en ontwikkelingen agenderen bij zorgpartners (zoals regionale
risico’s, rampenstructuur, leerpunten uit incidenten).
Transparantie in haar rollen, taken en mogelijkheden (zoals wat levert GHOR
Hollands Midden wel en niet in een specifieke situatie, zowel in de warme als in de
koude fase).



Informatie delen in warme fase zoals snelle, gevalideerde en actuele informatie
over de situatie van een incident en informatie voorafgaand aan een dreiging van
een incident.

3.4

Organisatie

Opdrachtgevers van GHOR Hollands Midden zijn de gemeenten in de regio Hollands Midden die
verenigd zijn in twee regelingen: de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden
en de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden.
De Directeur Publieke Gezondheid beschikt over enerzijds een operationele organisatie die
geactiveerd wordt bij een ramp of crisis en op ieder moment kan worden ingezet en anderzijds een
ondersteuningsbureau, die activiteiten voor het organiseren van de geneeskundige hulpverlening
voorbereidt.
Operationele organisatie
Voor leidinggeven aan en coördineren van de geneeskundige hulpverlening bij een ramp of crisis zijn
31 GHOR-functionarissen opgeleid: Officier van Dienst Geneeskundig, Algemeen Commandant
Geneeskundig, Operationeel Directeur Publieke Gezondheid, Hoofd Informatievoorziening
geneeskundig, Hoofd Ondersteuning geneeskundig en Operationeel Medewerker Actiecentrum. Inzet
en betrokkenheid van deze operationele functionarissen bij GHOR Hollands Midden zijn hoog.
In hun dagelijkse werk zijn de functionarissen werkzaam bij de bureauorganisatie of bij de partners
RAV en GGD. Met deze partners zijn afspraken gemaakt over de beschikbaarheid en inzet van hun
personeel. De operationele GHOR-organisatie werkt volgens het landelijk crisismodel GHOR waarin
operationele GHOR-functies en hun onderlinge verhoudingen zijn vastgelegd. GHOR Hollands
Midden draagt bij aan het regionaal beleid voor vakbekwaam maken en houden van de
crisisorganisatie van de veiligheidsregio en voert dit beleid uit.
Om te voldoen aan de vakbekwaamheidseisen gebruikt GHOR Hollands Midden landelijk erkende
opleidingen en professionele waarnemers bij trainingen en oefeningen.
Bureauorganisatie
De manager GHOR heeft de dagelijkse leiding over het ondersteuningsbureau van de Directeur
Publieke Gezondheid. Het bureau bestaat uit 15 personen (12 fte), die allen ook een operationele
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GHOR-functie vervullen. De bedrijfsvoering gaat uit van integraal management. De bureauorganisatie
is sinds 2008 ISO/HKZ gecertificeerd.
Primaire processen zijn:
 adviseren over risicobeheersing en risicogerichtheid
 onderhouden en monitoren afspraken met zorgpartners
 bijdragen aan planvorming in veiligheidsverband
 vakbekwaam maken en houden van een operationele organisatie GHOR
 leiding geven aan de geneeskundige hulpverlening bij een ramp of crisis.
Het bureau heeft vaste relatiebeheerders voor de zorgpartners. Overleg met het netwerk zorg,
veiligheid en bestuur is georganiseerd in overlegstructuren op strategisch, tactisch en operationeel
niveau. Binnen de veiligheidsregio neemt GHOR Hollands Midden deel aan alle relevante
werkgroepen, gericht op de uitvoering van het beleid van de veiligheidsregio.
Door de geringe schaalgrootte van de organisatie is het bureau flexibel en heeft een pragmatische
inslag.
Financiën
De activiteiten van GHOR Hollands Midden worden gefinancierd uit de inwonerbijdrage van de
gemeenten in Hollands Midden.
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4.

Doelen 2017-2020

Visie, missie, strategie en analyse vormen het fundament van het beleidsplan. Zij beschrijven de
identiteit en de meerwaarde van de GHOR. De doelen voor de komende periode geven aan wat
GHOR Hollands Midden wil gaan bereiken. Ook heeft GHOR Hollands ambities in de rollen die zij
naar partners wil innemen en wat de partners van haar mogen verwachten.

4.1

Doelen

De doelen van GHOR Hollands Midden sluiten aan bij de drie beleidsprioriteiten van de
veiligheidsregio: informatie gestuurd werken, risicogericht werken en omgevingsgericht (net)werken.

Strategie

Doelen

Het laten aansluiten van de 1.De voorbereiding (en informatievoorziening)
werkvelden veiligheid en

van de zorgketen sluit aan bij de voorbereiding

zorg

(en informatievoorziening) van de

Beleidsprioriteit
veiligheidsregio
Informatie gestuurd werken
Omgevingsgericht werken

veiligheidsregio.
2. Zorgpartners zijn geïnformeerd over nieuwe

Omgevingsgericht werken

thema’s en ontwikkelingen in crisisbeheersing.
3. Veiligheidspartners en bestuur zijn

Risicogericht werken

geïnformeerd over relevante nieuwe thema’s en

Omgevingsgericht werken

ontwikkelingen bij de zorgpartners.
4. In hun voorbereiding op crisisomstandigheden
houden zorgpartners rekening met gevolgen van

Risicogericht werken

(regionale) risico’s.
5. Zorgpartners beschikken tijdig over een
actueel en juist beeld van de situatie bij een
(beginnende) ramp of crisis
Van voorbereiding op
geneeskundige
hulpverlening en

6. Inzicht in het functioneren van de
voorbereiding van de zorgketen.

Informatie gestuurd werken

Informatie gestuurd werken
Risicogericht werken
Omgevingsgericht werken

continuïteit van zorg door
afzonderlijke zorgpartners
naar een voorbereiding
van de zorgketen als een

7. Het systeemdenken in de zorgketen is
geïntroduceerd en resulteert in afspraken voor
de keten als systeem .

Informatie gestuurd werken
Risicogericht werken
Omgevingsgericht werken

systeem.

4.2

Ambities
1

GHOR Hollands Midden wordt door zorgpartners positief gewaardeerd in de rol van ‘professionele
uitvoerder van de Wet veiligheidsregio’s’ en ‘adviserende ketenpartner’.
De ambitie van GHOR Hollands Midden is in de komende beleidsperiode de waardering voor deze
rollen te handhaven en tevens gezien en gewaardeerd te worden als ‘verbindende kennisdeler’ en
‘anticiperende netwerkregisseur’.

14

Input is verkregen tijdens de gehouden bijeenkomst met zorgpartners in juni 2016.
Rol GHOR

Waarde voor

Hollands Midden

partners

Omschrijving

Binding

Organisatie van de geneeskundige hulpverlening vraagt om
Anticiperende
netwerkregisseur

Betekenis
Vertrouwen
Betrokken

samenwerking met vele organisaties en personen in een netwerk
van zorg, veiligheid en openbaar bestuur. Nieuwe thema’s en
ontwikkelingen beïnvloeden deze samenwerking. Een belangrijke
regierol hierin is op strategisch niveau de dialoog aan te gaan over
deze nieuwe thema’s en ontwikkelingen.

Toegevoegde waarde

Het samenbrengen van expertise vanuit verschillende
perspectieven is nodig voor een juiste aanpak van de organisatie
Verbindende

Inleven

van geneeskundige hulpverlening. Voorbeelden: kennis van de

kennisdeler

Betrokken

complexe rampenstructuur in Nederland, van veiligheidsrisico’s,
oefenen tussen zorgpartners en met veiligheidspartners en
leerpunten uit crisissituaties.

Adviserende
partner

Meedenken
Flexibel
Inleven

Advies aan de veiligheidsregio en gemeenten vanuit geneeskundig
perspectief over het voorkomen en beperken van veiligheidsrisico’s.

Basis

Maken en onderhouden van schriftelijke afspraken, namens het
Professionele
uitvoerder van de
Wet
veiligheidsregio’s

Deskundig
Betrouwbaar
Onafhankelijk
Zorgvuldig
Toegankelijk

openbaar bestuur, over geneeskundige hulpverlening en
zorgcontinuïteit en het monitoren ervan.
Afstemmen en borgen van afspraken van zorgpartners in de
regionale plannen en convenanten van de veiligheidsregio en het
afstemmen tussen de zorgpartners.
Operationele leiding bij een crisis, waarvoor en parate en
professionele crisisorganisatie beschikbaar is.

4.3

Positionering

GHOR Hollands Midden werkt samen met alle zorgpartners in de regio Hollands Midden, met als doel:
een goede voorbereiding van de zorgketen op crisissituaties en aansluiting met veiligheidspartners en
openbaar bestuur. Kernbegrippen zijn verbinden van het netwerk zorg, veiligheid en openbaar
bestuur, informatie delen (zowel in de voorbereiding als bij crises) en regie en coördinatie bij een
daadwerkelijke (organisatie-overstijgende) crises.
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5.

Aanpak

De doelen 2017-2020 geven aan wat GHOR Hollands Midden wil bereiken. Dit hoofdstuk beschrijft
hoe zij dit wil bereiken.
GHOR Hollands Midden concretiseert deze activiteiten jaarlijks in haar werkplan. Hierin zijn beoogde
resultaten en activiteiten opgenomen voor de uitvoering van het regionaal beleid en werkplannen van
de veiligheidsregio, als de uitvoering van het beleidsplan GHOR Hollands Midden 2017-2020.
Activiteiten in de komende beleidsperiode zijn:


Organiseren van themasessies met en voor zorgpartners, zowel gepland in gestructureerde
overeengekomen overleggen, als op ad hoc basis bijvoorbeeld bij over nieuwe relevante thema’s.
Tijdens deze bijeenkomsten worden vragen en acties geadresseerd aan relevante personen en
organisaties. GHOR Hollands Midden monitort de uitvoering van deze acties. Onderwerpen in de
komende beleidsperiode zijn onder andere:
o Gevolgen van regionale risico’s voor de voorbereiding in de zorgketen en te nemen
maatregelen (regionaal zorgrisicoprofiel).
o Wat levert GHOR Hollands Midden wel en niet in een specifieke situatie, zowel in de warme
als in de koude fase.
o Terrorismegevolgbestrijding.
o Zelfredzaamheid van burgers en van (kleine) zorginstellingen.



Accountgesprekken 1 tot 2 x per jaar op strategisch en op tactisch niveau met de belangrijkste
zorgpartners. Gesprekken zijn gericht op kennis over individuele, organisatie en ketenbelangen
zodat samenwerking gebaseerd op wederzijdse belangen wordt verstevigd.



Jaarlijks evalueren van de schriftelijke afspraken met zorgpartners over hun voorbereiding op
geneeskundige hulpverlening en continuïteit van zorg. GHOR Hollands Midden bewaakt of het
geheel van afspraken in de zorgketen congruent en afgestemd is en blijft met plannen en
convenanten van de veiligheidsregio.



Een opdracht uit de Wet veiligheidsregio’s is de periodieke rapportage aan het bestuur
veiligheidsregio over de voorbereiding van de zorgketen op crisisomstandigheden. GHOR
Hollands Midden stelt deze rapportage op in samenwerking met zorgpartners en met GHOR
Haaglanden (omdat deze in dezelfde traumaregio valt).



Nu over de individuele voorbereiding van zorgpartners afspraken zijn gemaakt is het van belang
om inzicht te krijgen in het functioneren van de voorbereiding van de gehele ket en en een
gezamenlijk systeemdenken te ontwikkelen.



Deel nemen aan relevante werkgroepen van de veiligheidsregio gericht op voorbereiding en
uitvoering van het regionaal beleid en werkplannen van de veiligheidsregio.



Vragen en integreren van adviezen van zorgpartners - veelal RAV en GGD – tot een advies over
geneeskundige hulpverlening en deze inbrengen in het integrale advies van de veiligheidsregio.



In kaart brengen van informatiebehoeft en bij partners zowel in de koude als in de warme fase. Op
basis daarvan maakt GHOR Hollands Midden een plan voor de verbetering van de
informatieketen. Daarbij wordt aangesloten bij ontwikkelingen vanuit de veiligheidsregio en het
landelijke Programma Informatievoorziening Veiligheidsregio’s .
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GHOR Hollands Midden onderzoekt in veiligheidsregio verband de gevolgen die de komst van de
Omgevingswet heeft voor planvorming en advisering aan gemeenten over vergunningverlening.
Het doel is het borgen van (geneeskundige) hulpverlening in ruimtelijk beleid.



Wanneer zich daadwerkelijk een ramp of crisis voordoet, geeft GHOR Hollands Midden leiding
aan de geneeskundige keten en is aanspreekpunt voor bestuur en veiligheidspartners. Hiervoor is
het belangrijk om over een vakbekwame crisisorganisatie GHOR te beschikken, die voldoet aan
wettelijk en landelijk gestelde eisen. GHOR Hollands Midden heeft afspraken met RAV en GGD
voor het leveren van personen voor de operationele GHOR-functies, beschikt over een jaarlijks
programma voor het Opleiden Trainen en Oefenen van haar crisisorganisatie, zowel met partners
in de veiligheidsregio als met (geïnteresseerde) zorgpartners en past het continue leren toe op
haar oefenactiviteiten.



In de bureauorganisatie GHOR Hollands Midden wordt gewerkt met vaste relatiebeheerders voor
de zorgpartners en met een pool van beleidsmedewerkers die kennis en expertise hebben op het
gebied van risicobeheersing, risicogericht werken en crisisbeheersing. De bureauorganisatie blijft
ISO gecertifieerd in de komende beleidsperiode.
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B.2

1. Samenvatting voorstel
Door het vertrek van de heer J. Wienen, burgemeester van Katwijk per 21 september jl. is een
vacature ontstaan in het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden.
Met ingang van 26 september 2016 is de heer J.F. Koen benoemd tot waarnemend burgemeester
van Katwijk. De heer Koen wordt voorgedragen als lid van het Dagelijks Bestuur van de
Veiligheidsregio Hollands Midden.

2. Algemeen
Onderwerp:

Benoeming DB-lid J.F. Koen

Opgesteld door:

Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:

Algemeen Bestuur

Datum

VRHM
Veiligheidsbureau
P. Kessels
1 december 2016

B.2

Bijlage(n):

-

Portefeuille:

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

Status:

Besluitvormend

Datum:

N.v.t.

Vervolgtraject
besluitvorming:

3. Besluit
Het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden besluit:
1. met ingang van 2 december 2016 de heer J.F. Koen, waarnemend burgemeester van Katwijk,
aan te wijzen als lid van het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling
Veiligheidsregio Hollands Midden.
2. kennis te nemen van het besluit van het Dagelijks Bestuur dat de heer Koen de volgende
portefeuille heeft: GHOR (tevens lid van de landelijke Bestuurlijke Adviescommissie
(BAC/Veiligheidsberaad) GHOR).

4. Toelichting op het besluit
Door het vertrek van de heer J. Wienen, burgemeester van Katwijk, per 21 september jl. is een
vacature ontstaan in het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden.
Met ingang van 26 september 2016 is de heer Koen benoemd tot waarnemend burgemeester van
Katwijk. Voorgesteld wordt de heer Koen te benoemen als lid van het Dagelijks Bestuur van de
Veiligheidsregio Hollands Midden.

5. Kader
Aanwijzing geschiedt door het Algemeen Bestuur op basis van artikel 16, lid 4 GR VRHM. De
eerstvolgende vergadering van het Algemeen Bestuur is op 1 december 2016. De benoeming van de
heer Koen gaat in op de dag volgend op deze vergadering.

6. Consequenties
Financieel:
N.v.t.

Capaciteit:
n.v.t.
Materieel:
N.v.t.
Juridisch:
N.v.t.
Overig:
De heer Koen neemt de DB-portefeuille van de heer Wienen over (GHOR (tevens lid van de
landelijke Bestuurlijke Adviescommissie (BAC/Veiligheidsberaad) GHOR)).

7. Aandachtspunten / risico’s
N.v.t.

8. Implementatie en communicatie
Het portefeuilleoverzicht wordt aangepast en relevante betrokkenen worden geïnformeerd.

9. Bijlagen
N.v.t.

10. Historie besluitvorming
3 november 2016: besluitvorming Dagelijks Bestuur.
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B.3

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 afwijkingen in de begroting van het lopende
boekjaar.

2. Algemeen
Onderwerp:

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

Bestuursrapportage najaar
2016 Veiligheidsregio
Hollands Midden
Algemeen Bestuur

Opgesteld door:

E.H. Breider
Concerncontroller

Datum:

1 december 2016

B.3

Bijlage(n):

-

G. Goedhart (DB)
H. Meijer (VD)
N.v.t.

Status:

Informatief

Datum:

N.v.t.

3. Toelichting
3.1 Prognose financieel resultaat 2016
Met de vastgestelde 1e begrotingswijziging 2016 (AB 30 juni 2016) is het bestuurlijk vastgestelde
financieel kader definitief bepaald voor 2016. Met de financiële inzichten tot en met september 2016
wordt gemeld dat de exploitatie van de VRHM naar verwachting binnen het financieel kader blijft.
Geprognosticeerd wordt een positief resultaat van ong. € 1,0 mln., m.n. nog veroorzaakt door
onderuitputting kapitaallasten. Het verschil t.o.v. 2015 (jaarrekeningresultaat € 2,4 mln. positief) wordt
veroorzaakt door lagere baten enerzijds (lagere gemeentelijke bijdragen, BDUR en bijdragen van
derden) en een stijging van lasten anderzijds. De grootse stijging is te zien in de salarislasten als
gevolg van de invoering van de nieuwe CAO Gemeenten 2016 – 1 mei 2017. Verder is o.a. ook een
stijging in de huisvestingslasten voor onderhoud en renovaties te zien als gevolg van nieuwe
onderhoudsplannen.
Expliciet wordt hierbij nog wel gerefereerd aan het besluit van het DB 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 (ong. € 750.000) 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 AB 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 AB 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 AB 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 AB het Dekkingsplan Brandweer Hollands Midden 2016-2019
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.
Multi
Doorontwikkeling kader evenementenveiligheid
Het kader evenementenveiligheid VRHM is op 8 november 2012 vastgesteld door het AB van VRHM.
Eind 2015 heeft Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing (BGC) het kader geëvalueerd. Hieruit zijn
een aantal onderwerpen naar voren gekomen die door de werkgroep evenementenveiligheid nader
zijn onderzocht en uitgewerkt. Deze aanpassingen en aanbevelingen dragen bij aan de
doorontwikkeling van het kader evenementenveiligheid VRHM en sluiten aan bij de punten in de
reactie op het inspectierapport “Meer aandacht nodig voor veiligheid en gezondheid bij
publieksevenementen”. Vooruitlopend hierop zijn gemeenten meegenomen in de doorontwikkeling
van het kader en inhoudelijke onderwerpen. Dit is onder andere gebeurt in de door VRHM
georganiseerde leergang evenementenveiligheid 2016. Bestuurlijke besluitvorming vindt plaats in het
DB van 3 november en AB van 1 december 2016.
Voor het trainen en opleiden van vergunningverleners en medewerkers openbare orde & veiligheid
(MOV’ers) op het vlak van risicoanalyse en het Integraal Operationeel Plan (IOP) worden in 2017
workshops georganiseerd. Daarnaast wordt nagedacht over het (laten) ontwikkelen van een ICT tool
met betrekking tot het efficiënt uitwisselen van informatie, ofwel het regionaal aanschaffen van de
Evenement Assistent.
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Visie en ambitie 2016-2020 OTO bevolkingszorg
In het najaar van 2015 heeft de werkgroep mono-OTO (Opleiden, Trainen, Oefenen) samen met de
MOV’ers onder leiding van het COT, Instituut voor Veiligheid en Crisismanagement, een visie en
ambitie voor OTO-bevolkingszorg ontwikkeld. De visie en ambitie beschrijft de richting waar de oranje
kolom met OTO-bevolkingszorg naar toe wil. In de visie en ambitie zijn de uitgangspunten
beschreven die ten grondslag liggen aan OTO-bevolkingszorg, evenals de verantwoordelijkheden en
kwaliteitseisen. Het DB heeft de visie en ambitie vastgesteld (15 september 2016) en wordt ter
informatie aangeboden aan het AB op 1 december 2016.
Visitatie Veiligheidsregio Hollands Midden
De veiligheidsregio is in voorbereiding op de visitatie welke op 1 en 2 december 2016 zal
plaatsvinden. ‘Visitatie in de veiligheidsregio’ is een methode om de prestaties en de
organisatieontwikkeling op strategisch niveau kwalitatief te beschouwen. Doel is om de
veiligheidsregio verder te ontwikkelen en om van en met elkaar te leren. De veiligheidsregio gaat met
een visitatiecommissie in gesprek over een aantal thema’s die alle veiligheidsregio’s raken. De
visitatiecommissie is samengesteld uit collega’s van andere regio’s aangevuld met een of meer
externe partners en deskundigen, die de gevisiteerde regio vanuit een waarderend en
ontwikkelgericht perspectief bevragen.
De samenstelling van de visitatiecommissie voor Veiligheidsregio Hollands Midden is als volgt:
- Nico van Mourik, algemeen directeur veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, voorzitter
visitatiecommissie
- Ingrid van Elst, diensthoofd personeels- en organisatieontwikkeling veiligheidsregio Groningen
- Ronald de Meij, directeur publieke gezondheid veiligheidsregio Zeeland
- Paul van Mullekom, uitvoerend regionaal commandant brandweer van de Veiligheidsregio
Limburg-Noord
- Lidia Spindler, algemeen directeur/gemeentesecretaris gemeente Bergen op Zoom
- Ruud Stassen, directeur INK, extern commissielid
Programma Brandweer
Acties FLO overgangsrecht
De vakbonden en de Brandweerkamer zijn (weer) in overleg over herziening van de regeling FLOovergangsrecht. Herziening is nodig omdat het FLO-overgangsrecht wijzigt door veranderende
wetgeving.
Volgens het persbericht op de VNG site van 10 oktober jl. hebben bonden en de Brandweerkamer
vrijdag 7 oktober belangrijke stappen gezet in de onderhandelingen over de reparatie van het FLOOvergangsrecht. Partijen vonden het belangrijk om het over een nieuwe staffel van uittredeleeftijden
eens te worden. Ze zijn beiden akkoord met de uitgangspunten t.a.v. langer doorwerken en de
uittredeleeftijd per cohort. Tijdens het overleg is verder afgesproken om een aantal onderdelen goed
uit te werken, zodat bij het volgende overleg op 29 oktober de contouren van een akkoord duidelijk
kunnen worden. Het bereikte resultaat van 7 oktober geeft de partijen vertrouwen dat een
onderhandelaarsakkoord binnen handbereik is.
Bluswatervoorziening
Het DB van de Veiligheidsregio Hollands Midden heeft ingestemd (15 september 2016) met de
projectopdracht om te komen tot de gezamenlijke realisatie van een toekomstbestendige
bluswatervoorziening binnen de Veiligheidsregio Holland Midden.
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De levering van bluswater via brandkranen komt de komende jaren onder druk te staan. Dit komt
doordat waterleidingbedrijven beleidswijzigingen ten aanzien van de brandkraan willen of hebben
doorgevoerd. Dit doen ze met het oog op een betere borging van de drinkwaterkwaliteit. Dit betekent
dat er minder brandkranen in het leidingnet geplaatst kunnen worden en dat de brandkranen minder
capaciteit gaan leveren.
Voorgesteld is om in samenspraak met de waterleidingbedrijven, gemeenten en Brandweer Hollands
Midden een projectplan op te stellen hoe gezorgd gaat zorgen dat (minimaal) de komende 20 jaar
voorzien kan worden in een adequate levering van bluswater. Dit projectplan zal 15 december 2016
ter instemming aan het DB worden voorgelegd.
Delegatiebesluit, Mandaatregeling, Budgethoudersregeling en Financieel Statuut
Afgelopen jaar is hard gewerkt aan bovenstaande documenten en hun onderlinge samenhang. Deze
zijn in afronding en het Delegatiebesluit, de Mandaatregeling en het Financieel Statuut worden 15
december 2016 ter bestuurlijke instemming en 23 februari 2017 ter bestuurlijke vaststelling
aangeboden. Zij vormen de basis waarop de regionaal commandant, tevens directeur de aanvullende
besluiten op de Ondermandaatregeling en Budgethoudersregeling kan nemen. Het voornemen is dat
alle besluiten formeel op 1 januari 2017 van kracht worden.
Risicomanagement
Het Directieteam van Brandweer Hollands Midden staat voor de uitdaging om een goed beeld te
vormen over de mate waarin Brandweer Hollands Midden de mogelijke risico’s op het gebied van de
interne beheersing van de organisatie onder controle heeft.
Dit is ook een doelstelling van het Korpsbeleidsplan 2016-2018 ‘We werken meer risicogericht. We
kennen daarom de risico’s binnen ons korps. We duiden de risico’s, zodat ze de basis vormen voor
ons verdere handelen’. Maar risicomanagement wordt ook voorgeschreven door wet- en regelgeving,
zoals door de Commissie BBV (Besluit Begroting en Verantwoording). Artikel 11 van het BBV
verplicht de medeoverheden om in de paragraaf weerstandsvermogen een inventarisatie te geven
van de risico’s en van de weerstandscapaciteit, alsmede een inventarisatie van het beleid ter zake.
Daarnaast heeft de accountant aan het Bestuur gerapporteerd dat meer sturing op risicomanagement
gewenst is en heeft de accountant geadviseerd om bij het integraal risicomanagement tevens een
fraude- en omgevingsanalyse mee te nemen. Inzicht of de belangrijkste (bedrijfs)risico’s zijn afgedekt,
heeft de organisatie niet, aldus het accountantsverslag.
Het Directieteam BHM heeft daarom besloten tot inhuur van het Nederlands Adviesbureau
Risicomanagement (NAR) ter ondersteuning bij het uitvoeren van een risico inventarisatie- en
analyse (risico’s identificeren, waarderen, prioriteren en voorstellen voor beheersingsmaatregelen) op
het gebied van de interne beheersing van de organisatie van Veiligheidsregio Hollands Midden. Per
sector wordt in de periode oktober en november een risico-inventarisatiesessie georganiseerd. De
uitkomsten worden vertaald in een nieuwe paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing bij
de begroting en de jaarrekening en is input voor een actualisatie van de Nota Reserves.
Notitie Jeugdbrandweer BHM
Het Directieteam BHM heeft ingestemd met het voorstel om te investeren in de meerwaarde die een
Jeugdbrandweer biedt voor het enthousiasmeren, binden en werven van toekomstige vrijwilligers.
Daarbij in te zetten op de doorontwikkeling van de jeugdbrandweer met name als wervingsinstrument.
Dit te doen binnen de veiligheidsregio Hollands Midden (middels een ‘organisatieverordening
Jeugdbrandweer’).
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Septembercirculaire gemeentefonds 2016
Op 16 maart 2016 heeft het AB de Bestuurlijke uitgangspunten kostenniveau Brandweer Hollands
Midden en financieringssystematiek gemeentelijke bijdragen vanaf 2019 (Cebeon) vastgesteld.
Aanpassingen in het absoluut niveau (referentiebudget) en de bijdrage van elke gemeente wordt één
maal in de vierjaar (gelijk de beleidsplan periode) toegepast, gebaseerd op de septembercirculaire
gemeentefonds T-2 van de beleidsplan periode. T-2 betekent in deze op basis van de
septembercirculaire gemeentefonds 2017.
In de rapportage ‘Evaluatie financieringssystematiek Hollands Midden’ (Cebeon, 28 september 2015,
bijlage bij de beslisnotitie) is een berekening gemaakt voor het jaar 2019 gebaseerd op de ramingen
uit de septembercirculaire 2015. Deze berekening is nu ook gemaakt op basis van de
septembercirculaire 2016.
Subcluster brandweer en rampenbestrijding Hollands Midden in 2019
Conform Septembercirculaire gemeentefonds 2015 en 2016,
rekening houdend met de correctie van 5,6% (m.n. gemeentelijke rampenbestrijding)
voor 2019
verschil
% verdeling
Sep circ'15 Sep circ'16 absoluut
% Sep circ'15 Sep circ'16 verschil
Noordwijk
1.649.000 1.737.000
88.000 5,3%
3,7%
3,8%
0,1%
Waddinxveen
1.298.000 1.366.000
68.000 5,2%
2,9%
3,0%
0,0%
Voorschoten
1.194.000 1.253.000
59.000 4,9%
2,7%
2,7%
0,0%
Gouda
4.080.000 4.261.000 181.000 4,4%
9,2%
9,3%
0,1%
Bodegraven-Reeuwijk
1.937.000 2.021.000
84.000 4,3%
4,4%
4,4%
0,0%
Kaag en Braassem
1.524.000 1.588.000
64.000 4,2%
3,5%
3,5%
0,0%
Katwijk
3.103.000 3.229.000 126.000 4,1%
7,0%
7,0%
0,0%
Leiden
8.863.000 9.202.000 339.000 3,8%
20,1%
20,1%
0,0%
Lisse
1.261.000 1.309.000
48.000 3,8%
2,9%
2,9%
0,0%
Leiderdorp
1.476.000 1.532.000
56.000 3,8%
3,3%
3,3%
0,0%
Teylingen
1.754.000 1.819.000
65.000 3,7%
4,0%
4,0%
0,0%
Krimpenerwaard
2.960.000 3.064.000 104.000 3,5%
6,7%
6,7%
0,0%
Nieuwkoop
1.398.000 1.447.000
49.000 3,5%
3,2%
3,2%
0,0%
Hillegom
1.067.000 1.102.000
35.000 3,3%
2,4%
2,4%
0,0%
Alpen aan den Rijn
5.748.000 5.925.000 177.000 3,1%
13,0%
12,9%
-0,1%
Zuidplas
2.122.000 2.185.000
63.000 3,0%
4,8%
4,8%
0,0%
Zoeterwoude
587.000
603.000
16.000 2,7%
1,3%
1,3%
0,0%
Noordwijkerhout
931.000
952.000
21.000 2,3%
2,1%
2,1%
0,0%
Oegstgeest
1.209.000 1.217.000
8.000 0,7%
2,7%
2,7%
-0,1%
Totaal Hollands Midden 44.161.000 45.812.000 1.651.000 3,7% 100,0%
100,0%
0,0%

Duiding verschil
Van deze € 1,65 mln. hogere voeding in het gemeentefonds wordt bijna 4/5e deel verklaard door een
hogere uitkeringsfactor. Deze hogere uitkeringsfactor à 2,9% hangt met name samen met hogere
accressen (met name vanaf 2018) die worden veroorzaakt door extra rijksuitgaven die doorwerken in
het gemeentefonds (conform de trap-op-trap-af normeringssystematiek).
Ook de middellange termijn raming (MLT) van het CPB over de ontwikkeling van de Nederlandse
economie heeft een duidelijk positieve invloed op het meerjarenbeeld van het accres. Hier dient wel
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de prijsontwikkeling uit te worden gedekt. Deze hogere uitkeringsfactor heeft voor alle gemeenten
dezelfde relatieve ontwikkeling.
Voor het overige deel wordt het veroorzaakt door de ontwikkeling (groei/krimp) van de eenheden van
de maatstaven en nog een kleine definitiewijziging van de maatstaf woonruimten voor gemeenten
met veel uitwonende studenten.
In relatieve zin is de groei het sterkst in Noordwijk, Waddinxveen en Voorschoten. Voor Waddinxveen
houdt dit verband met de ontwikkeling in inwoners en daarvan afgeleide maatstaven. Voor Noordwijk
en Voorschoten komt door het aantal bedrijfsvestigingen en OZB-waarden niet-woningen.
De ontwikkeling is relatief het laagst voor Oegstgeest, met name door een afname in de
omgevingsadressendichtheid en OZB-waarde niet-woningen. Deze ontwikkeling van de eenheden
van de maatstaven wordt gecompenseerd door de ontwikkeling in de uitkeringsfactor/accres.
In absolute zin is de toename het sterkst in Leiden en Gouda, met name door de stijging in inwonertal
(en de daarvan afgeleide klantenpotentiëlen) en omgevingsadressendichtheid.
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. 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.
De ambtelijke stuurgroep heeft op 27 juni jongstleden opdracht gegeven tot onderzoek naar de
kosten van de GMK Den Haag. Doelstelling van deze opdracht is tweeledig:
1. inzicht te krijgen in de kosten, zodat voor de komende jaren een begroting kan worden opgesteld
die de kosten van de GMK Den Haag in de komende jaren dekt;
2. de bestuurlijke afspraken die bij de samenvoeging zijn gemaakt tot 1 januari 2017, onder meer op
basis van dit inzicht, voor de komende jaren (tenminste tot 2020) te herijken.
In de opdracht die door de ambtelijke stuurgroep op 27 juni is vastgesteld is de volgende
vraagstelling opgenomen. Het onderzoek betreft inzicht in zaken die in twee fasen worden
onderzocht. De eerste fase betreft:
- Inzicht in de huidige en toekomstige kosten, gerelateerd aan de begrotingen;
- Inzicht in gerealiseerde besparingen.
De tweede fase betreft:
- Een toetsing of de huidige verdeelsleutel van kosten en baten (nog) fair is;
- Een helder financieel beeld dat kan dienen als een nieuwe nulmeting;
- Inzicht in de frictiekosten, waarover de veiligheidsregio’s afspraken met V&J moeten maken;
- Een antwoord op de vraag of de door de VRH gehanteerde begrotingssystematiek als format zou
kunnen dienen voor de GMK Den Haag tot het moment dat er een nieuwe landelijke systematiek
is
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-

Onderzoek voor de jaren 2016 – 2020, gericht op de ontwikkeling van kosten op het gebied van:
o Personeel (efficiencyvoordeel);
o ICT (vervangingsinvesteringen en aansluiten bij landelijke ontwikkelingen);
o Huisvesting (verhuizing RCC Hollands Midden, consequentie huurovereenkomst De Yp
bij gebruik door meerdere partijen en consequentie pand Rooseveltstraat in Leiden)

De uitkomsten van tweede fase leiden uiteindelijk tot een voorstel om te komen tot nadere afspraken
over de governance en beheer van GMK Den Haag.
Met betrekking tot bovenstaande onderzoeksopdracht heeft de portefeuillehouder GMK in het DB van
VRHM, mevr. Spies, in de bestuurlijke stuurgroep (21 september 2016) nog de volgende
randvoorwaarden meegegeven:
Bestuurlijke randvoorwaarden VRHM Fase 1:
1. De begroting is taakstellend voor de jaren tot aan overdracht aan LMO.
2. Vervangingsinvesteringen dienen te worden gedekt uit de lopende begroting.
3. Uitbreidingsinvesteringen in infrastructuur en functionaliteit (informatievoorziening) moeten in
lijn zijn met de landelijk gestandaardiseerde infrastructuur / informatievoorziening van de
LMO.
4. Op dit moment ontbreekt het bij de Politie Eenheid Den Haag aan financieel inzicht in de
huidige kosten van GMK De Yp. Dit maakt de vraag aan de Veiligheidsregio’s Haaglanden en
Hollands Midden om een bijdrage in de investeringen zeer lastig. Gezien het ontbrekende
inzicht in de kosten van de meldkamer, kunnen extra exploitatiekostenkosten niet worden
doorberekend aan de veiligheidsregio’s. Dit omdat de vraag of deze kunnen worden gedekt
uit de onderuitputting op overige kostencategorieën (bijv. vacaturegelden) ook niet kan
worden beantwoord.
Bestuurlijke randvoorwaarden VRHM Fase 2:
5. Bij de toetsing of de huidige verdeelsleutel van kosten en baten (nog) fair is blijft het
uitgangspunt gehanteerd (conform Startdocument Project meldkamer Den Haag en
bestuurlijke besluitvorming AB VRHM op 27 maart 2014) dat bij samenvoeging de structurele
kosten van beide meldkamers gelijk blijven en zo mogelijk dalen.
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.
Hierover is de VRHM in gesprek met ambtenaren van VenJ. Vanuit Hollands Midden worden de
achterblijvende materiële kosten berekend door een vergelijk te maken met de boekwaarde en de
taxatiewaarde en/of WOZ-waarde. Aan DTZ Zadelhoff is opdracht gegeven tot het uitvoeren van een
taxatie. De resultaten daarvan zijn binnenkort bekend. Na overeenstemming over (de berekening
van) de achterblijvende materiële kosten kan VRHM met de betrokken partijen binnen Hollands
Midden en het ministerie van VenJ, conform het transitieakkoord, proberen tot afspraken komen.
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Programma Veiligheidsbureau
Naast de reguliere werkzaamheden heeft het Veiligheidsbureau zich in de afgelopen periode gericht
op:
- De implementatie van de wettelijke planfiguren (regionaal risicoprofiel, beleidsplan en crisisplan),
waarbij bijzondere aandacht is uitgegaan naar integraal werken.
- Het versterken van de planning- en controlcyclus van de veiligheidsregio (management control);
- Het verder ontwikkelen en implementeren van digitaal werken in VRHM;
- Het versterken van een effectieve en efficiënte multidisciplinaire samenwerking, mede naar
aanleiding van veranderende relaties en nieuwe ontwikkelingen.
Voor het programma Veiligheidsbureau zijn verder 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 de eerste drie kwartalen van dit jaar is in lijn met het werkplan Oranje Kolom 2016 gewerkt aan de
prioriteiten uit het beleidsplan VRHM 2016-2019. Onderstaand wordt aandacht besteed aan
afwijkingen die het werkplan hebben beïnvloed.
In de voorjaarsrapportage is er melding van gemaakt dat de coördinatie van de
vluchtelingenproblematiek meer tijd en aandacht heeft gekost dan was voorzien in het werkplan.
Vanwege de terugloop van de instroom van nieuwe vluchtelingen aan het begin van de zomer is de
extra werkdruk op dit onderwerp aanzienlijk verminderd.
Onvoorziene mutaties in het personeelsbestand zorgden vanaf het derde kwartaal voor
onderbezetting waardoor de geplande uitvoering van de werkzaamheden negatief is beïnvloed.
Vanwege de eerder gemelde vertraging met betrekking tot de aanbesteding en aanschaf van een
registratiesysteem voor het bijhouden van opleiding en ontwikkeling van bevolkingszorg
functionarissen bij gemeenten (AG5) is aan het begin van de zomer een (in eigen beheer ontwikkeld)
alternatief systeem ‘gevuld’ met relevante gegevens. Deze extra onvoorziene werkzaamheden zijn
verricht door de vier cluster coördinatoren en de medewerkers van het bgc en hebben aanzienlijk
meer tijd gekost dan was voorzien.

4. Implementatie en communicatie
-

5. Bijlagen
-
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B.6

1. Samenvatting voorstel
In het najaar van 2015 heeft de werkgroep mono-Opleiden Trainen Oefenen (OTO) samen met de
MOV’ers onder leiding van het COT, instituut voor veiligheids- en crisismanagement, een visie en
ambitie voor OTO bevolkingszorg ontwikkeld.

2. Algemeen
Onderwerp:

Visie en ambitie 2016-2020
OTO bevolkingszorg

Opgesteld door:

Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:

Algemeen Bestuur

Datum

VRHM; BGC
Evert van de Pol
Werkgroep mono-OTO
Regiegroep GS
1 december 2016

B.6

Bijlage(n):

1

Portefeuille:

M. Schoenmaker (DB)
R. Bitter (VD)
N.v.t.

Status:

Informerend

Datum:

N.v.t.

Afgestemd met:

Vervolgtraject
besluitvorming:

3. Toelichting
In het najaar van 2015 heeft de werkgroep mono-OTO samen met de MOV’ers onder leiding van het
COT een visie en ambitie voor OTO bevolkingszorg ontwikkeld. De visie en ambitie beschrijft de
richting waar de oranje kolom met OTO bevolkingszorg naar toe wil. Aan de visie en ambitie liggen
twee theoretische kaders ten grondslag: 1. de ontwikkelingsstappen voor deelnemers en 2. ‘blended
learning’. In de visie en ambitie zijn de uitgangspunten beschreven die ten grondslag liggen aan OTO
bevolkingszorg, evenals de verantwoordelijkheden en kwaliteitseisen.

4. Kader
In oktober 2014 is het eerste kader OTO bevolkingszorg ontwikkeld. De visie en ambitie 2016-2020
OTO bevolkingszorg gaat voort op dit kader.

5. Consequenties
Nadere uitwerking van de visie en ambitie kost tijd en capaciteit. Dit is belegd in de normale
bedrijfsvoering van de werkgroep mono-OTO.

6. Aandachtspunten / risico’s
De visie en ambitie gaat verder dan alleen het zorgen voor een aantrekkelijk aanbod van OTOactiviteiten. Het is de uitdaging om de visie en ambitie in te bedden in alle aspecten van de
(inter)gemeentelijke crisisorganisaties en regionale piketpools.

7. Implementatie en communicatie
Om uitvoering te geven aan de visie en ambitie, werkt de werkgroep mono-OTO voor een aantal
gemeentelijke crisisfunctionarissen de ontwikkelingsstappen uit. Daarnaast wordt het gesprek
aangegaan met een opleider om te bekijken wat de visie betekent voor een eventueel
opleidingsaanbod.

8. Bijlagen
1. Visie en ambitie Opleiden, trainen, oefenen Bevolkingszorg 2016 – 2020; definitief, december
2015.

9. Historie besluitvorming
-

Regiegroep gemeentesecretarissen, 12 mei 2016: Regiegroep akkoord.
Hoofdenoverleg, 22 augustus; informatief en doorgeleiding naar VD
Veiligheidsdirectie, 29 augustus 2016; informatief en ter vaststelling naar DB
Dagelijks Bestuur, 15 september 2016; vaststelling
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Visie en ambitie Opleiden, trainen, oefenen Bevolkingszorg 2016 - 20201
Definitief, december 2015

Visie
Wij leiden op vanuit de overtuiging dat Opleiden, Trainen, Oefenen (OTO) Bevolkingszorg één van de
belangrijkste bijdragen levert aan ‘goed voorbereid zijn’. Met actuele kennis en vaardigheden zijn de
functionarissen binnen Bevolkingszorg in staat adequaat te reageren tijdens crisis. We leiden op voor
situaties die niet vaak voorkomen maar wel zeer kritisch zijn. Wij kiezen daarom voor een aanpak in
ons OTO-aanbod dat uitgaat van intrinsiek gemotiveerde deelnemers. We streven in de OTOactiviteiten en de trainingsvormen naar maatwerk op de persoon omdat we geloven dat de aanwezige
kwaliteiten van mensen vanuit talent of vanuit reguliere ontwikkeling goed gebruikt kunnen worden
tijdens crisis. Wij richten ons in de opleidingen op de plus op regulier.
Vanuit dat besef organiseren wij OTO-activiteiten op zo’n manier dat de deelnemers continu leren en
blijvend voorbereid zijn. Meer kleine prikkels en activiteiten en minder klassieke classroomsessies.
Daarnaast is de bevolkingszorgketen een netwerk van kennis en kunde. Als het er op aan komt is de
snelheid van reageren mede afhankelijk van de mate waarin men weet waar en hoe de dingen
geregeld kunnen worden. Wij geloven daarom dat OTO bij moet dragen aan het versterken van het
netwerk.
De gemeenten zijn de belangrijkste opdrachtgevers. OTO Bevolkingszorg is van, voor en door alle
gemeenten in de Veiligheidsregio Hollands Midden.

Ambitie 2016 - 2020
OTO Bevolkingszorg (MOV’ers en werkgroep mono-OTO) is in 2020 in staat om op individueel niveau
te variëren in het aanbod van opleidingsactiviteiten. Ze biedt OTO-activiteiten aan die de
functionarissen van begin tot eind voorbereiden op hun rol in bevolkingszorg (van agenderen tot
onderhouden). Steeds vanuit haar didactische principes en een heldere visie op bevolkingszorg. OTO
Bevolkingszorg hanteert een jaarlijkse cyclus om informatie en behoeften op te halen bij
eindgebruikers. Ze wil vraag gestuurd optreden om zo een aanbod te bieden dat de deelnemers
betrekt bij de inhoud en tegelijkertijd leuk en uitdagend is. Ze gaat daarbij uit van de principes van
blended learning. Naast de beheerder van het OTO-aanbod is OTO Bevolkingszorg de bron van
expertise op bevolkingszorg in de veiligheidsregio. Vanuit die rol faciliteert ze OTO en adviseert ze op
vakbekwaamheidsvraagstukken. OTO Bevolkingszorg adviseert in 2020 gemeenten bij het werven en
selecteren van bevolkingszorg-functionarissen en hoe ze rekening kunnen houden met aantoonbare,
intrinsieke motivatie en aantoonbare vaardigheden om de functie en rol goed uit te voeren.

1 Deze visie is opgesteld december 2015 op basis van input van de MOV’ers en de werkgroep mono-OTO van de
Veiligheidsregio Hollands Midden. Het COT Instituut voor Veiligheid en Crisismanagement trad op als begeleider
en penvoerder.

Uitgangspunten bij visie en ambitie
Inhoud
- In de activiteiten doen wij een beroep op personen die intern en extern ervaring hebben
opgedaan. Wij maken gebruik van de ervaringen die er al zijn en leren van cases uit de
praktijk.
- In de activiteiten sluiten wij zo veel mogelijk aan bij het dagelijks werk van de deelnemers.
- De MOV’ers en de werkgroep mono-OTO werken actief samen met het doel om de inhoud zo
helder mogelijk te definiëren en zo veel als mogelijk maatwerk te leveren. De MOV’er betrekt
de leidinggevende van de deelnemer in kwestie om betrokkenheid te bewerkstelligen.
- De principes van zelfredzaamheid en improvisatie (Bevolkingszorg op Orde 2.0) vormen een
onderlegger onder onze OTO-activiteiten. Dat geldt ook voor de kaders van de gemeenten in
de Veiligheidsregio Hollands Midden (Regionaal Crisisplan, Regionaal Risicoprofiel en de
visie op Bevolkingszorg) en de resultaten van projecten als GROOT en GROOTER, inclusief
doorontwikkelingen van deze projecten.
- In alle opleidingen wordt het kennen en uitbouwen van het netwerk gefaciliteerd en
gestimuleerd. De werkgroep mono-OTO werkt nauw samen met de MOV’er uit de gemeente
en vormt daarmee ook een belangrijke spil in het netwerk.
Instroom, leren en vakbekwaam blijven
- Wij houden rekening met de benodigde ontwikkelingsstappen voor deelnemers (agenderen,
ontwikkelen, informeren, implementeren of onderhouden) om vakbekwaam te worden en te
blijven.

-

Vanuit het besef dat de kwaliteit van de voorgaande stap bijdraagt aan de kwaliteit van de
volgende stap en vanuit het besef dat continu leren niet alleen plaatsvindt in het klaslokaal
maar juist in de kleine momenten waarop de functionarissen reflecteren op de praktijk, het
geleerde toepassen en de mate waarin zij zich bevinden in een omgeving van
gelijkgestemden.
Opleidingsactiviteiten bedienen verschillende leerstijlen en hebben steeds elementen van
onderstaande methoden:
1. Instructie op ‘hoe te handelen’.
2. leren door vaardigheden te oefenen;
3. leren van eigen ervaringen uit de praktijk;
4. leren langs ervaringsverhalen van anderen.

Pagina 2

-

-

-

We hanteren daarnaast de principes van blended learning:

Dat betekent dat we in het aanbod variëren in werkvormen als, formeel en informeel leren,
sociaal leren, reflectie op de praktijk en e-learning. Alles realistisch en binnen de
mogelijkheden van tijd, geld en middelen.
Wij zien het werven en selecteren van mensen als integraal onderdeel van voorbereid zijn
vanuit het idee dat goed gekwalificeerde mensen minder opleiding nodig hebben.
Tegelijkertijd is het de verantwoordelijkheid van de gemeenten om goede mensen aan te
nemen. Wij nemen een actieve rol in de advisering en stellen middelen beschikbaar om
werving en selectie op een hoger niveau te krijgen. Uiterlijk in 2020 is er een tool beschikbaar
die gemeenten ondersteunt bij het werven en selecteren van nieuwe medewerkers voor een
functie binnen bevolkingszorg.
We maken onderscheid in de niveaus waarop functionarissen opereren in de bevolkingszorgorganisatie. Bijvoorbeeld: de hoofden taakorganisatie en algemeen commandanten worden
naast proceskennis ook getraind op hun leiderschapsvaardigheden en bijvoorbeeld
omgevingsbewustzijn. Het operationele niveau van bevolkingszorg (vanaf de laag
‘medewerker’) bedienen we met een instructie ‘just in time/ on time’. Het accent ligt voor deze
functionarissen op de zogenaamde plus op regulier. Instructiesessies over netwerk, proces en
kennis van ondersteunende processen en middelen zijn praktisch van aard en lichten dat wat
anders is dan in een reguliere situatie toe.

Verantwoordelijkheid
- Het is primair de verantwoordelijkheid van de functionaris om vakbekwaam te worden en te
blijven. De gemeente en OTO Bevolkingszorg biedt hiertoe de mogelijkheden. Wij zorgen voor
een laagdrempelige aanpak die dat mogelijk maakt.
- OTO Bevolkingszorg is verantwoordelijk voor de totstandkoming en de uitvoer van een OTOaanbod dat voldoet aan de wensen en behoeften van de gemeenten en aansluit bij landelijke
ontwikkelingen.
- Uitvoerende docenten zijn in staat een didactische aanpak te hanteren die alle eerder
genoemde uitgangspunten ondersteunt. De docent levert maatwerk in de uitvoering vanuit
eigen inzicht en vanuit dat wat in het moment nodig is.
- De gemeente is de primaire opdrachtgever en de functionaris is de klant.
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Kwaliteit
- Wij borgen de kwaliteit van ons aanbod op een aantal manieren:
1. Input: wij houden bij welke activiteiten door wie worden afgenomen. Daarnaast zorgen
wij voor een passende verhouding aan activiteiten die recht doet aan ons streven om
verschillende manieren van leren aan te bieden. Tweejaarlijks analyseren wij onze
doelgroep en inventariseren wij waar wij als regio staan.
2. Throughput: het deelnamepercentage van de doelgroep in combinatie met opkomst
vertelt ons iets over de mate waarin ons aanbod aansluit bij de behoefte en de
intrinsieke motivatie van de deelnemers.
3. Output: de deelnemerstevredenheid voorzien wij ook van kwalitatieve vragen die ons
iets vertellen over de mate waarin de uitvoer van een programma aansluit bij
behoeften en kwalitatief op orde is.
4. Outcome: wij blijven ons oriënteren op manieren om het effect van ons aanbod te
verbeteren. Vooralsnog zijn er geen middelen die daar voldoende in voorzien. Het
betekent wel dat we lessen trekken uit praktijkinzet en kijken hoe de werkgroep Mono
OTO haar programma’s steeds kan verbeteren.
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