2.

Agenda AB Veiligheidsregio Hollands Midden

Datum:
Tijd:
Locatie:

16 maart 2017
13.30 – 16.00 uur
Raadzaal gemeentehuis Alphen aan den Rijn, Stadhuisplein 1
Alphen aan den Rijn

Opening
1.
Opening
2.
Vaststellen agenda
Algemeen
3.
Vaststellen verslagen AB 1 december 2016 en 23 februari 2017 en bespreken
actiepunten
4.
Ingekomen en verzonden stukken
5.
Mededelingen (mondeling)

_____________________

AB Veiligheidsregio/Politie
Meningvormend
A.1
Stand van zaken / ontwikkelingen GMK De Yp (mondeling)
Informatief
A.2
Evaluatie Regionale Evenementencoördinatiepunt
A.3
Regionale (risico-aanpak) Evenementenplanningskalender 2017
A.4
Oriëntatiepunten Duin- en recreatiegebieden
A.5
Multi-werkplannen 2017 VRHM

____________

AB Veiligheidsregio
Besluitvormend
B.1
Jaarstukken 2016 programma Geneeskundige Hulpverlening en
bestemming resultaat
B.2
Begrotingswijziging 2017 programma Geneeskundige Hulpverlening
en deelprogramma IZB
B.3
Financieel Statuut VRHM
B.4
Onderzoek voor- en nadelen koop versus huur van brandweerkazernes
Informatief
B.5
2e Bestuursrapportage 2016 programma Geneeskundige Hulpverlening
B.6
Werkplan 2017 programma Geneeskundige Hulpverlening
B.7
Vergelijk kostenniveau per veiligheidsregio t.o.v. de Cebeon-norm
B.8
Korpswerkplan 2017 Brandweer Hollands Midden

_____________________
Rondvraag
Sluiting
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3. bijlage

Vergadering Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands
Datum:
Tijd:
Plaats:

01 december 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 Gouda, Katwijk en Nieuwkoop,
alsmede van dhr. De Gouw (RDOG/GHOR) en dhr. Van Eijl (Defensie).
Rectificatie op het verslag van 29 september jl.
Verhindering van de aanwezigheid van Mw. Driessen is telefonisch doorgegeven.

2.

Vaststellen agenda
Er zijn geen opmerkingen.

3.

Vaststellen verslagen AB 30 juni en 29 september 2016 en bespreken actiepunten
Mw. Spies verzoekt collega Jaensch de stand van zaken omtrent het dossier ‘Verwarde
personen’ toe te lichten.
Dhr. Jaensch deelt mee dat men op koers ligt. De locatie in Leiden wordt vóór
1 mei 2017 geopend. Specifiek is gekeken naar de vergunning en de mogelijkheden om
het project te versnellen. Vervoersmogelijkheden, waar acht opties voor zijn, worden
nader onderzocht. Ook wordt gewerkt aan een subsidieaanvraag. Er is contact geweest
met Dhr. Schoenmaker om na te gaan of het nieuwe college van Gouda nog steeds goed
is ‘aangehaakt’. De businesscase valt en staat bij het gegeven dat alle aangesloten
gemeenten hun verwarde personen ook werkelijk naar Leiden laten gaan, wat een zorg
was van Rivierduinen. Hij hoopt dat de zorg na het gesprek met de gemeente Gouda aan
beide kanten is weggenomen.
Dhr. Van der Kamp uit zijn teleurstelling over hetgeen is opgenomen in het verslag van
het AB van 30 juni jl. bij agendapunt B.4. Realisatie nieuwbouw kazerne Bodegraven en
verbouw kazerne Nieuwerbrug waarin hij de zinsnede:
Er wordt gesuggereerd dat het wellicht tijd is hierop nieuw beleid te formuleren
te mager vindt in verhouding tot de discussie die hierop is gevoerd.
De voorzitter kan zich verplaatsen in de reactie van de heer Van der Kamp maar wil er
nadrukkelijk op wijzen dat er een rapportage komt n.a.v. dit beleid en dat dit is genoteerd
op de actielijst.
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4.

Ingekomen en verzonden stukken
Er zijn geen opmerkingen.

5.

Mededelingen (mondeling)
De voorzitter deelt mee dat de Commissaris van de Koning 3 november jl. een informatief
bezoek heeft gebracht aan de VRHM waarbij ook de brandweerkazerne kort is bezocht.
De Commissaris is bijgepraat op de thema’s:
- bevolkingszorg
- ambulancezorg (aanrijtijden etc.)
- duinbranden
- dijkringen

6.

Veiligheidsberaad
De voorzitter meldt dat de samenwerking binnen het Veiligheidsberaad momenteel
stagneert vanwege meningsverschillen. Op ambtelijk niveau merkt men hier
minder van dan op bestuurlijk niveau. Omdat hier landelijk veel over wordt gesproken licht
hij het AB in over de huidige stand van zaken.
Naar aanleiding van de ontwikkelingen binnen het Veiligheidsberaad zijn gesprekken
gevoerd met diverse voorzitters en is besloten een tussenevaluatie van het
Veiligheidsberaad te houden die georganiseerd wordt door Dhr. Hoekstra (van De
Commissie Hoekstra).
Het Veiligheidsberaad heeft drie verschillende rollen, te weten:
 vorm van collectieve lobbyactiviteit richting het Rijk
 organiseren van gezamenlijke activiteiten van de Veiligheidsregio en het beheer en op
gang brengen hiervan
 Algemeen Bestuur van het zelfstandig bestuursorgaan IFV
Nu men er naar neigt deze drie rollen uit elkaar te trekken is het van belang deze rollen
afzonderlijk te bekijken.
Mw. Spies vraagt op welke termijn ontwikkeling in dit proces wordt verwacht.
De voorzitter vermoedt dat de discussie in maart 2017 terugkeert in het
Veiligheidsberaad en voegt toe dat ook het ministerie van Veiligheid en Justitie bij dit
vraagstuk is betrokken.

Besluitvormend
A.1

Procedure NL-Alert
De voorzitter deelt mee dat tussen het laatste DB en dit AB een kleine wijziging in het
voorstel is aangebracht en wel daar waar nu (H)OvD politie staat, aanvankelijk
‘brandweer’ stond. De aanpassing is gebaseerd op de aard van het onderwerp.
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.

A.2

Doorontwikkeling kader Evenementenveiligheid VRHM
Dhr. Bitter licht toe dat de landelijke evaluatie van de handreiking evenementenveiligheid
niet heeft geleid tot aanpassingen van het nu voorliggende voorstel.
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De voorzitter vult aan dat de VRHM hier een aantal jaar geleden zelf beleid op heeft
gemaakt. Enige tijd terug verscheen een rapport van de inspectie die een aantal
Veiligheidsregio’s en gemeenten tegen het licht heeft gehouden. Daar kwam uit dat een
behoorlijk aantal gemeenten hun zaken niet op orde hebben of hadden. In het rapport
staan veel aanbevelingen. Met een aantal van die aanbevelingen is de VRHM al voor het
verschijnen van het rapport begonnen. Hij betreurt het dat de regio Hollands Midden niet
in die inspectie is meegenomen omdat veel dingen al goed liepen.
Dhr. Cazemier vraagt zich af, ondanks dat hij het eens is met het beleid, of het mogelijk is
om publieksevenementen toch meer te standaardiseren.
Dhr. Van der Kamp is blij met het stuk wat hier nu voorligt maar wil nogmaals aandacht
vragen voor de haalbaarheid van evenementen die door vrijwilligers georganiseerd
worden. Een door zijn gemeente getrokken les is dat evenementen al snel in een te zware
categorie werden ingedeeld omdat het totaal aantal bezoekers van een evenement bijv.
1.000 is maar dat het werkelijk aantal gelijktijdig aanwezige bezoekers per uur maar rond
de 150 ligt, wat er voor zorgt dat het evenement in een lichtere categorie kan worden
ingedeeld.
Dhr. Van Erk vraagt of de ambtelijke afstemming goed is geregeld. Hij heeft behoefte aan
uniforme regels op beoordeling zodat een evenement per afzonderlijke gemeente een
gelijkluidend oordeel krijgt.
De voorzitter is van mening dat het goed is om nader te bekijken of er met standaard
antwoorden gekomen kan worden, echter de uitkomst daarvan moet niet zijn dat men er
minder goed over na gaat denken. Lokale verschillen kunnen verschillende uitkomsten
met zich meebrengen.
De gemeente Leiden heeft als pilot een volledig digitale aanvraagsystematiek ingevoerd.
Als de uitkomst van deze pilot aantoont dat de systematiek werkt kan deze wellicht ook
regionaal ingevoerd worden.
Dhr. Bitter verheldert dat er drie categorieën evenementen zijn, te weten: A, B en C. De
A-evenementen zijn min of meer gestandaardiseerd. De B-evenementen vereisen vaak
meer maatwerk. Dit kan zich richting een A-evenement bewegen, maar ook richting een
C-evenement. De C-evenementen zijn dermate groot dat ze te allen tijde onder maatwerk
vallen.
Een aantal maal per jaar worden er trainingen voor vergunningverlening georganiseerd.
Mensen kennen elkaar daardoor inmiddels beter en er wordt veelvuldig gesproken over
onderwerpen waar gerichte informatie op kan worden verstrekt. Uiteraard wordt er
getracht te standaardiseren. Uit deze bijeenkomsten komt weliswaar duidelijk naar voren
dat het veelal toch om maatwerk draait.
Het Algemeen Bestuur besluit:
In te stemmen met de aanpassingen van het Kader Evenementenveiligheid VRHM en
overige aanbevelingen zoals uitgewerkt door de regionale werkgroep
evenementenveiligheid:
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A.3.

Beleidsuitgangspunten Jaarwisseling 2016 – 2017
Dhr. Cremers vraagt of het noodzakelijk is dit besluit hier ieder jaar terug te laten komen
omdat dit goed lijkt te lopen.
De voorzitter antwoordt dat jaarlijkse besluitvorming op dit onderwerp gecontinueerd
wordt vanwege voorkomende kleine wijzigingen.
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. De beleidsuitgangspunten jaarwisseling 2016-2017 vast te stellen.
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Meningvormend
A.4

Stand van zaken / ontwikkelingen GMK De Yp (mondeling)
Mw. Spies licht de stand van zaken GMK toe.
De ontwikkelingen rondom de GMK zijn gunstig. Een enkele keer wordt nog duidelijk dat
de verdeling van taken en verantwoordelijkheden binnen de politieorganisatie nog niet
optimaal is. Dit heeft o.a. geleid tot een korte storing op telefoonlijnen waar de
dienstverlening gelukkig niet onder geleden heeft. Inmiddels is dit opgelost.
Er is veel werk verricht op financieel gebied met als resultaat dat de GMK nu het beoogde
efficiencyvoordeel oplevert. Op het gebied van huisvestiging en ICT bestond een
taakstelling van 650.000,--. Momenteel is er 850.000,-- efficiency geboekt. Aangezien er
rekening moet worden gehouden met de ontwikkeling van de nationale MKA en er tussen
nu en 2021 nog op ICT gebied geïnvesteerd moet worden, kan men zich niet zonder meer
rijk rekenen met dit resultaat en blijft voorzichtigheid geboden. Men is echter blij met het
huidige inzicht en overzicht.
Op personeelsgebied, wat te maken heeft met cao-afspraken en tijdelijke externe inhuur,
alsmede op de uitbreiding van de ambulancevoorziening, heeft men meer kosten moeten
maken. Besluiten hierop zijn genomen door beide Veiligheidsregio’s.
Dhr. Kats vraagt of er nog ontwikkelingen zijn in de prestaties van de MKA.
Mw. Spies deelt mee dat uiterlijk eind januari 2016 een overzicht beschikbaar is van de
prestaties wat gedeeld zal worden. Ten opzichte van vorig jaar loopt presteren en
functioneren naar wens.

A.5

Presentatie Staat van de Rampenbestrijding (mondeling)
De voorzitter deelt mee dat de jaarlijkse check door de inspectie erg lang op zich laat
wachten.
Dhr. Meijer licht toe dat er nog geen informatie is vrijgegeven die kan worden
toegestuurd. Hij informeert de aanwezigen op hoofdlijnen over de huidige stand van
zaken.
Opmerkingen uit 2013 richtten zich op het vaststellen van een risicoprofiel, het houden
van een periodieke systeemoefening en de eis dat alle functionarissen binnen de
hoofdstructuur een harde piketregeling hebben met een bijbehorende pager. Aan deze
aanbevelingen is inmiddels voldaan.
Men blijft investeren in de uitvoering van de netcentrische werkwijze en in opleiden,
trainen en oefenen. Ook is vanaf 2014 een inhaalslag gemaakt met het opleiden van
functies in het informatiemanagement.
Momenteel richt men zich op het op orde brengen van de warme personeelsbegeleiding in
de crisisorganisatie. Er bestaat een overzicht van personeel wat aanwezig is geweest bij
oefeningen. De individuele kwaliteiten zijn echter nog maar gedeeltelijk inzichtelijk.
Afspraken over de mogelijkheden om dit in kaart te brengen moeten nog verder worden
uitgewerkt.
Op het gebied van kwaliteit(en) kan een regio in verschillende categorieën scoren, te
weten:
- onvoldoende - voor verbetering vatbaar - basis op orde - op niveau - boven niveau.
Veelal is er basis op orde gescoord, 1 x op niveau en 1 x boven niveau en wel op het
gebied van samenwerking tussen partners en buurtregio’s.
De taakuitvoering van de Calamiteitencoördinator (CaCo) bleek voor verbetering vatbaar.
Deze was vorig jaar op de MKA onvoldoende gevuld. Momenteel is ook deze bezetting
gerealiseerd.
De voorzitter vult aan dat de VRHM in vergelijking met andere regio’s niet onder de maat
presteert wat, ondanks dat er nog wat slagen gemaakt moeten worden, een gerust gevoel
geeft.
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Informatief
A.6

Jaarplan en begroting 2017
Er zijn geen opmerkingen.

A.7

Stand van zaken opvang vluchtelingen (mondeling)
De voorzitter meldt dat door heel Nederland waarneembaar is dat de opvang het
afgelopen jaar sterk is verminderd. Tijdelijke voorzieningen zijn gesloten en voorzieningen
in voorbereiding zijn door het COA ‘afgeblazen’. Een aantal gemeenten die veel
activiteiten hebben ontplooid die vervolgens zijn gecanceld hebben kosten gemaakt. Op
Rijksniveau is afgesproken dat deze gemeenten voor vergoeding van kosten in
aanmerking komen. Welke kosten dat zijn moet kritisch worden onderzocht.
Dhr. Jaensch merkt op dat het zou hebben geholpen als er een categorisering was
gemaakt van de kosten die voor vergoeding in aanmerking komen. Er is geen enkele
richtlijn meegegeven. Inmiddels zijn de kosten van Oegstgeest doorgegeven aan het COA
die als antwoord geeft dat de brief is doorgestuurd naar de Provinciale regietafel. Hij
vraagt zich af hoeveel tafels er bezocht moeten worden voordat de afrekening
daadwerkelijk in behandeling wordt genomen als het COA dit zelf niet doet.
Dhr. van der Kamp vreest voor een toekomstig jo-jo-beleid. Dat er een stop op zit wil
volgens hem niet zeggen dat deze er niet af kan. Ook heeft hij zich verbaasd over de wijze
waarop is afgeschaald. Verder vindt hij het jammer dat de locatie in Gouda niet is
doorgegaan. Als regiogemeente had hij daar graag met satelietlocaties op aan willen
sluiten. Hij is van mening dat opvang in sporthallen niet opnieuw tot de mogelijkheden
moet gaan behoren.
Dhr. Kats wil eveneens een krachtig signaal afgeven het geen optie te vinden wederom
sporthallen open te moeten stellen voor opvang.
Ook maakt hij zich ernstig zorgen over de doorkomst van vergunninghouders. Bijna
dagelijks wordt het signaal afgegeven dat er huizen beschikbaar zijn, vergunninghouders
worden echter niet aangebracht. Op deze manier kan niet aan de taakstelling worden
voldaan. Hij vreest dat gemeenten hier buiten hun toedoen op aangesproken zullen
worden.
De voorzitter antwoordt dat het onderwerp ‘problematiek vergunninghouders’ apart
besproken wordt in deze vergadering.
Dhr. Cazemier uit zijn ontevredenheid over de onzorgvuldige communicatie omtrent de
afschaling richting de gemeenten die, ongelukkigerwijs, heeft plaatsgevonden via de
voorpagina van De Telegraaf.
Mw. Driessen deelt mee dat de gemeente Leiderdorp bezoek heeft gekregen van één van
de directeuren van het COA waarmee is besproken wat moet gebeuren. Ondanks dat er
niemand in de locatie in Leiderdorp is ondergebracht blijft deze tot 1 maart 2017 open. In
tegenstelling tot de collega’s voelt zij zich uiterst correct behandeld, de financiën lopen
goed en zij is dan ook zeer verbaasd over de verschillen die zich voordoen rondom deze
kwestie.
Dhr. Cremers wil ook een iets ander geluid laten horen en is van mening dat men zich bij
de ethische kant van de discussie moet afvragen hoever men zal gaan om
maatschappelijke kosten in rekening te brengen. Gemeenten hebben immers een
maatschappelijke taak. Daarnaast valt het hem op dat er grote verschillen zijn tussen
kostenspecificaties waar declaratie op gevraagd wordt.
De voorzitter licht toe dat dit vraagstuk op de provinciale regietafel aan de orde is
geweest waar hij deel van uitmaakt net als collega’s van de andere Veiligheidsregio’s. De
discussie die collega Cremers zojuist naar voren bracht is daar heel pregnant op tafel
gekomen en hij vindt dit dan ook een legitieme vraag. Vervolgens moet men bedenken
waar de grens al dan niet getrokken wordt. In eerste instantie bestond er de discussie dat
de ambtelijke kosten niet vergoed worden. In tweede instantie ligt dit ingewikkelder omdat
sommige gemeenten externen hebben ingehuurd.
De voorzitter wil nog opmerken dat hij het zelf buitengewoon jammer vindt dat de locatie
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in Gouda niet doorgaat. Op de provinciale regietafel is besloten dat de CdK hierover een
brief zou sturen aan de staatssecretaris. (Daags na deze AB vergadering is dit schrijven
verzonden.) Tenslotte maakt de voorzitter zich zorgen over de, in zijn ogen scheve,
verdeling van AZC’s in Nederland. Er ligt een enorme druk op noord en oost Nederland en
er zijn nauwelijks voorzieningen in het westen. Eigenlijk is alleen Katwijk een permanente
locatie.
De voorzitter komt terug op de discussie rondom de problematiek met de
vergunninghouders.
Er zijn gemeenten die voor lopen, andere gemeenten zien hier nog geen kans toe.
Het aantal mensen wat nog in de AZC’s zit is niet de meest substantiële groep, het gaat
om ongeveer 14.000 mensen die nog niet gehuisvest kunnen worden. Geluiden zoals
collega Kats afgeeft komen uit diverse gemeenten. Hij is van mening dat het belangrijk is
die geluiden te inventariseren en verder te onderzoeken waar het op vastloopt. Hij stelt
voor om in het geval van de gemeente Zuidplas , alsmede Hillegom en Krimpenerwaard,
die met dezelfde problematiek te maken hebben, het contact met het COA te intensiveren
en te kijken of er spoedig tot een oplossing gekomen kan worden. Het probleem kan
tevens onder de aandacht worden gebracht op de provinciale regietafel.
Mw. Bloemen stelt naast huisvesting nog een ander probleem aan de orde en wel
‘passende huisvesting. Er zijn mensen die met meerdere personen een woning hebben
betrokken waarvan inmiddels familieleden in aantocht zijn. Dit houdt in dat er in plaats van
4 mensen ineens 8 mensen in die woning worden gehuisvest. Er worden signalen voor
een grotere woning afgegeven waar niets mee kan gebeuren omdat de machtiging die
daarbij hoort pas afgegeven kan worden als deze personen ook daadwerkelijk aanwezig
zijn. Zij is van mening dat dit een signaal kan zijn richting het ministerie.
De voorzitter zegt dat dit verschijnsel inmiddels bekend is en dat er inderdaad mensen
door uitbreiding van bewoners met matrassen in de woonkamer leven.
A.8.

Informatiekaart ‘Terrorismegevolgbestrijding’
Mw. Bloemen komt terug op de crisisbeheersingsdag van 9 september jl. waar dit
onderwerp aan de orde is gekomen en vraagt zich af of de informatiekaart voldoende
voorziet in hetgeen daar is aangereikt.
Mw. Spies is zelf niet aanwezig geweest op 9 september en kan derhalve niet voorzien in
een exact antwoord. De kaart gaat voornamelijk over mogelijke aanslagen die een
maatschappelijke ontwrichting teweeg brengen. Een dergelijke situatie hoort thuis bij de
staat van de reguliere rampenbestrijding. Met betrekking tot radicalisering en
terrorismedreiging op individueel niveau zijn er andere afspraken gemaakt die zich meer
richten op het niet afgeven van paspoorten etc. Lokaal heeft zij hier met het ministerie
goede afspraken over kunnen maken.
De voorzitter voegt toe dat de kans bestaat dat die twee gremia naast elkaar moeten
functioneren waarbij de mogelijkheid zich voordoet dat men niet bereid is om informatie te
delen. Hij sluit niet uit dat er toch een informatiedriehoek op relevantie gaat functioneren
als de situatie daar om vraagt.
Mw. Bloemen is van mening dat hier van te voren afspraken over gemaakt moeten
worden en dat het niet verstandig is een dergelijke situatie af te wachten.
De voorzitter stelt voor dit onderwerp in het districtscollege aan de orde te stellen bij de
vertegenwoordiging van het OM om te horen hoe daar tegen dit gegeven wordt
aangekeken. Hoe het er op kritieke momenten aan toe gaat zal afgewacht moeten worden
omdat de aard van een incident van te voren niet valt te voorspellen. Men kan hier hooguit
in algemene zin over praten.
Mw. Mos (politie) voegt vanuit eigen ervaring in het verleden toe dat het OM in Den Haag
goed weet wat wel en niet gedeeld kan worden en dat men daar ook veel ervaring mee
heeft. Het kan echter geen kwaad hier nogmaals met elkaar van gedachten over te
wisselen. Zodra het een crisissituatie betreft zal informatie delen echter minder
beperkingen kennen dan regulier.
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Mw. Spies merkt op dat het ook aan de orde gesteld kan worden in het gecombineerde
RBO en Veiligheidsregio-overleg waar de Hoofdofficier aan tafel zit.
A.9.

Multi-operationeel plan jaarwisseling 2016-2017
Dhr. van der Kamp ervaart de zin op pagina 7 bij ‘Overbelasting mobiele telefonie
netwerk’ onder het kopje ‘Gemeenten’ niet prettig en vraagt zich af of andere gemeenten
hier inmiddels een afdoende oplossing voor hebben gevonden. Het nadeel van deze zin is
dat als het noodplan voor alarmeren niet bestaat en zich iets dergelijks voordoet, dat de
uitkomst voor zich spreekt. Daarnaast is Zuidplas geen pagerorganisatie.
De voorzitter deelt mee dat alle sleutelfiguren in Leiden pagers hebben wat inhoudt dat
ze, indien noodzakelijk, per pager opgeroepen kunnen worden wat de meest simpele
manier is van gebruik maken van het netwerk.
Dhr. Bitter voegt toe dat op 30 november jl. een gesprek heeft plaatsgevonden met de
gemeente Bodegraven Reeuwijk waarin uitvoerig is gesproken over een noodplan. Het
gesprek heeft opgeleverd dat men zal moeten improviseren ‘in geval van’ en dat men
daarbij kan denken aan het inzetten van geluidswagens, langsgaan bij mensen, of wat dan
op dat moment maar bedacht kan worden.
Op 21 december a.s. komt men opnieuw bij elkaar aan de Rooseveltstraat in Leiden om
dit probleem verder te bespreken.
De voorzitter geeft mee dat men zich moet realiseren hoe groot men het risico wil maken,
hoe groot men het moet inschatten, alsmede wat men er vervolgens mee wil doen. Een en
ander neemt niet weg dat er een probleem ontstaat bij uitval van
communicatievoorzieningen.

A.10. Actualisatie en doorwerking RRP 2016
Er zijn geen opmerkingen.

Besluitvormend
B.1

Beleidsplan GHOR HM 2017-2020
Er zijn geen opmerkingen.
Het Algemeen Bestuur 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 RODG Hollands Midden

B.2

Benoeming DB-lid J.F. Koen
Er zijn geen opmerkingen.
Het Algemeen Bestuur 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).

Informatief
B.3.

Bestuursrapportage VRHM najaar 2016
Er zijn geen opmerkingen.
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B.4.

Stand van zaken FLO-acties brandweer (mondeling)
Dhr. Kats licht de stand van zaken FLO-acties van de brandweer in het kort toe.
Voor zover er sprake was van zichtbare acties zijn deze rustig en in goed overleg met de
directie verlopen. Via de krant heeft men kunnen vernemen dat men er uit is met de
onderhandelingsorganisaties. In het kort komt het er op neer dat men elkaar heeft kunnen
vinden op een leeftijdsgrens van 59 jaar. De tussenliggende afspraken worden zo redelijk
mogelijk geharmoniseerd tot een overzichtelijk geheel met een salarisgarantie van 75%.
Wel moet nog rekening worden gehouden met de veranderende AOW-leeftijd. Het ligt niet
in de lijn der verwachting dat het proces op dit gegeven zal stilvallen.
De financiële aspecten kunnen met beperkte middelen worden ondervangen. Dit komt
voort uit het systeem waar brandweermensen in verzwarende functies al eerder terug
mochten naar 50% met behoud van 90% salaris. Nu de harde afspraak 100% tot 59 jaar is
gemaakt scheelt dit inhuur van personeel op de hiervoor beschreven regeling wat een
verdienste oplevert.
De voorzitter vraagt of men op dit moment zover is gevorderd dat ook hier nagegaan kan
worden wat het financieel betekent.
Dhr. Breider antwoordt dat hierover in het eerste kwartaal van 2017 informatie
beschikbaar komt wat te maken heeft met de technische uitwerking van het akkoord.

B.5.

Visitatie VRHM (mondeling)
Dhr. Meijer deelt dat de wet beschrijft dat er één maal in de 5 jaar een visitatieronde
georganiseerd moet worden. Anderhalf jaar geleden is men hiermee gestart. De VRHM is
de 8e regio die gevisiteerd wordt. De visitatie vindt plaats op 1 en 2 december. Landelijk is
er voor gekozen om 3 thema’s te bekijken, te weten:
- organisatie en samenwerking
- leiderschap en verandervermogen
- maatschappelijke opdracht
De voorzitter en de portefeuillehouder brandweer, Dhr. Kats, hebben in het
kennismaningsgesprek met de visitatiecommissie op 1 december 2016 aangegeven dat zij
zich volledig verantwoordelijk voelen voor de visitatie en dat zij graag zien dat de visitaties
zich kenmerken in een grote mate van openheid en transparantie. Er is open gereageerd
op de voorzichtige benadering van het visitatievoorstel waarin het bestuur geen
verplichting had een actieve rol te spelen. De voorzitter en de portefeuillehouder hebben
als bestuur aangegeven dat zij volledige openheid en transparantie juist in het bijzonder
op prijs stellen.
De visitatie heeft een mooie bevestiging opgeleverd van de zelfevaluatie.

B.6.

Visie en ambitie 2016-2020 OTO-bevolkingszorg
Er zijn geen opmerkingen.

Rondvraag
Er zijn geen vragen gesteld.

Sluiting
De vergadering sluit om 12.00 uur
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3. bijlage

Vergadering Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden

Datum:
Tijd:
Locatie:

23 februari 2017
13.30 – 14.00 uur (onderdeel programma themabijeenkomst AB)
Raadzaal gemeentehuis Alphen aan den Rijn

Verslag
Concept

AB Veiligheidsregio

1. Opening
De heer Lenferink, hierna te noemen ”de voorzitter” heet de aanwezigen en in het bijzonder de heer
Karssen, waarnemend burgemeester van Waddinxveen. De burgemeester van Waddinxveen, de
heer Cremers zag zich begin januari genoodzaakt vanwege gezondheidsredenen zijn taken tijdelijk
neer te leggen. Er zijn berichten van verhindering ontvangen van de burgemeesters van Noordwijk,
Oegstgeest, Zoeterwoude, Zuidplas. De politie is op het niveau van eenheidsleiding afwezig.

2. Vaststellen agenda
Agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Begrotingsuitgangspunten 2018 Geneeskundige Hulpverlening en Infectieziektebestrijding RDOG HM
Er zijn geen opmerkingen.
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. De begrotingsuitgangspunten 2018 voor het programma Geneeskundige Hulpverlening en het
deelprogramma IZB met een positief advies ter finale vaststelling aan te bieden aan het Algemeen
Bestuur RDOG HM.

4. Begrotingsuitgangspunten 2018 VRHM
Er zijn geen opmerkingen.
Het Algemeen Bestuur besluit:

onderstaande begrotingsuitgangspunten vast te stellen voor het opstellen van de
programmabegroting 2018:
1. het hanteren van de algemene begrotingsuitgangspunten voor alle programma’s conform
paragraaf 4.C van dit voorstel;
2. het hanteren van de programma specifieke begrotingsuitgangspunten conform paragraaf 4.D van
dit voorstel, met daarin specifiek voor het programma Brandweer:
a. de gemeentelijke bijdragen 2018 in de begroting Brandweer, conform de afgesproken Cebeonnorm voor 2018, vast te stellen op € 42.394.618,
b. in de meerjarenramingen 2019-2021, de gemeentelijke bijdragen, conform de Bestuurlijke
uitgangspunten kostenniveau Brandweer Hollands Midden en financieringssystematiek
gemeentelijke bijdragen vanaf 2019, inclusief indexering, vast te stellen op € 42.681.368;
3. het in de ontwerp-programmabegroting 2018 vermelden van de risico’s als genoemd in paragraaf
7 van dit voorstel.

5. Wervingsprocedure nieuwe Directeur Veiligheidsregio Hollands Midden / Regionaal Commandant
Brandweer Hollands Midden
Er zijn geen opmerkingen.
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. de procedure vast te stellen voor de werving van de nieuwe Directeur Veiligheidsregio Hollands
Midden / Regionaal Commandant Brandweer Hollands Midden;
2. de planning vast te stellen voor de werving van de nieuwe Directeur Veiligheidsregio Hollands
Midden / Regionaal Commandant Brandweer Hollands Midden;
3. het functieprofiel vast te stellen van de nieuwe Directeur Veiligheidsregio Hollands Midden /
Regionaal Commandant Brandweer Hollands Midden.

Rondvraag en sluiting
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. De voorzitter sluit de vergadering om 13.45 uur.
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3. bijlage

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

2016/A02

Veiligheidsregio/
Politie

Veiligheidsregio/
Politie

Aanpak verwarde personen

30-06-2016

Het Algemeen Bestuur besluit tot
Voorbereiden Bestuursopdracht ‘Aanpak verwarde personen’ voor AB van
29 september 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:
1. 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;
2. 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
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30-06-2016

2016/B02

2016/B03

2016/B04

Veiligheidsregio

Eerste Begrotingswijziging VRHM 2016

30-06-2016

Veiligheidsregio

Het Algemeen bestuur besluit de 1e begrotingswijziging 2016 vast te stellen. De 1e begrotingswijziging 2016 omvat:
1. 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
2. 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
3. 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
4. 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

Veiligheidsregio

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. 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

30-06-2016

Het Algemeen Bestuur besluit in te stemmen met:
1. Het verwerven van grond in eigendom en het door Brandweer Hollands Midden zelf realiseren van een nieuwe
brandweerkazerne Bodegraven op een geschiktere locatie
2. Het verwerven van grond en bestaande brandweerkazerne Nieuwerbrug in eigendom en door Brandweer
Hollands Midden zelf realiseren van een verbouwing/uitbreiding van deze brandweerkazerne
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2016/B05

2016/B06

2016/B07

2016/B08

Veiligheidsregio

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

Veiligheidsregio

Het Algemeen Bestuur besluit:
1. De bestuurlijke rapportage 2015 over de mate van voorbereiding door GHOR-ketenpartners in Hollands Midden
op hun taken in de geneeskundige hulpverlening / opgeschaalde zorg (ex art. 33 Wvr) vast te stellen
Ontwerpbegroting 2017 Geneeskundige Hulpverlening en deelprogramma IZB, RDOG HM

30-06-2016

Veiligheidsregio

Het Algemeen Bestuur 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.
Inzetkosten GHOR

30-06-2016

Veiligheidsregio

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.
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:
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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:
1. De heer J.M.M. de Gouw te benoemen als directeur Publieke Gezondheid per 7 juli 2016.
2. 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 besluitvormign in dit bestuur
op 6 juli 2016.
2016/A01

Veiligheidsregio/
Politie

2016/A02

Veiligheidsregio/
Politie

Procedure NL-Alert
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.
Doorontwikkeling kader Evenementenveiligheid VRHM
Het Algemeen Bestuur besluit:
In te stemmen met de aanpassingen van het Kader Evenementenveiligheid VRHM en overige aanbevelingen zoals
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01-12-2016

01-12-2016

uitgewerkt door de regionale werkgroep evenementenveiligheid:
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2016/A03

Veiligheidsregio/
Politie

Beleidsuitgangspunten Jaarwisseling 2016-2017

01-12-2016

Het Algemeen Bestuur besluit:
1. De beleidsuitgangspunten jaarwisseling 2016-2017 vast te stellen.
2016/B01

2016/B02

Veiligheidsregio

Beleidsplan GHOR HM 2016-2019

01-12-2016

Veiligheidsregio

Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Het concept beleidsplan GHORHM 2017-2020 vast te stellen;
2. Het beleidsplan GHORHM 2017-2020 met een positief advies aan te beiden aan het bestuur RODG Hollands
Midden.
Benoeming DB-lid J.F. Koen

01-12-2016

Het Algemeen bestuur 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).

Besluitenlijst vergadering Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden / Politie 2017
2017/03

2017/04

Veiligheidsregio

Begrotingsuitgangspunten 2018 Geneeskundige Hulpverlening en Infectieziektebestrijding RDOG HM

23-02-2017

Veiligheidsregio

Het Algemeen Bestuur besluit:
De begrotingsuitgangspunten 2018 voor het programma Geneeskundige Hulpverlening en het deelprogramma IZB
met een positief advies ter finale vaststelling aan te bieden aan het Algemeen Bestuur RDOG HM.
Begrotingsuitgangspunten 2018 VRHM

23-02-2017

Het Algemeen Bestuur besluit:
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2017/05

Veiligheidsregio

onderstaande begrotingsuitgangspunten vast te stellen voor het opstellen van de programmabegroting 2018:
1. het hanteren van de algemene begrotingsuitgangspunten voor alle programma’s conform paragraaf 4.C van dit
voorstel;
2. het hanteren van de programma specifieke begrotingsuitgangspunten conform paragraaf 4.D van dit voorstel, met
daarin specifiek voor het programma Brandweer:
a. de gemeentelijke bijdragen 2018 in de begroting Brandweer, conform de afgesproken Cebeon-norm voor 2018,
vast te stellen op € 42.394.618,
b. in de meerjarenramingen 2019-2021, de gemeentelijke bijdragen, conform de Bestuurlijke uitgangspunten
kostenniveau Brandweer Hollands Midden en financieringssystematiek gemeentelijke bijdragen vanaf 2019,
inclusief indexering, vast te stellen op € 42.681.368;
3. het in de ontwerp-programmabegroting 2018 vermelden van de risico’s als genoemd in paragraaf 7 van dit
voorstel.
Wervingsprocedure nieuwe Directeur Veiligheidsregio Hollands Midden / Regionaal Commandant Brandweer
Holland Midden
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. de procedure vast te stellen voor de werving van de nieuwe Directeur Veiligheidsregio Hollands Midden /
Regionaal Commandant Brandweer Hollands Midden;
2. de planning vast te stellen voor de werving van de nieuwe Directeur Veiligheidsregio Hollands Midden / Regionaal
Commandant Brandweer Hollands Midden;
3. het functieprofiel vast te stellen van de nieuwe Directeur Veiligheidsregio Hollands Midden / Regionaal
Commandant Brandweer Hollands Midden.
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23-02-2017

3.

ACTIELIJST AB VRHM
Verg

Nr.

Datum

Ag.

Onderwerp

Omschrijving actie

AB

109 27-6-2013

AB

121 25-6-2015

A.5

Huisvesting
crisisruimten
Hollands Midden

AB

122 30-06-2016

5.

Mededelingen

Verantw.

Rondvraag

Actualisatie delegatie-mandaatbesluit/-register.
H. Meijer
Nog niet gereed. Op dit moment worden alle mandaten binnen de
brandweer opnieuw bekeken en aangepast n.a.v. het project
Facilitair 2.0. Ook de gevolgen van de wijziging van de GR
(GHOR) en verhuizing GMK dienen nog verwerkt te worden.
Ambtelijk concept is gereed en wordt geagendeerd in een
komend DB.
Onderzoek vindt plaats naar de mogelijkheden en wenselijkheid
H. Meijer
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
H. Meijer
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. AB 1 december 2016:
Het resultaat van de onderhandelingen komt er in het kort op
neer dat men elkaar heeft kunnen vinden op de leeftijdsgrens van
59 jaar. De technische uitwerking van dit akkoord n het eerste
kwartaal van 2017 zal de technische uitwerking van dit akkoord
worden voorgelegd.

Status

AB

In
29-06-2017
behandeling

In
16-03-2017
behandeling

In
1e kwartaal
behandeling 2017

1

AB

123 30-06-2016

B.4

Kazerne Bodegraven

Evaluatie en mogelijke herziening huisvestingsbeleid Brandweer
Hollands Midden (discussie koop of huur kazerne).

H. Meijer

Agenda

AB

124 01-12-2017

B.5

Visitatie VRHM

In tegenstelling tot het visitatievoorstel waarin het
Bestuur geen verplichting had een actieve rol te spelen hebben
de voorzitter en de portefeuillehouder namens het bestuur
aangegeven zich volledig verantwoordelijk te voelen voor een
visitatie, die zich kenmerkt door een grote mate van
toegankelijkheid en transparantie. Thema AB 23 februari 2017:
presentatie rapport Visitatie VRHM door lid visitatiecommissie. In
de rapportage wordt de doorontwikkeling van de VRHM als
netwerkorganisatie benadrukt. Hierbij is de rol van het bestuur
een aandachtspunt, dat nader zal worden uitgewerkt hoe daar
vorm aan gegeven kan worden.

H. Meijer

Thema AB
september
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4.

INGEKOMEN EN VERZONDEN STUKKEN ALGEMEEN BESTUUR
VEILIGHEIDSREGIO HOLLANDS MIDDEN
Datum: 16 maart 2017
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

4

Brief van
Datum
Onderwerp
Korte inhoud

:
:
:
:

Voorstel

:

Brief van
Datum
Onderwerp
Korte inhoud

:
:
:
:

Voorstel

:

Brief van
Datum
Onderwerp
Korte inhoud

:
:
:
:

Voorstel

:

Brief van

:

Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
3 maart 2017
Beleidsplan VRZHZ 2017-2020
Aanbieding van het Beleidsplan VRZHZ 2017-2020. Het beleidsplan omvat vier
strategische beleidsdoelstellingen waaronder de nieuwe activiteiten geschaard
zijn: Focus op de voorkant – risicobeheersing; Startklaar en daadkrachtig –
preparatie en repressie; Samen verder komen – samenwerking; Investeren in
bedrijfsvoering – professionaliteit.
Ter informatie.
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
1 maart 2017
Verplaatsing controlebericht NL-Alert
Voor het alarmeren en informeren van mensen bij een (dreigende) calamiteit,
ramp of crisis, kan het bevoegd gezag gebruik maken van NL-Alert. Twee keer
per jaar wordt een landelijk controlebericht uitgezonden. Het volgende
controlebericht vindt plaats op 3 juli 2017. Het uitzenden van het controlebericht
wordt begeleid met een publiekscommunicatiecampagne van drie weken.
Ter informatie. De brief is gestuurd naar de afdeling communicatie. De VRHM
sluit aan bij de publiekscommunicatiecampagne.
Veiligheidsberaad
7 februari 2017
Was-wordtlijst
Aanbieding van een overzichtstabel waarin op artikelniveau van het
Transitieakkoord is aangegeven welke artikelen met de notitie ‘Heroriëntatie
vorming landelijke meldkamer’ worden gewijzigd. Uitgangspunt is dat bij
wijzigingen de notitie ‘Heroriëntatie vorming landelijke meldkamer’ geldt boven het
Transitieakkoord.
Ter informatie. Met deze overzichtstabel wordt tegemoet gekomen aan de eerder
geuite wens om een transitietabel (uitgaande brief 15/9/2016). De ‘was-wordtlijst’
is besproken in de ambtelijke stuurgroep GMK Den Haag van 13/2/17.
Instituut Fysieke Veiligheid

Datum
:
Onderwerp
:
Korte inhoud :

5

6

Voorstel

:

Brief van
Datum
Onderwerp
Korte inhoud

:
:
:
:

Voorstel

:

Brief van

:

Datum
:
Onderwerp
:
Korte inhoud :

7

Voorstel

:

Brief van

:

Datum
:
Onderwerp
:
Korte inhoud :

8

Voorstel

:

Brief van
Datum
Onderwerp
Korte inhoud

:
:
:
:

Voorstel

:

7 februari 2017
Reactie zienswijze jaarplan en begroting IFV 2017
Reactie van het IFV per categorie op de ingediende zienswijze en aanbieding van
het definitieve jaarplan en het overzicht van de ontvangen reacties.
Ter informatie.
RDOG Hollands Midden
6 februari 2017
Beleidsplan GHOR Hollands Midden 2017-2020
In de vergadering van het Algemeen Bestuur RDOG Hollands Midden d.d. 1
februari 2017 is het beleidsplan GHOR Hollands Midden 2017-2020 vastgesteld.
Ter informatie. Het AB VRHM heeft op 1 december 2017 het concept-beleidsplan
van de GHOR vastgesteld en met een positief advies aangeboden aan het
bestuur RDOG Hollands Midden.
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid – Ministerie van
Veiligheid en Justitie
1 januari 2017
Burgemeestersupdate
Verzoek van het Nationaal Crisiscentrum (NCC) om mee te werken aan het
actueel houden van het telefoonbestand van burgemeesters zodat het tijdens een
ernstige calamiteit of incident mogelijk is om burgemeesters persoonlijk
telefonisch te benaderen. NCC heeft een gescreend extern bureau ingehuurd,
DATA-collectief. Dit bureau benadert elk kwartaal de gemeenten afzonderlijk om
de actualiteit van het telefoonbestand van burgemeesters bij het NCC te
bewaken.
Ter informatie. Gevraagd wordt aan de burgemeesters/gemeenten om hier
medewerking aan te verlenen. De focus ligt op mobiele en thuisnummers.
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid – Ministerie van
Veiligheid en Justitie
21 december 2016
Nationaal Veiligheidsprofiel
Aanbieding van het Nationaal Veiligheidsprofiel (NVP) dat op 12 december 2016
aan de Tweede Kamer is verzonden. Het NVP is een vierjaarlijks all hazard
overzicht van de risico’s van verschillende rampen, dreigingen en crises die de
samenleving mogelijk kunnen ontwrichten. Het NVP is geproduceerd door het
Analistennetwerk Nationale Veiligheid (ANV), een onafhankelijk kennisnetwerk. Er
is gebruik gemaakt van de thema-indeling zoals in de regionale risicoprofielen
wordt toegepast.
Ter informatie. Het rapport is doorgestuurd naar de werkgroep risicobeheersing.
Het Regionaal Risicoprofiel wordt elk jaar geanalyseerd en geactualiseerd.
Ministerie van Veiligheid en Justitie
7 december 2016
Aanbieding beleidsreactie Staat van de Rampenbestrijding 2016
Aanbieding beleidsreactie van het Ministerie van Veiligheid en Justitie op de
rapportage de Staat van de Rampenbestrijding 2016 van de Inspectie Veiligheid
en Justitie zoals deze op 7 december naar de Tweede kamer is verzonden.
Ter informatie. De Minister treedt nader in overleg met de voorzitters van de
besturen van de veiligheidsregio’s over de opvolging van de conclusies en
aanbevelingen van de Inspectie. In het DB van 15/12/16 is een eerste indruk van
de SvR 2016 gegeven. Nadere analyse van de uitkomsten vindt plaats in
samenhang met de uitkomsten van de visitatiecommissie (rapport begin half
februari 2017 verwacht).
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9

Brief van
Datum
Onderwerp
Korte inhoud

:
:
:
:

Voorstel

:

Waternet
29 november 2016
Consultatie Crisisbeheersingsplan Waternet/AGV
Verzoek om, conform artikel 5.29, derde lid van de Waterwet, te reageren op het
Crisisbeheersingsplan Waternet /AGV 2017-2020. Het Crisisbeheersingsplan is
het geïntegreerde plan van Waternet/AGV en beschrijft de risico’s van de
keringen, rioolwaterzuiveringen, de kwaliteit van het oppervlaktewater en die van
het drinkwater en de riolering in het beheergebied van Waternet/AGV. In het plan
is ook beschreven hoe de structuur van de crisisorganisatie van Waternet/AGV
aansluit op de GRIP-structuur van de veiligheidsregio’s.
Ter informatie. Een reactie wordt opgesteld door de werkgroep risicobeheersing
en de afdeling multi-voorbereiding.

Uitgaande stukken
1

Brief aan
Onderwerp

:
:

Korte inhoud :

2

Voorstel

:

Brief aan
Datum
Onderwerp
Korte inhoud

:
:
:
:

Voorstel

:

Veiligheidsberaad – portefeuillehouder Informatievoorziening
Ontwerp amvb’s wijziging tweede tranche Besluit veiligheidsregio’s (Bvr) en
Besluit personeel veiligheidsregio’s (Bpvr).
Verzoek van het veiligheidsberaad aan de veiligheidsregio’s om een schriftelijke
reactie op de ontwerp-amvb’s voor 1 februari. De herziening betreft met name de
flexibilisering van de samenstelling van de crisisteams, een aanscherping van de
regels over de rampbestrijdingsplannen voor inrichtingen en de wijziging van
functiebenaming bij de brandweer en de GHOR. De VRHM adviseert het
Veiligheidsberaad een tekstvoorstel door te voeren voor twee functiebenamingen
van de GHOR (i.p.v. AC gezondheidszorg/hoofd acute gezondheidszorg de
functiebenamingen AC Geneeskundige Zorg en Hoofd acute préhospitale zorg).
De overige voorgestelde wijzigingen zorgen niet voor een veranderende
werkwijze van VRHM en geven geen reden om negatief te adviseren op het
voorstel voor de aanvulling van de amvb.
Ter informatie.
Veiligheidsberaad – portefeuillehouder Informatievoorziening
5 december 2016
Zienswijze jaarplan en begroting 2017 IFV
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. Het Dagelijks Bestuur heeft besloten
niet akkoord te gaan met het Jaarplan en begroting IFV 2017, uitgezonderd
eventueel later ingebrachte aanpassingen als gevolg van de aangekondigde
bezuiniging. Gevraagd wordt een aantal technische aanpassingen ter bevordering
van de transparantie door te voeren.
Ter informatie.
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A.2

1. Samenvatting voorstel
Eind 2015 is de implementatie van het kader evenementenveiligheid VRHM door het BGC
geëvalueerd. Ten tijde van deze evaluatie was het evenementencoördinatiepunt nog niet operationeel
en daarom niet meegenomen. Met het Dagelijks Bestuur is afgesproken dat het
evenementencoördinatiepunt eind Q4 2016 alsnog geëvalueerd zou worden. In deze informatienotitie
vindt u de conclusies en aanbevelingen van deze evaluatie. Een toelichting hierop is te lezen in het
bijgevoegde evaluatierapport.

2. Algemeen
Onderwerp:

Evaluatie evenementencoördinatiepunt

Opgesteld door:

Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:

Algemeen Bestuur

Datum:

VRHM
Regionale
evenementencoördinator
Ingrid Nieuwenhuis
16 maart 2017

A.2

Bijlage(n):

1

Portefeuille:

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

Status:

Informatief

Datum:

N.v.t.

Vervolgtraject
besluitvorming:

3. Toelichting
In het evaluatie rapport evenementencoördinatiepunt wordt een aantal thema’s nader uitgewerkt.
Daarnaast worden er bij deze thema’s aanbevelingen benoemd. In onderstaand schema zijn per
thema de conclusies en aanbevelingen kort weer gegeven:
Hoofdstuk
Algemeen

Conclusies en aanbevelingen
Conclusies:
- Partners zijn eensgezind over de verwachtingen van het coördinatiepunt;
- Het takenpakket van de REC wordt over de volle breedte ingevuld;
- Beeldvorming coördinatiepunt is in algemeen positief, er zijn wel kritische
geluiden;
- Samenwerking multidisciplinaire werkgroepen verloopt goed, regionale
werkgroep evenementenveiligheid heeft meerwaarde. Meer afstemming MDRB
is wenselijk;

Aanbevelingen:
- Samenwerking met MDRB beter benutten;
- Evenementenveiligheid een structurele plek geven binnen de begroting van
VRHM;
- Aansturing van de REC meenemen in geplande organisatie ontwikkeling
risicobeheersing.
- Documentatie (formats, kader, bibliotheek) aantrekkelijker op website
veiligheidsregio presenteren.
Regionale
evenementenplanningskalender

Conclusies:
- Er ontbreekt een goed kwantitatief overzicht met meerdere indicatoren;
- De totstandkoming van de jaarlijkse regionale evenementenplanningskalender
loopt soepeler maar vraagt nog steeds om sturing;
- De toegevoegde waarde van de regionale kalender wordt niet door alle
gemeenten gezien.
Aanbevelingen:
- Meerdere indicatoren meten, waaronder tenminste de 13-weken termijn,
adviestermijn hulpdiensten en inzet RISKOM methodiek;
- Meerwaarde van de regionale evenementenplanningskalender onder de
aandacht van de gemeenten brengen.

Advisering

Conclusies:
- Het tijdig plannen van een evenement door gemeenten is lastig (13 weken en
tijdig inplannen vooroverleg) en vraagt nog steeds aandacht;
- Er is een goede stap in integrale advisering gemaakt. Op korte termijn is vraag
naar een samengesteld integraal advies. Op de middel lange termijn is behoefte
aan meer risicogericht adviseren;
- Adviezen door hulpdiensten worden binnen de termijn verzonden;
- Afstemming hulpdiensten onderling is nog geen automatisme;
- Project digitaal werken kan bijdragen aan een effectievere en efficiëntere
uitwisseling informatie.
Aanbevelingen:
- Ontwikkelen van een (format) evenementenplanning, inclusief tijdspad voor
gemeenten;
- Processtap validering en ondertekening blijven monitoren op efficiency en
snelheid;
- Efficiënte informatie uitwisseling m.b.t. adviesaanvraag meenemen in project
Digitaal werken en pilot Evenement Assistent.

Operationele
voorbereiding en
uitvoering

Conclusies:
- Aansluiting (informatieoverdracht) van adviesfase naar operationele
voorbereiding en uitvoering kan beter;
- Multi-voorbereiding wil informatie uit één bron aangeleverd hebben voor het
vullen van het tabblad evenementen in LCMS.
Aanbevelingen:
- Nader bepalen rol REC/gemeenten t.a.v. het aanleveren van informatie voor
multi-voorbereiding bij het vullen van het tabblad evenementen LCMS.
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Taken en uren REC

Conclusies:
- Het kader geeft veel houvast bij de invulling van de taak REC;
- Prioriteit coördinatiepunt ligt vooral op het sturen van het proces en het
ontwikkelen van beleid;
- De REC is ook inhoudelijk sparringpartner, er is vanuit gemeenten vraag om
aan te sluiten bij vooroverleggen;
- Het uitvoeren van administratieve taken kosten relatief veel tijd en gaat ten
koste van de ontwikkeling op beleid;
- De geschatte 18-urige werkweek REC is in de praktijk niet realistisch.
Aanbevelingen:
- Uitbreiding van de formatie naar 24 uur per week, eventueel op tijdelijke basis.

4. Implementatie en communicatie
Het Dagelijks Bestuur heeft 9 februari jl. besloten:
1. In te stemmen met de aanbevelingen uit het evaluatierapport;
2. De REC samen met de regionale werkgroep evenementenveiligheid de opdracht te geven de
aanbevelingen te implementeren;
3. Evenementenveiligheid een structurele plek binnen de begroting van VRHM te geven;
4. De formatie uren van de REC tijdelijk (tot 1 maart 2018) uit te breiden naar 24 uur per week
en de kosten hiervan ten laste te brengen van het restantbudget “Samenwerken loont”.
Het besluit van het Dagelijks Bestuur is inmiddels binnen de regionale werkgroep
evenementenveiligheid gecommuniceerd. Er wordt op dit moment een plan van aanpak gemaakt om
de genoemde aanbevelingen te implementeren. Daar waar de aanbevelingen mono gericht zijn,
wordt dit binnen de kolom zelf opgepakt. Het thema informatiedeling wordt meegenomen naar de
werkgroepen Digitaal werken.
Het is belangrijk om ook de komende jaren een vinger aan de pols te houden en te kijken hoe het
coördinatiepunt zich verder gaat ontwikkelen. De uitbreiding van de formatie is dan ook op tijdelijke
basis. Het coördinatiepunt wordt meegenomen in de organisatiewijziging van
(VRHM)risicobeheersing.

5. Bijlagen
-

Rapport evaluatie evenementencoördinatiepunt d.d. 10 januari 2017.
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1 Inleiding
1.1 Achtergrond evenementen coördinatiepunt
Het regionale evenementen coördinatiepunt is verankerd in het kader evenementenveiligheid VRHM.
Dit kader is november 2012 door het bestuur van de veiligheidsregio vastgesteld. De rol en taken van
het regionale evenementen coördinatiepunt worden hierin nader omschreven.
In maart 2015 is de regionale evenementencoördinator (REC) in dienst getreden. Hiermee heeft het
coördinatiepunt een persoonlijke invulling gekregen. Afgelopen jaar is het coördinatiepunt ten
behoeve van de multidisciplinaire advisering geopend. Conform het kader worden risico-aanpak
evenementen sinds januari 2016 via het evenementen coördinatiepunt integraal geadviseerd. Het
takenpakket van de regionale evenementencoördinator/coördinatiepunt is overigens breder dan
alleen integrale advisering.

1.2 Opdracht evaluatie evenementen coördinatiepunt
Eind 2015 is de implementatie van het kader evenementenveiligheid VRHM door het BGC
geëvalueerd. Ten tijde van deze evaluatie was het coördinatiepunt nog niet operationeel en daarom
niet meegenomen. Met het bestuur van de veiligheidsregio is afgesproken dat het evenementen
coördinatiepunt eind Q4 2016 alsnog geëvalueerd wordt.

1.3 Doelstelling evaluatie
Het doel van deze evaluatie is:
- een beeld te schetsen over de stand van zaken met het coördinatiepunt tot nu toe
- wat waren de verwachtingen en zijn deze verwachtingen waargemaakt?
- waar liggen aandachtspunten of juist kansen voor het coördinatiepunt?
De evaluatie is geen nieuwe evaluatie van het kader zelf of een functioneringsverslag van de REC.

1.4 Totstandkoming evaluatie
Voorop staat dat de evaluatie een gedeeld beeld van de betrokken partners moet zijn. Politie,
brandweer, GHOR en gemeenten werken immers nauw met het coördinatiepunt samen.
De partners zijn daarom vanzelfsprekend gevraagd input te leveren. Op 9 november jl. hebben de
hulpdiensten tijdens een dienstenoverleg hun input toegelicht. 14 november is dit beeld met de
regionale werkgroep evenementenveiligheid gedeeld en is ook de (schriftelijke) input van de
gemeenten uit de werkgroep toegelicht. Daarnaast is tijdens de VRHM contactdag op 15 november jl.
aandacht besteed aan de evaluatie van het coördinatiepunt. Naast de eigen ervaringen van de REC
en bovengenoemde input is onderstaand beeld gevormd.
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2 Algemeen
2.1 Verwachtingen coördinatiepunt
Het coördinatiepunt wordt gezien als een centraal coördinatiepunt voor risico-aanpak evenementen in
de regio. Het coördinatiepunt speelt een verbindende rol. Hierdoor ontstaat er een eenduidige aanpak
ten aanzien van risico-aanpak evenementen en worden ‘best practices’ regionaal gedeeld. Alle
partners zijn eensgezind over de verwachtingen 1 ten aanzien van het coördinatiepunt.

2.2 Doelstellingen 2016
Het takenpakket van de coördinator wordt over de volle breedte ingevuld2. Ook de doelstellingen uit
het werkplan evenementenveiligheid 2016 zijn behaald. Naar aanleiding van de evaluatie van het
kader zijn diverse aanbevelingen en handvatten gegeven die bijdragen bij aan de doorontwikkeling
van het kader. Daarnaast is er een (multidisciplinaire) leergang ontwikkeld en zijn er met betrekking
tot regio-overschrijdende evenementen afspraken gemaakt. Bovendien heeft de veiligheidsregio in
samenwerking met de hulpdiensten een aantal tips gegeven over het thema evenementen en
terreurdreiging.

2.3 Beeldvorming
Het coördinatiepunt is, zowel bij hulpdiensten als gemeenten, goed ingeburgerd in de regio. Het
organiseren van de jaarlijkse contactdag, leergang en periodieke communicatie updates hebben hier
aan bijgedragen. Bovendien heeft de REC inmiddels zowel binnen als buiten de regio een (breed)
netwerk opgebouwd.
Het beeld van het coördinatiepunt is niet bij iedereen even positief. Er is een aantal gemeenten dat de
meerwaarde van het coördinatiepunt (nog) niet zien. Ook bij sommige lokale adviseurs wordt het
coördinatiepunt vooral als doorgeefluik ervaren en vinden zij de advisering via het coördinatiepunt
minder efficiënt (lees tijdrovend).

2.4 Documentatie beschikbaar stellen
Eén van de taken van de REC is het coördineren van de (digitale) beschikbaarheid van alle relevante
documenten (formats, kader, bijlagen). Deze informatie is weliswaar op de site van VRHM terug te
vinden maar mag aantrekkelijker gepresenteerd worden. Dit punt kan meegenomen worden in project
Digitaal werken, ontwikkeling partner portaal.

2.5 Multidisciplinaire werkgroepen
De regionale werkgroep evenementenveiligheid heeft door haar positieve bijdrage aan o.a. de
(door)ontwikkeling van het kader, een duidelijke meerwaarde gekregen. De doelstellingen van de
werkgroep zijn vastgelegd in een werkplan. De leden van de werkgroep fungeren binnen de
veiligheidsregio als ‘klankbord’, wisselen ervaringen en nieuwe evenementen ontwikkelingen met
elkaar uit en monitoren de uitvoering van het evenementenkader op procesniveau. De werkgroep
bestaat uit de REC, een afvaardiging van diverse gemeenten (Leiden, Nieuwkoop, Alphen aan den

1 Gebaseerd op interviews partners, november 2016. Zie bijlage 2.
2 Zie bijlage 1 overzicht taken regionale evenementencoördinator
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Rijn, Gouda en Lisse), politie (RCCB), brandweer en GHOR. Daar waar mogelijk sluit ook de
portefeuillehouder evenementenveiligheid aan.
Binnen evenementenveiligheid wordt ook samen gewerkt met andere multidisciplinaire werkgroepen
zoals MDRB en MDOP. De REC heeft afgelopen jaar weinig input voor het MDRB geleverd. Dit is niet
altijd een bewuste keuze. De werkgroep MDRB kan in 2017 door de REC beter benut worden. De
nieuwe opzet van MDRB gaat hierbij hopelijk helpen.

2.6 Aansturing en financiering REC
De REC is een specifiek multidisciplinair onderdeel van de Veiligheidsregio Hollands Midden en wordt
ingezet op één formatieplaats (0,5 fte).
De coördinerend functionaris Ruud Bitter stuurt, in zijn rol van portefeuillehouder
evenementenveiligheid, de REC inhoudelijk aan. De personeelsverantwoordelijkheid ligt bij de
brandweer, sector risicobeheersing, afdeling EVM. Deze constructie ervaart de REC soms als lastig.
Er is weliswaar geen sprake van “twee kapiteins op één schip”, toch is het bijvoorbeeld moeilijk te
beoordelen welke informatie je nu met wie deelt.
De formatieplaats van de REC wordt gefinancierd uit de bestemmingsreserve Samenwerken Loont.
Ook de activiteiten (zoals leergang, contactdagen) worden uit dit depot gefinancierd. De vraag is of
deze wijze van financiering voortgezet kan worden nu het depot op termijn verdwijnt. Evenementenveiligheid zal in de toekomst een structurele plek op de begroting van de veiligheidsregio moeten
krijgen.

2.7 Aanbevelingen:
-

Samenwerking MDRB beter benutten;
Evenementenveiligheid structurele plek geven binnen de veiligheidsregio begroting;
Documentatie (formats, kader, bibliotheek) aantrekkelijker op website veiligheidsregio
presenteren. Dit punt kan meegenomen worden in project Digitaal werken, ontwikkeling
partner portaal.
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3 Regionale evenementenplanningskalender
3.1 Totstandkoming regionale evenementenplanningskalender
De totstandkoming van de jaarlijkse regionale evenementenplanningskalender loopt steeds soepeler
maar vraagt nog steeds sturing. Ook het up to date houden van de kalender is belangrijk en vraagt
om structurele input van de gemeente.
Veel gemeenten zien voor zichzelf geen toegevoegde waarde in de regionale kalender en vinden dit
document vooral een veiligheidsregio ‘ding’. De meerwaarde van de kalender mag dan ook duidelijker
zichtbaar worden gemaakt. De kalender wordt bijvoorbeeld binnen LCMS geplaatst, waardoor de
crisismedewerkers en de GMK meer inzicht krijgen in de geplande risico-aanpak evenementen.
Bovendien worden door de hulpdiensten na vaststelling op basis van de kalendergegevens mensen
en middelen gereserveerd.
Cijfers 2016:
Aantal adviesaanvragen risico-aanpak evenementen ingediend bij
REC
Aantal keer gemeente afgeweken van advies hulpdiensten 3

52
4

3.2 Aanbevelingen:
-

-

Meerdere indicatoren meten, waaronder tenminste de13-weken termijn, adviestermijn
hulpdiensten en RISKOM inzet voor een beter kwantitatief overzicht ten behoeve van de
jaarlijkse evaluatie evenementenadvisering;
Meerwaarde van de regionale evenementenplanningskalender onder de aandacht van de
gemeenten brengen.

3 Gemeenten kunnen afwijken van het door de veiligheidsregio afgegeven advies. Gemeenten worden gevraagd de REC
hiervan op de hoogte te stellen. Dit is afgelopen jaar 4 keer door gemeenten aangegeven. Drie keer hebben gemeenten niet
voor de geadviseerde wegafsluitingen gekozen en één keer vond de gemeente het advies niet voldoende onderbouwd.
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4 Advisering
4.1 Regierol gemeente
Het tijdig plannen van een evenement door de gemeente blijkt in de praktijk lastig. De dertien weken
voorbereidingstijd wordt vaak niet gehaald. Ook het vooroverleg wordt pas na de
evenementenaanvraag gepland terwijl de veiligheidsregio dit graag in een eerder stadium ziet zodat
er nog tijd is om de planvorming daar waar nodig aan te passen en scenario’s uit te werken. Het
ontwikkelen van een (format) evenementenplanning, inclusief concreet tijdspad, kan gemeenten een
praktisch handvat bieden bij het tijdig plannen van het risico-aanpak evenement.
Gemeenten kunnen bovendien kritischer zijn bij het in behandeling nemen van de door de organisator
ingediende aanvraag. Een goede kwaliteitscheck aan de poort draagt bij aan een efficiënter en
kwalitatief proces en adviesproduct.

4.2 Integrale advisering
Voor wat betreft het proces van integrale advisering is zeker een (grote) stap gemaakt. Er is sinds de
opening van het coördinatiepunt meer multidisciplinaire voorbereiding bij risico-aanpak evenementen
en bij de totstandkoming van het advies is er meer afstemming tussen de hulpdiensten onderling.
Door de “bundeling” van de verschillende adviezen komen er wel ongewenste dubbelingen in de
adviezen voor. Er is vanuit gemeenten en (veiligheidsregio)bestuur op korte termijn vraag naar een
samengesteld integraal advies4.
Daarnaast vraagt het integrale advies bovendien ook op middellange termijn doorontwikkeling. Hierbij
moet met name de ontwikkeling van regelgericht naar risicogericht adviseren worden meegenomen.

4.3 Adviestermijn hulpdiensten
De totale adviestermijn van de hulpdiensten is volgens het kader drie weken. Het merendeel van de
adviezen van de hulpdiensten wordt binnen die termijn verzonden mits de aanvraag compleet is en
het vooroverleg heeft plaats gevonden. Het tijdig plannen en het indienen van een zo compleet
mogelijke adviesaanvraag draagt bij aan een effectieve en tijdige advisering. Hier ligt een
verbeterpunt voor de gemeenten.
Afstemming hulpdiensten
Afgesproken is dat de hulpdiensten de adviezen onderling afstemmen. Dit is nog geen automatisme
en vraagt extra aandacht.
Binnen de brandweerkolom worden risico-aanpak evenementen door een kleine groep
“evenementen” adviseurs behandeld. Een aantal gemeenten geeft aan dat zij dit minder prettig
vinden omdat deze adviseurs niet altijd lokaal bekend zijn. De bedoeling is dat de risico-evenementen
adviseurs intern contact zoeken met de lokale brandweer adviseur. Hier kan nog wat steviger op
worden gestuurd door de betreffende leidinggevenden.
Het coördinatiepunt evenementen is verheugd met het binnen de veiligheidsregio gelanceerde project
Digitaal werken. Het nieuw te ontwikkelen partnerportaal gaat zeker bijdragen aan een effectievere en
efficiënte uitwisseling van informatie tussen de hulpdiensten.
4 Met het gegeven dat de politie, gezien haar juridische positie in de veiligheidsregio altijd een eigen advies zal afgeven, moet
hierbij met elkaar naar de juiste vorm gekeken worden. De input van de politie wordt uiteraard wel te allen tijde in het integrale
advies meegenomen. In de praktijk zal er daarnaast ook een bijlage met het originele (getekende) politie advies worden
bijgesloten.

10 januari 2017
A.2.1 AB VRHM 160317 bijlage Evaluatie Regionale Evenementencoordinatie

Pagina 6

4.4 Validering en ondertekening
Het VRHM advies wordt door de directeur risicobeheersing gevalideerd en vervolgens door de
directeur Veiligheidsregio ondertekend. Alle adviezen zijn tot nu toe met een positief ‘advies’
doorgezet voor ondertekening. Het proces zou verkort kunnen worden door de stap validering en
ondertekening achterwege te laten en de REC (op termijn) de eindverantwoordelijkheid voor de
(gemandateerde) ondertekening te geven.

4.5 Aanbevelingen:
-

Ontwikkelen (format) evenementenplanning, inclusief tijdspad;
Processtap validering en ondertekening blijven monitoren op efficiency en snelheid;
Efficiënte informatie uitwisseling m.b.t. adviesaanvraag meenemen in project Digitaal werken
en pilot Evenement Assistent.
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5 Operationele voorbereiding en uitvoering
5.1 Aansluiting koude, lauwe en warme fase
Het voorbereiden van een evenement bestaat uit verschillende fases. Het evenement wordt
aangevraagd, geadviseerd, operationeel voorbereid en tenslotte uitgevoerd. Hier rijst de vraag of alle
overwegingen die in de adviesfase zijn besproken ook bekend zijn bij de operationele voorbereiding
en uitvoering (Toezicht, OvD’s). In de praktijk is dit namelijk naar verluidt niet altijd het geval, althans
niet bij alle betrokken diensten. Aansluiting koude, lauwe en warme fase vraagt binnen de kolommen
zelf aandacht, hierbij is voor het coördinatiepunt een monitorende en signalerende rol weggelegd.
Binnen de brandweerkolom is het onderdeel advisering ‘losgeknipt’ van de operationele
voorbereiding. Het is zaak operationele voorbereiding in een zo vroeg mogelijk stadium te betrekken.
Zo kunnen zij beter een bijdrage leveren aan de risicoanalyse en praktische input leveren voor het
advies. Hier kunnen binnen de brandweerkolom betere afspraken over gemaakt worden.
Sinds dit jaar is er in LCMS bij ‘actueel beeld’ een tabblad evenementen toegevoegd. Multiplanvorming ontvangt hiervoor nu vanuit twee kanalen informatie, namelijk via de REC (kalender) en
GHOR (planvorming). Multi-voorbereiding krijgt deze informatie het liefst vanuit één informatiebron
aangeleverd. De vraag is bovendien of de planvorming niet vanuit de gemeenten zelf aangeleverd
moeten worden.

5.2 Aanbevelingen:
-

Nader bepalen rol REC/gemeenten in verband met verzoek multi-planvorming
informatievoorziening t.b.v. tabblad evenementen LCMS.
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6 Taken en uren REC
6.1 Taken REC
De taken van de REC staan omschreven in het kader evenementenveiligheid VRHM. Dit heeft de
REC bij de invulling van haar taak veel houvast gegeven. De werkzaamheden van de REC zijn
grofweg in de volgende drie taken onder te verdelen:
1.
Monitoren proces evenementenkader
2.
Beleidsmatige taken
3.
Uitvoeren administratieve taken
Prioriteit ligt bij het uitvoeren van de kerntaken van het coördinatiepunt. Dit zit vooral op het sturen
van het proces en het ontwikkelen van beleid.
Ad 1) Monitoren proces kader
De REC monitort of de processtappen behorende bij risico-aanpak evenementen conform kader
worden uitgevoerd. Dit gaat zoals gezegd door de hele keten heen. De inhoud en expertise wordt
door de verschillende kolommen geleverd.
In de evaluatie geven de hulpdiensten aan dat zij de REC graag meer op procesniveau zien
coördineren. Vanuit een servicegedachte is de REC geneigd de gemeenten te ondersteunen waar zij
eigenlijk de regierol moeten pakken. Dit punt is herkenbaar voor de REC.
De REC wordt op het thema evenementenveiligheid door gemeenten en adviseurs als
sparringpartner gezien. Uit de evaluatie komt naar voren dat gemeenten het fijn vinden als de REC bij
het vooroverleg aanschuift. Ook voor de REC is dit prettig omdat dit helpt bij het opstellen van het
(integrale) advies en bij de sturing op het proces. Deze tijdsbesteding is nu niet meegenomen in de
formatie uren. Naar mate de REC meer ervaring met de (vaak terugkerende) evenementen krijgt, zal
dit makkelijker gaan en is hier minder tijd voor nodig.
Ad 2) Beleidsmatige taken
Afgelopen jaar hebben de beleidsmatige taken de REC veel tijd gekost (doorontwikkeling kader,
ontwikkeling leergang). Maar ook de door het bestuur gevraagde reactie op het inspectierapport
“Meer aandacht voor veiligheid en gezondheid bij publieksevenementen” en het beantwoorden van
overige tussentijdse vragen illustreert dat evenementenveiligheid hoog op de bestuurlijke agenda
staat. Juist in deze beleidsmatige taak wordt door alle partijen de meerwaarde van het
coördinatiepunt gezien. Hier zou het coördinatiepunt dan ook nog meer in kunnen betekenen. Door
meer uren hiervoor vrij te maken kunnen er sneller en meer resultaten geboekt worden.
Ad 3) Administratieve taken
Het uitvoeren van administratie kost relatief veel tijd. De REC zou meer tijd voor beleidsmatige taken
overhouden als er meer administratieve ondersteuning ten bate van het coördinatiepunt geboden
werd.
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6.2 Formatie uren
De functie van de REC is bij aanvang geschat op 18-uur per week. In het kader wordt hierover
gesteld dat na evaluatie van het werkaanbod (na één jaar functioneren) nader wordt geadviseerd
over de formatie omvang. In bijlage 1 is een overzicht opgesteld van het bij aanvang gestelde
takenpakket van de REC, gekoppeld aan de feitelijke situatie en de daarbij behorende werkuren.
Hieruit valt af te lezen dat de geschatte 18-urige werkweek in de praktijk niet realistisch is.
Indien de formatie omvang gelijk blijft zal er naar prioritering taken REC gekeken moeten worden.
Hiervoor is in bijlage 1 een voorstel gedaan. Ook is in bijlage 1 een voorstel gedaan voor de invulling
van taken bij een formatie van 24 uur per week.

6.3 Aanbevelingen:
-

Uitbreiding van de formatie naar 24 uur per week, eventueel op tijdelijke basis.
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7 Persoonlijk nawoord REC
7.1 Advisering
Wat de REC opvalt is dat met name de aanvraag leidend is voor het opstellen van het advies.
In sommige gevallen wordt bovendien een negatief advies afgegeven. Een dergelijk advies roept bij
gemeenten direct de vraag op; maar wat/of hoe dan. Adviseurs zouden in hun advies duidelijker de
risico’s kunnen duiden, overwegingen aan kunnen geven en (verschillende) handelingsperspectieven
kunnen bieden. Dan valt er namelijk voor bevoegd gezag iets te overwegen en kunnen zij waar
mogelijk uit meerdere alternatieven kiezen.

7.2 Collega’s hulpdiensten
De REC wil benadrukken dat zij de samenwerking met alle adviseurs binnen de hulpdiensten als heel
prettig ervaart. De collega’s zijn betrokken en inhoudelijk deskundig. Veel van het werk dat door de
adviseurs en operationele voorbereiding wordt verricht, is zelfs niet zichtbaar. De REC vindt dat deze
informatie richting gemeenten explicieter gedeeld mag worden. Je laat hiermee immers als
hulpdiensten/veiligheidsregio aan gemeenten je toegevoegde waarde als betrouwbare (en
onmisbare) partner zien. Mijn persoonlijke vakcredo is hierbij “zeg wat je doet en doe wat je zegt” .

7.3 Raakpunten coördinatiepunten
Het coördinatiepunten advisering en evenementen zijn bijna gelijktijdig gestart. Hoewel er regelmatig
onderling overleg en afstemming plaats vindt, kan dit nog beter. De coördinatiepunten kunnen immers
van elkaars ervaringen leren, zonder daarbij hun ‘eigenheid’ te verliezen. Het coördinatiepunt
evenementen heeft bijvoorbeeld afgelopen jaren al goede contacten opgebouwd met gemeenten, dit
moet het coördinatiepunt advisering nog verder opbouwen. Dat geldt tevens met de ervaringen met
het werken conform een kader. Op het gebied van (kwaliteit van) advisering moet er bij beiden een
doorontwikkeling plaats vinden. Ook zie je bij beide coördinatiepunten de zoektocht naar de balans
sturen op proces vs. inhoud.

7.4 Aanbevelingen:
-

Pak doorontwikkeling risico advisering multidisciplinair op;
Laat als hulpdiensten nadrukkelijk je toegevoegde waarde als partner zien: zeg wat je doet,
doe wat je zegt;
Meer afstemming en uitwisseling ervaringen coördinatiepunten.
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Bijlage 1 Taken en uren verdeling
Taakomschrijving conform evenementenkader
Algemeen
 Functioneert als algemene vraagbaak voor
evenementenvergunningverleners en hulpverleningsdiensten en levert
expertise op het gebied van het regionale kader
evenementenveiligheid.
 Evalueert jaarlijks het proces van evenementenadvisering
 Coördineert de (digitale) beschikbaarheid van alle relevante
documenten (formats en bijlagen evenementenveiligheid).
 Onderhoudt actief een relevant relatienetwerk. Breidt dit netwerk
zoveel mogelijk uit
 Organiseert en regisseert een structureel regionaal overleg met
vergunningverleners en inhoudelijke adviseurs van de diverse
hulpverleningsdiensten.
 Ziet toe op een procedureel juist gebruik van het regionale kader
Evenementenveiligheid door de gemeentelijke vergunningverleners en
rapporteert hierover periodiek aan het bestuur van de VRHM en aan
de betreffende gemeenten.
Advisering
 Ontvangt alle (digitale) adviesaanvragen betreffende voorgenomen
risico-aanpak evenementen in de regio Hollands Midden van de
gemeenten.
 Ontvangt de onder de verantwoordelijk van de gemeenten de
risicoclassificatie, zoals aangegeven in het regionale kader
Evenementenveiligheid.
 Geleidt de adviesaanvragen van risico-aanpak evenementen door
naar de juiste inhoudelijke adviseurs/contactpersonen van de
hulpverleningsdiensten (GHOR, Brandweer en politie).
 Regisseert het proces van advisering door de hulpverleningsdiensten
in tijdigheid en compleetheid.
 Integreert de adviezen van de hulpverleningsdiensten in één
adviesdocument, signaleert mogelijke tegenstrijdigheden in de mono
advisering en neemt hierover contact op met de
hulpverleningsdiensten.
 Verzendt het geïntegreerde en op elkaar afgestemde advies tijdig aan
de adviesaanvragers en hulpverleningsdiensten.
Regionale evenementenplanningskalender
 Stelt jaarlijks de regionale risico-aanpak evenementen
planningskalender op en houdt die in de loop van het jaar actueel.
 Biedt jaarlijks via de gebruikelijke procedure de actuele regionale
planningskalender ter kennisneming aan het bestuur van de VRHM
aan.
 Biedt het algemeen bestuur VRHM een analyse en een advies aan
over eventuele samenloop van evenementen en daaruit
voortvloeiende knelpunten met betrekking tot de capaciteitsverdeling
van de hulpverleningsdiensten.

Uren
2016
120

Begroot
2017
120

Gewenst
2017
150

320

300

350

30

30

30
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Voorlichting, communicatie en ontwikkeling (beleid)
 Informeert en communiceert actief over evenementenveiligheid binnen
de VRHM en aan de partners van de hulpverleningsdiensten.
 Ontsluit informatie die betrekking heeft op risico-aanpak evenementen
voor de gemeenten, hulpverleningsdiensten en andere
belanghebbenden.
 Volgt de landelijke ontwikkelingen m.b.t. evenementenveiligheid en
brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan het bestuur van de
VRHM tot eventuele aanpassing van het regionale kader
Evenementenveiligheid.
Niet beschreven taken REC
Sluit periodiek aan bij gemeentelijke evenementen overleggen,
vooroverleg, IOP
Aansluiten eigen afdelingsoverleg, bijeenkomsten risicobeheersing
Regionale werkgroep evenementenveiligheid (voorbereiden stukken,
uitwerken notulen, uitnodigingen, etc.)
Leergang (ontwikkelen, bijwonen, deelnemersadministratie, evaluatie)
Doorontwikkeling kader en integrale advisering
Doorontwikkeling formats t.b.v. gemeenten
Bijdrage leveren aan project Digitaal werken
Totaal

150

150

150

100

0

150

50
40

50
30

50
30

100
0
0
0
910

25
50
0
45
800

75
100
100
45
1230

Toelichting:
Uren 2016:
Deze uren zijn gebaseerd op de feitelijk (bijgehouden) gewerkte uren. Hieruit blijkt dat er in 2016 ruim
100 uur meer is gewerkt dan begroot. Voor een aantal taken is desondanks meer uren benodigd om
het gewenste kwaliteitsniveau te kunnen behalen.
Begroot aantal uren 2017:
Hierbij is invulling gegeven aan de taken op basis van de beschikbare uren (800 uur). Hierbij blijven
een aantal taken liggen. Dit betekent dat met name op beleidsontwikkeling minder (grote) stappen
worden gemaakt:
- Geen ruimte voor organiseren periodieke bijeenkomsten voor gemeenten en hulpdiensten
(themamiddag);
- Deel van de taken in het kader van advisering worden overgenomen door administratieve
ondersteuning;
- Begeleiding gemeenten bij advisering blijft beperkt;
- REC sluit niet meer aan bij gemeentelijke overleggen;
- Leergang 2017 blijft beperkt tot faciliteren;
- Beperkte ruimte voor ontwikkeling integrale advisering;
- Geen doorontwikkeling van de bestaande formats;
- Ruimte om bij te dragen aan project Digitaal werken, conform werkplan 2017.
Gewenste aantal uren 2017:
Indien gekozen wordt voor uitbreiding van het aantal uren naar 24 uur per week, is deze invulling
mogelijk. Hierbij is meer ruimte voor doorontwikkeling, begeleiding van gemeenten:
- Ruimte voor organiseren periodieke bijeenkomsten voor gemeenten en hulpdiensten
(themamiddag);
- Meer ruimte voor sturen op termijnen;
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-

Deel van de taken in het kader van advisering worden overgenomen door administratieve
ondersteuning;
Begeleiding gemeenten bij advisering wordt uitgebreid;
REC sluit conform behoefte gemeenten en hulpdiensten aan bij evenementen overleggen;
Leergang 2017, meer ruimte voor bijwonen en doorontwikkeling leergang;
Meer ruimte om integrale advisering vorm te geven;
Ruimte voor doorontwikkeling bestaande formats;
Ruimte om bij te dragen aan project Digitaal werken, conform werkplan 2017.

De uitbreiding van het aantal uren hoeft vooralsnog niet structureel te zijn maar kan jaarlijks worden
bezien.
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Bijlage 2 Input kolommen uit interviews en bijeenkomsten
Verwachtingen t.a.v. coördinatiepunt
 Een centraal (en daarmee duidelijk en eenduidig) coördinatiepunt voor risico-aanpak
evenementen in de regio;
 Filter voor kwaliteit/compleetheid van de adviesaanvraag;
 Bewaker naleving kader en verbetering evenementenkader;
 Verbindende factor bij regionale afstemming op het proces (door de kolommen);
 Adviserend/coördinerend met betrekking tot opleidingen en trainingen ten behoeve van de
uitvoering van het Kader evenementenveiligheid VRHM;
 Collega om mee te sparren over het onderwerp, de ontwikkelingen, de uitvoering en de
verbeteringen;
 Op niet al te lange termijn vanuit de hulpverleningsdiensten een eenduidig en samengesteld
advies genereren.
Wat is er tot nu toe bereikt met het coördinatiepunt?
Gemeenten:
 Een centraal punt waar bij risico-aanpak evenementen advies gevraagd kan worden;
 Het bundelen van de verschillende adviezen en kijken of de adviezen op elkaar zijn
afgestemd;
 De evenementencoördinator neemt deel aan het vooroverleg  wordt als positief ervaren
 Regionale evenementenplanningskalender;
 Coördinatiepunt verzorgt contacten tussen gemeenten door de contactdag en cursussen te
organiseren;
 De regionale werkgroep evenementenveiligheid faciliteert zaken voor gemeenten zoals de
leergang evenementenveiligheid;
 Er is centraal loket voor vragen m.b.t. evenementen (sparren over evenementenveiligheid);
 Eenduidige werkwijze;
 (Kritisch) meedenken, sparringpartner, kennis delen;
 De REC is goed bereikbaar;
 Er is een loket dat op grote lijnen op de hoogte is van wat er in andere gemeenten speelt.
Hulpdiensten:
 Evenementenveiligheid staat op de agenda, het leeft!
 Er is meer afstemming tussen de hulpdiensten m.b.t. advisering en voorbereiding;
 Coördinator checkt op benodigde aanvraag documenten, monitort multi-overleggen die voor
een risico evenement nodig zijn en zorgt voor de aanlevering van advisering aan de
hulpdiensten;
 Er meer overleg en wordt een advies gegeven met gelijke aandachtspunten (alle kolommen
hebben input geleverd, ook de GHOR);
 Duidelijk eenduidig aanspreekpunt;
 Leuke en prettige collega, leuk dat je er bent;
 Bewaker naleving en verbetering evenementenkader, gemeenten achter de broek aanzitten.
Wat is er nog niet bereikt met het coördinatiepunt?
Gemeenten:
 Dat het integraal advies ook één ongedeeld advies betreft;
 Meer afstemming tussen de verschillende adviezen van de hulpdiensten;
 Voordeel is dat je maar bij één punt advies hoeft te vragen maar uitwerking is nog niet anders
dan dat je zelf je advies uitzet bij adviesorganen;
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Coördinatiepunt werkt vertragend, meerwaarde onvoldoende duidelijk;
Adviseur brandweer is niet plaatselijk bekend (wordt als nadeel gezien);
Soms een zoektocht (wel/geen vooroverleg), hoe komen tot meer integraal advies.

Hulpdiensten:
 Er mag meer op procesniveau gestuurd worden. Afbouwen tijd die besteed werd om op de
stoel van de gemeente te gaan zitten om dingen te regelen;
 1 samengesteld advies op basis van deeladviezen hulpdiensten;
 Het naleven het kader door gemeenten is een punt voor zorg van operationele voorbereiding
brandweer.
Wat zou het coördinatiepunt in de toekomst nog meer kunnen betekenen?
Gemeenten:
 Blijvend investeren in de aanpak om gemeenten handvatten te geven voor
evenementenveiligheid in samenspraak met diverse gemeenten en hulpdiensten;
 Regionale samenwerking blijven voeden om zo eenheid te geven binnen regio;
 De samenwerking tussen gemeenten wordt steeds belangrijker, een coördinatiepunt is dan
handig en kan hier als intermediair in dienen;
 Nog meer een infocentrum voor gemeenten zijn;
 Afstemmen ICT koppeling, gegevens aanvraagformulier en veiligheidsplan;
 Advies functie voor andere zaken dan evenementen.
Hulpdiensten:
 Misschien minder op uitvoering om tijd te genereren voor ontwikkeling/training om regio breed
het kader beter/dieper/meer uit te rollen;
 Alles wat geen risico-aanpak kent, laten waar het hoort;
 De risicoanalyse als check/monitor opnemen om daarover ook iets te kunnen terugkoppelen
aan de VRHM (gevolg/effect meting gegeven training);
 Kritisch zijn op gemaakte afspraken per kolom/VRHM in het belang van een eenduidig proces
voor allen;
 Gemeenten meer aanspreken op naleving kader, blijft nu zonder gevolgen.
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A.3

1. Samenvatting voorstel
Veiligheidsregio Hollands Midden heeft op basis van de input van de gemeenten een regionale
evenementenplanningskalender 2017 opgesteld. In deze kalender staan alle geplande risico-aanpak
evenementen vermeld. De kalender helpt gemeenten en hulpdiensten om te komen tot een betere
regionale spreiding van evenementen. De hulpdiensten hebben de knelpunten met betrekking tot
capaciteiten en risico’s van de op de regionale evenementenplanningskalender vermelde
evenementen bekeken en hierover een advies gegeven.
Het Dagelijks Bestuur heeft het volgende advies van de hulpdiensten overgenomen:
 Er zijn op basis van de tot nu toe aangemelde evenementen, geen knelpunten t.a.v. spreiding
en samenloop gesignaleerd.
 Uit de inventarisatie blijkt dat gemeenten bij aandachtevenementen (B) dit jaar vaker voor de
risico-aanpak kiezen. De brandweer en politie geven aan dat deze verwachte toename
mogelijk kan leiden tot capaciteitsproblemen in de (operationele)voorbereiding op
evenementen. De veiligheidsregio adviseert om de risico-aanpak evenementen komend half
jaar nadrukkelijk te monitoren en eventuele toename daarvan terug te koppelen aan het
bestuur van de veiligheidsregio.
 Gemeenten te verzoeken in hun regierol meer te sturen op:
- het tijdig inplannen van vooroverleg(gen)
- het zo spoedig mogelijk doorgeven van wijzigingen of aanvullingen zodat de regionale
evenementenplanningskalender up to date blijft;
- een kritische blik bij doorlopende/meerjarige evenementenvergunningen.
In deze informatienotitie leest u de achtergronden van dit besluit:

2. Algemeen
Onderwerp:

Regionale (risico-aanpak)
evenementenplanningskalender
2017

Opgesteld
door:

Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:

Algemeen Bestuur

Datum:

A.3

Bijlage(n):

Portefeuille:

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

Status:

Informatief

Datum:

N.v.t.

Vervolgtraject
besluitvorming:

VRHM
Regionale
evenementencoördinator
Ingrid Nieuwenhuis
16 maart 2017

3. Toelichting
Totstandkoming regionale evenementenplanningskalender
Het is inmiddels de derde keer dat de regionale evenementenplanningskalender is opgesteld en met
de gemeenten is afgestemd. De verbeterpunten van vorig jaar, zoals een eenduidige
risicoclassificatie en het kiezen van de daar bij behorende aanpak 1, zijn door gemeenten goed
opgepakt. Dit heeft geresulteerd in een overzicht van alle tot nu toe geplande risico-aanpak
evenementen 2017, zoals bedoeld in het kader evenementenveiligheid VRHM.
Korte terugblik evenementenjaar 2016
Ook dit jaar kunnen we terugkijken op een mooi evenementenjaar. Naast de traditionele feesten als
Leidens Ontzet, Gouda bij Kaarslicht, Zilverstad en Koningsdagactiviteiten stonden er ook nieuwe
evenementen op de agenda. Zo vierde Noordwijk met diverse extra activiteiten als het WK Lifesaving
haar 150 jarige jubileum als badplaats en werd op de Willem Alexander roeibaan in Zuidplas het WK
Roeien gehouden.
In de regio zijn inmiddels positieve ervaringen met de risicoanalyse methodiek RISKOM opgedaan.
Het toepassen van deze methodiek geeft sturing aan de advisering en helpt betrokkenen in de
voorbereidingsfase. Ook een aansluitend aan de risicoanalyse georganiseerde ‘doorleefsessie’ met
o.a. crisismedewerkers heeft meerwaarde getoond. Naast Gouda bij Kaarslicht zal binnenkort het
Bloemencorso en de Najaarsmarkt Alphen aan den Rijn door middel van de RISKOM methodiek
worden geanalyseerd. Het is wenselijk dat op termijn (2017-2018) alle risico-aanpak evenementen via
deze methodiek worden geanalyseerd.
Gebeurtenissen in de wereld betreffende terreurdreiging hebben afgelopen jaar ook invloed gehad op
evenementenveiligheid. Er is door de nationale coördinator terrorismebestrijding en veiligheid (NCTV)
naar aanleiding van diverse buitenlandse incidenten nadrukkelijk aandacht voor dit thema gevraagd.
Zo werden er in dit kader in Leiden tussentijds extra veiligheidsmaatregelen getroffen bij de drijvende
kerstmarkt in december 2016 naar aanleiding van tragische gebeurtenissen op een kerstmarkt in
Berlijn.
Het dreigingsniveau blijft tot nadere berichtgeving in Nederland substantieel. Dit zal ook in 2017
binnen onze regio bij alle partners in evenementenveiligheid extra aandacht en alertheid vragen.
Vooruitblik 2017
Om de ontwikkelingen binnen de regio inzichtelijk te maken, treft u hieronder een kort overzicht van
het aantal evenementen in 2015, 2016 en het bij de veiligheidsregio opgegeven aantal voor 2017
(status per 23-1-2017).2
2015
2016
2017
Kennisgevingen
989
597
A-evenementen
1702
1587
B-evenementen
583
753
C-evenementen
23
30
33
Aantal risico-aanpak evenementen
52
103
(ingediend/aangemeld bij VRHM)

1

Het kader evenementenveiligheid VRHM kent twee varianten in aanpak: de reguliere aanpak en de risico-aanpak. De
gemeente bepaalt, in overleg met de hulpdiensten, de voorwaarden waaronder een aandachtevenement (B) in de reguliere,
dan wel risico-aanpak valt. Alleen op de risico-aanpak evenementen wordt integraal geadviseerd.
2
Cijfers zijn gebaseerd op opgave gemeenten ten behoeve van regionale (risico-aanpak) evenementenplanningskalender en
politiekalender.
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Aantal doorlopende vergunningen
23
37
73
Op de kalender voor 2017 staan dit jaar vooral jaarlijks terugkerende evenementen vermeld,
aangevuld met een aantal nog in ontwikkeling zijnde evenementen. De meeste evenementen vinden,
zoals gebruikelijk, in de maanden april, juni en augustus plaats. Ook een aantal schaatstochten
hebben een vermelding op de kalender gekregen met daarbij uiteraard de kanttekening dat het maar
de vraag is of moeder natuur dit jaar mee wil werken. Gemeenten bereiden zich middels het plan
“IJspret” met organisatoren en hulpdiensten in ieder geval al voor.
De hulpverleningsdiensten binnen VRHM hebben richting de gemeenten de onderstaande algemene
adviezen bij de regionale evenementenplanningskalender geplaatst:
 Nieuwe evenementen, die na vaststelling van de regionale evenementenplanningskalender
bekend worden, graag eerst met de hulpdiensten bespreken.
 Geef wijzigingen of aanvullingen op de planningskalender zo spoedig mogelijk aan de
regionale evenementencoördinator door, zodat de kalender up to date blijft en er niet
onnodig, te weinig of onjuiste capaciteiten bij de hulpverleningsdiensten worden
gereserveerd.
 Start op tijd met de voorbereidingen van het risico-aanpak evenement! Denk hierbij aan het
plannen van een vooroverleg en stuur organisatoren op het (tijdig) insturen van een
kwalitatieve adviesaanvraag.
 Kijk ook dit jaar bij evenementen met een doorlopende/meerjarige vergunning kritisch waar
de planvorming eventueel gewijzigd is (denk aan wijziging programma, locatie, doelgroep,
risico’s in de omgeving of infrastructuur).
 Informeer over het afgeven van een verklaring geen bezwaar voor een fietstocht/wielerronde
ook de hulpdiensten. Zij kunnen inschatten of er extra inzet verwacht wordt en bovendien de
GMK informeren.

Toename risico-aanpak evenementen
Uit de inventarisatie blijkt dat gemeenten bij aandachtevenementen (B) dit jaar vaker voor de risicoaanpak kiezen. De reden hiervoor is onder andere dat gemeenten dit jaar, door ervaring en
trainingen, een veel bewustere keuzes zijn gaan maken in behandelaanpak. Door de
multidisciplinaire aanpak kunnen gemeenten bijvoorbeeld beter sturen op de kwaliteit van
planvorming door de organisator. Toch kan de keuze in behandelaanpak gedurende het jaar nog
wijzigen. Ervaring leert bijvoorbeeld dat evenementen, na het bekend worden van de definitieve
plannen, naar reguliere aanpak worden ‘afgeschaald’.
Deze eventuele stijging kan voor 2017 een (ongewenste) verzwaring van de advieslast en
operationele voorbereiding bij brandweer en politie opleveren. Het is op dit moment echter nog niet
goed in te schatten in hoeverre de (eventuele) toename ook daadwerkelijk tot capaciteitsproblemen
gaat leiden. Immers, niet voor ieder risico-aanpak evenement zullen vanuit de politie of brandweer
extra maatregelen nodig zijn. Bovendien werden de als risico-aanpak opgegeven B-evenementen
altijd al min of meer multidisciplinair voorbereid en zijn de hulpverleningsdiensten hier reeds (qua
capaciteit) op ingespeeld.
VRHM adviseert de risico-aanpak evenementen komend half jaar nadrukkelijk te monitoren en een
eventuele toename daarvan terug te koppelen aan het bestuur van de veiligheidsregio. Op basis van
3

Er worden in de regio meer doorlopende/meerjarige vergunningen verleend. Het aantal van 7 is gebaseerd op de opgave
voor risico-aanpak evenementen. De overige doorlopende/meerjarige vergunningen worden via de reguliere aanpak
afgehandeld.

3
Agendapunt A.3 AB VRHM 16 maart 2017

monitoring kan bepaald worden of de criteria van B- en C-evenementen aanleiding zijn om het
evenementenbeleidskader aan te passen. Het zou de hulpverleningsdiensten bij hun adviserings- en
voorbereidingstaken enorm helpen als gemeenten in hun regierol meer sturen op het tijdig aanvragen
van evenementenvergunningen, op de kwaliteit van de aanvraag en het inplannen van een
vooroverleg.
Up to date houden kalender
De regionale evenementenplanningskalender wordt sinds 2016 in het ‘multi actueel beeld’ van LCMS
geplaatst. Medewerkers binnen de crisisbeheersing krijgen op deze manier inzicht in de geplande
risico-aanpak evenementen en bijbehorende planvorming. Bovendien wordt op basis van de
regionale evenementenplanningskalender door de hulpverleningsdiensten capaciteiten en middelen
gereserveerd. Wij verzoeken de gemeenten daarom niet alleen nieuwe tussentijdse evenementen bij
de REC te melden, maar ook door te geven wanneer evenementen niet door gaan. Hierdoor blijft de
kalender up to date.
Doorlopende/meerjarige vergunningen
In 2016 signaleerden wij een toename van het aantal doorlopende vergunningen. Uit de opgave van
2017 komt naar voren dat slechts een klein percentage van de risico-aanpak evenementen in onze
regio een doorlopende/meerjarige vergunning ontvangen. Dit past in het eerder afgegeven advies van
de veiligheidsregio hier zorgvuldig mee om te gaan. Ook risico-aanpak evenementen die voor
onbepaalde tijd of voor meerdere jaren worden verleend moeten overigens multidisciplinair worden
voorbereid.

4. Implementatie en communicatie
Het besluit van het dagelijks bestuur is met de regionale evenementenplanningskalender
gecommuniceerd naar de vergunningverleners evenementen, MOV’ers, evenementenadviseurs van
de hulpverleningsdiensten, VRHM multi-voorbereiding en operationele voorbereiding brandweer.
Daarnaast is de regionale evenementenplanningskalender voor risico-aanpak evenementen
beschikbaar op de openbare website www.vrhm.nl.
De REC monitort, samen met de hulpverleningsdiensten, komend half jaar de risico-aanpak
evenementen. Voor een completer kwantitatief overzicht worden hierbij op verzoek van het DB vanaf
dit jaar (per gemeente) meerdere indicatoren gemeten, waaronder het gebruik van de risicoscan, 13weken indientermijn, adviestermijn hulpdiensten en inzet RISKOM.
De gemeente bepaalt of er bij een B-evenement voor de reguliere- of risico-aanpak gekozen wordt,
veelal afgestemd met de verschillende hulpdiensten en eigen interne afdelingen. De VRHM
risicoscan is daarbij een belangrijk hulpmiddel (classificatie). Daarnaast zijn bijvoorbeeld extra
aangeleverde informatie door de organisator en/of andere risico verhogende aspecten belangrijk om
mee te nemen in de keuze voor behandelaanpak.
Vergunningverleners moeten in hun regierol bij evenementen groeien, in veel gevallen met
ondersteuning van de MOV’er. Door training en het bij risico-aanpak uitvoeren van de RISKOM, wordt
er door de betrokkenen meer inzicht verkregen en betere inschattingen gemaakt.
De hulpdiensten maken inzichtelijk wat de (capacitaire) gevolgen zijn van de verwachte stijging van
het aantal risico-aanpak evenementen. De resultaten hiervan worden teruggekoppeld aan het bestuur
van de veiligheidsregio.
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5. Bijlagen
-

Regionale evenementenplanningskalender 2017 d.d. 23 februari 2017 totaal overzicht
Regionale evenementenplanningskalender 2017 d.d. 23 februari 2017 per gemeente

5
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Risico-aanpak
Datum begin
Februari
24 februari 2017
25 februari 2017
25 februari 2017
25 februari 2017
Maart
5 maart 2017
11 maart 2017
April
27 april 2017
medio april
8 april 2017
14 april 2017
14 april 2017
15 april 2017
21 april 2017
21 april 2017
22 april 2017
22 april 2017
26 april 2017
26 april 2017
27 april 2017
27 april 2017
27 april 2017

EVENEMENTENPLANNINGSKALENDER VRHM - 2017

Datum einde

Soort

Naam van het evenement / omschrijving

Locatie

Gemeente

Verwacht aantal
deelnemers

Organisator

Risicoclassificatie

10 praalwagens
8000
1000
3000

Carnavalvereniging De Noorttukkers
Carnavalvereniging De Krooshappers
Laura van Delft
Puur Festival

B risico-aanpak
B risico-aanpak
B risico-aanpak
B risico-aanpak

Vergunning is afgegeven
Vergunning is afgegeven
Vergunning is afgegeven
Aanvraag ontvangen, advies uitgezet bij HD

15.000
1200

Stichting Twintig van Alphen
Neighbours Festival

C
B risico-aanpak

Vergunning is afgegeven
Concept aanvraag ontvangen, vooroverleg heeft plaatsgevonden

?
?
2000
?
?
>10.000
1000-2500 per dag
5000
nog niet bekend
500-1500
meer dan 10.000
?
?
7000
1500

OV KaZ
OV KaZ
De heer Van der Wind
Stichting Pedrafes
Stichting Singelloop Leiden
Lose Your Mind
dhr. L. van der Voort
Stichting Bloemencorso
Stichting Bloemencorso
mw. J. Oosthoek
Grand Canyon
Diverse organisatoren
Diverse organisatoren
Alda Events
Marjolein Benschop

B risico-aanpak
B risico-aanpak
B reguliere aanpak
B risico-aanpak
B risico-aanpak
C
B risico-aanpak
C
C
B risico-aanpak
C
C
C
C

24 februari 2017
25 februari 2017
25 februari 2017
25 februari 2017

Optocht
Optocht
Optocht
Dance-Festival

Carnaval verlichte optocht
Carnavalsoptcoht Boskoop
Carnavalsoptocht Reeuwijk
Puur festival: wintereditie

Noordwijk binnen
Middelburgeseweg, Reijerskoop, Hefbrug, Zijde, Parklaan
kernen Reeuwijk-dorp en Reeuwijk-brug
Park Landskroon

Noordwijk
Alphen aan den Rijn
Bodegraven-Reeuwijk
Oegstgeest

5 maart 2017
11 maart 2017

Sport
Dance-Festival

20 van Alphen
Neighbours festival: wintereditie

in/om 8 kernen van Alphen
Klinkenbergerplas of Park Landskroon

Alphen aan den Rijn
Oegstgeest

Oranjefeest
Oranjefeest
Markt
Kermis
Sport
Festival
Markt
Optocht
Grensoverschrijdend
Muziekevenement
Pop concert
Koningsfeest
Koningsfeest
Muziek

Oranjefeesten Katwijk aan Zee
Huis van Oranje
Boerenerfmarkt
Paaskermis
Singelloop
Tijdmachine Festival
Corsomarkt KCL
Bloemencorso
Bloemencorso
De Gewoonste Zaak
Oranjenacht 2017
Koningsnacht
Koningsdag
Concert Armin van Buren
Autocross Rang Pang
Kindervrijmarkt in het Oude Dorp
Koningsdag bij de Hollandsche Tuyn
Terrasfeesten Brasserie Park
De Gewoonste Zaak
Grentpop, Koningsdag, kermis

Centrum Katwijk aan Zee
Katwijk
strandplein
Katwijk
De Groendijck 59 A te Waarder
Bodegraven-Reeuwijk
Beestenmarkt
Leiden
Parcours/water en straten in Leiden
Leiden
Vliegveld Valkenburg
Katwijk
Kanaalstraat/Kapelstraat
Lisse
Noordwijkerhout centrum
Noordwijkerhout
start Noordwijk, Voorhout, Sassenheim, Lisse, Hillegom
Bollenstreek
Heereweg 247, voormalig Heemskerkterrein
Lisse
Markt
Gouda
Diverse locaties in stad
Leiden
Diverse locaties in stad
Leiden
Lammermarkt
Leiden
weiland aan de burgemeester Cremerweg 10, 2411 RM
Bodegraven-Reeuwijk
Bodegraven
Hoofdstraat/Hoogmadeseweg/Kastanjelaan/Lindelaan in Leiderdorp
Leiderdorp
Hoofdstraat 24 Leiderdorp
Leiderdorp
Van Diepeningenlaan 2 Leiderdorp
Leiderdorp
Heereweg 247, voormalig Heemskerkterrein
Lisse
De Grent en omstreken
Noordwijk

8 april 2017
14 april 2017
14 april 2017
15 april 2017
22 april 2017
21 april 2017
22 april 2017
22 april 2017
26 april 2017
26 april 2017
27 april 2017
27 april 2017
27 april 2017

Cross
Kindervrijmarkt
Live Muziek
Live Muziek
Muziekevenement

1000-2500
500-1000
1000-2500
500-1500

Vrienden van het Oude dorp
Saskia van der Lugt/S.Dickhoff
Bob Meijer Brasserie Park
mw. J. Oosthoek
Stichting Grentpop

?
?
1000-2500
?
15.000
2500
?
?
5000
?

L.V.V.S. Augustinus
ntb
Bob Meijer Brasserie Park
Oranjevereniging Oegstgeest
Stichting Nationale Zilverdag
De heer Ab Mak
Leiden Marathon
Leiden Marathon
Balance Business Events i.o.v. Zeeman
Stichting Hutspop

B risico-aanpak
C
C
B risico-aanpak
B risico-aanpak
B risico-aanpak

Behandelingsstatus / bijzonderheden

Aanvraag is ingediend en bij HD voor advies weggezet
Na ontvangst van aanvraag is besloten behandelaanpak te wijzigen in reguliere aanpak
reservering
VRHM advies afgegeven
afhankelijk van invulling evenement B risico-aanpak of C classificatie
Vergunning is afgegeven
in behandeling
nog geen melding van ontvangen
Oranjevereniging aanvraag is uitgezet bij HD voor advies
reservering
Onzeker of dit door gaat
Gaat niet door in Bodegraven, aanvraag nu in gemeente Alphen gedaan
C risico ivm afsluiting Oude Dorp ivm Kindervrijmarkt
C risico ivm afsluiting Oude Dorp ivm Kindervrijmarkt
VRHM advies afgegeven
nog geen melding van ontvangen
in behandeling

27 april 2017
27 april 2017
27 april 2017
27 april 2017
27 april 2017
Mei
2 mei 2017
5 mei 2017
5 mei 2017
5 mei 2017
15 mei 2017
17 mei 2017
20 mei 2017
21 mei 2017
25 mei 2017
25 mei 2017

27 april 2017
27 april 2017
27 april 2017
27 april 2017
27 april 2017
2 mei 2017
5 mei 2017
5 mei 2017
5 mei 2017
15 mei 2017
20 mei 2017
20 mei 2017
21 mei 2017
25 mei 2017
25 mei 2017

Evenement
Evenement
Live Muziek
Evenement
Braderie
Kermis/braderie/muziek
Sport
Sport
Bedrijfsfeest
Pop concert

Raprace
Bevrijdingsfeest
Terrasfeesten Brasserie Park
5-mei feest
Nationale Zilverdag
Voorjaarsmarkt
Leiden Marathon
Leiden Marathon
Personeelsfeest 50 jaar Zeeman
Hutspop

Rapenburg Noord
Rapenburg
Van Diepeningenlaan 2 Leiderdorp
Centrum gemeenten Oegstgeest
Centrum van Schoonhoven
centrum van Bodegraven
Breestraat
Garenmarkt/van der Werfpark
Distributiecentrum aan de Schans 15
Beestenmarkt

Leiden
Leiden
Leiderdorp
Oegstgeest
Krimpenerwaard
Bodegraven-Reeuwijk
Leiden
Leiden
Alphen aan den Rijn
Leiden

25 mei 2017
26 mei 2017
27 mei 2017
27 mei 2017
eind mei
Juni
2 juni 2017
3 juni 2017
3 juni 2017
4 juni 2017
4 juni 2017
10 juni 2017
10 juni 2017
19 juni 2017
22 juni 2017
23 juni 2017
23 juni 2017
23 juni 2017
23 juni 2017
24 juni 2017
24 juni 2017
30 juni 2017
30 juni 2017
Juli
1 juli 2017

25 mei 2017
26 mei 2017
27 mei 2017
27 mei 2017
begin juni

Autocross
Dancefeest
Tribute concert
Muziek
Pop concert

Autocross evenement
Castledance
Buttonpop
Muziekevenement
Muziekfestival So What

Zuidplasweg, Zevenhuizen
Landgoed Keukenhof
Landgoed Keukenhof
Eendragtspolder, Zevenhuizen
GOUDasfalt, Gouderaksedijk 30a - 34

Zuidplas
Lisse
Lisse
Zuidplas
Gouda

3000
1000-2500
2500-5000
1000
2.500 - 5.000

Ezhaco; de heer Wooning
V. de Jong
V. de Jong
Clubzine; de heer B. Sanches
So What

5 juni 2017
3 juni 2017
5 juni 2017
4 juni 2017
5 juni 2017
11 juni 2017
11 juni 2017
19 juni 2017
25 juni 2017
23 juni 2017
25 juni 2017
26 juni 2017
25 juni 2017
24 juni 2017
24 juni 2017
1 juli 2017
30 juni 2017

Festival
Muziek
Sport
Markt
Tentfeest
Markt
Tentfeest
Muziek
Culinair
Sport
Evenement
Dorpsfeest
Dorpsfeest
Muziek
Muziek
Festival
Concert op het water

Zomerspektakel
Tropendisco
Kite Board Open
Japanmarkt
Duvelsfeest
tuinenmarkt onder de Linden
Stuiterballenfeest
HiFi
Leiden Culinair
Swim Inn
Lakenfeesten
Kaagweek met kermis
Dorpsfeest
Morspoort live
Greppelpop cultureel muziek festival
Alphens Strandfeest / Lakeside Fesitval
Doeshavenconcert/concert op het water

T-steiger/Dagcamping aan Zegerplas
Park de Put
strand ter hoogte van kustsurf vereniging KA boulevard afrit 3
Rapenburg Noord
Westeindseweg
voorstraat, lindenplein
Zwetslootpad
Rembrandtpark
Kaasmarkt?
Water Wittesingel
Diverse locaties in stad
Warmond, Baan en het Park Groot leerust
Sportpark Haasbroek
Morspoort
Ijsselpark, Nieuwerkerk aan den Ijssel
T-steiger aan de Zegerplas
Boomgaardlaan 16 Leiderdorp

Alphen aan den Rijn
Leiden
Noordwijk
Leiden
Zoeterwoude
Noordwijk
Zoeterwoude
Leiden
Leiden
Leiden
Leiden
Teylingen
Zoeterwoude
Leiden
Zuidplas
Alphen aan den Rijn
Leiderdorp

7.000-10.000
?

St. Zomerspektakel
C
Ongekend Events
B risico-aanpak
Kustsurfvereniging Noordwijk
B risico-aanpak
Japanmuseum Sieboldhuis
B reguliere aanpak
Koen van Meurs
C
Vereniging De Oude dorpskern m. JohanssonB risico-aanpak
Patrick de Jong
C
Club HiFi
B risico-aanpak
Stichting Culinair Festival Leiden
C
Leidsche zwemclub 1886
B risico-aanpak
Stichting Pedrafes
C
Viering Warmondse Feesten
C
Mathieu Paardekooper
C
De la Soul B.V.
B risico-aanpak
Stichting Jeugdwerk Zuidplas; de heer A. Priestman
B risico-aanpak
Stichting We Love Education
C
Gemeente Leiderdorp Bellina Daleman
B risico-aanpak

1e vooroverleggen zijn gepland
reservering
nog geen aanvraag binnen
reservering
Aanvraag moet nog binnen komen voor 2017
in behandeling
Aanvraag moet nog binnen komen voor 2017
reservering
reservering
reservering, waarschijnlijk wordt er voor de reguliere aanpak gekozen
reservering

1 juli 2017

Muziek

Tropendisco

Matilo

Leiden

?

Ongekend Events

B risico-aanpak

reservering

2 juli 2017

2 juli 2017

Braderie

Harleydag Gouda (braderie)

Gouwe stroom Industrieterrein of Goudasfalt (aanvraag loopt)

Gouda

1.000-2.500

de heer C. Hiddink

B risico-aanpak

14 juli 2017
16 juli 2017
16 juli 2017
29 juli 2017
29 juli 2017
Augustus
3 augustus 2017
4 augustus 2017
12 augustus 2017
13 augustus 2017
13 augustus 2017
13 augustus 2017
13 augustus 2017
13 augustus 2017
13 augustus 2017
13 augustus 2017
14 augustus 2017
18 augustus 2017
19 augustus 2017
21 augustus 2017
25 augustus 2017
26 augustus 2017
26 augustus 2017
September

14 juli 2017
17 juli 2017
16 juli 2017
29 juli 2017
29 juli 2017

Dancefestival
Muziek
Sport
Festival
Dance-Festival

Gouda Music Festival
Werfpop
10 van Noordwijk
CRAFT Festival
Puur Festival: zomereditie

Markt
Leidse Hout
start en finisch KWB
Vliegveld Valkenburg
Klinkenbergerplas

6 augustus 2017
4 augustus 2017
13 augustus 2017
13 augustus 2017
18 augustus 2017
18 augustus 2017
18 augustus 2017
18 augustus 2017
18 augustus 2017
18 augustus 2016
18 augustus 2017
19 augustus 2017
19 augustus 2017
25 augustus 2017
28 augustus 2017
26 augustus 2017
26 augustus 2017

Fantasy evenement
Live Muziek
Optocht
Sportevenement
Evenement
Evenement
Evenement
Evenement
Evenement
Evenement
Huttenbouw + eindvuur
Muziek en cultuur evenement
Muziek
Evenement
Culinair
Muziek
Dance-Festival

Castle fest, Vana Events
landgoed Keukenhof
Borrel71 Netwerkborrel
Brasserie Park Van Diepeningenlaan 2 Leiderdorp
Flowerparade Rijnsburgs corso en opstelling wagens
KWB eindopstelling van de praalwagens
Triatlon Leiderdorp
Baanderij/water De Zijl
ElCid 2017
Diverse locaties in stad
El Cid week Levitas
Park de Put
El Cid week Grasboot
Rapenburg Zuid/Kaiserstraat
El Cid week Quintus
Parkeerterrein Webster
El Cid week Augustinus
Rapenburg Zuid/Kaiserstraat
El Cid week Minerva
Rapenburg Zuid/Kaiserstraat
Vakantiespelen Bodegraven
evenemententerrein Burgemeester Cremerweg te Bodegraven
De Gewoonste Zaak
Heereweg 247, voormalig Heemskerkterrein
Summer Jazz Festival
Leidse Hout
Orientationweek
Beestenmarkt
Rrrollend Leiden
Pietskerkplein/ 't Gerecht
Live@Leiden
Matilo
Neighbours Festival: zomereditie
Klinkenbergerplas

?
1000
100
1000
?
?
?
?
3 dagen 1000 - 2500
?
2500
3000-5000
1000

Gouda
Leiden
Noordwijk
Katwijk
Oegstgeest

meer dan 10.000
?
1500
>10.000
3000

Lisse
Leiderdorp
Noordwijk
Leiderdorp
Leiden
Leiden
Leiden
Leiden
Leiden
Leiden
Bodegraven-Reeuwijk
Lisse
Leiden
Leiden
Leiden
Leiden
Oegstgeest
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10.000-25.000
1500
1000
?
?
?
?
?
?
1100
500-1500
?
?
?
10000
1200

B reguliere aanpak
B risico-aanpak
B risico-aanpak
B risico-aanpak
B reguliere aanpak
B risico-aanpak
B risico-aanpak
C
B reguliere aanpak
B risico-aanpak
B risico-aanpak
B risico-aanpak
B risico-aanpak
B risico-aanpak
B risico-aanpak

reservering
reservering
VRHM advies afgegeven
Nu nog gekozen voor reguliere aanpak, wordt nader bekeken
melding ingediend
reservering
reservering
N.a..v. vooroverleg is besloten voor reguliere aanpak
reservering
Concept aanvraag ontvangen, vooroverleg heeft plaats gevonden. Planvorming wordt
aangepast
Vooroverleg gepland, concept aanvraag is binnen
aangevraagd, adviesaanvraag uitgezet bij HD, volgend jaar reguliere aanpak?
Exacte data nog onbekend, info volgt

Aanvraag moet nog binnen komen voor 2017
reservering

Senofestivals
Stichting Werfpop
Vd Sar foundation
Lose Your Mind
Puur Festival

C
C
B risico-aanpak
C
B risico-aanpak

Datum onder voorbehoud. Nieuw en waarschijnlijk eenmalig evenement. Betreft een
dancefestival met mogelijk grote namen. Plannen worden komende weken nader
uitgewerkt door organisator. Meer info volgt.
reservering
nog geen aanvraag binnen
afhankelijk van invulling evenement B risico-aanpak of C classificatie
vraag bij gemeente over aanpak keuze, zie winteredities waar wel gekozen is voor risico-aanpak

dhr. M. van der Stelt
Bob Meijer Brasserie Park
St. Rijnsburgs Bloemencorso
Christa Hofstra
El Cid Vademecumcommissie
Levitas
V.S.L. Catena
A.L.S.V. Quintus
L.V.V.S. Augustinus
L.S.V. Minerva
S. de Ridder
mw. J. Oosthoek
Stichting Summerjaz
Orientation Week Leiden
KWIK
Hr. Paardekooper
Neighbours Festival

C
B risico-aanpak
B risico-aanpak
B risico-aanpak
B risico-aanpak
B risico-aanpak
B risico-aanpak
B risico-aanpak
B risico-aanpak
B risico-aanpak
B risico-aanpak
B risico-aanpak
B risico-aanpak
B risico-aanpak
B risico-aanpak
B risico-aanpak
B risico-aanpak

nog geen aanvraag binnen
B risico ivm met afsluitingen
reservering
reservering
reservering
reservering
reservering
reservering
melding ingediend
nog geen melding van ontvangen
reservering
reservering
reservering
reservering
vraag bij gemeente over aanpak keuze, zie winteredities waar wel gekozen is voor risico-aanpak

Datum begin

Verwacht aantal
deelnemers
?
?

Datum einde
1 september 2017
2 september 2017

Evenement
Muziek

Naam van het evenement / omschrijving
Borrel 071
Tropendisco

3 september 2017
8 september 2017
9 september 2017
10 september 2017
12 september 2017
15 september 2017
16 september 2017
17 september 2017
19 september 2017
21 september 2017
21 september 2017
Oktober
1 oktober 2017
November
18 november 2017
18 november 2017
December
8 december 2017
15 december 2017

3 september 2017
10 september 2017
11 september 2017
16 september 2017
16 september 2017
24 september 2017
16 september 2017
25 september 2017
20 september 2017
23 september 2017
21 september 2017

Braderie
Feest
Waterevenement
Dorpsfeest
Kermis/braderie/muziek
Evenement
Muziek
Dorpsfeest
Feestweek
Tappunt op muziekevenement
Muziekevenement

All American Day
Gouwe stroom Industrieterrein of Goudasfalt (aanvraag loopt)
Weekend van Voorschoten/ muziek/braderie
Centrum
Schippertjesdagen (25e editie!!)
Gemeentehaven Warmond
najaarsfeesten met kermis
Voorhout
Najaarsmarkt
centrum van Bodegraven
Veense Kermisweek (met o.a. bloemencorso)
Centrum Roelofarendsveen
Danceparade
Diversen, gemeente Nieuwerkerk aan den Ijssel
najaarsfeesten met kermis
Sassenheim
Alphense Feestweek: Gondelvaart + Jaarmarkt Rijn / centrum Alphen
Heereweg 247, voormalig
Lisse Draaft Door, Horeca Actief Lisse i.s.m. Harddraverijvereniging
Lisse Heemskerkterrein of Raadhuisplein
Heereweg 247, voormalig
Lisse Draaft Door, Horeca Actief Lisse i.s.m. Harddraverijvereniging
Lisse Heemskerkterrein of Raadhuisplein

Gouda
Voorschoten
Teylingen
Teylingen
Bodegraven-Reeuwijk
Kaag en Braassem
Zuidplas
Teylingen
Alphen aan den Rijn
Lisse
Lisse

3 oktober 2017

Cultureel

Leidens ontzet / 3 oktober viering

Diverse locaties in stad

Leiden

18 november 2017
18 november 2017

Optocht
Optocht

Intocht Sinterklaas
Intocht Sinterklaas

Diverse locaties in stad
Ockenrode, OranjeGalerij,Santhorst, Winkelhof

Leiden
Leiderdorp

5 januari 2018
15 december 2017

Evenement
Cultureel

Ijsbaan
Kaarsjesavond

15 december 2017
20 december 2017

29 december 2017 Marjt
14-01-18 (optioneel Sport
tot 21-01-18)
24 december 2017 Samenzang

Stadhuisplein/Nieuwe Rijn/ Botermarkt/ Vismarkt/ KoornbrugsteegLeiden
Markt
Gouda
Stadhuisplein/Nieuwe Rijn/ Botermarkt/ Vismarkt/
Koornbrugsteeg
Leiden
Markt
Gouda

1 september 2017
2 september 2017

24 december 2017
Overig
winter 2017
winter 2017

winter 2017

Soort

Schaatstoertocht
Schaatstoertocht
Schaatstoertocht
Schaatstoertocht
Schaatstoertocht
Schaatstoertocht

Kerstmarkt
Goudse IJsbaan 2017

Locatie
De Poort
Ankerpark

Gemeente
Leiden
Leiden

1.000-2.500
3000 p/d

Organisator
Ongekend Events
Ongekend Events

Risicoclassificatie
B risico-aanpak
B risico-aanpak

150.000
1000
1000

Stichting Harley Rijders Gouda
St.Weekend van Voorschoten
Stichting Schippertjesdagen
Oranje Vereniging Voorhout
De heer Ab Mak
Stichting Oranjecomité Juliana incl. horeca
Stichting VEDJ; mevrouw J. van Gelderen
Oranje Vereniging Sassenheim
St. Jaarmarkt
mw. J. Oosthoek
mw. Tenholter

200000

3 OV en horeca ondernemers

C

?
1000

Stichting Sinterklaas in Leiden
Mevrouw Annemiek de Groot

B risico-aanpak
B risico-aanpak

reservering
B risico ivm grote hoeveelheid kinderen

?
meer dan 10.000

Centrummanagement Leiden
Stichting Gouda bij Kaarslicht

B risico-aanpak
C

reservering

Centrummanagement Leiden
Grand Canyon

B risico-aanpak
B risico-aanpak

reservering
Enkel B-classificatie als de plannen voor nieuwe opzet ijsbaan rond Stadhuis door gaan.

5000
15000
1000

?
meer dan 10.000

B risico-aanpak
B risico-aanpak
B risico-aanpak
C
B risico-aanpak
C
B risico-aanpak
C
C
C
C

Behandelingsstatus / bijzonderheden
reservering
reservering

doorlopende vergunning aangepast in 2015
melding ingediend
Vergunning onbepaalde tijd
aanpak keuze nog niet definitief vastgesteld, afhankelijk van definitieve plannen
pilot RISKOM via ESI

reservering

Kerstnachtviering in Park de Houtkamp 21.00 - 22.00u
Park de Houtkamp, Van Diepeningenlaan Leiderdorp

Leiderdorp

1000

Mevrouw Esther de Paauw

B risico-aanpak

B risico ivm rolstoelen en scootmobiels op smalle paden

Reeuwijkse Plassentocht
Nieuwkoopse plassen - toertocht
Meij - Nieuwkoop - toertocht
Langeraarse plassen - toertocht
Westveense Poldertocht
Molen en merentocht

Bodegraven-Reeuwijk
Nieuwkoop
Nieuwkoop
Nieuwkoop
Nieuwkoop
Kaag en Braassem

1200

De heer Van Holst
St. Plassentocht Nieuwkoop-Noorden
Ijsclub Meije Vooruit
Ijsclub Ter Aar - Langeraar
Ijsclub Ons Genoegen
Stichting Molen en merentochten

B risico-aanpak
C
B risico-aanpak
C
B risico-aanpak
C

doorlopende vergunning
doorlopende vergunning
doorlopende vergunning
doorlopende vergunning
doorlopende vergunning
vergunning aangevraagd, gemeenteoverschrijdend vooroverleg ingepland

Reeuwijkse Plassen te Reeuwijk
Nieuwkoopse plassen te Nieuwkoop
Nieuwkoopse plassen te Nieuwkoop
Langeraarse plassen te Langeraar (Ter Aar
water te Woerdense Verlaat
plassen Kaag en Braassem, Teylingen, Leiderdorp

vergunning bepaalde/onbepaalde tijd
Nieuw binnengekomen
nog niet definitief, qua data of aanpak keuze
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Risico-aanpak
Datum begin
25 februari 2017
5 maart 2017
25 mei 2017
2 juni 2017
30 juni 2017
19 september 2017

EVENEMENTENPLANNINGSKALENDER VRHM - 2017

Datum einde
25 februari 2017
5 maart 2017
25 mei 2017
5 juni 2017
1 juli 2017
20 september 2017

Soort
Optocht
Sport
Bedrijfsfeest
Festival
Festival
Feestweek

Naam van het evenement / omschrijving
Carnavalsoptcoht Boskoop
20 van Alphen
Personeelsfeest 50 jaar Zeeman
Zomerspektakel
Alphens Strandfeest / Lakeside Fesitval
Alphense Feestweek: Gondelvaart + Jaarmarkt

Locatie
Middelburgeseweg, Reijerskoop, Hefbrug, Zijde, Parklaan
in/om 8 kernen van Alphen
Distributiecentrum aan de Schans 15
T-steiger/Dagcamping aan Zegerplas
T-steiger aan de Zegerplas
Rijn / centrum Alphen

Gemeente
Alphen aan den Rijn
Alphen aan den Rijn
Alphen aan den Rijn
Alphen aan den Rijn
Alphen aan den Rijn
Alphen aan den Rijn

vergunning bepaalde/onbepaalde tijd
Nieuw binnengekomen
nog niet definitief, qua data of aanpak keuze
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Verwacht aantal
deelnemers
8000
15.000
5000
7.000-10.000
3000-5000
150.000

Organisator
Carnavalvereniging De Krooshappers
Stichting Twintig van Alphen
Balance Business Events i.o.v. Zeeman
St. Zomerspektakel
Stichting We Love Education
St. Jaarmarkt

Risicoclassificatie
B risico-aanpak
C
B reguliere aanpak
C
C
C

Behandelingsstatus / bijzonderheden
Vergunning is afgegeven
Vergunning is afgegeven
N.a..v. vooroverleg is besloten voor reguliere aanpak
1e vooroverleggen zijn gepland
pilot RISKOM via ESI

Risico-aanpak
Datum begin
25 februari 2017
8 april 2017
27 april 2017
17 mei 2017
14 augustus 2017
12 september 2017
winter 2017

EVENEMENTENPLANNINGSKALENDER VRHM - 2017

Datum einde
25 februari 2017
8 april 2017
27 april 2017

Soort
Optocht
Markt

20 mei 2017
18 augustus 2017
16 september 2017

Cross
Kermis/braderie/muziek
Huttenbouw + eindvuur
Kermis/braderie/muziek
Schaatstoertocht

Naam van het evenement / omschrijving
Carnavalsoptocht Reeuwijk
Boerenerfmarkt
Autocross Rang Pang
Voorjaarsmarkt
Vakantiespelen Bodegraven
Najaarsmarkt
Reeuwijkse Plassentocht

Locatie
kernen Reeuwijk-dorp en Reeuwijk-brug
De Groendijck 59 A te Waarder
weiland aan de burgemeester Cremerweg 10, 2411 RM
Bodegraven
centrum van Bodegraven
evenemententerrein Burgemeester Cremerweg te Bodegraven
centrum van Bodegraven
Reeuwijkse Plassen te Reeuwijk

Gemeente
Bodegraven-Reeuwijk
Bodegraven-Reeuwijk
Bodegraven-Reeuwijk
Bodegraven-Reeuwijk
Bodegraven-Reeuwijk
Bodegraven-Reeuwijk
Bodegraven-Reeuwijk

vergunning bepaalde/onbepaalde tijd
Nieuw binnengekomen
nog niet definitief, qua data of aanpak keuze
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Verwacht aantal
deelnemers
1000
2000
1500
2500
1100
5000
1200

Organisator
Laura van Delft
De heer Van der Wind
Marjolein Benschop
De heer Ab Mak
S. de Ridder
De heer Ab Mak
De heer Van Holst

Risicoclassificatie
B risico-aanpak
B reguliere aanpak
B risico-aanpak
B risico-aanpak
B risico-aanpak
B risico-aanpak
B risico-aanpak

Behandelingsstatus / bijzonderheden
Vergunning is afgegeven
Na ontvangst van aanvraag is besloten behandelaanpak te wijzigen in reguliere aanpak
Gaat niet door in Bodegraven, aanvraag nu in gemeente Alphen gedaan
melding ingediend
melding ingediend
melding ingediend
doorlopende vergunning

Risico-aanpak
Datum begin
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26 april 2017
eind mei

Datum einde
26 april 2017
begin juni

2 juli 2017

2 juli 2017

Pop concert
Pop concert

Naam van het evenement / omschrijving
Oranjenacht 2017
Muziekfestival So What

Markt
GOUDasfalt, Gouderaksedijk 30a - 34

Gemeente
Gouda
Gouda

Braderie

Harleydag Gouda (braderie)

Gouwe stroom Industrieterrein of Goudasfalt (aanvraag loopt)

Gouda

Soort

14 juli 2017

14 juli 2017

Dancefestival

3 september 2017
15 december 2017
20 december 2017

3 september 2017
Braderie
15 december 2017 Cultureel
14-01-18 (optioneel Sport
tot 21-01-18)

Locatie

Verwacht aantal
deelnemers
meer dan 10.000
2.500 - 5.000
1.000-2.500

Gouda Music Festival

Markt

Gouda

meer dan 10.000

All American Day
Kaarsjesavond
Goudse IJsbaan 2017

Gouwe stroom Industrieterrein of Goudasfalt (aanvraag loopt)
Markt
Markt

Gouda
Gouda
Gouda

1.000-2.500
meer dan 10.000
meer dan 10.000

vergunning bepaalde/onbepaalde tijd
Nieuw binnengekomen
nog niet definitief, qua data of aanpak keuze
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Organisator
Grand Canyon
So What
de heer C. Hiddink

Senofestivals
Stichting Harley Rijders Gouda
Stichting Gouda bij Kaarslicht
Grand Canyon

Risicoclassificatie
C
B risico-aanpak

Behandelingsstatus / bijzonderheden
Exacte data nog onbekend, info volgt

B risico-aanpak

C
B risico-aanpak
C
B risico-aanpak

Datum onder voorbehoud. Nieuw en waarschijnlijk eenmalig evenement. Betreft een
dancefestival met mogelijk grote namen. Plannen worden komende weken nader
uitgewerkt door organisator. Meer info volgt.

Enkel B-classificatie als de plannen voor nieuwe opzet ijsbaan rond Stadhuis door gaan.

Risico-aanpak
Datum begin
21 april 2017
22 april 2017
22 april 2017
27 april 2017
26 mei 2017
27 mei 2017
23 juni 2017
3 augustus 2017
18 augustus 2017
9 september 2017
10 september 2017
17 september 2017
21 september 2017
21 september 2017

EVENEMENTENPLANNINGSKALENDER VRHM - 2017

Datum einde
22 april 2017
22 april 2017
22 april 2017
27 april 2017
26 mei 2017
27 mei 2017
26 juni 2017
6 augustus 2017
19 augustus 2017
11 september 2017
16 september 2017
25 september 2017
23 september 2017
21 september 2017

Naam van het evenement / omschrijving
Locatie
Markt
Corsomarkt KCL
Kanaalstraat/Kapelstraat
Grensoverschrijdend
Bloemencorso
start Noordwijk, Voorhout, Sassenheim, Lisse, Hillegom
Muziekevenement
De Gewoonste Zaak
Heereweg 247, voormalig Heemskerkterrein
Muziekevenement
De Gewoonste Zaak
Heereweg 247, voormalig Heemskerkterrein
Dancefeest
Castledance
Landgoed Keukenhof
Tribute concert
Buttonpop
Landgoed Keukenhof
Dorpsfeest
Kaagweek met kermis
Warmond, Baan en het Park Groot leerust
Fantasy evenement
Castle fest, Vana Events
landgoed Keukenhof
Muziek en cultuur evenement De Gewoonste Zaak
Heereweg 247, voormalig Heemskerkterrein
Waterevenement
Schippertjesdagen (25e editie!!)
Gemeentehaven Warmond
Dorpsfeest
najaarsfeesten met kermis
Voorhout
Dorpsfeest
najaarsfeesten met kermis
Sassenheim
Heereweg 247, voormalig
Tappunt op muziekevenement Lisse Draaft Door, Horeca Actief Lisse i.s.m. Harddraverijvereniging
Lisse Heemskerkterrein of Raadhuisplein
Heereweg 247, voormalig
Muziekevenement
Lisse Draaft Door, Horeca Actief Lisse i.s.m. Harddraverijvereniging
Lisse Heemskerkterrein of Raadhuisplein
Soort

Gemeente
Lisse
Bollenstreek
Lisse
Lisse
Lisse
Lisse
Teylingen
Lisse
Lisse
Teylingen
Teylingen
Teylingen
Lisse
Lisse

vergunning bepaalde/onbepaalde tijd
Nieuw binnengekomen
nog niet definitief, qua data of aanpak keuze
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Verwacht aantal
deelnemers
1000-2500 per dag
nog niet bekend
500-1500
500-1500
1000-2500
2500-5000
10.000-25.000
500-1500

1000
1000

Organisator
dhr. L. van der Voort
Stichting Bloemencorso
mw. J. Oosthoek
mw. J. Oosthoek
V. de Jong
V. de Jong
Viering Warmondse Feesten
dhr. M. van der Stelt
mw. J. Oosthoek
Stichting Schippertjesdagen
Oranje Vereniging Voorhout
Oranje Vereniging Sassenheim
mw. J. Oosthoek
mw. Tenholter

Risicoclassificatie
B risico-aanpak
C
B risico-aanpak
B risico-aanpak
B risico-aanpak
B risico-aanpak
C
C
B risico-aanpak
B risico-aanpak
C
C
C
C

Behandelingsstatus / bijzonderheden
in behandeling
nog geen melding van ontvangen
nog geen melding van ontvangen
Vooroverleg gepland, concept aanvraag is binnen
aangevraagd, adviesaanvraag uitgezet bij HD, volgend jaar reguliere aanpak?

nog geen melding van ontvangen
doorlopende vergunning aangepast in 2015

Risico-aanpak
Datum begin
22 april 2017
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Datum einde
22 april 2017

Soort
Grensoverschrijdend

Naam van het evenement / omschrijving
Bloemencorso

Locatie
start Noordwijk, Voorhout, Sassenheim, Lisse, Hillegom

Gemeente
Bollenstreek

vergunning bepaalde/onbepaalde tijd
Nieuw binnengekomen
nog niet definitief, qua data of aanpak keuze
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Verwacht aantal
deelnemers
nog niet bekend

Organisator
Stichting Bloemencorso

Risicoclassificatie
C

Behandelingsstatus / bijzonderheden
in behandeling

Risico-aanpak
Datum begin
15 september 2017
winter 2017

EVENEMENTENPLANNINGSKALENDER VRHM - 2017

Datum einde
24 september 2017

Soort
Evenement
Schaatstoertocht

Naam van het evenement / omschrijving
Veense Kermisweek (met o.a. bloemencorso)
Molen en merentocht

Locatie
Centrum Roelofarendsveen
plassen Kaag en Braassem, Teylingen, Leiderdorp

Gemeente
Kaag en Braassem
Kaag en Braassem

vergunning bepaalde/onbepaalde tijd
Nieuw binnengekomen
nog niet definitief, qua data of aanpak keuze
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Verwacht aantal
deelnemers
15000

Risicoclassificatie
Organisator
Stichting Oranjecomité Juliana incl. horeca
C
Stichting Molen en merentochten
C

Behandelingsstatus / bijzonderheden
Vergunning onbepaalde tijd
vergunning aangevraagd, gemeenteoverschrijdend vooroverleg ingepland

Risico-aanpak
Datum begin
27 april 2017
medio april
15 april 2017
29 juli 2017

EVENEMENTENPLANNINGSKALENDER VRHM - 2017

Datum einde

15 april 2017
29 juli 2017

Soort
Oranjefeest
Oranjefeest
Festival
Festival

Naam van het evenement / omschrijving
Oranjefeesten Katwijk aan Zee
Huis van Oranje
Tijdmachine Festival
CRAFT Festival

Locatie
Centrum Katwijk aan Zee
strandplein
Vliegveld Valkenburg
Vliegveld Valkenburg

Gemeente
Katwijk
Katwijk
Katwijk
Katwijk

vergunning bepaalde/onbepaalde tijd
Nieuw binnengekomen
nog niet definitief, qua data of aanpak keuze
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Verwacht aantal
deelnemers
?
?
>10.000
>10.000

Organisator
OV KaZ
OV KaZ
Lose Your Mind
Lose Your Mind

Risicoclassificatie
B risico-aanpak
B risico-aanpak
C
C

Behandelingsstatus / bijzonderheden
Aanvraag is ingediend en bij HD voor advies weggezet
afhankelijk van invulling evenement B risico-aanpak of C classificatie
afhankelijk van invulling evenement B risico-aanpak of C classificatie

Risico-aanpak
Datum begin
15 mei 2017
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Datum einde
15 mei 2017

Soort
Braderie

Naam van het evenement / omschrijving
Nationale Zilverdag

Locatie
Centrum van Schoonhoven

Gemeente
Krimpenerwaard

vergunning bepaalde/onbepaalde tijd
Nieuw binnengekomen
nog niet definitief, qua data of aanpak keuze
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Verwacht aantal
deelnemers
15.000

Organisator
Stichting Nationale Zilverdag

Risicoclassificatie
B reguliere aanpak

Behandelingsstatus / bijzonderheden
Nu nog gekozen voor reguliere aanpak, wordt nader bekeken

Risico-aanpak
Datum begin
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14 april 2017
14 april 2017
26 april 2017
27 april 2017
27 april 2017
2 mei 2017
5 mei 2017
20 mei 2017
21 mei 2017
25 mei 2017
3 juni 2017
4 juni 2017
19 juni 2017
22 juni 2017
23 juni 2017
23 juni 2017
24 juni 2017
1 juli 2017
16 juli 2017
13 augustus 2017
13 augustus 2017
13 augustus 2017
13 augustus 2017
13 augustus 2017
13 augustus 2017
19 augustus 2017
21 augustus 2017
25 augustus 2017
26 augustus 2017
1 september 2017
2 september 2017
1 oktober 2017
18 november 2017
8 december 2017

Datum einde
14 april 2017
14 april 2017
26 april 2017
27 april 2017
27 april 2017
2 mei 2017
5 mei 2017
20 mei 2017
21 mei 2017
25 mei 2017
3 juni 2017
4 juni 2017
19 juni 2017
25 juni 2017
23 juni 2017
25 juni 2017
24 juni 2017
1 juli 2017
17 juli 2017
18 augustus 2017
18 augustus 2017
18 augustus 2017
18 augustus 2017
18 augustus 2017
18 augustus 2016
19 augustus 2017
25 augustus 2017
28 augustus 2017
26 augustus 2017
1 september 2017
2 september 2017
3 oktober 2017
18 november 2017
5 januari 2018

Soort
Kermis
Sport
Koningsfeest
Koningsfeest
Muziek
Evenement
Evenement
Sport
Sport
Pop concert
Muziek
Markt
Muziek
Culinair
Sport
Evenement
Muziek
Muziek
Muziek
Evenement
Evenement
Evenement
Evenement
Evenement
Evenement
Muziek
Evenement
Culinair
Muziek
Evenement
Muziek
Cultureel
Optocht
Evenement

15 december 2017

29 december 2017

Marjt

Naam van het evenement / omschrijving
Paaskermis
Singelloop
Koningsnacht
Koningsdag
Concert Armin van Buren
Raprace
Bevrijdingsfeest
Leiden Marathon
Leiden Marathon
Hutspop
Tropendisco
Japanmarkt
HiFi
Leiden Culinair
Swim Inn
Lakenfeesten
Morspoort live
Tropendisco
Werfpop
ElCid 2017
El Cid week Levitas
El Cid week Grasboot
El Cid week Quintus
El Cid week Augustinus
El Cid week Minerva
Summer Jazz Festival
Orientationweek
Rrrollend Leiden
Live@Leiden

Borrel 071
Tropendisco
Leidens ontzet / 3 oktober viering
Intocht Sinterklaas
Ijsbaan
Kerstmarkt

Locatie

Gemeente
Beestenmarkt
Leiden
Parcours/water en straten in Leiden
Leiden
Diverse locaties in stad
Leiden
Diverse locaties in stad
Leiden
Lammermarkt
Leiden
Rapenburg Noord
Leiden
Rapenburg
Leiden
Breestraat
Leiden
Garenmarkt/van der Werfpark
Leiden
Beestenmarkt
Leiden
Park de Put
Leiden
Rapenburg Noord
Leiden
Rembrandtpark
Leiden
Kaasmarkt?
Leiden
Water Wittesingel
Leiden
Diverse locaties in stad
Leiden
Morspoort
Leiden
Matilo
Leiden
Leidse Hout
Leiden
Diverse locaties in stad
Leiden
Park de Put
Leiden
Rapenburg Zuid/Kaiserstraat
Leiden
Parkeerterrein Webster
Leiden
Rapenburg Zuid/Kaiserstraat
Leiden
Rapenburg Zuid/Kaiserstraat
Leiden
Leidse Hout
Leiden
Beestenmarkt
Leiden
Pietskerkplein/ 't Gerecht
Leiden
Matilo
Leiden
De Poort
Leiden
Ankerpark
Leiden
Diverse locaties in stad
Leiden
Diverse locaties in stad
Leiden
Stadhuisplein/Nieuwe Rijn/ Botermarkt/ Vismarkt/ Koornbrugsteeg Leiden
Stadhuisplein/Nieuwe Rijn/ Botermarkt/ Vismarkt/
Koornbrugsteeg
Leiden

vergunning bepaalde/onbepaalde tijd
Nieuw binnengekomen
nog niet definitief, qua data of aanpak keuze
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Verwacht aantal
deelnemers
?
?
?
?
7000
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
10000
?
?
200000
?
?
?

Organisator
Stichting Pedrafes
Stichting Singelloop Leiden
Diverse organisatoren
Diverse organisatoren
Alda Events
L.V.V.S. Augustinus
ntb
Leiden Marathon
Leiden Marathon
Stichting Hutspop
Ongekend Events
Japanmuseum Sieboldhuis
Club HiFi
Stichting Culinair Festival Leiden
Leidsche zwemclub 1886
Stichting Pedrafes
De la Soul B.V.
Ongekend Events
Stichting Werfpop
El Cid Vademecumcommissie
Levitas
V.S.L. Catena
A.L.S.V. Quintus
L.V.V.S. Augustinus
L.S.V. Minerva
Stichting Summerjaz
Orientation Week Leiden
KWIK
Hr. Paardekooper
Ongekend Events
Ongekend Events
3 OV en horeca ondernemers
Stichting Sinterklaas in Leiden
Centrummanagement Leiden
Centrummanagement Leiden

Risicoclassificatie
B risico-aanpak
B risico-aanpak
C
C
C
B reguliere aanpak
B risico-aanpak
B risico-aanpak
C
B risico-aanpak
B risico-aanpak
B reguliere aanpak
B risico-aanpak
C
B risico-aanpak
C
B risico-aanpak
B risico-aanpak
C
B risico-aanpak
B risico-aanpak
B risico-aanpak
B risico-aanpak
B risico-aanpak
B risico-aanpak
B risico-aanpak
B risico-aanpak
B risico-aanpak
B risico-aanpak
B risico-aanpak
B risico-aanpak
C
B risico-aanpak
B risico-aanpak
B risico-aanpak

Behandelingsstatus / bijzonderheden
reservering, nog niet ontvangen bij VRHM
VRHM advies afgegeven
Oranjevereniging aanvraag is uitgezet bij HD voor advies
reservering
Onzeker of dit door gaat
reservering
reservering
reservering
reservering
reservering
reservering
reservering, afgeschaald naar reguliere aanpak
reservering
reservering
reservering, waarschijnlijk wordt er voor de reguliere aanpak gekozen
reservering
reservering
reservering
reservering
reservering
reservering
reservering
reservering
reservering
reservering
reservering
reservering
reservering
reservering
reservering
reservering
reservering
reservering
reservering
reservering

Risico-aanpak
Datum begin
27 april 2017
27 april 2017
27 april 2017
5 mei 2017
30 juni 2017
4 augustus 2017
13 augustus 2017
18 november 2017
24 december 2017

EVENEMENTENPLANNINGSKALENDER VRHM - 2017

Datum einde
27 april 2017
27 april 2017
27 april 2017
5 mei 2017
30 juni 2017
4 augustus 2017
13 augustus 2017
18 november 2017
24 december 2017

Soort
Kindervrijmarkt
Live Muziek
Live Muziek
Live Muziek
Concert op het water
Live Muziek
Sportevenement
Optocht
Samenzang

Naam van het evenement / omschrijving
Locatie
Gemeente
Kindervrijmarkt in het Oude Dorp
Hoofdstraat/Hoogmadeseweg/Kastanjelaan/Lindelaan in Leiderdorp
Leiderdorp
Koningsdag bij de Hollandsche Tuyn
Hoofdstraat 24 Leiderdorp
Leiderdorp
Terrasfeesten Brasserie Park
Van Diepeningenlaan 2 Leiderdorp
Leiderdorp
Terrasfeesten Brasserie Park
Van Diepeningenlaan 2 Leiderdorp
Leiderdorp
Doeshavenconcert/concert op het water
Boomgaardlaan 16 Leiderdorp
Leiderdorp
Borrel71 Netwerkborrel
Brasserie Park Van Diepeningenlaan 2 Leiderdorp
Leiderdorp
Triatlon Leiderdorp
Baanderij/water De Zijl
Leiderdorp
Intocht Sinterklaas
Ockenrode, OranjeGalerij,Santhorst, Winkelhof
Leiderdorp
Kerstnachtviering in Park de Houtkamp 21.00 - 22.00u
Park de Houtkamp, Van Diepeningenlaan Leiderdorp
Leiderdorp

vergunning bepaalde/onbepaalde tijd
Nieuw binnengekomen
nog niet definitief, qua data of aanpak keuze
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Verwacht aantal
deelnemers
1000-2500
500-1000
1000-2500
1000-2500
1000
1500
1000
1000
1000

Organisator
Vrienden van het Oude dorp
Saskia van der Lugt/S.Dickhoff
Bob Meijer Brasserie Park
Bob Meijer Brasserie Park
Gemeente Leiderdorp Bellina Daleman
Bob Meijer Brasserie Park
Christa Hofstra
Mevrouw Annemiek de Groot
Mevrouw Esther de Paauw

Risicoclassificatie
C
C
B risico-aanpak
B risico-aanpak
B risico-aanpak
B risico-aanpak
B risico-aanpak
B risico-aanpak
B risico-aanpak

Behandelingsstatus / bijzonderheden
C risico ivm afsluiting Oude Dorp ivm Kindervrijmarkt
C risico ivm afsluiting Oude Dorp ivm Kindervrijmarkt
VRHM advies afgegeven
VRHM advies afgegeven

B risico ivm met afsluitingen
B risico ivm grote hoeveelheid kinderen
B risico ivm rolstoelen en scootmobiels op smalle paden

Risico-aanpak
Datum begin
21 april 2017
22 april 2017
22 april 2017
27 april 2017
26 mei 2017
27 mei 2017
3 augustus 2017
18 augustus 2017
21 september 2017
21 september 2017
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Datum einde
22 april 2017
22 april 2017
22 april 2017
27 april 2017
26 mei 2017
27 mei 2017
6 augustus 2017
19 augustus 2017
23 september 2017
21 september 2017

Naam van het evenement / omschrijving
Locatie
Markt
Corsomarkt KCL
Kanaalstraat/Kapelstraat
Grensoverschrijdend
Bloemencorso
start Noordwijk, Voorhout, Sassenheim, Lisse, Hillegom
Muziekevenement
De Gewoonste Zaak
Heereweg 247, voormalig Heemskerkterrein
Muziekevenement
De Gewoonste Zaak
Heereweg 247, voormalig Heemskerkterrein
Dancefeest
Castledance
Landgoed Keukenhof
Tribute concert
Buttonpop
Landgoed Keukenhof
Fantasy evenement
Castle fest, Vana Events
landgoed Keukenhof
Muziek en cultuur evenement De Gewoonste Zaak
Heereweg 247, voormalig Heemskerkterrein
Heereweg 247, voormalig
Tappunt op muziekevenement Lisse Draaft Door, Horeca Actief Lisse i.s.m. Harddraverijvereniging
Lisse Heemskerkterrein of Raadhuisplein
Heereweg 247, voormalig
Muziekevenement
Lisse Draaft Door, Horeca Actief Lisse i.s.m. Harddraverijvereniging
Lisse Heemskerkterrein of Raadhuisplein
Soort

Gemeente
Lisse
Bollenstreek
Lisse
Lisse
Lisse
Lisse
Lisse
Lisse
Lisse
Lisse

vergunning bepaalde/onbepaalde tijd
Nieuw binnengekomen
nog niet definitief, qua data of aanpak keuze
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Verwacht aantal
deelnemers
1000-2500 per dag
nog niet bekend
500-1500
500-1500
1000-2500
2500-5000
10.000-25.000
500-1500
1000
1000

Organisator
dhr. L. van der Voort
Stichting Bloemencorso
mw. J. Oosthoek
mw. J. Oosthoek
V. de Jong
V. de Jong
dhr. M. van der Stelt
mw. J. Oosthoek
mw. J. Oosthoek
mw. Tenholter

Risicoclassificatie
B risico-aanpak
C
B risico-aanpak
B risico-aanpak
B risico-aanpak
B risico-aanpak
C
B risico-aanpak
C
C

Behandelingsstatus / bijzonderheden
in behandeling
nog geen melding van ontvangen
nog geen melding van ontvangen
Vooroverleg gepland, concept aanvraag is binnen
aangevraagd, adviesaanvraag uitgezet bij HD, volgend jaar reguliere aanpak?
nog geen melding van ontvangen

Risico-aanpak
Datum begin
winter 2017
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Datum einde

Soort
Schaatstoertocht
Schaatstoertocht
Schaatstoertocht
Schaatstoertocht

Naam van het evenement / omschrijving
Nieuwkoopse plassen - toertocht
Meij - Nieuwkoop - toertocht
Langeraarse plassen - toertocht
Westveense Poldertocht

Locatie
Nieuwkoopse plassen te Nieuwkoop
Nieuwkoopse plassen te Nieuwkoop
Langeraarse plassen te Langeraar (Ter Aar
water te Woerdense Verlaat

Gemeente
Nieuwkoop
Nieuwkoop
Nieuwkoop
Nieuwkoop

vergunning bepaalde/onbepaalde tijd
Nieuw binnengekomen
nog niet definitief, qua data of aanpak keuze
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Verwacht aantal
deelnemers

Organisator
St. Plassentocht Nieuwkoop-Noorden
Ijsclub Meije Vooruit
Ijsclub Ter Aar - Langeraar
Ijsclub Ons Genoegen

Risicoclassificatie
C
B risico-aanpak
C
B risico-aanpak

Behandelingsstatus / bijzonderheden
doorlopende vergunning
doorlopende vergunning
doorlopende vergunning
doorlopende vergunning

Risico-aanpak
Datum begin
24 februari 2017
22 april 2017
27 april 2017
3 juni 2017
10 juni 2017
16 juli 2017
12 augustus 2017

EVENEMENTENPLANNINGSKALENDER VRHM - 2017

Datum einde
24 februari 2017
22 april 2017
27 april 2017
5 juni 2017
11 juni 2017
16 juli 2017
13 augustus 2017

Soort
Optocht
Grensoverschrijdend
Sport
Markt
Sport
Optocht

Naam van het evenement / omschrijving
Locatie
Carnaval verlichte optocht
Noordwijk binnen
Bloemencorso
start Noordwijk, Voorhout, Sassenheim, Lisse, Hillegom
Grentpop, Koningsdag, kermis
De Grent en omstreken
Kite Board Open
strand ter hoogte van kustsurf vereniging KA boulevard afrit 3
tuinenmarkt onder de Linden
voorstraat, lindenplein
10 van Noordwijk
start en finisch KWB
Flowerparade Rijnsburgs corso en opstelling wagens
KWB eindopstelling van de praalwagens

Gemeente
Noordwijk
Bollenstreek
Noordwijk
Noordwijk
Noordwijk
Noordwijk
Noordwijk

vergunning bepaalde/onbepaalde tijd
Nieuw binnengekomen
nog niet definitief, qua data of aanpak keuze
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Verwacht aantal
deelnemers
10 praalwagens
nog niet bekend

100
1500

Risicoclassificatie
Organisator
Carnavalvereniging De Noorttukkers
B risico-aanpak
Stichting Bloemencorso
C
Stichting Grentpop
B risico-aanpak
Kustsurfvereniging Noordwijk
B risico-aanpak
Vereniging De Oude dorpskern m. Johansson B risico-aanpak
Vd Sar foundation
B risico-aanpak
St. Rijnsburgs Bloemencorso
B risico-aanpak

Behandelingsstatus / bijzonderheden
Vergunning is afgegeven, geen VRHM advies afgegeven
in behandeling
in behandeling
nog geen aanvraag binnen
in behandeling
nog geen aanvraag binnen
nog geen aanvraag binnen

Risico-aanpak
Datum begin
21 april 2017
22 april 2017

EVENEMENTENPLANNINGSKALENDER VRHM - 2017

Datum einde
21 april 2017
22 april 2017

Soort
Optocht
Grensoverschrijdend

Naam van het evenement / omschrijving
Bloemencorso
Bloemencorso

Locatie
Noordwijkerhout centrum
start Noordwijk, Voorhout, Sassenheim, Lisse, Hillegom

Gemeente
Noordwijkerhout
Bollenstreek

vergunning bepaalde/onbepaalde tijd
Nieuw binnengekomen
nog niet definitief, qua data of aanpak keuze
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Verwacht aantal
deelnemers
5000
nog niet bekend

Organisator
Stichting Bloemencorso
Stichting Bloemencorso

Risicoclassificatie
C
C

Behandelingsstatus / bijzonderheden
Vergunning is afgegeven
in behandeling

Risico-aanpak
Datum begin
25 februari 2017
11 maart 2017
5 mei 2017
29 juli 2017
26 augustus 2017

EVENEMENTENPLANNINGSKALENDER VRHM - 2017

Datum einde
25 februari 2017
11 maart 2017
5 mei 2017
29 juli 2017
26 augustus 2017

Soort
Dance-Festival
Dance-Festival
Evenement
Dance-Festival
Dance-Festival

Naam van het evenement / omschrijving
Puur festival: wintereditie
Neighbours festival: wintereditie
5-mei feest
Puur Festival: zomereditie
Neighbours Festival: zomereditie

Locatie
Park Landskroon
Klinkenbergerplas of Park Landskroon
Centrum gemeenten Oegstgeest
Klinkenbergerplas
Klinkenbergerplas

Gemeente
Oegstgeest
Oegstgeest
Oegstgeest
Oegstgeest
Oegstgeest

vergunning bepaalde/onbepaalde tijd
Nieuw binnengekomen
nog niet definitief, qua data of aanpak keuze
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Verwacht aantal
deelnemers
3000
1200
?
3000
1200

Organisator
Puur Festival
Neighbours Festival
Oranjevereniging Oegstgeest
Puur Festival
Neighbours Festival

Risicoclassificatie
B risico-aanpak
B risico-aanpak
B risico-aanpak
B risico-aanpak
B risico-aanpak

Behandelingsstatus / bijzonderheden
Aanvraag ontvangen, advies uitgezet bij HD
Concept aanvraag ontvangen, vooroverleg heeft plaatsgevonden
Naar aanleiding van dienstenoverleg toegevoegd aan kalender
Gekozen voor risico-aanpak, kan eventueel na wintereditie naar regulier worden geschaald
Gekozen voor risico-aanpak, kan eventueel na wintereditie naar regulier worden geschaald

Risico-aanpak
Datum begin
22 april 2017
23 juni 2017
9 september 2017
10 september 2017
17 september 2017

EVENEMENTENPLANNINGSKALENDER VRHM - 2017

Datum einde
22 april 2017
26 juni 2017
11 september 2017
16 september 2017
25 september 2017

Soort
Grensoverschrijdend
Dorpsfeest
Waterevenement
Dorpsfeest
Dorpsfeest

Naam van het evenement / omschrijving
Bloemencorso
Kaagweek met kermis
Schippertjesdagen (25e editie!!)
najaarsfeesten met kermis
najaarsfeesten met kermis

Locatie
start Noordwijk, Voorhout, Sassenheim, Lisse, Hillegom
Warmond, Baan en het Park Groot leerust
Gemeentehaven Warmond
Voorhout
Sassenheim

Gemeente
Bollenstreek
Teylingen
Teylingen
Teylingen
Teylingen

vergunning bepaalde/onbepaalde tijd
Nieuw binnengekomen
nog niet definitief, qua data of aanpak keuze
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Verwacht aantal
deelnemers
nog niet bekend

Organisator
Stichting Bloemencorso
Viering Warmondse Feesten
Stichting Schippertjesdagen
Oranje Vereniging Voorhout
Oranje Vereniging Sassenheim

Risicoclassificatie
C
C
B risico-aanpak
C
C

Behandelingsstatus / bijzonderheden
in behandeling
doorlopende vergunning aangepast in 2015

Risico-aanpak
Datum begin
8 september 2017

EVENEMENTENPLANNINGSKALENDER VRHM - 2017

Datum einde
10 september 2017

Soort
Feest

Naam van het evenement / omschrijving
Weekend van Voorschoten/ muziek/braderie

Locatie
Centrum

Gemeente
Voorschoten

vergunning bepaalde/onbepaalde tijd
Nieuw binnengekomen
nog niet definitief, qua data of aanpak keuze
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Verwacht aantal
deelnemers
3000 p/d

Organisator
St.Weekend van Voorschoten

Risicoclassificatie
B risico-aanpak

Behandelingsstatus / bijzonderheden

Risico-aanpak
Datum begin
4 juni 2017
10 juni 2017
23 juni 2017

EVENEMENTENPLANNINGSKALENDER VRHM - 2017

Datum einde
5 juni 2017
11 juni 2017
25 juni 2017

Soort
Tentfeest
Tentfeest
Dorpsfeest

Naam van het evenement / omschrijving
Duvelsfeest
Stuiterballenfeest
Dorpsfeest

Locatie
Westeindseweg
Zwetslootpad
Sportpark Haasbroek

Gemeente
Zoeterwoude
Zoeterwoude
Zoeterwoude

Verwacht aantal
deelnemers
1000
1000
3 dagen 1000 - 2500

vergunning bepaalde/onbepaalde tijd
Nieuw binnengekomen
nog niet definitief, qua data of aanpak keuze
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Organisator
Koen van Meurs
Patrick de Jong
Mathieu Paardekooper

Risicoclassificatie
C
C
C

Behandelingsstatus / bijzonderheden
Advies aanvraag bij HD ingediend
Aanvraag moet nog binnen komen voor 2017
Aanvraag moet nog binnen komen voor 2017

Risico-aanpak
Datum begin
25 mei 2017
27 mei 2017
24 juni 2017
16 september 2017

EVENEMENTENPLANNINGSKALENDER VRHM - 2017

Datum einde
25 mei 2017
27 mei 2017
24 juni 2017
16 september 2017

Soort
Autocross
Muziek
Muziek
Muziek

Naam van het evenement / omschrijving
Autocross evenement
Muziekevenement
Greppelpop cultureel muziek festival
Danceparade

Locatie
Zuidplasweg, Zevenhuizen
Eendragtspolder, Zevenhuizen
Ijsselpark, Nieuwerkerk aan den Ijssel
Diversen, gemeente Nieuwerkerk aan den Ijssel

Gemeente
Zuidplas
Zuidplas
Zuidplas
Zuidplas

Verwacht aantal
deelnemers
3000
1000
2500
1000

vergunning bepaalde/onbepaalde tijd
Nieuw binnengekomen
nog niet definitief, qua data of aanpak keuze
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Organisator

Risicoclassificatie

Ezhaco; de heer Wooning
B risico-aanpak
Clubzine; de heer B. Sanches
B risico-aanpak
Stichting Jeugdwerk Zuidplas; de heer A. Priestman
B risico-aanpak
Stichting VEDJ; mevrouw J. van Gelderen
B risico-aanpak

Behandelingsstatus / bijzonderheden
Concept aanvraag ontvangen, vooroverleg heeft plaats gevonden. Planvorming wordt
aangepast

aanpak keuze nog niet definitief vastgesteld, afhankelijk van definitieve plannen

A.4

1. Samenvatting voorstel
Deze informatienotitie heeft betrekking op de projectopdracht Oriëntatiepunten Duin- en
recreatiegebieden van MDOP. Aanleiding was het ontbreken van (eenduidige) oriëntatiepunten die
plaatsbepaling voor melder (burger/hulpverlener), meldkamer en hulpdiensten mogelijk maken en
goed herkenbaar zijn. De oorspronkelijke ‘opdracht’ om oriëntatiepunten in duin- en
recreatiegebieden te realiseren is ingehaald door huidige technische mogelijkheden. Het advies is
nu te communiceren over de technische mogelijkheden die bestaan om plaatsbepaling mogelijk te
maken. Op 23 januari 2017 heeft de VD ingestemd met het advies en communicatievoorstel. Op 9
februari 2017 heeft het DB dit overgenomen.

2. Algemeen
Onderwerp:

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

Oriëntatiepunten duin- en
recreatiegebieden in
Hollands Midden
Algemeen bestuur

Opgesteld door:

Alma Dijkstra
(GHOR-projectleider)

Datum:

16 maart 2017

A.4

Bijlage(n):

1

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

Status:

Informatief

Datum:

-

3. Toelichting
Met het onderzoeken van de opdracht (eenduidige) oriëntatiepunten te realiseren, die voor melder
(burger/hulpverlener), meldkamer en hulpdiensten goed herkenbaar zijn en adequate hulpverlening
door plaatsbepaling mogelijk maken is veel informatie verzameld. Een opsomming van de
bevindingen is in het advies ‘Oriëntatiepunten in duin- en recreatiegebieden in de Veiligheidsregio
Hollands Midden’ te lezen.
Initiatieven van de Veiligheidsregio’s (GEO4OOV) die X/Y coördinaten van al bestaande oriëntatie
(route) punten in de meldkamer in GMS zichtbaar maken, het initiatief van de RAV Hollands Midden
om via Vaststelling Incident Locatie (VIL) met een app op een mobiele telefoon de GPS coördinaten
voor de (witte) centralist in de meldkamer in beeld te brengen, maken het plaatsen van nieuwe
bordjes overbodig. Immers er zijn voor de burger mogelijkheden om zijn/haar locatie door te geven
aan de meldkamer bijgekomen, en de meldkamer beschikt per 1-1-2017 over een (webbased) GISapplicatie die al deze technieken met elkaar kan koppelen. Na het toelichting van deze bevindingen in
MDOP en aan het hoofdenoverleg is besloten om communicatie over het gebruik van deze
applicaties richting de burger in duin- en recreatiegebieden als belangrijkste uitkomst van dit project
te beschouwen.
De Werkgroep Multidisciplinaire Communicatie heeft opdracht gekregen in het kader van
risicocommunicatie dit uit te werken. Het doel van de risicocommunicatie campagne is burgers
bewust maken dat zij met de app in noodsituaties in gebieden, waarvan zij niet de precieze locatie
aan de meldkamer kunnen doorgeven de meldkamer kunnen bellen, waardoor de meldkamer de
precieze locatie kunnen achterhalen.

4. Implementatie en communicatie
In het kader van risicocommunicatie stelt de Werkgroep Multidisciplinaire Communicatie vanuit de
veiligheidsregio een communicatieboodschap op voor de burger en bezoeker van recreatiegebieden
in Hollands Midden.
Voor de campagne worden verschillende communicatiemiddelen ontwikkeld. In de campagne kan
worden verwezen naar de pagina Hollands Midden veilig op de website van de VRHM.
De middelen zijn een voorbeeld en naar eigen inzicht, aan te passen aan de (huis)stijl van de
gemeente, in te zetten.
Elke gemeente kan hiermee een gerichte boodschap naar haar burgers en bezoekers zenden.
De campagne zal vanaf dit voorjaar ingezet worden. Getracht wordt om met hulp van de (witte)
meldkamer inzicht te genereren in het gebruik van de app (Vaststelling Incident Locatie) voor en na
het starten van de publiekscampagne. Deze bevindingen zullen door de projectleider aan het
Hoofdenoverleg teruggekoppeld in Q4.

5. Bijlagen
Oriëntatiepunten in duin- en recreatiegebieden in de Veiligheidsregio Hollands Midden
Advies aan de gemeenten Katwijk en Noordwijk - 17 november 2016
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A.4 bijlage

Oriëntatiepunten in duin- en recreatiegebieden in de Veiligheidsregio
Hollands Midden
Advies aan de gemeenten Katwijk en Noordwijk

17 november 2016
1. Aanleiding project
Het project “Oriëntatiepunten Duin- en recreatiegebieden” is opgenomen in het werkplan Multi
Disciplinaire Operationele Planvorming (MDOP) 2016. De Veiligheidsregio Hollands Midden heeft
met het vaststellen van de projectopdracht het belang van plaatsaanduiding voor het
alarmeringsproces en proces van incidentbestrijding door hulpdiensten onderstreept.
Met de oplevering van dit advies is het project afgerond en wordt overgedragen voor verdere
implementatie aan de voorzitter MDOP/gemeenten in Hollands Midden.

skylgenet.nl

Actieprogramma natuurbranden Provincie Noord-Holland

Voorbeelden uit de praktijk

2. Projectopdracht
De Veiligheidsregio Hollands Midden heeft vanuit de gemeenten Katwijk en Noordwijk het
verzoek ontvangen voor ondersteuning bij de realisatie van oriëntatiepunten in het duingebied.
 Maak een advies over het realiseren van oriëntatiepunten in het duin- en kustgebied van
de VRHM voor de gemeenten Katwijk en Noordwijk.
 De methodiek voor het gebruik van oriëntatiepunten zal in de recreatie- en
natuurgebieden binnen de regio Hollands Midden bruikbaar moeten zijn.
De veiligheidsdirectie heeft op 13 juni 2016 het volgende aan de opdracht toegevoegd:
 In het advies moet de bruikbaarheid van de huidige en toekomstige
oriëntatiemethodieken meegenomen worden.
Aanleiding: Het ontbreken van (eenduidige) oriëntatiepunten die plaatsbepaling voor melder
(burger/hulpverlener), meldkamer en hulpdiensten mogelijk maken en goed herkenbaar zijn.

Leeswijzer
In het document wordt stil gestaan bij de huidige situatie bij een (112) melding met een mobiele
telefoon en de mogelijkheden voor plaatsbepaling voor de centralist. Er is gekeken naar de in de
veiligheidsregio aanwezige informatie van (recreatie)gebieden. Vervolgens wordt ingegaan op
(knel) punten in relatie met landelijke ontwikkelingen (o.a. bereikbaarheid 112 maar ook de
mogelijkheden van de gemeenschappelijke meldkamer). De aanbevelingen voor
gemeenten/gebiedsbeheerders, meldkamer en veiligheidsregio bieden houvast voor
implementatie. In de samenvatting worden de belangrijkste adviezen nog een keer kort toegelicht.
Het eindigt met de verantwoording van het doorlopen project.
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3. Hoe werkt het nu?
Melden incident

MOBIELE
TELEFONIE1

Belt iemand 112 met een mobiel of vanaf een netnummer zonder
geografische betekenis, dan krijgt hij de meldkamer in Driebergen aan
de lijn. De centralist vraagt naar de locatie van het incident en bij een
112-oproep naar de gewenste hulpdienst in de regionale meldkamer.

Huidige systemen voor plaatsbepaling
De gemeenschappelijke meldkamer (GMK) werkt met GMS (Geïntegreerd Meldkamer Systeem).
waarbinnen GIS (Geografisch Informatie Systeem) gekoppeld is om data rond een locatie te
kunnen delen.
Momenteel zijn de beschikbare data (uit BAG-Basisregistraties
Adressen en Gebouwen) beschikbaar in GIS. Coördinaten van
beschikbare objecten als fietsknooppunten of ANWB paddenstoelen
staan niet in GIS. Daarmee is het in recreatiegebieden zonder straatof padnamen lastig voor de centralist een juiste plaatsbepaling te
doen.
Oude en nieuwe ANWB 'paddenstoelen'

Data van fietsknooppunten/ANWB paddenstoelen zijn momenteel
beschikbaar in Geo4OOV (de voorziening van het landelijke programma Geo van de
Veiligheidsregio’s) en operationeel zijn deze data beschikbaar als kaartlaag in het landelijk crisis
meldkamer systeem (LCMS). De Geo4OOV data zijn ook beschikbaar voor de GMK, maar het
GIS systeem is hiervoor nog niet klaar gemaakt. De meeste centralisten werken niet in LCMS,
alleen een Calamiteiten Coordinator (CaCo) heeft hier toegang toe.

1

Het TNO onderzoek ‘Het nieuwe melden, een toekomstverkenning’ schetst een langere termijn visie en roadmap voor

het (spoedeisend) melden in het domein van de openbare orde, veiligheid en ambulancezorg. Dit rapport is in opdracht
van V&J op 16 maart 2016 gepubliceerd.
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Verwerken van plaatsbepalingsgegevens
De meldkamercentralist krijgt te maken met:
Burger
Telefonisch spraak
Telefonisch spraak
(mobiel)
Smartphone app
Telefonisch spraak
Smartphone app

Telefonisch spraak
Smartphone app

Plaatsbepalingsmethode/middel
op basis van straatnaam
SMS vanuit GMK naar mobiele
beller - X/Y coördinaten
aanvullend X/Y coördinaten
beschikbaar
bestaand object (ANWB paal,
genummerd bordje fietsknooppunt/wandelknooppunt, lange
afstandsfietspaden/LF-routes 3
Nieuw te plaatsen hulpverleningsmarkeringen. (bordjes op
meubilair in recreatiegebieden)

Centralist
Beschikbaar in GIS
Beschikbaar in GIS
In te voeren in GIS

Hulpdiensten
Krijgen adres
X/Y coördinaten in
MDT2
X/Y coördinaten in
MDT

X/Y coördinaten niet
beschikbaar in GIS

Plaatsbepaling loopt
vertraging op

X/Y coördinaten na
handmatig invoeren
bruikbaar

Nog niet beschikbaar
voor plaatsbepaling

4. Welke plaatsbepalingsmogelijkheden zijn er?
4.1 Burger
Een burger met een hulpvraag in het duin- of een recreatiegebied kan zich oriënteren op
bestaande objecten / meubilair in duin- en recreatiegebieden. Het bereik in het duingebied voor
112 meldingen is > 90 %. De burger kan telefonisch een melding doen.
Middelen voor plaatsbepaling bij reguliere uitvraag door (multi-intake) centralist:
 op basis van straatnaam
 bestaand object (ANWB paal, genummerd bordje fietsknooppunt/wandelknooppunt, lange
afstandsfietspaden/LF-routes
 nieuw te plaatsen hulpverleningsmarkeringen ; 112 locatiebordjes / bewegwijzering in
combinatie met een 112 verwijzing
 Vaststelling Incident Locatie (VIL) kan vanuit de Meldkamer Ambulancezorg gebruikt
worden met behulp van een smartphone app Flag-mii (nu alleen MKA- Hollands Midden) ;
Wanneer de melder nu zijn locatie niet goed kan aangeven stuurt de centralist meteen, via het
meldkamersysteem een SMS naar de melder met daarin een link. De melder drukt op de
mobiele telefoon op de link, de GPS (Global Positioning System)-coördinaten worden
achterhaald en meteen teruggestuurd naar de meldkamer.
 uitpeilen locatie telefoon door inroepen landelijke (politie) meldkamer Driebergen (3 punts
bepaling na toestemming officier van justitie) - als er geen locatiebepaling mogelijk is kan
zonder toestemming van de melder, die een urgente hulpvraag heeft, een peiling gedaan
worden met behulp van de telefonie(zend)masten. Deze methode wordt als uiterst
noodmiddel aangevraagd door de centralist.

2

mobiele dataterminals voor hulpverleningsvoertuigen (MDT)

3

LF-routes - Landelijke Fietsroutes

4

4.2 Hulpdiensten
Middelen voor plaatsbepaling voor hulpdiensten (op basis van informatie die de centralist
beschikbaar heeft)
 Straatnaam (+ nummer)
 GPS coördinaten vanuit Smartphone app / GPS coördinaten na telefonische melding en
SMS bevestiging melder
 GPS en of x/y coördinaten van objecten (bewegwijzering, routepunten of nog te plaatsen
hulpverleningsmarkeringen) die doorgestuurd kunnen worden naar MDT.
Aanrijroutes voor bestaande objecten in duin en recreatiegebieden moeten zelf door de
hulpdiensten worden gemaakt/bepaald.
(bereikbaarheid over verharde weg/ onverharde weg, met name voor tankautospuit en
ambulance)
Bij natuurbrandbestrijding is de herkenbaarheid en nauwkeurigheid (plaatsaanduiding) van
locaties een belangrijk onderdeel binnen het proces van natuurbrandbestrijding 4.

4.3 Plaatsaanduiding
Plaatsaanduiding voor de centralist is mogelijk door gebruik van data in GIS (uit BAGBasisregistraties Adressen en Gebouwen).
 Niet door de gemeente geformaliseerde straatnamen zijn niet beschikbaar in GIS
 Herkenbare locatie (zoals bankjes, routebordjes) geven de melder een duidelijk
oriëntatiepunt en hiermee de meldkamer de mogelijkheid een juiste (incident) locatie vast te
stellen. Nieuw te plaatsen hulpverleningsmarkeringen kunnen op bankjes en aan bestaande
routebordjes bevestigd worden. In 2015 zijn door Staatsbosbeheer en de gemeenten Katwijk
en Noordwijk al verkennende gesprekken gevoerd. Staatsbosbeheer stelt haar meubilair ter
beschikking en heeft dat in kaart gebracht. Er zijn nog geen bordjes geplaatst in afwachting
van de uitkomst van dit project.
 Het GIS systeem in de gemeenschappelijke meldkamer Haaglanden/Hollands Midden is
‘technisch te beperkt”.
Om oriëntatiepunten in de meldkamer voor de centralist toegankelijk te maken moeten in het
huidige GIS kaartlagen geconverteerd worden en dan zijn ze als afzonderlijke (kaart)laag te
implementeren. Dit is kostbaar, veel werk en zorgt voor vertragingen in GIS. Zoeken op
kaartlagen is nu niet mogelijk binnen GIS.
• De GIS meldkamer applicaties gebruiken de Rijksdriehoekscoördinaten (X/Y). GPS
toestellen (GEO catching5) gaan vaak uit van lengte en breedtegraadnotaties. De centralist
zal deze laatste coördinaten om moeten zetten naar X/Y coördinaten voor GIS.

5. Beeld veiligheidsregio
Multidisciplinair zijn er operationele- en informatiekaarten beschikbaar. De informatiekaart
Rottemeren en Zevenhuizerplas is een mooi voorbeeld van een recreatiegebied waar extra
hulpverleningsmarkeringen in zichtbaar zijn en voor de GMK beschikbaar. Deze extra
informatie is ontstaan door samenwerking met de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond o.a.
4
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Opmerking: GMS (graden, minuten, seconden) verschillen van DG (decimale graden) zoals die in GIS gebruikt worden.

Er zijn omrekenprogramma’s beschikbaar, maar dat kost tijd en blijft foutgevoelig.
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vanwege de schaatstochten. Grootschalige evenementen kunnen aanleiding zijn om in
nieuwe hulpverleningsmarkeringen te investeren als gemeente(n).
Daar waar gemeenten niet kiezen voor officiële straatnamen in recreatiegebieden verdient het
de aanbeveling om te onderzoeken of er een aanleiding is (bijvoorbeeld evenementen) om
nieuwe hulpverleningsmarkeringen te plaatsen.
Onderstaand een opsomming van operationele en informatie kaarten waarin (ook voor de
operationele functionarissen) oriëntatiepunten toegevoegd kunnen worden.
Kaart
Operationele informatiekaart
Duinbranden
Informatiekaart
Communicatie-uitval














Kaart
Recreatieplassen
Oosterduinsemeer
Klinkenbergerplas
Valkenburgsemeer
Kagerplassen

Braassemermeer
Langeraarseplassen
Nieuwkoopseplassen
Zegerplas
Reeuwijkseplassen
Recreatieplas Crimpenerhout
Rottemeren en
Zevenhuizerplas

Overige recreatiegebieden
(nog niet volledig)
Loetbos
Goudse Hout
Wijde Aa
Rijnstreek

Informatie / Aandachtspunt
Aandachtspunt Bereikbaarheid C2000 - zoek een
hoog punt - gebruik je wagen als zender
partners als reddingsbrigade / Staatsbosbeheer
Aandachtspunt Uitval telefonie (via de
Noodcommunicatievoorziening (NCV) is de GMK
op 3 noodnummers bereikbaar voor hulpdiensten,
maar niet voor de burger.
Informatie / Aandachtspunt
Per 1-10-2014
Noordwijkerhout
Oegstgeest
Katwijk
Tussen Leiden en Warmond
gebieden Lakerpolder en Kogjespolder, Joppe
(Koudenhorn)
Namen eilandjes wel in GMS in GMK, verder
weinig oriëntatiepunten
Kaag en Braassem
Nieuwkoop
Nieuwkoop
Alphen aan den Rijn
Reeuwijk
Krimpen aan de IJssel
Ook Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
Rottemeren :Steigerpaaltjes links en rechts van de
plas zijn uniek genummerd en bekend in de GMK
Niet beschikbaar als informatiekaart binnen de
VRHM
tussen Krimpen aan den IJssel en Bergambacht
Gouda
Kaag en Braassem
Rond Alphen
bestaat uit Zaanse Rietveld, Spookverlaat, De
Wilck, Weipoortse Vliet, Noord Aa en Westeinde.
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Hollands Duin

Bentwoud

Duivenvoordse en
Veenzijdse Polder
Nationaal Park Hollandse
Duinen (in ontwikkeling)

Vlietlanden/Starrevaartplas

Tussen Den Haag en Noordwijk: Berkheide,
Coepelduynen, Ganzenhoek, Lentevreugd,
Noordwijk en Vlakte van Waalsdorp.
Tussen Zoetermeer, Benthuizen, Boskoop en
Moerkapelle.
Paden hebben namen en zijn zichtbaar in de GMK
Tussen Den Haag, Wassenaar, Leidschendam,
Voorschoten
http://www.omroepwest.nl/nieuws/3233735/Gebiedtussen-Hoek-van-Holland-en-Noordwijk-een-grootnationaal-park
Verharde fietspaden (Noord - Zuid) hebben namen
Tussen Voorschoten en Leidschendam
Paden hebben namen en zijn zichtbaar in de GMK

Uit de benaderingen voor plaatsaanduiding komen de volgende (knel) punten naar
voren:
a Mobiele telefonie biedt mogelijkheden voor exacte plaatsbepaling in recreatiegebieden;
b Plaatsaanduiding met officiële straatnamen (nummers) helpt de meldkamer maar ook de
bezoeker en hulpverleningsdiensten bij plaatsbepaling; ook in recreatiegebieden kunnen
gemeenten hiermee de mogelijkheden voor plaatsaanduiding vergroten.
c Duiding van een locatie op basis van coördinaten, al dan niet gekoppeld aan een bestaand
bewegwijzerings/routepunt maakt het voor de centralist mogelijk snel hulpverlening naar de
juiste locatie te sturen;
d De mogelijkheden (systemen) binnen de Gemeenschappelijke meldkamer Hollands
Midden, waarmee de centralist sneller en accurater plaatsbepaling kan doen en deze met de
hulpdiensten kan delen, zijn niet geschikt om databestanden met coördinaten in te voeren.

6. Conclusies
a Bereikbaarheid mobiele telefonie spraak: Een in 2015 door het Agentschap Telecom en
TNO uitgevoerd onderzoek naar de bereikbaarheid van 112 gaf een percentage geslaagde
mobiele testoproepen lag rond de 99% 6.
Op 18 februari 2016 informeert de minister van EZ de tweede kamer over de ‘Stand van
zaken mobiele bereikbaarheid 112’. Uit de brief komt naar voren dat Zuid Holland het hoogste
aantal GMS / UMTS netwerken heeft.
Uit het onderzoek kan geconcludeerd worden dat er enkele delen duingebied zijn waar de
kans op het slagen van een verbinding met alarmnummer 1-1-2 kleiner is dan 99%. Op basis
van roaming is er een goede kans dat succesvol naar 1-1-2 gebeld kan worden.
Hoogteverschillen (duintoppen versus duindalen) spelen plaatselijk een positieve of negatieve
rol.
Dataverkeer, waaronder internet, vormde geen deel van het onderzoek. De verwachting is dat
met de komst van 4G en het toenemen van het aantal providers dat (praktisch) landelijk 4G

6
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aanbiedt, de kans groot is dat de beschikbaarheid van mobiel internet in het duin- en
kustgebied voortdurend verbetert.
In zijn brief aan de kamer gaat de minister van EZ verder in op de nieuwe kwaliteitseisen die
er vanaf juni 2017 voor mobiele telefoons gelden en de langere opbouwtijden van een mobiel
gesprek (via een 4G netwerk) naar 112.
Zonder SIM kaart kan wel 112 gebeld worden maar is geen plaatsbepaling mogelijk anders
dan door uitvragen van de melder.
Er wordt ook ingegaan op beschikbare informatie over het handelingsperspectief tijdens een
noodgeval en tips om de mobiele bereikbaarheid van 112 te vergroten.
Daarnaast is ook materiaal beschikbaar gesteld voor recreanten via verschillende VVV’s7.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/alarmnummer-112/vraag-en-antwoord/wat-kan-ikdoen-als-ik-112-niet-kan-bereiken
Bereikbaarheid mobiele telefonie - applicaties
De applicatie VIL (Vaststelling Incident Locatie): via een sms bericht naar de mobiele telefoon
van de melder kan de centralist een plaatsbepaling doen. Dit is alleen mogelijk met
Smartphones, die de app gebruiken en/of GPS (locatiebepaling) aan hebben. Het hebben van
een wifi verbinding helpt hierbij. Met de komst van 4G en het toenemen van het aantal
providers dat (praktisch) landelijk 4G aanbiedt is de kans groot dat de beschikbaarheid van
mobiel internet in het duin- en kustgebied voortdurend verbetert.
Voor de toekomst is in de Landelijke meldkamer organisatie (LMO) binnen het
vernieuwingstraject 112 de eis van het meesturen van locatie gegevens meegenomen. Tot
die tijd kunnen ook andere meldkamers de VIL applicatie voor hun meldkamer
aanschaffen/gebruiken.
Dekkingsgraad mobiele aanbieders
Als bestuurders de dekking voor mobiele telefonie in recreatiegebieden, waar nu geen/weinig
dekking is, willen optimaliseren dan is het lokale bestuur de aangewezen instantie om via
Economische Zaken één van de 3 grote aanbieders (T-Mobiel, KPN of Vodafone) zo ver te
krijgen daar een mast te plaatsen.
In het duin- en kustgebied zijn er enkele stukken duingebied waar de kans op het slagen van
een verbinding met alarmnummer 1-1-2 kleiner is dan 99%. Dit betekent dat er nog steeds
een heel gerede kans bestaat dat succesvol naar 1-1-2 gebeld kan worden. Uiteraard speelt
de mate van hoogteverschillen, duintoppen versus duindalen, plaatselijk een positieve of
negatieve rol. Dit betreft spraak, de voor 1-1-2 noodzakelijke functionaliteit.
Ook kan het bereik ook per mobiele telefoon verschillen door de kwaliteit of plaats van de
antenne in de telefoon; sommige nieuwe smartphones hebben een slechtere ontvangst dan
de oudere types.

7
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b Plaatsaanduiding door officiële straatnamen (nummers) helpen de meldkamer maar ook de
bezoeker en hulpverleningsdiensten bij plaatsbepaling.
Paden in recreatiegebieden hebben niet altijd een officiële door de gemeente vastgestelde
naam. Het is voor de meldkamercentralist zonder lokale bekendheid niet mogelijk
hulpverlening goed naar de locatie te sturen (tenzij de melder met een smartphone en VIL te
lokaliseren is). In het Bentwoud zijn recent de grotere paden voorzien van een officiële naam.
In het duingebied zijn de doorgaande fietspaden voorzien van namen. De afslagen (grotere
wandelpaden) zijn niet voorzien van een oriëntatiepunt. In de tabel verder in dit document
wordt aangegeven als de meldkamer straatnamen in een recreatiegebied kan gebruiken. Dat
is nog niet overal mogelijk.
c Duiding van een locatie op basis van coördinaten, al dan niet gekoppeld aan een bestaand
bewegwijzerings/routepunt
De coördinaten en nummers van ANWB paddenstoelen kunnen voor het gehele
meldkamerdomein beschikbaar zijn, evenals de coördinaten en nummers van het landelijk
fietsknooppuntennetwerk en wandelnetwerk. De technische mogelijkheden van de ICT
applicaties houden het dagelijks gebruik voor de centralist tegen. Pas als geïnvesteerd wordt
in een web based GIS applicatie kan de centralist coördinaten van bewegwijzerings /
routepunten gebruiken.
d De mogelijkheden (systemen) binnen de Gemeenschappelijke meldkamer Hollands Midden
Begin 2017 krijgt de centralist beschikking over data met de in gebruik name van de nieuwe
meldkamerfunctionaliteit Tensing CCR360. Hiermee kan de centralist binnen GMS
geautomatiseerd kaart materiaal ontsluiten dat gekoppeld is aan het meldkamer GIS systeem.
Voor de hulpverleningsdiensten zal de centralist de geo data van de melder/hulpvrager naar
de MDT zenden. Landelijk werken veel meldkamers met CityGIS Navigator.
Het harmoniseren van het systeem van de data verstuurt naar de MDT is in het kader van de
LMO wenselijk. Momenteel gebruikt de brandweer HM een afwijkend systeem (Falck)
waardoor extra koppelvlakken gemaakt worden in de meldkamer op de Yp. Op dit punt wordt
ook toegewerkt naar uniformiteit (één koppelvlak voor alle hulpdiensten) op de Yp.

7. Aanbevelingen
Gemeenten / gebiedsbeheerders
1. Gemeenten kunnen gebieden beter ‘bereikbaar’ maken voor hulpverlening door officieel
straatnamen toe te kennen.
2. Gemeenten kunnen gebieden beter bereikbaar maken voor hulpverlening door extra
GSM/UMTS masten aan te vragen (via ministerie Economische Zaken). Het is begrijpelijk
dat horizonvervuiling in een natuurgebied een argument tegen het plaatsen van een mast
is. (Het duingebied tussen Katwijk en Wassenaar heeft weinig masten, net als het gebied
tussen Noordwijk en Zandvoort).
3. Niet alle recreatiegebieden zijn opengesteld voor alle publiek (voorbeeld toegang tot de
Amsterdamse waterleidingduinen bij De Zilk). Bij afgesloten gebieden (hek/slagboom)
gebiedseigenaar adviseren deel te nemen aan SOS toegang 8, waarmee hulpdiensten,

8
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zonder dat de gebiedseigenaar het hek moet komen openen, zelf elektronisch het hek
kunnen open doen.
4. Het plaatsen van nieuwe hulpverleningsmarkeringen als oriëntatiepunt is een
mogelijkheid om in recreatiegebieden de bezoeker een houvast te geven bij een melding.
Het is wel goed na te gaan of 112 vanaf die plek telefonisch bereikbaar is. Bij plaatsing op
een bankje in een duinpan is de kans op goed (mobiel) bereik minder aanwezig. Waak er
voor om geen schijnveiligheid te bieden met het plaatsen van bordjes.
In het noordelijke duingebied van de gemeente Noordwijk waar het (mobiele) bereik niet zo goed is, zijn
slechts een aantal punten (meubilair van Staatsbosbeheer) waarop nieuwe hulpverleningsbordjes
geplaatst kunnen worden. Het grootste aantal punten (ruim 80%) waar nieuwe hulpverleningsbordjes op
meubilair van Staatsbosbeheer geplaatst kunnen worden bevindt zich in een gebied waar de telefonische
bereikbaarheid al beter is.

5. Tijdens daglicht is oriëntatie in natuurterreinen zonder goed kaartmateriaal al een hele
opgave. Tijdens de nachtelijke donkere uren wordt het nog lastiger.
Zorg dat de bezoeker van recreatiegebieden op de hoogte is van de mogelijkheden om
met mobiele telefonie de meldkamer zijn/haar locatie door te geven.
Tip:
Recron is bereid om informatie bij bijv. campingeigenaren aan te leveren (voor het nieuwe
seizoen wordt informatie in november aangeleverd).
6. Gemeenten in Hollands Midden kiezen er voor om bij het plaatsen van nieuwe
hulpverleningsmarkeringen één zelfde type/vorm/uitvoering te gebruiken in Hollands
Midden. Als er aanvullend bordjes geplaatst worden is het goed om één zelfde type
bordje in de hele Veiligheidsregio te gebruiken. Gebruik door de meldkamer gebruikte
coderingen (bijv. APN of KWK) en een uniek nummer. Maak met de (terrein)beheerder
afspraken over financiering van de bordjes (eenmalige aanschaf) en beheer en
onderhoud.
7. Zorg dat alle bebouwing (zoals een duinpaviljoen) zichtbaar gemaakt kan worden in GIS.
De instantie / gemeente die een vergunning voor een gebouw afgeeft moet zorgen dat
deze gegevens in BAG beschikbaar zijn.
Gemeenschappelijke meldkamer
8. Faciliteer een GIS systeem waarmee de centralist (onbeperkt) toegang heeft tot data van
al bestaande oriëntatiepunten (o.a. recreatieve routepunten).
Het GIS systeem in de gemeenschappelijke meldkamer Haaglanden/Hollands Midden is
‘technisch te beperkt”.
Om oriëntatiepunten in de meldkamer voor de centralist toegankelijk te maken moeten in
het huidige GIS kaartlagen geconverteerd worden en dan zijn ze als afzonderlijke
(kaart)laag te implementeren. Dit is kostbaar, veel werk en zorgt voor vertragingen in GIS.
Zoeken op kaartlagen is nu niet mogelijk binnen GIS.
Veiligheidsregio (lees MDOP)
9. Gemeenten / Veiligheidsregio communiceren naar burgers en bezoekers over
bereikbaarheid 112 (zie link onder 6a) en in het kader van zelfredzaamheid ook over
onmogelijkheden (zonder smartphone ‘off road’ een recreatiegebied ingaan, bijv.
mountainbikeroutes, brengt een risico met zich mee).
10. Vul voor elk recreatiegebied het (beschikbare) kaartmateriaal aan met beschikbare
informatie (wandel/fietsroute-oriëntatiepunten) en maak deze digitaal beschikbaar in de
GMK. De beschikbare informatiekaarten plassen aanvullen met oriëntatiepunten en deze
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fysiek door de gebiedsbeheerder/gemeente laten plaatsen. - zie voorbeeld
informatiekaart Rottemeren.
Overzicht beschikbare orientatiepunten
ANWB palen
Toeristische overstappunten
Fiets- en wandelknooppunten
Wandelroutenetwerk
Fietsroutes (fietsersbond)
Strandpalen - vervallen in de toekomst
Rijksstrandpalenstelsel
Open Topo - kaarten hulpdiensten Fysieke
Veiligheid

Eigendom / Beheer door
Nationale bewegwijzeringsdienst
VVV
Holland Rijnland i.s.m. gemeenten (afd verkeer en
vervoer)
Provincie Zuid Holland
Rijkswaterstaat - worden niet meer onderhouden of
vervangen
Overheid (PDOK)

Voorbeeld van ‘hulpverleningsbordje’. Aan het eind dit document vind u een fotopagina met meer
voorbeelden.

112 locatiebordjes in Vlaardingen

8. Advies aan gemeenten, meldkamer en Veiligheidsregio Hollands Midden
Op basis van de aanbevelingen en de wetenschap dat de Landelijke Meldkamer Organisatie
(LMO) aangeeft dat op z’n vroegst in 2018 pas landelijk X/Y coördinaten van objecten in een
landelijke database beschikbaar komen vanuit een landelijke IV/ICT voorziening geeft de
projectgroep op basis van de aanbevelingen het volgende adviezen:

Gemeenten
Investeer voor uw burger, hulpverleningsdiensten en gemeenschappelijke meldkamer in
plaatsbepalingsmogelijkheden binnen uw recreatiegebieden door:
 Officieel straatnamen toe te kennen
 Uw burgers en bezoekers te informeren over mogelijkheden en onmogelijkheden om 112 te
bellen (communicatieplan)
 De dekking voor mobiele telefonie in recreatiegebieden te vergroten door een mast te
plaatsen

Gebruik evenementen in recreatiegebieden om extra oriëntatiepunten toe te voegen.
 Indien toch gewenst in de gemeente: te investeren in het plaatsen van
‘Hulpverleningsbordjes’ op meubilair van gebiedseigenaren. Zie punt 6 onder het kopje ‘
Aanbevelingen Gemeenten / gebiedsbeheerders’.
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Meldkamer
Investeer in uniformiteit:
 Gebruik voor het werken met GIS data voor alle hulpdiensten één applicatie9 om de
locatiegegevens naar de wagens van de hulpdiensten te sturen. Zo hoeft een melding niet
voor elke hulpdiensten afzonderlijk ‘ ingeschoten’ te worden op de MDT (of via een
koppelvlak tot stand te komen) . En zo mogelijk kies multidisciplinair (en zo mogelijk met twee
Veiligheidsregio’s) voor het gebruik van beschikbare data (PDOK) en één systeem
(Geo4OOV) van waaruit gewerkt kan worden met deze data.
Hier wordt binnen de meldkamer op dit moment aan gewerkt (zie punt 6d.)
 Er is veel (data) materiaal beschikbaar dat in de meldkamer gebruikt kan worden als de
systemen daarvoor geschikt zijn.
Binnen “het nieuwe” GIS op basis van web applicaties kunnen bestaande kaartlagen (vanuit
landelijk beschikbare databestanden als PDOK) direct gekoppeld worden en hoeven er zelfs
geen updates meer uitgevoerd te worden.
Hier wordt binnen de meldkamer op dit moment aan gewerkt (zie punt 6 d.)
 Zorg voor een geïntegreerd omrekenprogramma binnen GIS om lengte en
breedtegraadnotaties om te zetten naar Rijksdriehoekscoördinaten (X/Y).
 Ontwikkeling van vele app’s zullen de mogelijkheden voor melder en centralist
vergroten.(bijvoorbeeld http://www.tensing.com/learn/news/in-drie-woorden-op-de-plek/). Het
is goed om periodiek te bekijken welke applicaties nut hebben in de meldkamer.

Veiligheidsregio (lees MDOP)
Optimaliseer het beschikbare (multidisciplinaire) informatiemateriaal.:

Adviseer gemeenten bij evenementen in recreatiegebieden om extra oriëntatiepunten toe te
voegen.

Wat is nu de beste keus: hulpverleningsbordjes of mobiele telefonie en een app
voor plaatsbepaling?
Het antwoord voor gemeenten: alle drie, maar de basis blijft telefonie!
Afhankelijk van gebied, telefonische bereikbaarheid en/of al aanwezige oriëntatiepunten
(routepunten) is het aanvullend plaatsen van (nieuwe) hulpverleningsmarkeringen op meubilair in
natuur- en recreatiegebieden aan te bevelen.
Daarnaast is duidelijke communicatie over de (on)mogelijkheden m.b.t. mobiele telefonie een
advies. Niet alleen voor de lokaal bekende inwoner, maar ook naar alle recreanten en bezoekers
van het recreatiegebied in de gemeente.

9.

Samenvattend

Wat is nu de voortgang op de notitie van MDRB die als basis voor deze projectopdracht heeft
gediend?
Het landelijke rapport bereikbaarheid 1-1-2 stelt (mobiele) telefonie als belangrijk werkend middel
voor een 112 melding centraal. De recent geïntroduceerde Vaststelling Incident Locatie applicatie
in de Meldkamer Ambulancezorg Hollands Midden maakt gebruik van de mobiele telefonie voor
plaatsbepaling door de centralist. Hiermee is het belang van het plaatsen van
9

Momenteel zijn CityGIS/ArcGIS en Falck leveranciers die geodata in GIS verwerken.
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hulpverleningsbordjes als aanvullend middel nog steeds aanwezig. Het plaatsen van
hulpverleningsbordjes in een gebied waar de telefonische bereikbaarheid van 112 goed is, is wel
minder urgent geworden. Het plaatsen van bordjes in een gebied met verminderde telefonische
bereikbaarheid moet zorgvuldig gedaan worden. Bij het bordje moet 112 gebeld kunnen worden,
De melder blijft wel afhankelijk van de kwaliteit van zijn eigen mobiele toestel of een verbinding tot
stand kan komen.
9.1 Bereikbaarheid en vindbaarheid is van vele factoren afhankelijk.
Voor melding en succesvolle snelle hulpverlening zijn (mobiele) verbinding /telefonie, exacte
plaatsaanduiding en bereikbaarheid van die plaats factoren die succesvolle snelle
hulpverlening kunnen beïnvloeden.
9.2 Het wegnemen van de knelpunten en het uitwerken van de aanbevelingen en adviezen
zorgen voor een grotere kans op snelle succesvolle hulpverlening.
9.3 De knelpunten in het meldkamerdomein zijn opgelost door het in gebruik nemen van worden
de web based GIS applicatie gekoppeld aan GMS vanaf 1-1-2017.
9.4 Landelijke projecten als ‘De witte kaart10’ en Geo4OOV kunnen al veel informatie in LCMS
zichtbaar maken. Een deel van deze informatie zou ook dagelijks voor alle centralisten op de
gemeenschappelijke meldkamer beschikbaar moeten zijn. Met de uitrol van de nieuwe
meldkamerfunctionaliteit Tensing CCR 36011 in de meldkamer Haaglanden is informatie uit de
landelijke projecten beschikbaar voor de centralisten. Data uit Geo4OOV zijn in GMS te
gebruiken en in de toekomst ook vanuit NMS (Nationaal Meldkamer Systeem). 9.5 Tot het in
gebruik nemen van de Landelijke Meldkamer Organisatie (2021) zullen de veiligheidsregio’s
zelf moeten investeren in ontwikkelingen binnen het eigen meldkamerdomein. Voor de
meldkamer Hollands Midden die al ‘samenwoont’ met de meldkamer Haaglanden zal in
gezamenlijkheid geïnvesteerd moeten worden in mogelijkheden om plaatsaanduiding bij een
melding voor de centralist zo eenvoudig mogelijk te maken. De centralisten worden getraind
om met de beschikbare datasystemen (kaartlagen) te kunnen werken.
9.6 Met het wegvallen van oriëntatiepunten (zoals de Rijksstrandpalen) in recreatiegebieden moet
er een ander meldingsmechanisme voor (terug) komen. Bijvoorbeeld het gebruik van VIL via
mobiele telefonie.
9.7 De kosten van het plaatsen en beheer van bordjes bij bestaande projecten zijn landelijk bij
verschillende partijen belegd. Gemeenten moeten het voortouw nemen hier een oplossing
voor te vinden.
9.8 Neem als gemeente een besluit over de aanbevelingen en adviezen. Binnen de
veiligheidsregio Hollands Midden moet in elke gemeente uitwerking gegeven worden aan
toekennen van straatnamen in recreatiegebieden/ het plaatsen van nieuwe
hulpverleningsbordjes als deze aanvullend meerwaarde hebben bij snelle duidelijke
plaatsbepaling. Het principe: de centralist in de meldkamer moet snel en adequaat
hulpverlening naar de juiste plek sturen.

10

De Witte Kaart heeft als doel om informatie uit de zorgsector (de zogenaamde ‘witte’ sector) samen te stellen uit
verschillende bronbestanden en beschikbaar te maken bij de verschillende fasen van incidentbestrijding. Door het slim
koppelen van basisregistraties kan er een ‘witte kaart’ binnen LCMS gebruikt worden.
11 http://www.tensing.com/learn/article/politie-en-meldkamer-haaglanden-zetten-gis-in-bij-handelingsgerichteinformatievoorziening/
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10. Verantwoording project
In de notitie van de werkgroep Multi Disciplinaire Risico Beheersing (MDRB) (augustus 2015) is
behoefte aan oriëntatiepunten binnen het duingebied onderzocht en zijn argumenten gegeven om
dit project uit te werken.
Naar voorbeeld van hulpverleningsmarkeringen op Terschelling 12 en het Actieprogramma
natuurbranden Provincie Noord-Holland is informatie verzameld.
Er is contact geweest met de veiligheidsregio Haaglanden en Kennemerland, het project
Geo4OOV13, gebiedsbeheerders, landelijke bewegwijzeringsdienst, de (landelijke)
meldkamerorganisatie en informatie ingewonnen via het project RIN (Risico-Index
Natuurbranden) dat landelijk draait.
Met als doel een eenduidige aanpak die werkbaar is voor de meldkamer en de operationele
diensten en het feitelijk organiseren (vanuit de VRHM/ per gemeente/ per gebied eigenaar) van
(fysieke) meldpunten zijn gesprekken gevoerd met gemeenten en meldkamer. Er was al een
basis van gesprekken met de gemeenten Katwijk en Noordwijk en de meldkamer van het voorjaar
van 2015.
Het onderzoek naar de beschikbare informatie, middelen in de contacten met betrokken partijen
heeft mede de volgende beeld opgeleverd:
ORIENTATIEPUNTEN
in Duin- en
recreatiegebieden
Hollands Midden

BURGER

MELDING

GMK

INTAKE EN
PLAATS
BEPALING

HULPDIENSTEN

HULP
VERLENING

Plaatsbepaling via smartphone

Plaatsbepaling via
hulpverleningsmarkeringen
Plaatsbepaling m.b.v. bestaand
(route)punt

INCIDENT
BESTRIJDING

De analyse richt zich op:
 Benadering burger
 Benadering hulpdiensten
 Benadering plaatsbepaling
Uit het overleg met de hulpdiensten kwam naar voren dat plaatsbepaling door burger en
hulpdiensten anders ervaren en/of gebruikt wordt.

12

https://skylgenet.nl/nieuws-terschelling/2013/03/hulpverleningsmarkeringen-in-natuur-op-terschelling/

13

Geo4OOV is de landelijke geodata voorziening van het Programma Geo van de veiligheidsregio's.

14

Betrokken en geraadpleegde partijen: GHOR HM, Brandweer HM, Politie (CCB), MOV Katwijk,
MOV Noordwijk, Defensie, Regionale Ambulance Voorziening, Gemeenschappelijke meldkamer,
Dunea, Staatsbosbeheer, Zuid Hollands Landschap, Noordwijkse reddingsbrigade, Recron, VR
Haaglanden, VR Noord Holland Noord, Meldkamer Kennemerland, Landelijke Meldkamer
Organisatie, Nationale bewegwijzeringsdienst, Geo4OOV, alarmcentrale Hoge Veluwe,
Brandweer Midden West Brabant .
Namens de projectgroep,
Alma Dijkstra
projectleider
oktober 2016

15

Overzichtskaart http://www.agentschaptelecom.nl/onderwerpen/openbare-netwerken/continuiteiten-veiligheid/bereikbaarheid-112
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A.5

1. Samenvatting voorstel
Ieder jaar stellen de multidisciplinaire werkgroepen een werkplan op dat afgeleid is van de
speerpunten en jaarschijf uit het Regionaal Beleidsplan VRHM en aandachtspunten die voortkomen
uit ontwikkelingen en evaluatierapporten. Het bestuur wordt geïnformeerd over de speerpunten voor
het komend jaar.

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

Multi-werkplannen VRHM
2017
Algemeen Bestuur

Opgesteld door:
Datum:

VRHM/VB
B. Achten
16 maart 2017

A.5

Bijlage(n):

n.v.t.

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

Status:

Informatief

Datum:

/

3. Toelichting
Kader en speerpunten
In 2015 zijn het nieuwe Regionaal Risicoprofiel, het Regionaal Beleidsplan en het Regionaal
Crisisplan afgerond. De plannen geven richting aan de inhoud van de werkplannen voor de komende
vier jaar; de multidisciplinaire crisisbeheersing wordt gericht verder versterkt aan de hand van drie
beleidsprioriteiten: informatiegestuurd, risicogericht en omgevingsgericht (net)werken.
Met informatiegestuurd werken bereikt VRHM dat de juiste informatie op de juiste wijze op het juiste
moment bij de juiste persoon beschikbaar is, zodat voorafgaand aan en ten tijde van een ramp of
crisis adequaat wordt opgetreden. Er wordt onderscheid gemaakt naar ‘koud, lauw en warm
informatiemanagement’.
Risicogericht werken omvat een verschuiving van het voorkomen van onveiligheid naar het
bevorderen van veiligheid door het beïnvloeden van veilig gedrag en het verhogen van het
veiligheidsbewustzijn. VRHM borgt dat er een integrale benadering van risico’s in de VRHM en
aangrenzende gebieden plaatsvindt, over verschillende vakgebieden heen. Samen met (nieuwe)
partners vindt analyse, duiding en weging van risico’s plaats. Doel is inzicht te geven in deze risico’s
en handelingsperspectief te bieden om deze risico’s te verkleinen.
Met omgevingsgericht (net)werken sluit VRHM aan bij de behoeften van de omgeving. VRHM bedient
de samenleving, partners en eigen medewerker adequaat met producten en diensten op maat die
ondersteunen bij de voorbereiding en uitvoering van crisisbeheersing.
Per speerpunt zijn resultaten en activiteiten benoemd die verwerkt zijn in de werkplannen van de
werkgroepen. Een aantal hiervan zijn ‘werkgroepoverstijgend’, dit zijn thema’s waaraan meerdere
werkgroepen bijdragen en die doorwerken in de afzonderlijke werkplannen:











Digitaal werken (aanschaf digitaal samenwerkingsplatform dat de plek wordt waar VRHMmedewerkers en partners samenwerken aan documenten, informatie wordt gedeeld en
nieuws bekend wordt gemaakt).
(Beïnvloedings)Analyse prioritaire risico’s Regionaal Risicoprofiel (overstromingen en
openbare orde (2016), verstoring energie/ICT/telecom/ziektegolf en luchtvaartongevallen
(2017)).
Zelfredzaamheid (VRHM richt zich op het versterken van (zelf)redzame burgers door te
anticiperen op hun (zelf)redzaamheid en stemt haar hulpverlening af op de zelfredzame
burger, zodat deze benut kan worden tijdens crises).
Vakbekwaamheids- en InzetManagementSysteem (VIMS) (aanbestedingstraject ter
vervanging AG5 en roosterweb. In de vakbekwaamheidsregistratie kan o.a. registratie van
competenties, behaalde resultaten en oefenmomenten plaatsvinden en leerbehoefte worden
bepaald).
Integraal werken (projectmatige aanpak van de onderwerpen Rijnlandroute, stationsgebied
Leiden en Draka).

Terugblik 2016
Informatiegestuurd werken
Bij MDNCW lag het afgelopen jaar de prioriteit bij het opleiden, trainen en oefenen van
crisisfunctionarissen (mono en multi) en hen vakbekwaam te houden (warm informatiemanagement).
Er is een structureel OTO-jaarprogramma netcentrisch werken opgesteld en IM-crisisfunctionarissen
zijn (individueel) waargenomen tijdens oefeningen. Er heeft doorontwikkeling plaatsgevonden van de
werkwijze om te komen tot een plot, een aantal plotters zijn gecertificeerd.
Samen met MDI heeft introductie van een actueel operationeel risicobeeld (MAB) in de ‘lauwe fase’
plaatsgevonden, de fase waarin bepaalde potentiele dreigingen zich voordoen.
In LCMS is een apart tabblad met evenementen toegevoegd.
Vanuit de werkgroep MDI is de aanbesteding van het digitale platform begeleid (koude fase). Op 21
november is het contract met Green Valley, leverancier van het toekomstige digitale
samenwerkingsplatform, getekend en zijn de eerste deelprojecten van start gegaan.
Risicogericht werken
Het coördinatiepunt risicoadvisering heeft het pilotproject integraal adviseren afgerond. Het regionaal
evenementen coördinatiepunt (REC) is open gegaan voor gemeenten en heeft bij 52 risico-aanpak
evenementen geadviseerd. De op maat gemaakte leergang ‘integraal adviseren’ is door 200
deelnemers gevolgd.
Het Regionaal Risicoprofiel is geactualiseerd. De risico’s ‘overstromingen’ en ‘verstoring openbare
orde’ zijn uitgebreid doorlopen met partners om te bepalen welke inspanningen mogelijk en gewenst
zijn om de risico’s te verkleinen en de crisisbeheersing hierop voor te bereiden. De resultaten hiervan
zijn verwerkt in (bestaande) convenanten met partners, oefenprogramma’s en communicatieve
uitingen.
De werkgroep MDOP heeft diverse informatiekaarten opgesteld voor een specifiek inhoudelijk thema
of incidenttype, zoals grootschalige ziektegolf, Hoogwater en Terrorismegevolgbestrijding. Vanuit de
waterdossiers heeft onderzoek plaatsgevonden naar de behoefte van een informatiekaart
‘incidentbestrijding op water’ en ‘grootschalige evacuatie’.
MDOTO heeft samen met de partners nieuwe planvorming zoals contra-terrorisme beoefend.
De werkgroep communicatie heeft in 2016 de website Hollands Midden Veilig! gelanceerd en
geactualiseerd.
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Omgevingsgericht (net)werken
De ontwikkeling van een nieuwe leerorganisatie waarbij de leerbehoefte van de individuele
medewerker centraal staat en een gericht aanbod wordt gedaan, is opgetekend in een conceptMDOTO beleidsplan 2017-2020 en ontwikkelplan.
Ook bij MDCOM is de discussie gestart hoe een consistent meerjaren OTO-programma vorm
gegeven kan worden met nieuwe OTO-vormen (digitale educatie, periodieke leerprikkels) en
individueel maatwerk. Gestart is met de evaluatie van de zachte piketten.
In 2016 heeft MDEvaluatie het onderzoek naar het kraanincident in Alphen aan den Rijn opgeleverd
en is gestart met de evaluatie van het evaluatieprotocol.
De aanbesteding van VIMS loopt en is voorlopig gegund aan leverancier Magenta.

Vooruitblik 2017
1. Informatiegestuurd werken
Werkgroepoverstijgende thema’s
 Verdere inrichting en implementatie digitaal samenwerkingsplatform (start deelprojecten
risicobeheersing, medewerkers- en partnerportaal, besluitvorming VRHM, projectmatig
werken, zaakgericht werken, samenwerking multi-werkgroepen).
Werkplan van de multidisciplinaire werkgroep Netcentrische werkwijze (MDNCW)
 Aansluiten van externe crisispartners op LCMS.
 Doorontwikkeling LCMS/Implementatie nieuwe versie LCMS (GUI).
 Evaluatie en doorontwikkeling Multi Actueel Beeld (MAB).
 Verkennen informele informatiestromen bij crisis.
 OTO van IM-crisisfunctionarissen mono en multi (o.a. certificeren plotters CoPI en ROT,
analyse toepassing IM-proces tijdens oefeningen en incidenten).
 Digitalisering planvorming in LCMS.
Werkplan werkgroep Communicatie (MDCOM)
 Versterken gebruik tabblad crisiscommunicatie in LCMS.
 Versterking rol/positie van de informatiecoördinator in de taakorganisatie communicatie.
Werkplan werkgroep Informatievoorziening (MDI):
 In gebruik nemen van een geo-voorziening voor de uitwisseling van geo-data over de
kolommen heen.
2. Risicogericht werken:
Werkgroepoverstijgende thema’s:
 Analyse van de thema’s luchtvaartongevallen en continuïteit.
 Opleveren lijst potentieel gevaarlijke bedrijven/objecten.
Werkplan werkgroep Risicobeheersing (MDRB)
 Doorontwikkeling (integrale) advisering (coördinatiepunten risicoadvisering en
evenementenadvisering en VRHM, omgevingsdiensten en RDOG HM).
 Implementatie aandachtspunten evaluatie coördinatiepunten.
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Analyse impact Omgevingswet.

Werkplan werkgroep Operationele Planvorming (MDOP)
 Updaten bestaande planvorming (o.a. Vliegtuigongevallen, Spoor, Communicatie-uitval, Gas
en Elektriciteit, Drinkwater).
 Aansluiting bij landelijke Strategische Agenda, onderdeel Water en evacuatie: Beleidsdossier
Water (Dijkring 14/15/44, informatiekaart grootschalige evacuatie, pilot risicoanalyse hoog
water/Dijkring 15).
 Bijdragen uitwerking thema’s Regionaal Risicoprofiel (evenementen, verstoring openbare
orde, optreden hulpdiensten bij plagen, kernincidenten, landelijke Strategische Agenda/
onderdeel Continuïteit van de samenleving).
Werkplan werkgroep Opleiden, Trainen en Oefenen (MDOTO)
 Training dijkringen 14, 15 en 44.
 IROT-oefening dijkringen 14, 15 en 44. Hollands Midden oefent als coördinerend regio het
kustscenario.
 Testregio voor project PREDICT van VRZHZ. Project heeft als doelstelling instrumenten te
ontwikkelen die helpen bij het bewust worden van cascade effecten bij rampen door uitval
van vitale infrastructuur, het voorspellen van mogelijke scenario’s die daardoor ontstaan en
het helpen kiezen van de juiste handelswijze.
Werkplan werkgroep Informatievoorziening (MDI):
 Project Informatiebeveiliging (beveiliging informatie en andere bedrijfsmiddelen voor
waarborg continuïteit dienstverlening).
Werkplan werkgroep Communicatie (MDCOM)
 Uitvoeren twee risicocommunicatiecampagnes.
 Versterken en vormgeven verbinding risico- en crisiscommunicatie
3. Omgevingsgericht (net)werken:
Werkgroepoverstijgende onderwerpen:
 Zelfredzaamheid: Aansluiting bij landelijke Strategische Agenda (o.a. Ontwikkeling &
implementatie handreiking samenredzaamheid in het landelijke project water en evacuatie).
 Integraal werken: de werkgroepen MDRB, MDOP, MDOTO, NDNCW, MDCOM zijn vast
onderdeel bij de operationele voorbereiding van Rijnlandroute, DRAKA en Leiden Centraal
station. Vanuit het perspectief van de hele veiligheidsketen wordt deze onderwerpen
uitgewerkt voor alle werkgroepen.
 VIMS: Afronding aanbestedingstraject en start implementatie (waaronder
vakbekwaamheidsregistratie voor multi-OTO en BGC).
Werkplan werkgroep Operationele Planvorming (MDOP)
 Afronden en uitvoeren aanbevelingen evaluatie partnerschappen en convenanten.
 Actualiseren convenanten/partnerschappen (o.a. Omgevingsdiensten, Waterschappen,
Defensie, Telecom, waterhulpverlening kust).
Werkplan werkgroep Opleiden, Trainen en Oefenen (MDOTO)
 Aanbod van gerichte trainingen in een Productencatalogus OTO.
 Keuzemogelijkheden bij Crisisbeheersingsdagen en Water.
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Opleveren competentieprofielen voor crisisfunctionarissen.
Opleiden crisisfunctionarissen in gebruik vakbekwaamheidsregistratie.
Start pilot gebruik vaardigheidspaspoort, registreren en het hieruit destilleren van de
leerbehoefte bij de doelgroep informatiemanagers.

Werkplan werkgroep Communicatie (MDCOM)
 Toepassen nieuwe technologie OTO gericht op het individu of specifieke rol.
 Gezamenlijk vormgeven crisiscommunicatie met crisispartners.
 Afronden evaluatie zachte piketten en operationaliseren aanbevelingen.
Werkplan werkgroep Evaluatie GRIP-incidenten (MDGRIP-evaluaties)
 Afronden en implementeren aanbevelingen evaluatie werking evaluatieprotocol.

4. Kader
Het herziene Regionaal Risicoprofiel VRHM, het Regionaal Beleidsplan VRHM 2016-2019,
voorgaande werkplannen, evaluaties van GRIP-incidenten en oefeningen (systeemtesten, Staat van
de Rampenbestrijding) en adviezen van landelijke commissies zijn verwerkt in de werkplannen van
de werkgroepen. Dit geldt ook voor de eisen uit de Wet Veiligheidsregio’s

5. Consequenties
In de afzonderlijke werkplannen wordt nader ingegaan op de benodigde capaciteit (mensuren en
financiën). De ureninzet is afgestemd tussen de kolommen en partners.
Voor de uitvoering van de werkplannen is, naast de te leveren capaciteit, de bestemmingsreserve
Samenwerken Loont! beschikbaar. Deze reserve is in 2012 ingesteld voor het uitvoeren van het
voormalige beleidsplan en toentertijd eenmalig gevoed uit het positief jaarrekeningresultaat. Het
restant van deze reserve wordt ingezet voor de uitvoering van de nieuwe beleidsprioriteiten.

6. Aandachtspunten / risico’s
Aankomend jaar vindt uitvoering plaats van verschillende projecten in de VRHM: doorontwikkeling
RB, VIMS, project Digitaal Werken en wordt de organisatieherinrichting voorbereid (HR21 fase 2 of
grof-/fijnstructuur). De reikwijdte van deze projecten is breed en kan impact hebben op de uitvoering
van de werkplannen.
Vanuit de kolommen is aangegeven dat er in sommige gevallen een hogere behoefte aan uren is dan
de kolommen beschikbaar kunnen stellen. Deze uren worden waar mogelijk aangevuld vanuit multi.

7. Implementatie en communicatie
Over de uitvoering van de werkplannen door de werkgroepen en de capaciteitsinzet wordt drie keer
per jaar bestuurlijk gerapporteerd via de voortgangsrapportage Regionaal Beleidsplan.
In het DB VRHM van 4 december 2014 is besloten om besluitvorming over de werkplannen van de
werkgroepen in het vervolg te mandateren aan de Veiligheidsdirectie. De speerpunten uit de
werkplannen 2017 worden ter informatie voorgelegd aan het Bestuur.
In de nieuwsbrief van de VRHM wordt een bericht geplaatst over de speerpunten van de werkplannen
van de werkgroepen voor het jaar 2017.
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8. Bijlagen
Onderstaande werkplannen zijn op te vragen bij het Veiligheidsbureau:
1.
MDRB werkplan 2017
2.
MDOP werkplan 2017
3.
MDOTO werkplan 2017
4.
MDNCW werkplan 2017
5.
MDI werkplan 2017
6.
MDCOM werkplan 2017
7.
Werkplan 2017 projectgroep evenementenveiligheid
8.
Werkplan 2017 projectgroep GRIP-evaluaties
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B.1

1. Samenvatting voorstel
Het programma Geneeskundige Hulpverlening heeft de doelen en speerpunten voor 2016 binnen de
begroting 2016 uitgevoerd.
Het jaarrekeningresultaat bedraagt €33.000 positief.
Het Dagelijks Bestuur adviseert het Algemeen Bestuur positief te besluiten over de jaarstukken 2016
programma Geneeskundige Hulpverlening en bestemming van het resultaat.
Aangezien het Algemeen Bestuur RDOG Hollands Midden voornemens is de jaarstukken 2016
programma Geneeskundige Hulpverlening, als onderdeel van de jaarstukken 2016 RDOG Hollands
Midden, vast te stellen in de vergadering van 29 maart 2017, heeft het Dagelijks Bestuur een
schriftelijk instemmingsronde gehouden en vindt formele bevestiging van zijn advisering in deze
vergadering van het Algemeen Bestuur plaats.

2. Algemeen
Onderwerp:

Jaarstukken 2016
programma Geneeskundige
Hulpverlening en
bestemming resultaat

Opgesteld door:

I. van Steensel- van
Hage, manager GHOR

Afgestemd met:
Voorstel t.b.v.
vergadering
Agendapunt:

Algemeen Bestuur

Datum

H. van Dinther, M. van
der Vorm, RDOG HM
16 maart 2017

B.1

Bijlage(n):

-

Portefeuille:

M. van der Velde (DB)
S. de Gouw (VD)
Algemeen Bestuur
RDOG Hollands Midden

Status:

Besluitvormend

Datum:

29 maart 2017

Vervolgtraject
besluitvorming:

3. Besluit
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Het Algemeen Bestuur RDOG Hollands Midden positief te adviseren voor finale vaststelling van
de jaarstukken 2016 programma Geneeskundige Hulpverlening en bestemming resultaat conform
voorstel onder punt 2 en 3.
2. Een storting van €9.000 in de algemene reserve van het programma Geneeskundige
Hulpverlening tot het toegestane plafond, conform besluit Algemeen Bestuur van 25 juni 2015
betreffende bodem en plafond van de algemene reserve van het programma Geneeskundige
Hulpverlening.
3. Een restitutie van €24.000 aan de deelnemende gemeenten naar rato van het aantal inwoners.

4. Toelichting op het besluit
4.1 Taak van het programma Geneeskundige Hulpverlening
Het programma Geneeskundige Hulpverlening (GHOR1) is belast met coördinatie, aansturing en
regie van de geneeskundige hulpverlening en de advisering van andere overheden en organisaties
op dat gebied. GHOR Hollands Midden bereidt schriftelijke afspraken voor en onderhoudt deze
tussen het bestuur VRHM en in de regio werkzame zorginstellingen, zorgaanbieders, RAV Hollands
Midden en GGD Hollands Midden over hun taak bij rampen en crises en de voorbereiding daarop. Als
netwerkorganisatie heeft GHOR Hollands Midden een spilfunctie tussen zorg, veiligheid en openbaar
bestuur. Deze functie komt tot uiting in haar wettelijke taak processen in de acute zorg en de publieke
zorg tussen verschillende organisaties goed op elkaar te laten aansluiten tot een soepele keten.
Publieke zorg betreft: Infectieziektebestrijding, Medisch Milieukunde, Psychosociale Hulpverlening en
Gezondheidsonderzoek.
4.2 Doelen en speerpunten voor 20162







Versterken risicogerichtheid in advisering met de veiligheidspartners voor risico’s in grootschalige
bouw- en infrastructurele projecten en vergunningverlening risicovolle evenementen.
Maken en beoefenen van bovenregionale afspraken voor versterken van de crisisorganisatie.
Uitvoeren transitie Geneeskundige Combinatie naar Grootschalige Geneeskundige Bijstand.
Visie ontwikkelen met de partners voor een blijvend interessant aanbod van GHOR Hollands
Midden, dat tegemoet komt aan de actuele en veranderende behoefte van de partners en meer
specifiek voor de (geneeskundige) hulpverlening aan minder zelfredzame personen.
Voorbereiden van een snelle en een efficiënte informatiedeling tussen en met ketenpartners in
crisisomstandigheden (volgens het principe van netcentrisch werken).

4.3 Ontwikkelingen
Interregionale afspraken voor versterken crisisorganisatie
Met de (6) GHOR-regio’s, met reële risico’s voor terroristische aanlagen, is overlegd over
uitgangspunten en maatregelen bij terrorismegevolgbestrijding voor de geneeskundige keten.
GHOR Hollands Midden neemt actief deel aan dit overleg. Afspraken over terrorisme
gevolgbestrijding zijn de opmaat voor generieke interregionale afspraken.
Voorbereiding Omgevingswet
In 2019 gaat naar verwachting de nieuwe Omgevingswet in. Met de Omgevingswet wil de overheid
regels voor ruimtelijke plannen vereenvoudigen en het aantal plannen verminderen3. Ook veiligheid
en geneeskundige hulpverlening hebben een plek in ruimtelijk beleid. Het gevolg hiervan is dat ca.
80% van de te bouwen gebouwen geen vergunning nodig heeft. 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 van de GHOR) voor bijvoorbeeld planvorming en advisering aan
gemeenten over vergunningverlening. GHOR Hollands Midden heeft in 2016 ingezet op onderzoek in
veiligheidsregio verband naar de gevolgen van de Omgevingswet met als doel het borgen van
(geneeskundige) hulpverlening in ruimtelijk beleid.

1

In de Wvr: GHOR staat voor Geneeskundige Hulpverlenings Organisatie in de Regio.

2

Werkplan programma Geneeskundige Hulpverlening 2016 (Dagelijks Bestuur, 10 december 2015).

3

Wetsvoorstel Omgevingswet, een stelselherziening, is een wetsvoorstel die alle wetten en regels op het gebied van
leefomgeving vereenvoudigt en bundelt. Het gevolg hiervan is dat ca. 80 % van de te bouwen gebouwen geen vergunning
nodig heeft van de gemeente.

2
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Informatiedeling tussen en met ketenpartners in crisisomstandigheden
Door decentralisatie van zorgtaken naar gemeenten en het langer thuis wonen van personen is het
complexer om 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. Voor een efficiënte en accurate
informatiedeling in de warme fase is actief ingezet op samenwerking met haar zorgpartners.
Behoeften aan applicaties stemt GHOR Hollands Midden af met zorgpartners en binnen de
veiligheidsregio. Binnen de multidisciplinaire VRHM-werkgroepen is ingezet op gezamenlijke
systemen, gezamenlijke informatie vanuit basisregisters en gezamenlijke werkafspraken.
GHOR Hollands Midden heeft GHOR4all geactualiseerd door het toevoegen van ontbrekende
locaties van (care) zorginstellingen. Zorginstellingen zijn verantwoordelijk voor het beheer van deze
gegevens. Door het beschikbaar stellen van de witte kaart in LCMS in mei 2016 is een belangrijke
stap gezet voor actuele locatie informatie over kwetsbare objecten/zorginstellingen.
Nieuw beleidsplan GHOR Hollands Midden 2017-2020
Crisismedewerkers van ziekenhuizen, huisartsenposten, RAV Hollands Midden, GGD Hollands
Midden en veiligheidsmedewerkers van verpleeg- en verzorgingshuizen hebben meegedacht over de
te volgen koers van GHOR Hollands Midden voor 2017-2020. De verkregen input is opgenomen in
het beleidsplan. Het beleidsplan is gebaseerd op en een uitwerking van het regionaal beleidsplan
VRHM 2016-2019. Voor de komende periode wil GHOR Hollands Midden de werkvelden veiligheid
en zorg in de crisisbeheersing laten aansluiten. Activiteiten zijn daarnaast gericht op een
voorbereiding op de geneeskundige hulpverlening en continuïteit van zorg van de gehele zorgketen
functionerend als één zorgsysteem.
4.4 Resultaten
Het werkplan 2016 is binnen de begroting 2016 gerealiseerd:











4

Voor de vergunningverlening risicovolle evenementen zijn in totaal 103 adviezen verstrekt (ten
opzichte van 60 in 2015).
Deelgenomen en bijgedragen aan alle multidisciplinaire werkgroepen van de veiligheidsregio.
Actuele schriftelijke afspraken met zorgpartners over hun voorbereiding op crisisomstandigheden.
Gezamenlijke kennis- en contactbijeenkomsten voor zorgpartners en operationele GHORfunctionarissen. Crisispartners hebben uitgelegd wat men van hen kan verwachten en waarvoor
de zorgpartners zelf verantwoordelijk zijn. De bijeenkomsten zijn hoog gewaardeerd.
Continuïteit in personele bezetting van de operationele GHOR-functies.
Opleiden Trainen Oefenen van operationele GHOR-functionarissen is volgens planning
uitgevoerd. Afgesproken evaluaties zijn gehouden. Deelnemers zijn tevreden over de aanpak. De
trend van groeiende vak volwassenheid van GHOR-operationele functionarissen is doorgezet.
In totaal 63 GHOR inzetten, waarvan 7 inzetten met GRIP 4 1 of hoger (t.o.v. 59 inzetten in 2015).
Opnieuw geslaagd voor de (jaarlijkse) periodieke audit van het kwaliteitsmanagementsysteem .

Gecoördineerde Regionale IncidentbestrijdingsProcedure.
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4.5 Financiën
De realisatie van het programma is als volgt:
(€1.000)

Realisatie 2016

Raming 20165
na wijziging

Raming 2016
voor wijziging

Realisatie 2015

Lasten

1.956

1.898

1.919

1.895

Baten
Gerealiseerd saldo van baten en lasten

1.942
-14

1.930
32

1.871
-48

1.928
33

Mutatie reserves

47

35

48

13

Gerealiseerd resultaat

33

67

0

46

Het gerealiseerd resultaat is €33.000 voordelig, waarvan een incidenteel resultaat van €22.000 en
een structureel resultaat van €11.000.
Het overzicht van de baten en lasten, onderverdeeld naar economische categorieën is als volgt:
(€1.000)

Realisatie 2016

Raming 2016
na wijziging

Salarissen en sociale lasten

Raming 2016
voor wijziging

Realisatie 2015

1.148

922

866

927

110

385

402

384

42
1.300

45
1.352

41
1.309

25
1.336

Kapitaallasten

52

32

32

36

Huisvesting

49

55

65

48

521

423

488

442

2

6

6

24

Tijdelijk personeel
Overige personeelslasten
Subtotaal personeelslasten

Organisatiekosten
Materialen
Onvoorzien

0

19

19

0

32
656

11
546

0
610

9
559

Lasten

1.956

1.898

1.919

1.895

Gemeenten BPI/BPK

1.871

1.871

1.871

1866

17

8

0

30

54
1.942

51
1.930

0
1.871

32
1.928

-14

32

-48

33

Lasten vorig boekjaar
Subtotaal overige lasten

Derden
Baten vorig boekjaar
Baten
Gerealiseerd saldo van baten en lasten
Storting reserves

0

0

0

0

Onttrekking reserves

47

35

48

13

Gerealiseerd resultaat

33

67

0

46

Toelichting
Een aantal kostenposten is op een andere wijze gerubriceerd dan was begroot, gezien de aard van
de gemaakte kosten. Hierdoor is sprake van verschuivingen tussen de categorieën salaris en sociale

5

Vastgesteld in het Algemeen Bestuur RDOG Hollands Midden op 2 november 2016. Voor deze administratieve
begrotingsgwijziging 2016 is per abuis geen advies gevraagd aan het bestuur VRHM. Voor de begrotingswijziging 2017 voor
het programma Geneeskundige Hulpverlening en deelprogramma IZB is advies gevraagd aan het Dagelijks Bestuur op 15
december 2016. Besluit tot vaststelling is geagendeerd in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 16 maart 2017. Finale
vaststelling in het Algemeen Bestuur RDOG Hollands Midden van 29 maart 2017.
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lasten, tijdelijk personeel en organisatiekosten. Het betreft hier de kosten van inkoop opleidingen en
interne levering van personeel.
Het gerealiseerd resultaat in de kolom ‘Raming 2016 na wijziging’ betreft het verwachte resultaat
exclusief de eenmalige kosten IKB. Het gerealiseerd resultaat 2016 (kolom Realisatie 2016) is in lijn
met het verwachte resultaat in de 2de bestuursrapportage 2016.
Het gerealiseerd saldo van baten en lasten wordt positief beïnvloed door lagere lasten voor Opleiden
Trainen Oefen activiteiten dan begroot: door de personeelsschaarste bij RAV Hollands Midden is een
aantal Opleiden Trainen Oefen activiteiten van 2016 verschoven naar 2017 (conform tweede
bestuursrapportage 2016 programma Geneeskundige Hulpverlening).
Ook hebben een voordelig saldo van baten en lasten van vorig boekjaar en lagere kosten dan
begroot van GHOR-inzetten bijgedragen aan het positieve resultaat.
De invoering van het individueel keuzebudget (IKB) leidt tot eenmalige kosten van €31.000, die ten
laste van de exploitatie 2016 zijn gebracht.
De kapitaallasten komen hoger uit dan begroot onder meer door een inhaalafschrijving op de
werkkleding voor SIGMA-vrijwilligers. Afschrijvingen op vervoermiddelen zijn hoger dan begroot
omdat de inrichtingskosten van de voertuigen hoger is uitgevallen dan begroot.
Weerstandscapaciteit
Het programma Geneeskundige Hulpverlening heeft een bestemmingsreserve project vervanging
uitstroom Officieren van Dienst Geneeskundig (OvDG’en) om de kosten van de opleiding van
toekomstige OvDG’en tot en met 2018 te bekostigen. In 2016 zijn twee nieuwe OvDG’en opgeleid,
getraind en geoefend.
Bodems en plafonds van de reserves zijn gebaseerd op het risicomanagementsysteem en
vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 25 juni 2016. De bodem en het plafond van de algemene
reserve van het programma Geneeskundige Hulpverlening bedraagt €45.000 resp. €110.000.
(€1.000)

01-01-2016

31-12-2016

Algemene reserve GHOR

101

134

Bestemmingsreserve project OvDG

153

106

Reserves GHOR

254

240

5. Kader
5.1 Formeel kader
De bestuurlijke afspraken tussen VRHM en RDOG Hollands Midden (30 juni 2016) regelen de
verdeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de besturen VRHM en RDOG Hollands
Midden voor het programma Geneeskundige Hulpverlening en het deelprogramma IZB.
Artikel 2 regelt dat het bestuur RDOG Hollands Midden advies vraagt aan het bestuur VRHM over
begroting en verantwoording van het programma Geneeskundige Hulpverlening en het
deelprogramma IZB. Het bestuur RDOG Hollands Midden wijkt slechts af van het advies van het
bestuur VRHM na overleg tussen beide besturen.
5.2 Beleidskader
Basis voor het programma Geneeskundige Hulpverlening in 2016 is het beleidsplan GHOR 20122015 (herzien op 1 december 2016), de programmabegroting 2016 en het werkplan 2016.
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6. Consequenties
6.1 Resultaatbestemming
Indien het positief jaarrekeningresultaat van €33.000 wordt toegevoegd aan de algemene reserve van
het programma Geneeskundige Hulpverlening, wordt het toegestane plafond met €24.000
overschreden (conform het besluit van het Algemeen Bestuur van 25 juni 2015 betreffende bodem en
plafond van de algemene reserve van dit programma).
Het voorstel is €9.000 te storten in de algemene reserve van het programma Geneeskundige
Hulpverlening tot het toegestane plafond en €24.000 te restitueren aan de deelnemende gemeenten
naar rato van het aantal inwoners.
In de volgende tabel is het verloop van de reserves weergegeven, waarbij in de kolom ‘Bestemming’
de voorgestelde onttrekking van €24.000 is weergegeven.
(€1.000)

01-01-2016

Resultaat

31-12-2016

Bestemming

01-01-2017

Algemene reserve GHOR

101

33

134

-24

110

Bestemmingsreserve project OvDG

153

-47

106

0

106

Eigen vermogen

254

-14

240

-24

216

6.2 Controleverklaring
De jaarrekening 2016 voor het programma Geneeskundige Hulpverlening is gecontroleerd door de
accountant van RDOG Hollands Midden op het gebied van rechtmatigheid en doelmatigheid, en
vormt een integraal onderdeel van de Jaarstukken 2016 RDOG Hollands Midden, die ter vaststelling
worden voorgelegd aan het Algemeen Bestuur RDOG Hollands Midden op 29 maart 2017.

7. Aandachtspunten en risico’s
Risico’s uit de begroting 2016 en stand van zaken:
Herverdeling gemeentefonds
Zowel voor gemeenten als voor veiligheidsregio’s kunnen herverdelingseffecten optreden. De
gevolgen voor GHOR Hollands Midden zijn nog niet duidelijk.
Risico is vervallen. Herverdeling in 2016 heeft geen gevolgen voor GHOR Hollands Midden.
Frictie- en desintegratiekosten samenvoeging meldkamers
Bij (her)huisvesting van de gezamenlijke meldkamer in ‘De Yp’ is sprake van frictiekosten en van
desintegratiekosten. De minister van V&J heeft aangegeven dat de financiering uit het lopende
budget moet worden gedekt, waardoor GHOR Hollands Midden een financieel risico loopt. De exacte
financiële gevolgen zijn nog niet bekend.
Risico is vervallen. In het ‘Transitieakkoord meldkamer van de toekomst’ zijn afspraken gemaakt over
de verdeling van de achterblijvende materiële kosten onder de betrokken partijen. De GHOR wordt
niet als achterblijvende partij genoemd en daarmee niet aansprakelijk voor deze kosten. Het deel van
de achterblijvende materiële kosten van de veiligheidsregio’s wordt gedragen door het ministerie van
VenJ.
GRIP-incidenten
Aantal, aard en duur van GRIP-incidenten is een onzekere factor. In de begroting 2016 is hiervoor
€14.000 opgenomen. Een langdurig incident of gelijktijdige incidenten legt een zware druk op de pool
van operationele GHOR-functionarissen en daardoor mogelijk tot vertraging in de uitvoering van het
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reguliere werk. Een financieel risico vormt de hiervoor benodigde externe inhuur ter versterking van
de personele capaciteit.
Opleiding Training Oefenen (OTO)
Door personeelsschaarste bij RAV Hollands Midden stond de uitvoering van OTO-activiteiten voor
operationele GHOR-functionarissen in 2016 onder druk. Een aantal trainingen is verschoven naar
2017. De uitvoering van andere reeds geplande OTO-activiteiten is per keer beoordeeld.

8. Implementatie en communicatie
Na een positief advies van het Algemeen Bestuur vindt finale vaststelling van de jaarstukken 2016
voor het programma Geneeskundige Hulpverlening plaats als onderdeel van de jaarstukken 2016
RDOG Hollands Midden in het Algemeen Bestuur RDOG Hollands Midden op 29 maart 2017.

9. Bijlagen
Geen

10. Historie besluitvorming
25 juni 2015

Algemeen Bestuur

Risicoanalyse programma Geneeskundige
Hulpverlening

25 juni 2016

Algemeen Bestuur

Ontwerpbegroting 2016 programma Geneeskundige
Hulpverlening

10 december 2015

Dagelijks Bestuur

Werkplan 2016 programma Geneeskundige
Hulpverlening

30 juni 2016

Algemeen Bestuur

Bestuurlijke afspraken over de relatie tussen het
bestuur VRHM en bestuur RDOG Hollands Midden

01 december 2016

Algemeen Bestuur

Beleidsplan GHOR Hollands Midden 2017-2020

15 december 2016

Dagelijks Bestuur

2de bestuursrapportage 2016 programma
Geneeskundige Hulpverlening (ter informatie in het
Algemeen Bestuur van 16 maart 2017)

9 februari 2017

Dagelijks Bestuur

Procedure vaststelling jaarstukken programma
Geneeskundige Hulpverlening en deelprogramma
IZB
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B.2

1. Samenvatting voorstel
De begroting 2017 van het programma Geneeskundige Hulpverlening wordt in lijn gebracht met de
verwachte baten en lasten in 2017. Het betreft een 1e administratieve begrotingswijziging 2017 met
uitsluitend een onderlinge verschuiving tussen economische categorieën voor baten en lasten.
Om te voldoen aan de landelijke norm voor de deeltaken infectieziektebestrijding stijgt de begroting
2017 van het deelprogramma Infectieziekte Bestrijding (IZB) met een verhoging van de gemeentelijke
bijdrage van €294.000.
Het Dagelijks Bestuur adviseert het Algemeen Bestuur positief te besluiten over de 1ste
begrotingswijziging 2017 programma Geneeskundige Hulpverlening en deelprogramma IZB.
Het Algemeen Bestuur RDOG Hollands Midden is voornemens de 1ste begrotingswijziging 2017 vast
te stellen in de vergadering van 29 maart 2017 na behandeling ervan in het Dagelijks Bestuur RDOG
Hollands Midden op 9 maart 2017 waarin de zienswijzen van gemeenten zijn verwerkt en behoudens
positief advies van het Algemeen Bestuur VRHM.

2. Algemeen
Onderwerp:

Begrotingswijziging 2017
programma Geneeskundige
Hulpverlening en
deelprogramma IZB

Opgesteld door:

I. van Steensel- van
Hage, manager GHOR

Afgestemd met:

Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:

Algemeen Bestuur

Datum

H. van Dinther, M. van
der Vorm, N. Wille,
RDOG HM
16 maart 2017

B.2

Bijlage(n):

-

Portefeuille:

M. van der Velde (DB)
S. de Gouw (VD)

Status:

Besluitvormend

Vervolgtraject
besluitvorming:

Algemeen Bestuur
RDOG Hollands Midden

Datum:

29 maart 2017

3. Besluit
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Het Algemeen Bestuur RDOG Hollands Midden positief te adviseren voor finale vaststelling van
de 1ste begrotingswijziging 2017 programma Geneeskundige Hulpverlening en deelprogramma
IZB.

4. Toelichting op het besluit
Programma Geneeskundige Hulpverlening
RDOG Hollands Midden heeft een integraal informatiesysteem (ERP) ingevoerd voor haar
bedrijfsvoering. Door een herijking van het kostensoortenschema heeft dit in enkele gevallen geleid
tot een onderlinge verschuiving tussen economische categorieën voor baten en lasten. Door de 1ste

administratieve begrotingswijziging 2017 van het programma Geneeskundige Hulpverlening worden
de verwachte baten en lasten in 2017 in lijn gebracht met de nieuwe invulling van de economische
categorieën.
Deelprogramma IZB
Voor een kwalitatief verantwoorde uitvoering van het deelprogramma IZB is het van belang dat
RDOG Hollands Midden voldoet aan de landelijke VISI 2 norm1. Om hieraan te voldoen is uitbreiding
van de formatie infectieziektebestrijding noodzakelijk.
Het Algemeen Bestuur RDOG Hollands Midden heeft aan de DPG opdracht gegeven om de
structurele kosten voor de investering in de infectieziektebestrijding in Hollands Midden uit te werken
in een begrotingswijziging 2017.

5. Kader
De bestuurlijke afspraken tussen VRHM en RDOG Hollands Midden (30 juni 2016) regelen de
verdeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de besturen VRHM en RDOG Hollands
Midden voor het programma Geneeskundige Hulpverlening en het deelprogramma IZB.
Artikel 2 regelt dat het bestuur RDOG Hollands Midden advies vraagt aan het bestuur VRHM over
begroting en verantwoording van het programma Geneeskundige Hulpverlening en het
deelprogramma IZB. Het bestuur RDOG Hollands Midden wijkt slechts af van het advies van het
bestuur VRHM na overleg tussen beide besturen.

6. Consequenties
6.1 Programma Geneeskundige Hulpverlening
Financieel:
Behoudens de wijziging tussen economische categorieën voor baten en lasten zijn de (overige)
financiële uitgangspunten niet gewijzigd ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2017. De wijziging
van de raming van baten en lasten van het programma Geneeskundige Hulpverlening voor het jaar 2017 is
opgenomen in de tabel op de volgende pagina.
De kolom ‘BG 2017’ toont de begroting 2017. De aanpassingen in de 1ste begrotingswijziging 2017 zijn
weergegeven in de kolom ‘Correcties’. De kolom ‘1e wz 2017’ geeft de begroting 2017 na wijziging weer.

Het lijkt alsof de lasten van het programma Geneeskundige Hulpverlening (1e wz 2017) €13.000
hoger zijn ten opzichte van de formele begroting 2017 (BG 2017). Door een aantal factoren 2 is echter
de ruimte in de baten bij het opstellen van de formele begroting 2017 niet vertaald in de lasten en
opgenomen als een voorgenomen mutatie in de reserve GHOR (storting €13.000).

1

VISI 2 staat voor Versterking Infrastructuur Infectieziekten. Via een afgesproken methodiek is in samenwerking tussen VNG,
VWS, RIVM en GGD GHOR Nederland in 2004 een norm afgesproken waaraan de formatie van artsen, verpleegkundigen en
administratieve ondersteuning in een regio moet voldoen om de negen deeltaken van de infectieziektebestrijding op een
kwalitatief verantwoorde wijze uit te voeren. In 2013 is deze norm geactualiseerd op o.a. basis van de toegenomen infectiedruk
en diagnostische mogelijkheden.
2

Vooral afrondingsverschillen BPI en stijging inwoneraantallen t.o.v. gebruikte aantallen.

2
Agendapunt B.2 AB VRHM 16 maart 2017

€k

GHOR
BG 2017

Correcties

1e wz 2017

873
405
41
1.319

236
-405
192
23

1.109
0
233
1.342

32
65
492
6
0
0
19
0
614

39
-22
-9
-5
0
0
0
0
3

71
43
483
1
0
0
19
0
617

Lasten

1.933

26

1.959

Gemeenten BPI/BPK
Gemeenten overig
Derden
Zorgverzekeraars
Rijk
Baten vorig boekjaar
Baten

1.898
0
0
0
0
0
1.898

0
0
13
0
0
0
13

1.898
0
13
0
0
0
1.911

Resultaat voor bestemming

-35

-13

-48

Storting reserves
Onttrekking reserves

-13
48

13
0

0
48

0

0

0

Salarissen en sociale lasten
Tijdelijk personeel
Overige personeelslasten
Subtotaal personeelslasten
Kapitaallasten
Huisvesting
Organisatiekosten
Materialen
Voorzieningen
Kosten meldkamer
Onvoorzien
Lasten vorig boekjaar
Subtotaal overige lasten

Resultaat

Overige:
Geen
6.2 Deelprogramma IZB
Financieel:
De extra lasten voor versterking van het team infectieziektebestrijding in 2016 voor RDOG Hollands
Midden bedragen €100.000 en worden gefinancierd uit de algemene reserve RDOG Hollands
Midden. Het Algemeen Bestuur RDOG Hollands Midden heeft op 31 maart 2016 besloten het plafond
van de reserve RDOG Hollands Midden te verhogen mede voor de begrotingsrisico’s 2016 als gevolg
van de formatie uitbreiding voor infectieziektebestrijding.
De structurele extra kosten vanaf 2017 voor het deelprogramma IZB van RDOG Hollands Midden
bedragen naar schatting €294.000.
Capaciteit:
Door de urgentie die het bestuur VRHM en de IGZ hebben gesteld, heeft het Algemeen Bestuur
RDOG Hollands Midden de DPG opdracht gegeven het team infectieziektebestrijding per juni 2016 te
versterken.
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Overige:
Het Algemeen Bestuur RDOG Hollands Midden heeft op 22 december 2016 de gemeenteraden in de
regio Hollands Midden hun zienswijzen gevraagd over de 1ste begrotingswijziging 2017 van RDOG
Hollands Midden, waarin is opgenomen het programma Geneeskundige Hulpverlening en het
deelprogramma IZB.
Het Algemeen Bestuur RDOG Hollands Midden heeft tot en met 23 februari 2017 drie zienswijzen
ontvangen van gemeenten op de 1ste begrotingsgwijziging 2017 deelprogramma IZB (gemeenten
Alphen aan den Rijn, Leiderdorp en Waddinxveen). Deze gemeenten stemmen in met de 1ste
begrotingswijziging 2017 deelprogramma IZB.

7. Aandachtspunten / risico’s
Zie programmabegroting 2017 programma Geneeskundige Hulpverlening en deelprogramma IZB.

8. Implementatie en communicatie
Na een positief advies van het Algemeen Bestuur vindt finale vaststelling plaats in het Algemeen
Bestuur RDOG Hollands Midden van 29 maart 2017.

9. Bijlagen
Geen

10. Historie besluitvorming
30 juni 2016

Algemeen Bestuur

30 juni 2016

Algemeen Bestuur

Positief advies aan het Algemeen Bestuur RDOG Hollands
Midden over de programmabegroting Geneeskundige
Hulpverlening en deelprogramma IZB 2017. Tevens het
advies te voldoen aan de VISI 2 norm binnen de RDOG
Hollands Midden begroting 2016 en 2017 en een nadere
financiering vanaf 2018 binnen de programmabegroting
RDOG HM 2018.
Bestuurlijke afspraken over de relatie tussen het bestuur
VRHM en het bestuur RDOG Hollands Midden
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B.3

1. Samenvatting voorstel
Bijgevoegd is het ontwerp Financieel Statuut VRHM met het voorstel dit vast te stellen. Het Financieel
Statuut beoogt in hoofdlijnen:
 gewijzigde (externe) wet- en regelgeving te borgen in de eigen verordeningen, te denken valt aan
BBV, Wet Hoff in verband met verslaggevingseisen, financiering e.d.
 bestuursbesluiten (interne regelgeving) te verankeren in de verordeningen, te denken valt aan de
Cebeon-afspraken, beleidsplan, korpsbeleidsbeleidsplan, gewijzigde financiering GHOR;
 collegiale afspraken met AGT en de werkgroep Financiën vast te leggen in de verordeningen, te
denken valt aan methodieken rond indexering en reserveringen alsmede de wijze van
communicatie;
 vast te leggen dat de bestuurlijke rapportage in het vervolg geschiedt op drie momenten, een
voorjaarsrapportage, een najaarsrapportage en de jaarrekening;
 opgedane ervaringen ten aanzien van de technische levensduur tot uitdrukking te brengen in de
afschrijvingstermijnen;
 de basis te leggen voor de invoering van budgethouderschap in de organisatie;
 de Financiële verordening, de Controleverordening, het Treasurystatuut en het Controleprotocol te
integreren tot één nieuw actueel, bindend en samenhangend financieel kader voor de komende
planperiode.

2. Algemeen
Onderwerp:

Vaststellen Financieel
Statuut VRHM

Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:

Algemeen Bestuur

Afgestemd met:
Datum

Ernst Breider,
concerncontroller
DT BHM
16 maart 2017

B.3

Bijlage(n):

-1-

Portefeuille:

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

Status:

Besluitvormend

Datum:

-

Vervolgtraject
besluitvorming:

Opgesteld door:

3. Besluit
Het Algemeen Bestuur besluit:
het Financieel Statuut VRHM vast te stellen.

4. Toelichting op het besluit
Inleiding
Ter uitvoering van het bepaalde in de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden
beschikt de VRHM over een vastgesteld instrumentarium bestaande uit een financiële verordening,
een treasurystatuut en een controleverordening.

Bovendien wordt jaarlijks een voorstel aan het Algemeen Bestuur aangeboden tot vaststelling van het
Controleprotocol, dat ziet op de uitvoering van de accountantscontrole. Dit instrumentarium voorziet
in de minimaal vereiste interne regelgeving met betrekking tot de inrichting van de organisatie, het
financieel beheer, de treasury en de controle daarop.
Argumenten voor een (nieuw) Financieel Statuut
De huidige externe wetgeving regelgeving (met name Besluit Begroting en Verantwoording
Provincies en Gemeenten (BBV) en de Wet Hof) geeft aanleiding om het bestaande financieel
instrumentarium opnieuw ter vaststelling aan te bieden in verband met verslaggevingsvereisten en
financiering.
Vervolgens is het wenselijk om eerder genomen bestuursbesluiten (interne regelgeving) te
verankeren in het instrumentarium omdat zij richtinggevend zijn voor de financiële huishouding van
de veiligheidsregio. Hierbij wordt gedacht aan:
 de afspraken met de gemeentebesturen met betrekking tot de Cebeon-route
 in het beleidsplan VRHM 2016-2019 is ‘risicogestuurd’ een van de leidende thema’s. Om aan
integraal risicomanagement handen en voeten te kunnen geven, dienen bepaalde aspecten in de
verordeningen te worden aangevuld
 de gewijzigde financieringsstroom van de GHOR.
Op bestuurlijk niveau zijn met de vaststelling het regionaal beleidsplan en het korpsbeleidsplan
verschillende aspecten nogmaals onderstreept en herbevestigd. In bijgevoegd ontwerp-Financieel
Statuut zijn niet alleen de bestaande verordeningen geïntegreerd, maar het legt tevens de op
verschillende niveaus gemaakte afspraken (bestuur-gemeenten, bestuur-directeur en directeurorganisatie) vast. Het statuut beoogt daarmee een actueel, bindend en samenhangend financieel
kader te bieden voor de komende planperiode.
Er is verder behoefte om ook de afspraken gemaakt door de werkgroep financieel kader
gemeenschappelijke regelingen structureel vast te leggen. Hierbij kunt u onder meer denken:
 de methodiek rond het begrotingskader met betrekking tot de wijze van indexeren
 het hanteren van spelregels ten aanzien van reserveringen
 het mogelijk maken van incasso van de gemeentelijke bijdragen
 de communicatie van documenten.
Opgedane ervaringen hebben in de afgelopen jaren aanvullende inzichten geboden, de
waarderingsgrondslagen zijn opnieuw getoetst aan de technische levensduur, wordt het jaarlijks
vaststellen van een controleprotocol als formeel en overbodig gezien, kan een redactionele
aanpassing wenselijk zijn en is het mogelijk om alle bestaande regelingen beter op elkaar aan te
kunnen laten sluiten.
Het Financieel Statuut is tenslotte in samenhang ontworpen en rekening houdend met de afzonderlijk
(nog) in te brengen voorstellen ten aanzien van delegatie en mandaat.
Collegiaal overleg AGT
Op 17 november 2016 is het concept van het Financieel Statuut toegelicht in het AGT. Het AGT
herkent zich in de vastlegging van de gehanteerde methodieken en heeft een positief advies terzake
uitgebracht. In het overleg is benadrukt dat het de bedoeling is om de methodieken vast te leggen en
dat deze los staan van de feitelijke uitkomsten van de berekeningen in de komende jaren. Zij blijven
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op basis van een bestuursbesluit te allen tijde aanpasbaar aan nieuwe inzichten. Voor elke begroting
blijft de zienswijzeprocedure voor de deelnemende gemeenten onverkort van kracht en wordt jaarlijks
een bestuursvoorstel aangeboden met betrekking tot de bestemming van het jaarrekeningresultaat.
Het Financieel Statuut voorziet in een hoofdstuksgewijze toelichting en een bij dit voorstel een
gevraagde summary.
Het in het Dagelijks Bestuur van 15 december 2016 ingebrachte voorstel van het Financieel Statuut is
op aanbeveling van de voorzitter afrondend voor collegiaal overleg aangeboden aan de hoofden
Financiën van de deelnemende gemeenten. Ook zij hebben het voorstel positief ontvangen. Enkele
suggesties zijn overgenomen c.q. vragen beantwoord.

5. Aandachtspunten / risico’s
In de planperiode 2016-2019 wordt de werking van de Organisatieverordening Veiligheidsregio
Hollands Midden opnieuw beoordeeld en wordt een voorstel aangeboden om alle instructies van
functionarissen vast te stellen.

6. Implementatie en communicatie
Op het gebied van implementatie en communicatie wordt opgemerkt dat het uiteindelijke
vaststellingsbesluit wordt ingezonden aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland en wordt verstrekt
aan de accountant. Het Financieel Statuut heeft een interne en externe werking. De betrokken
functionarissen worden op de hoogte gesteld van de gewijzigde interne regelgeving.

7. Bijlagen
Er is 1 bijlage:
1. het ontwerp-besluit Financieel Statuut VRHM, inclusief hoofdstuksgewijze toelichting.

8. Historie besluitvorming
Het Dagelijks Bestuur heeft ingestemd in de vergadering van 9 februari 2017.
Het bestaande instrumentarium is door het Algemeen Bestuur vastgesteld op 10 februari 2011,
nadien gewijzigd.
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Samenvatting van het Financieel Statuut VRHM 2017
Het AGT heeft op 17 november 2016 gevraagd het voorstel tot het behandelen van het Financieel
Statuut (hierna te noemen ‘statuut’) te willen voorzien van een summary waarin wordt aangegeven
waarin de verschillen zijn gelegen met de huidige verordeningen. De verschillende argumenten voor
het statuut zijn genoegzaam in het DB-voorstel tot uitdrukking gebracht. In hoofdstuk 1 van het
statuut is een hoofdstuksgewijze toelichting opgenomen, waarnaar kortheidshalve wordt verwezen.
Ter verduidelijking hieronder nog enkele samenvattende opmerkingen:
a. Eenduidige begripsbepalingen
De huidige verordeningen kenden allen begripsbepalingen. Deze zijn op elkaar afgestemd. De
bedoeling is dat de organisatie in haar financiële huishouding eenduidig begrippen hanteert en
deze te zijner tijd vastlegt in de organisatieverordening. Omdat een wijzigingsvoorstel naar
verwachting pas volgend jaar gereed is, is er voor gekozen om de meest gebruikte begrippen nu
allen in te brengen in het statuut.
b. Beleidskaders
Onderkend is dat naast de wettelijke planfiguur van het beleidsplan de organisatie wil werken op
basis van een korpsbeleidsplan voor de brandweer, plannen voor onderhoud, investeringen en
vervanging alsmede overige plannen. Hierin is nu vastgelegd dat op het beleidsplan en het
korpsbeleidsplan er drie maal per jaar, de P&C-cyclus volgend, een rapportage aan het bestuur
wordt aangeboden met betrekking tot de uitvoering.
c. Begrotingsafspraken
De basis is en blijft de formele wetgeving en de gemeenschappelijke regeling. Deze zijn in het
statuut uitgebreid met de gemaakte afspraken rond de Cebeon-route, de methodiek van indexeren
en de onderlinge met name communicatieprocessen. Vastgehouden is aan de bestuurlijke wens
om te komen tot een productenbegroting, ook al vereist het BBV nu alleen een taakveldenoverzicht. Vervolgens is het hanteren van de CBS-inwoneraantallen in relatie tot de bijdragen die
de gemeenten bezien. De ervaring is dat het CBS, gezien het vroegtijdige moment in de cyclus,
die inwoneraantallen nog niet definitief kan vaststellen. Omwille van efficiency wordt daarom het
jaar T-2 aangehouden en wordt geformaliseerd dat bij de jaarrekening geen herrekening plaats
vindt op de definitieve inwoneraantallen. Nieuw is dat de veiligheidsregio gemeenten de
gelegenheid wil bieden om de bijdrage op basis van een machtiging incasso te betalen.
Ten aanzien van de uitvoering van de begroting wordt nu voorzien in drie rapportagemomenten in
de P&C-cyclus, namelijk de voorjaarsrapportage, de najaarsrapportage en de jaarrekening. Dit
sluit veel meer aan bij de bestuurlijke agenda en de organisatiemogelijkheden. Gewijzigd zijn de
normen ‘niet bij begroting aangegane verplichtingen/nieuwe meerjarige verplichtingen’. Deze
waren nog ontleend aan de voormalige regionale brandweer – met een jaaromzet van € 10 miljoen
– en stonden op € 100.000 respectievelijk € 50.000. Gezien de begrotingsomvang van de huidige
organisatie met een jaaromzet van € 50 miljoen, zijn deze nu gesteld op € 500.000 en € 250.000.
d. Budgethouderschap
De huidige Financiële verordening kende als budgethouders de directeur (voor het Veiligheidsbureau), de regionaal commandant (voor de Brandweer Hollands Midden), de coördinerend
functionaris (voor het BGC) en de directeur meldkamer (voor de GMK). Door de gewijzigde
financieringsstroom GHOR is er geen afzonderlijk programma GHOR meer en is de budgettaire
verantwoordelijkheid binnen de VRHM op dit punt worden geschrapt.
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In het statuut is de directeur hoofdbudgethouder en stelt hij vervolgens de budgethoudersregeling
vast en wijst hij de budgethouders aan.
e. Visie op de reserves
De gedragslijn met betrekking tot reserveringen is opgenomen. Deze zijn in lijn met de vraag
vanuit de werkgroep Financieel kader gemeenschappelijke regelingen Hollands Midden.
f. Waardering en afschrijvingen
De veiligheidsregio beschikt over veel kostbaar werkmateriaal in de zin van kapitaalgoederen
(gronden, terreinen, gebouwen/kazernes, vervoermiddelen en overige bedrijfsmiddelen). De
waarderingsgrondslagen worden telkens in de jaarrekening opgenomen. In het vervolg kan
jaarlijks naar het artikel uit het statuut worden verwezen. Gewijzigd is de tabel afschrijvingstermijnen op basis van de laatste inzichten met betrekking tot de technische levensduur.
g. Financiering en treasury
In dit hoofdstuk zijn de bepalingen uit de Financiële verordening en het Treasurystatuut
geïntegreerd, rekening houdend met de laatste externe wetgevingseisen. De uitgangspunten voor
het rentebeleid zijn opgenomen en belang wordt gehecht aan een goede liquiditeitsprognose.
h. Bedrijfsvoering, organisatie en administratie
De bepalingen uit de Financiële verordening zijn aangevuld met de bepaling dat de directeur een
visie opstelt ten aanzien van het treffen van maatregelen voor de interne beheersing als basis voor
de interne audit en interne controle.
i. Integriteit
De eerdere bepalingen zijn aangevuld met een artikellid dat de directeur in geval van vermeende
diefstal en fraude aangifte doet bij de politie.
j. De externe controle
De bepalingen van de Controleverordening Veiligheidsregio Hollands Midden en het jaarlijks vast
te stellen Controleprotocol zijn nu in dit statuut verankerd. De aanwijzing door en uit het midden
van het Algemeen Bestuur van twee leden die zitting hebben in de selectiecommissie voor de
nieuwe accountant, is nu geformaliseerd.
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1 Toelichting

1.1 Hoofdstuksgewijze toelichting
Dit Financieel Statuut integreert de huidige Financiële Verordening Veiligheidsregio Hollands Midden,
het Treasurystatuut Veiligheidsregio Hollands Midden, de Controleverordening Veiligheidsregio
Hollands Midden en het laatst vastgestelde Controleprotocol. In hoofdlijnen beschouwd is daarin de
volgende indeling aangebracht:
- hoofdstuk 2 voor de begripsbepalingen
- hoofdstuk 3 tot en met 7 voor de planning & controlcyclus
- hoofdstuk 8 tot en met 11 voor de relatie naar de verplichte paragrafen
- hoofdstuk 12 voor de invulling van integriteit
- hoofdstuk 13 voor de externe controle door de accountant
- hoofdstuk 14 voor het treffen van nadere regels en de bijlagen
- hoofdstuk 15 voor het vaststellingsbesluit.
In het Financieel Statuut is getracht de rolverdeling zo duidelijk mogelijk te maken. Het Algemeen
Bestuur heeft de verordenende kaderstellende en budgettaire bevoegdheid. Het Dagelijks Bestuur
treft voorbereidingen en geeft uitvoering, al dan niet gemandateerd aan de directeur. Beschreven is
de taak, bevoegdheid en verantwoordelijkheid van de hoofdbudgethouder. Daarnaast vervullen de
controller en de treasurer specifieke rollen. Tenslotte is het aan de accountant om op basis van
controle te verklaren dat de organisatie heeft voldaan aan eisen van rechtmatigheid.
Hoofdstuk 2. Begripsbepalingen
Het is de bedoeling dat in de organisatie de begrippen eenduidig hanteert en interpreteert. Daarom
bevatte het instrumentarium een lijst met begripsbepalingen. Onderstaande begripsbepalingen zijn
voornamelijk ontleend aan het bestaande instrumentarium. Gezien de actualiteit is de lijst uitgebreid
met begrippen als korpsbeleidsplan, Cebeon, Meer-Anders-Minder, gemeenteraden, griffiers, AGT,
werkgroep financieel kader gemeenschappelijke regelingen, hoofden financiën en MOV’ers van de
deelnemende gemeenten.
Hoofdstuk 3. Planvorming als beleidskader
Het recent vastgestelde (multidisciplinaire) beleidsplan biedt wel een financieel kader voor de
begrotingsuitgangspunten, maar vormt niet het kader alleen. De uitvoering van het beleidsplan wordt
getoetst in een voortgangsrapportage. Uitgangspunt is dat deze de normale P&C-cyclus doorloopt op
drie momenten: de voor- en najaarsrapportage en de jaarrekening. In dit hoofdstuk is aangegeven dat
het korpsbeleidsplan richting geeft voor het organisatie-onderdeel Brandweer Hollands Midden. Ook
de multidisciplinaire jaarplannen worden door het Algemeen Bestuur vastgesteld. Aan de directeur
wordt opgedragen de werkplannen met werkbegrotingen vast te stellen, dit als uitvoering van de
programmabegroting. De directeur stelt de onderhouds-, investerings- en vervangingsplannen op en
stelt een visie op ten aanzien van de gewenste richting op het gebied van personeelsbeleid,
opleidingen, informatietechnologie, interne en externe communicatie, inkoop alsmede Misbruik en
Oneigenlijk gebruik van bedrijfsmiddelen.
Hoofdstuk 4. Totstandkoming van de programmabegroting
De programmabegroting is een van de documenten die het Algemeen Bestuur VRHM jaarlijks
vaststelt in de zogenoemde planning & controlcyclus. De basis hiervoor ligt in de Gemeentewet, de
(gewijzigde) Wet gemeenschappelijke regelingen, het BBV en artikel 49 van de gemeenschappelijke
regeling. In dit hoofdstuk worden de spelregels die het Algemeen Bestuur wenst te hanteren
verwoord om te komen tot de opstelling en vaststelling van de programmabegroting.
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De cyclus vindt haar basis niet alleen in de formele wetgeving, maar ook in de eerder vastgestelde
plannen en genomen besluiten. Deze vormen met elkaar het financiële kader op grond waarvan en
waarbinnen de opstelling van de begroting wordt voorbereid. In bijzonder wordt hierbij aandacht
besteed aan de gemaakte afspraken rond de Cebeon-route en het indexeren van lonen en prijzen.
De gedragslijn om de stukken tijdig ter beschikking te stellen aan de griffiers, de leden van AGT, de
werkgroep financieel kader, de hoofden financiën en de MOV’ers is in de artikelen bevestigd.
Vervolgens wordt stilgestaan bij het hanteren van de CBS-inwoneraantallen in relatie tot de bijdragen
die de gemeenten leveren.
De ervaring is dat het CBS, gezien het vroegtijdige moment in de cyclus, die inwoneraantallen nog
niet definitief kan vaststellen. Omwille van efficiency wordt daarom het jaar T-2 aangehouden en
wordt geformaliseerd dat bij de jaarrekening geen herrekening plaats vindt op de definitieve
inwoneraantallen.
Hoofdstuk 5. Uitvoering van de begroting
In de zorg en verantwoordelijkheid van het Dagelijks Bestuur wordt een belangrijke wijziging
voorgesteld, namelijk ten aanzien van de inhoud en de frequentie van de bestuurlijke tussentijdse
rapportages. De ervaringen van de afgelopen jaren heeft geleerd dat het voor de organisatie in Q1
van het dienstjaar, mede door de gewijzigde termijnen in de Wet gemeenschappelijke regelingen, niet
mogelijk is om tijdig een rapportage op te stellen. De volledige inzet ligt bij het opstellen van de
begrotingsuitgangspunten, de jaarstukken en de programmabegroting. Bovendien start het nieuwe
dienstjaar pas in financiële zin en kan over de onderuitputting van de middelen nog niet veel worden
gemeld. Daarbij wil de organisatie in het kader van de vernieuwde kijk op de integrale P&C-cyclus
zich richten op de twee vergaderingen van het Algemeen Bestuur, namelijk die van juni en november
en daarin een volledige en zogenoemde voor- en najaarsnota presenteren. Daarin zal op de
verschillende thema’s een actueel zicht worden gegeven op de realisatie van de doelstellingen, de
risico’s en de inzet van middelen. De behoefte is om de formattering van deze nota’s in samenspraak
met het Dagelijks Bestuur te ontwikkelen. Het is niet alleen zo dat de budgethouders hun rol moeten
vervullen in de rapportage aan de directeur, maar hij vervolgens aan het Dagelijks Bestuur en deze
op haar beurt aan het Algemeen Bestuur. De normen als genoemd in artikel 5.3 (niet bij begroting
aangegane verplichtingen/nieuwe meerjarige verplichtingen) zijn gewijzigd in verband met de
begrotingsomvang van de organisatie. Deze waren aanvankelijk € 100.000 respectievelijk € 50.000
en zijn nu gesteld op € 500.000 en € 250.000.
Hoofdstuk 6. Invulling van het budgethouderschap
In de huidige Financiële verordening is het budgethouderschap geregeld door de aanwijzing van de
directeur (voor het Veiligheidsbureau), de regionaal commandant (voor de Brandweer Hollands
Midden), de coördinerend functionaris (voor het BGC) en de directeur meldkamer (voor de GMK).
Door de gewijzigde financieringsstroom GHOR is er geen afzonderlijk programma GHOR meer en
kan de budgettaire verantwoordelijkheid binnen de VRHM op dit punt worden geschrapt.
Met het oog op de behoefte een nadere stap te zetten in de organisatie-ontwikkeling wordt nog een
afzonderlijk voorstel ingebracht met betrekking tot delegatie (van Algemeen Bestuur naar Dagelijks
Bestuur) en mandaat door het Dagelijks Bestuur aan de directeur. In het Financieel Statuut is hij de
hoofdbudgethouder en is vastgelegd dat hij tot vaststelling van de budgethoudersregeling en tot
aanwijzing van de budgethouders overgaat.
Hoofdstuk 7. De jaarstukken
De vaststelling van de jaarstukken, bevattend het jaarverslag en de jaarrekening, vormen het sluitstuk
van de jaarlijkse P&C-cyclus. Ook hierbij gelden formele en materiele wetgevingseisen. Bijzondere
aandacht dient te worden besteed de interne controle en de controle door de accountant (zie verder
de hoofdstukken 11 en 12).
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Hoofdstuk 8. Weerstandsvermogen en risicomanagement
Op grond van het BBV dient een paragraaf in de begroting en in de jaarstukken te worden
opgenomen met betrekking tot het weerstandsvermogen en het risicomanagement.
In dit hoofdstuk zijn de eerdere bepalingen uit de Financiële verordening overgenomen, aangevuld
met enkele toevoeging op de specifieke principes bij het aanhouden van de algemene reserve. De
limieten van 1% en 2,5% zijn overgenomen, echter gekoppeld aan het niveau van de begrote lasten
over het dienstjaar 2016, met een maximum van de stand van 1 januari 2013 zoals gevraagd door de
werkgroep financieel kader. De reden hiervoor is dat het niveau van de limieten niet jaarlijks wezenlijk
wijzigen. Bij de limieten was reeds eerder bepaald dat aanvulling of creditering denkbaar was.
Om geen jaarlijkse verrekeningen te behoeven doen, is nu vastgelegd dat een beoordeling voor het
eerst plaatsvindt bij de jaarstukken 2019.
In de Nota Reserves wordt bij de behandeling van de begrotingsuitgangspunten 2018, op basis van
de geactualiseerde paragraaf weerstandsvermogen, de nieuwe positie van de algemene reserve
duidelijk. Vooralsnog is geen aanleiding te veronderstellen dat de risico’s zoals onderkend bij de
begroting 2017, wezenlijk anders moeten worden geduid.
Hoofdstuk 9. De kapitaalgoederen
De VRHM beschikt over activa in de zin van gronden, terreinen, het GMK-pand, brandweerkazernes,
vervoermiddelen en overige bedrijfsmiddelen. Deze vormen een belangrijk, onmisbaar, maar ook
kostbaar werkmateriaal. De organisatie wil zuinig zijn op de kapitaalgoederen, maar zal deze te zijner
tijd ook willen en moeten vervangen. Hiervoor zijn de eerdere afspraken opnieuw bevestigd in dit
statuut. Nieuw is dat de tabel voor de afschrijvingstermijnen – de zogenoemde waarderingsgrondslagen – is herzien op basis van de laatste inzichten met betrekking tot de technische
levensduur. Omwille van de leesbaarheid zijn de vervallen regels niet meer in de tabel opgenomen.
Hoofdstuk 10. Financiering en treasury
Ingevolge het bepaalde in de gemeenschappelijke regeling stelt het Algemeen Bestuur nadere
richtlijnen en regels voor de organisatie vast ten aanzien van de treasury op het gebied van
uitzettingen, financieringen, garanties alsmede regels voor taken en bevoegdheden in het kader van
de financieringsfunctie, de verantwoordingsrelaties en de bijbehorende informatievoorziening. Deze
regels, eerder vastgelegd in het Treasurystatuut, zijn nu geïntegreerd in dit Financieel statuut. Omdat
de wetgeving op dit punt (Wet Fido, Wet Hof, Ruddo) dwingend is, zijn de eerdere bepalingen rond
richtlijnen en limieten niet meer opgenomen.
Hoofdstuk 11. Bedrijfsvoering, organisatie en administratie
De huidige Financiële verordening kent bepalingen ten aanzien van de bedrijfsvoering, kostprijsberekening, registratie van bezittingen en vermogen alsmede de administratieve organisatie. Deze
bepalingen zijn wederom opgenomen. Het BBV biedt richtinggevende voorschriften met betrekking tot
het hanteren van voorzieningen. De VRHM kent een voorziening voor groot onderhoud.
Er zijn geen voorzieningen getroffen voor oninbare vorderingen. De mogelijkheid voor het treffen van
een voorziening bestond in de huidige Financiële verordening en is opnieuw opgenomen. Het
hoofdstuk is aangevuld met de bepaling dat de directeur een visie opstelt ten aanzien van het treffen
van maatregelen voor de interne beheersing als basis voor de interne audit en interne controle.
Hoofdstuk 12. Integriteit
In de Financiële verordening waren bepalingen opgenomen met betrekking tot de integriteit in de
sfeer van declaraties alsmede misbruik en oneigenlijk gebruik. Deze bepalingen zijn wederom
opgenomen, echter aangevuld met een artikellid dat de directeur in geval van vermeende diefstal en
fraude aangifte doet bij de politie.
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Hoofdstuk 13. De externe controle
De bepalingen van de Controleverordening Veiligheidsregio Hollands Midden en het jaarlijks door het
Algemeen Bestuur vast te stellen Controleprotocol zijn nu in dit Financieel Statuut verankerd.
De aanwijzing door en uit het midden van het Algemeen Bestuur van twee leden die zitting hebben in
de selectiecommissie voor de nieuwe accountant, is nu geformaliseerd in het statuut.
Hoofdstuk 14. Nadere regels en bijlagen
Indien het statuut er niet in voorziet, treft de directeur op grond van dit artikel nadere maatregelen. De
bedoeling is om de werking van het Financieel Statuut eenmaal in de vier jaar te evalueren.
Bijgevoegd zijn twee bijlagen met betrekking tot het aanvragen en afsluiten van kapitaalkredieten.
Hoofdstuk 15. Vaststellingsbesluit
In dit hoofdstuk is het vaststellingsbesluit opgenomen dat tevens voorziet van de citeerartikel, de
inwerkingtreding en het intrekken van de bestaande regelingen.
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2 Begripsbepalingen

2.1 Begripsbepalingen
De Veiligheidsregio Hollands Midden verstaat onder:
accountant

Een door het Algemeen Bestuur benoemde
- registeraccountant, of
- accountant - administratieconsulent met een aantekening in
het inschrijvingsregister als bedoeld in artikel 36, lid 3 van de
wet op de Accountant - Administratieconsulenten, of
- organisatie waarin voor de accountantscontrole bevoegde
accountants samenwerken, belast met de controle van de in
artikel 197 Gemeentewet bedoelde jaarrekening.

accountantscontrole

De controle van de in artikel 197 Gemeentewet bedoelde
jaarrekening, uitgevoerd door de accountant, op
- het getrouwe beeld van de in de jaarrekening gepresenteerde
baten en lasten en de grootte en samenstelling van het
vermogen
- het rechtmatig tot stand komen van de baten en lasten en
balansmutaties
- het in overeenstemming zijn van de door het Dagelijks Bestuur
opgestelde jaarrekening met de bij of krachtens algemene
maatregel van bestuur te stellen regels bedoeld in artikel 186
Gemeentewet
- de inrichting van het financieel beheer en de financiële
organisatie gericht op de vraag of deze een getrouwe en
rechtmatige verantwoording mogelijk maken waarbij de nadere
regels die bij of krachtens algemene maatregel van bestuur
worden gesteld op grond van artikel 213, lid 6 Gemeentewet in
acht worden genomen.

activum, activa

Kapitaalgoederen die worden verworven om het bedrijfsproces
duurzaam en meerjarig uit te kunnen voeren en als zodanig
afzonderlijk worden gewaardeerd. Te onderscheiden zijn:
materiële of lichamelijke vaste activa en immateriële of
onlichamelijke vaste activa. Materiële vaste activa zijn activa met
economisch nut, als bedoeld in artikel 35 BBV. Immateriële activa
zijn activa met economisch nut, als bedoeld in artikel 60 BBV.
Kapitaalgoederen zijn duurzame goederen die dienen als
bedrijfsmiddel en een meerjarig nut genereren. In dit Financieel
Statuut zijn deze onderscheiden in gronden en terreinen,
bedrijfsgebouwen, vervoermiddelen en overige bedrijfsmiddelen.
Een kapitaaluitgaaf is de uitgaaf die beoogt een kapitaalgoed tot
stand te brengen.
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Een kapitaalkrediet is het door het Algemeen Bestuur aan het
Dagelijks Bestuur gegeven mandaat om kapitaaluitgaven te doen
voor een door het Algemeen Bestuur daaraan gegeven
bestemming, en een tot aan een, daaraan door het Algemeen
Bestuur verbonden, maximumbedrag.
administratie

administratieve organisatie

AGT
Algemeen/Dagelijks Bestuur

Het systematisch verzamelen, vastleggen, verwerken en
verstrekken van informatie ten behoeve van het besturen, het
functioneren en het beheersen van (onderdelen van) de
organisatie van de veiligheidsregio en ten behoeve van de
verantwoording die daarover moet worden afgelegd.
Het stelsel van organisatorische maatregelen gericht op het tot
stand brengen en het in stand houden van de goede werking van
de bestuurlijke en ambtelijke informatieverzorging ten behoeve van
het management en bestuur.
Ambtelijke Governance Team voor de gemeenschappelijke
regelingen in Hollands Midden.
Het Algemeen Bestuur respectievelijk Dagelijks Bestuur van de
gemeenschappelijke regeling.

BBV

Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.

behoefte en behoeftestelling

Behoefte: Het bewustzijn van een ontbreken van goederen of
diensten die men nodig heeft om adequaat te kunnen
functioneren en het willen beschikken over datgene wat
ontbreekt.
Behoeftestelling: Het formuleren van de behoefte en het uitzetten
en afstemmen hiervan bij degene die hetgeen wat ontbreekt kan
leveren.

beleidsplan

Beleidsplan als bedoeld in artikel 14 van de Wet veiligheidsregio’s
en het bepaalde in de gemeenschappelijke regeling. Het is een
kaderstellende nota waarvan de financiële paragraaf mede
bestuurlijke richting geeft aan het begrotingsproces.

budget, budgetbeheer,
budgetbewaking,
hoofdbudgethouder

Budget: Taakstelling op basis van de begroting, tot uitdrukking
komend in het bedrag dat verbonden is aan een of meer
begrotingsposten op kostenplaatsen, kostensoorten of
kostendragers, toegekend aan een budgethouder. Tot het budget
worden tevens gerekend de in de begroting, in de omschrijving en
toelichting opgenomen prestatie-eenheden,
kostendekkingspercentages, kengetallen en voorschriften.
Budgetbeheer: het zorgdragen voor het bereiken of handhaven
van een vooraf vastgesteld kwaliteitsniveau van het beheerde
object of de beheerde functie met de daarvoor beschikbaar
gestelde middelen, alsmede het doen van operationele inkopen,
het aangaan van verplichtingen en het verrichten van
bestedingen ten laste van de budgetten die aan de
gemandateerde zijn toegekend.
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Budgetbewaking: het geheel van organisatorische en
administratieve maatregelen gericht op het leveren van die
prestaties, het inzichtelijk maken van die prestatie-eenheden,
kostendekkings-percentages en kengetallen alsmede op het
voorkomen van overschrijdingen op budgetten.
Hoofdbudgethouder: de gemandateerde voor het houden van een
budget.
Cebeon-route

Bestuurlijk kader vastgesteld in het Algemeen Bestuur waarlangs
de bijdrage van de deelnemende gemeenten is geregeld voor het
programma brandweer.

controlejaar

Het dienstjaar waarop de controle ziet.

deelverantwoording:

Een in opdracht van de het Algemeen Bestuur voor de
verslaglegging opgestelde verantwoording van een afzonderlijke
organisatie-eenheid binnen de organisatie, welke verantwoording
onderdeel uitmaakt van de jaarrekening.

diverse functionarissen

In de Organisatieverordening Veiligheidsregio Hollands Midden
worden diverse functionarissen genoemd. Hun functies zijn
vastgelegd in de wet, de gemeenschappelijke regeling of in de
organisatie-verordening. Dit betreft:
-

de leden van de Veiligheidsdirectie
de directeur
de commandant van de regionale brandweer/de regionaal
commandant brandweer
de directeur meldkamer/GMK
de directeur publieke gezondheid
de coördinerend functionaris
de controller
de adviseur Planning, Control en Kwaliteit
de administrateur, tevens treasurer
de kassier

dienst

Handeling verricht ten behoeve van het nut van een ander.

doel, doelmatigheid en
doeltreffendheid

Doel is het tastbaar resultaat dat men nastreeft om de missie,
visie en strategie van de organisatie te verwezenlijken. Het doel
dient SMART geformuleerd te worden.
Doelmatig is het realiseren van bepaalde prestaties met een zo
beperkt mogelijke inzet van middelen (efficient). Doeltreffend is
de mate waarin de beoogde maatschappelijke effecten van het
beleid ook daadwerkelijk worden behaald (effectief).

financiële administratie

Het onderdeel van de administratie dat omvat het systematisch
maken en verwerken van aantekeningen betreffende de
financiële gegevens van (onderdelen van) de organisatie van de
veiligheidsregio, teneinde te komen tot een goed inzicht in de
financieel-economische positie, het financiële beheer, de
uitvoering van de begroting, het afwikkelen van vorderingen en
schulden alsmede tot het afleggen van rekening en
verantwoording daarover.
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financieel beheer

Het uitoefenen van bestuur over en toezicht op het beheer van
middelen en het uitoefenen van de rechten van de veiligheidsregio.

gemeenteraden

De raden van de gemeenten die deelnemer zijn in de zin van de
gemeenschappelijke regeling.

gemeenschappelijke regeling

De vigerende gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio
Hollands Midden, waarmee alle gemeenteraden hebben
ingestemd en die is bekrachtigd door het Algemeen Bestuur.

goed

Stoffelijk object.

griffiers

De griffiers verbonden aan de gemeenteraden.

hoofden financien

De hoofden van de afdelingen Financien van de deelnemende
gemeenten in de gemeenschappelijke regeling.

jaarrekening

Jaarrekening als bedoeld in het BBV.

jaarstukken

Jaarstukken als bedoeld in het BBV bestaande uit het jaarverslag
en de jaarrekening.

jaarverslag

Jaarverslag als bedoeld in het BBV.

kengetallen

Een getal dat kerninformatie bevat over een situatie en/of
ontwikkeling in de te leveren prestatie. Dat is in de meest
voorkomende gevallen verhoudingsgetal.
Het kengetal moet zijn gedefinieerd volgens het SMART-principe.

korpsbeleidsplan

Het beleidsplan voor het organisatie-onderdeel Brandweer
Hollands Midden.

kostendekkingspercentage

De mate waarin de lasten van een product wordt gedekt door
samenhangende baten.

kritieke succesfactoren

Factoren die van essentieel belang zijn voor het al dan niet
behalen van succes of voor de levensvatbaarheid van de
organisatie.

kwaliteit

Het voldoen aan eisen en afgesproken en vastgelegde resultaten.
Kwaliteit is te onderscheiden in: productkwaliteit (de mate waarin
het geheel van eigenschappen en kenmerken van een product
voldoet aan de eisen van de stakeholders) en proceskwaliteit
(bepaalde norm waaraan een stelsel van systemen en afspraken
wordt opgehangen).
Kwaliteitsverbetering kan worden gedefinieerd als een
continue verbetering van de processen die leiden tot het
afgesproken resultaat. Na het behalen van de resultaatafspraak
dient de verbetering van processen zich te uiten in efficiency en
kostenbesparingen.
Kwaliteitszorgsysteem is het systeem waarin gegevens
betreffende kwaliteit worden verzameld, geregistreerd en geborgd
waarbij aan de hand van deze gegevens getoetst wordt in
hoeverre de processen voldoen aan gestelde kwaliteitseisen. Op
basis van deze toetsing wordt de kwaliteit zo nodig verbeterd.
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Meer-Anders-Minder

Besluit van het Algemeen Bestuur tot vaststelling van het
programma Meer-Anders-Minder.

middelen

Menselijke, financiële en materiële hulpbronnen die aangewend
worden om de doelstelling van een organisatie te bereiken.

missie en visie

Missie: Omschrijving van het bestaansrecht van de organisatie.
Visie: Gewenste langetermijnperspectief van een organisatie. Er
is slechts één visie per organisatie. De visie wordt afgeleid van en
is in overeenstemming met de missie.

(onder)mandaat

Een bestuursorgaan draagt de uitoefening van zijn bevoegdheid
op aan een ander orgaan of een ambtenaar, de mandaatnemer,
die bij de bevoegdheidsuitoefening handelt in naam en onder
verantwoordelijkheid van het bevoegd orgaan. Ondermandaat
geschiedt slechts aan een aan de mandaathouder rechtstreeks
hiërarchisch aan hem ondergeschikte functionaris.

organisatie,
organisatieonderdeel

Organisatie van de Veiligheidsregio Hollands Midden, nader
uitgewerkt in de organisatieverordening. Organisatie-onderdeel is
daarmee ieder onderdeel binnen de organisatie dat als zodanig in
de organisatieverordening is aangewezen.

organisatieverordening

De organisatieverordening vastgesteld door het Algemeen
Bestuur als bedoeld in het bepaalde in de gemeenschappelijke
regeling.

paragrafen

De paragrafen als bedoeld in de BBV die in de begroting worden
opgenomen en waarin de beleidslijnen met betrekking tot
relevante beheersmatige aspecten worden vastgelegd. In de
jaarstukken wordt in de paragrafen verantwoording afgelegd over
de uitvoering daarvan.

Plan-Do-Check-Act (PDCA)

Plan: Het formuleren van de hoofddoelstellingen en de wijze
waarop deze bereikt moeten worden alsmede het formuleren van
de prestatie-indicatoren.
Do: Uitvoering van het plan en registratie van het resultaat.
Gemeten wordt of de geplande activiteiten uitgevoerd worden en
de resultaten overeenkomstig de gemaakte afspraken gehaald
worden.
Check: Het vergelijken van de behaalde resultaten met de
resultaten die gepland waren.
Act: Het formuleren van verbeteractiviteiten op basis van de
uitkomsten van de Check alsmede het besluit de
verbeteringsactiviteiten uit te gaan voeren.

prestatie-eenheid

De feitelijke prestatie in aantallen. De prestatie-indicator is daarin
het instrument waarmee gemeten kan worden in hoeverre de
afgesproken resultaten zijn gehaald.

proces

Systematische reeks van opeenvolgende of elkaar beïnvloedende
activiteiten verricht ter verkrijging van een product op basis van
een afgesproken resultaat.
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Procesmanagement staat voor het procesmatig inrichten,
besturen, beheersen, beïnvloeden, controleren en verbeteren van
de processen in een organisatie waarbij deze vastgelegd worden
en inzichtelijk gemaakt worden op zodanige wijze dat meting en
bijsturing van resultaten mogelijk wordt. De kritieke processen zijn
die processen die bepalend zijn voor het succes of juist het falen
van de organisatie. Ketenproces staat voor de systematische
reeks van opeenvolgende of elkaar beïnvloedende activiteiten
waarin meerdere organisaties of organisatieonderdelen werken
aan een gemeenschappelijk product.
De hoofdprocessen zijn de processen waarlangs de organisatie
procesmatig is ingericht. De activiteiten binnen de hoofdprocessen worden uitgevoerd door de gelijknamige sectoren.
Primair proces is een hoofdproces van de organisatie.
Systematische reeks van opeenvolgende of elkaar beïnvloedende
activiteiten verricht ter verkrijging van een extern product op basis
van een extern afgesproken resultaat. De primaire processen zijn
de processen die leiden tot producten waaraan een organisatie
haar bestaansrecht ontleend (dit zijn Incidentbestrijding en
Risicobeheersing).
Ondersteunend proces is een hoofdproces van de organisatie.
Systematische reeks van opeenvolgende of elkaar beïnvloedende
activiteiten verricht ter verkrijging van een intern product op basis
van een intern afgesproken resultaat. Deze activiteiten hebben
niet direct te maken met het voortbrengen van het primaire
product, maar oefenen wel indirect invloed uit op het primaire
proces (dit zijn Operationele Voorbereiding en Middelen).
Besturend proces is een hoofdproces van de organisatie.
Systematisch reeks van opeenvolgende of elkaar beïnvloedende
activiteiten die nodig zijn om de organisatie te kunnen sturen.
Hierbij kan gedacht worden aan de planning- en controlcyclus, de
totstandkoming van beleid of het opstellen van de begroting (dit is
Concernstaf).
Procesgestuurde organisatie: deze term wordt abusievelijk in het
organisatieplan gebruikt en is onjuist.
Procesingerichte organisatie: organisatie ingericht langs de uit te
voeren processen waardoor een eenduidige werkwijze
gehanteerd kan worden en waardoor gewerkt kan worden naar
een met de stakeholders afgesproken resultaat.
producten(raming)

Een goed of dienst voortkomend uit verrichte arbeid als resultaat
van een reeks activiteiten die deel uitmaken van een proces en
die beschreven staan in een document.
De productenraming is de begroting van activiteiten, vertaald in
termen van producten.
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rechtmatigheid

Het in overeenstemming zijn van financiële beheershandelingen,
inclusief vastlegging daarvan, met geldende wet- en regelgeving,
waaronder de interne regelgeving van de veiligheidsregio en
besluiten van het Algemeen en Dagelijks Bestuur.

resultaat

Resultaat is de einduitkomst van het uitvoeren van activiteiten in
een proces die leiden tot een product. Hetzelfde als prestatie. De
resultaatafspraak is daarin de schriftelijke afspraak tussen de
leverancier van een product en de stakeholders ten aanzien van
het resultaat van het product. Resultaatgericht wordt gedefinieerd
als de uitkomsten van de werkzaamheden staan centraal. De
verschillende activiteiten worden zo uitgevoerd dat het resultaat
overeenkomstig de afspraak is.

sector

Een organisatie-onderdeel dat hiërarchisch is ingericht.

SMART-principe

SMART wordt gedefinieerd als Specifiek (de doelstelling moet
eenduidig zijn), Meetbaar (onder welke meetbare/observeerbare
voorwaarden of vorm is het doel bereikt), Acceptabel (gaat de
doelgroep en/of management deze doelstelling accepteren),
Realistisch (de doelstelling moet haalbaar zijn), Tijdgebonden
(wanneer in de tijd moet het doel bereikt zijn). Doelstellingen zijn
meetbaar op basis van benoemde prestatie-eenheden,
kostendekkingspercentages of overige kengetallen.
SMART betekent het leveren van kwalitatieve en kwantificeerbare
gegevens opdat de doelmatigheid en doeltreffendheid van het
beleid zoals vastgesteld door het Algemeen Bestuur, kan worden
getoetst.

strategie

De strategie beschrijft hoe de in de visie gestelde beelden en
doelen bereikt gaan worden en geeft een samenhangende reeks
activiteiten aan voor het handhaven van de continuïteit op langere
termijn.

verplichting

Het aangaan van overeenkomsten tot levering van goederen,
aanneming van werk en/of verlening van diensten leidend tot het
doen van uitgaven op grond van wet- en regelgeving dan wel op
grond van een gesloten overeenkomst. Verplichtingen kunnen
worden onderscheiden naar uitgaven terzake van exploitatiebudgetten alsmede uitgaven terzake van kapitaal-investeringen.

veiligheidsregio

Het openbaar lichaam Veiligheidsregio Hollands Midden.

werkgroep financieel kader

De werkgroep financieel kader gemeenschappelijke regelingen in
Hollands Midden.

wet

Vigerende bepaling t.a.v. Wet veiligheidsregio’s.

Wet fido, RUDDO, Wet Hof

Wet financiering decentrale overheden met bijbehorende
Uitvoeringsregeling financiering decentrale overheden, de
Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden en de Wet
Houdbare Overheidsfinancien
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3 Planvorming als beleidskaders
3.1 Beleidsplan als beleids- en financieel kader
1.
2.
3.
4.
5.

Het Algemeen Bestuur stelt met inachtneming van het bepaalde in artikel 14 van de wet het
beleidsplan vast.
In het beleidsplan wordt een financiële paragraaf opgenomen dat mede de beleids- en
financiële kaders omvat voor de opstelling van de begroting en de meerjarenramingen.
In het beleidsplan wordt de multidisciplinaire samenwerking uitgewerkt voor de desbetreffende
planperiode voor de betrokken organisatie-onderdelen.
Jaarlijks stelt het Algemeen Bestuur voor de aanvang van het begrotingsjaar en op voordracht
van de Veiligheidsdirectie de multidisciplinaire jaarplannen vast.
De uitvoering van het beleidsplan wordt periodiek getoetst in een voortgangsrapportage. Het
Dagelijks Bestuur biedt de voortgangsrapportage drie maal per jaar ter kennisneming aan aan
het Algemeen Bestuur, namelijk in de voor- en najaarsrapportage en in de jaarrekening.

3.2 Korpsbeleidsplan
1.

2.

Het Algemeen Bestuur stelt een korpsbeleidsplan vast voor het organisatie-onderdeel
Brandweer Hollands Midden en geeft daarmee richting voor de Cebeon-doelstelling en de
invulling van het programma Meer-Anders-Minder.
De uitvoering van het korpsbeleidsplan wordt periodiek getoetst in een voortgangsrapportage.
Het Dagelijks Bestuur biedt de voortgangsrapportage drie maal per jaar ter kennisneming aan
aan het Algemeen Bestuur, namelijk in de voor- en najaarsrapportage en in de jaarrekening.

3.3 Plannen voor onderhoud, investeringen en vervangingen
1.

2.

Eenmaal in de vier jaar stelt de directeur in het kader van de invulling van de
bedrijfsvoeringsfuncties op een meerjarenonderhoudsplan voor de bedrijfsgebouwen in
eigendom en een meerjareninvesterings- en vervangingsplan voor bedrijfsmiddelen.
De in het vorige lid bedoelde plannen worden jaarlijks geactualiseerd en in de
programmabegroting opgenomen voorzien van de daarbij behorende financiele dekking.

3.4 Overige plannen
1.

De directeur stelt een visie op ten aanzien van de gewenste richting op het gebied van
personeelsbeleid, opleidingen, informatietechnologie, interne en externe communicatie, inkoop,
het treffen van maatregelen voor interne beheersing alsmede Misbruik en Oneigenlijk gebruik
van bedrijfsmiddelen.
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4 Totstandkoming van de programmabegroting
4.1 Kaderstelling
1.
2.

3.

4.
5.

De kaderstelling voor de programmabegroting van het volgende dienstjaar geschiedt door
middel van het jaarlijks vaststellen van begrotingsuitgangspunten.
In de begrotingsuitgangspunten wordt rekening gehouden met:
a. de missie, visie en doelstellingen, zoals beschreven in de beleidsplan en het
korpsbeleidsplan;
b. de kaders zoals aangeboden door de Ambtelijke Governance Team en de werkgroep
financieel kader gemeenschappelijke regelingen in Hollands Midden zoals elders in dit
Financieel Statuut zijn vastgelegd;
c. de structurele effecten die uit de af te sluiten jaarrekening naar voren zijn gekomen;
d. de incidentele en structurele effecten die volgen uit het beleidsplan, het korpsbeleidsplan en
eerder genomen bestuursbesluiten;
e. de actueel geïnventariseerde risico’s in relatie tot de reservepositie;
f. de landelijke ontwikkelingen in wet- en regelgeving.
De ontwerp-begrotingsuitgangspunten worden toegelicht in een ambtelijke bijeenkomst
waarvoor worden uitgenodigd de leden van de AGT, de werkgroep financieel kader, de
hoofden financiën en de MOV’ers.
De begrotingsuitgangspunten worden vastgesteld door het Algemeen Bestuur.
Binnen twee weken na vaststelling wordt het besluit van het Algemeen Bestuur gemeld aan de
gemeenteraden ter attentie van de griffiers en de colleges van burgemeester en wethouders
van de gemeenten.

4.2 De opstelling van de programmabegroting
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Het Algemeen Bestuur stelt met inachtneming van het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke
regelingen, de Gemeentewet en het bepaalde in de gemeenschappelijke regeling de
programmabegroting vast.
Het Algemeen Bestuur onderscheidt in de programmabegroting de programma’s Brandweer,
GMK, Veiligheidsbureau en Oranje Kolom en stelt per programma vast:
a. het kader waarbinnen het beleid wordt uitgevoerd;
b. de missie, visie, doelstelling en het beoogd resultaat;
c. de voorgenomen activiteiten om de doelstelling te kunnen bereiken;
d. de baten en de lasten.
Het Dagelijks Bestuur draagt er zorg voor, dat al het beleid waartoe het Algemeen Bestuur
heeft besloten, in de uiteenzetting van de financiële positie en de meerjarenramingen is
opgenomen.
Bij de opstelling van de programmabegroting en de meerjarenramingen betrekt het Algemeen
Bestuur voor de in het eerste lid genoemde programma’s de bevindingen uit de rapportage van
de begrotingsuitvoering, bedoeld in dit Financieel Statuut, en de jaarstukken, om te bepalen of
aanpassing van de ramingen noodzakelijk is.
Jaarlijks levert de budgethouder informatie aan voor de programmabegroting. Deze informatie
geschiedt met SMART geformuleerde doelstellingen, helder afgebakende producten en een
sluitend financieel overzicht.
Ingevolge het bepaalde in de gemeenschappelijke regeling rekent de directeur de overhead
van de organisatie naar de programma’s toe op basis van een realistische inschatting van het
tijdsbeslag en de overige kosten die verband houden met de uitvoering van de programma’s.
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7.

8.

Het Algemeen Bestuur autoriseert door het vaststellen van de begroting, inclusief de daarin
opgenomen vervangingsinvesteringen en besluit daarbij tot allocatie van de budgetten over de
programma’s.
De programmabegroting bevat de voor de gemeenschappelijke regeling verplichte paragrafen.

4.3 Productenramingen
1.
2.
3.

Het Dagelijks Bestuur stelt per programma de producten vast.
Bij iedere begroting wordt een overzicht gegeven van de productenraming.
De onderverdeling van de programma’s in de producten staat voor de begrotingsperiode vast,
tenzij er dringende redenen zijn tot wijzigen. Wijzigingen worden bij de programmabegroting
expliciet vermeld.

4.4 Route naar Cebeon als taakstelling voor Brandweer Hollands Midden
1.
2.

De veiligheidsregio draagt zorg dat de brandweertaak, zoals bedoeld in de wet, uiterlijk in 2018
wordt verricht tegen het zogenoemde Cebeon-niveau.
De bijdrage vanaf het jaar 2019 geschiedt op basis van het besluit van het Algemeen Bestuur,
d.d. 31 maart 2016. De route daartoe geschiedt volgens door het Algemeen Bestuur gestelde
eisen:
a. het Bestuur wil aan het principe vasthouden om het niveau van de kosten en de
gemeentelijke financiering voor brandweerzorg in Hollands Midden te realiseren voor het
referentiebudget dat gemeenten via het Gemeentefonds ontvangen als fictief budget voor
de brandweertaak;
b. aanpassingen in het absoluut niveau (referentiebudget) en de bijdrage van elke gemeente
wordt één maal in de vierjaar (gelijk de beleidsplan periode) toegepast, gebaseerd op de
septembercirculaire gemeentefonds T-2 van de beleidsplan periode;
c. indien het referentiebudget en de bijdrage van elke gemeente in een nieuwe beleidsplan
periode afwijkt van de voorgaande periode, wordt dit aan het begin van een nieuwe
beleidsplan periode direct aangepast;
d. het absoluut niveau wordt gedurende de beleidsplan periode gefixeerd, maar de jaarlijkse
indexering is wel van toepassing conform de methodiek Werkgroep financiële
kaderstelling gemeenschappelijke regelingen;
e. indien het referentiebudget in een nieuwe beleidsplan periode hoger is dan de voorgaande
periode wordt het surplus alleen toegekend indien dit nodig is voor nieuw beleid (incl.
innovatie) en financiering autonome ontwikkelingen.
f.
indien het referentiebudget in een nieuwe beleidsplan periode lager is dan de voorgaande
periode wordt bij de vaststelling van de begrotingsuitgangspunten de eventuele
consequenties (o.a. voor het dekkingsplan) bestuurlijk ter besluitvorming voorgelegd. In
het beleidsplan zal worden aangeven op welke taken eventuele bezuinigingsmaatregelen
betrekking zullen hebben.
g. gezien de effecten van het groot onderhoud Gemeentefonds per 2016 en herijking BDuR
per 2017 wordt de eerst volgende beleidsplan van Brandweer Hollands Midden gebaseerd
op de periode 2016-2018 (3 jaar). De volgende op de periode 2019-2023 (5 jaar), daarna
voor achtereenvolgende perioden van 4 jaar.

4.5 Indexeren van lonen en prijzen
1.

Ingevolge het bepaalde in de gemeenschappelijke regeling stemt het Dagelijks Bestuur voor
zover als mogelijk de methodiek voor het jaarlijks aanpassen van de loon- en prijsindexen af
met de besturen van de andere gemeenschappelijke regelingen in Hollands Midden.
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2.

3.

4.

De in het vorige lid bedoelde methodiek is gebaseerd op de notitie ‘Financieel kader
gemeenschappelijke regelingen’ waarin gemeenten in regio Hollands Midden gezamenlijk
afspraken hebben gemaakt over de financiële kaderstelling van gemeenschappelijke
regelingen;
De uiteindelijke index wordt vastgesteld rekening houdend met drie componenten, te weten de
indexering van begroting, de nacalculatie van de indexering en de indexering in de meerjarenraming. De indexering voor het jaar T wordt gebaseerd op de publicatie van de nominale
ontwikkeling (prijsontwikkeling van het Bruto Binnenland Product) in de septembercirculaire van
het gemeentefonds jaar T-2 en wordt berekend door het bedrag voor loon/prijsmutatie te delen
door de omvang van het gemeentefonds van het jaar T-1. De indexering voor het jaar T-1 wordt
jaarlijks nagecalculeerd en verrekend met de indexering voor het jaar T, eveneens met
toepassing van de informatie van de in het vorige lid genoemde circulaire van het gemeentefonds ten opzichte van vorig jaar verschenen circulaire;
De meerjarenramingen worden geraamd op basis van constante lonen en prijzen.

4.6 Hanteren van inwoneraantallen
1.

2.

In aanvulling op het bepaalde in de gemeenschappelijke regeling wordt de gemeentelijke
bijdrage voor het begrotingsjaar als deze afhankelijk is van het aantal inwoners gebaseerd op
de laatst verkregen CBS-gegevens van 1 januari van het jaar T-2.
Bij de vaststelling van de jaarrekening vindt geen naverrekening plaats op de definitieve door
het CBS vastgestelde inwoneraantallen.

4.7 Aanbieding van de programmabegroting en zienswijzeprocedure
1.

2.

Het Dagelijks Bestuur biedt de ontwerp-programmabegroting aan de gemeenteraden met
inachtneming van het bepaalde in de (gewijzigde) Wet gemeenschappelijke regelingen en het
bepaalde in de gemeenschappelijke regeling.
De controller meldt de aanbieding van de ontwerp-programmabegroting aan de hoofden
financiën.

4.8 Bekendmaking van de vaststelling van de programmabegroting
1.

2.

Binnen twee weken na vaststelling wordt de programmabegroting toegezonden aan de
gemeenteraden ter attentie van de griffiers en worden de colleges van burgemeester en
wethouders van de gemeenten daarvan in kennis gesteld.
De controller meldt de vaststelling van de programmabegroting aan de hoofden financiën.

4.9 Incassomogelijkheid van de bijdragen
1.

Als een college van burgemeester en wethouders van een deelnemende gemeente daartoe
schriftelijk de wens te kennen geeft, wordt - in afwijking van het bepaalde in de
gemeenschappelijke regeling - de gemeentelijke bijdrage op basis van incasso per halfjaar
geïnd. Incasso geschiedt dan tegen twee gelijke bedragen. Als valutadatum wordt gehanteerd
15 januari en 1 juli, conform het bepaalde in de gemeenschappelijke regeling.

4.10 Begrotingswijziging en zienswijzeprocedure
1.

Wanneer een begrotingswijziging aan het Algemeen Bestuur wordt aangeboden, wordt daarbij
de procedure gehanteerd zoals vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling.
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5 Uitvoering van de begroting
5.1 Uitvoering van de begroting
1.
2.

2.

Het Dagelijks Bestuur stelt regels die waarborgen dat de uitvoering van de begroting rechtmatig,
doelmatig en doeltreffend verloopt.
Het Dagelijks Bestuur draagt ten aanzien van de productenraming er zorg voor dat:
a. de lasten en baten, door middel van kostentoerekening, eenduidig zijn toegewezen aan de
producten van de productenraming;
b. de budgetten uit de productenraming en kredieten voor investeringen passen binnen de
kaders zoals geautoriseerd bij de vaststelling van de uiteenzetting van de financiële positie;
c. de lasten van de producten niet dusdanig worden overschreden dat de realisatie van
andere producten binnen hetzelfde programma onder druk komt.
Het Dagelijks Bestuur draagt er zorg voor dat de lasten van de programma’s zoals vastgesteld
in de programmabegroting niet worden overschreden, rekeninghoudend met de bepalingen
voor de accountantscontrole op de jaarrekening.

5.2 Werkplannen
1.

De directeur stelt jaarlijks voor de aanvang van het begrotingsjaar een werkplan en een
werkbegroting vast. De activiteiten en het budget geschieden binnen de vastgestelde kaders
van het beleidsplan, het korpsbeleidsplan, de programmabegroting, de productenramingen en
de multidisciplinaire werkplannen.

5.3 Tussentijdse bestuurlijke rapportage en informatie
1.
2.

3.

4.

Het Dagelijks Bestuur informeert het Algemeen Bestuur door middel van twee bestuursrapportages over de realisatie van de begroting.
De zogenoemde ‘voorjaarsrapportage’ wordt opgemaakt mede met de inzichten die
voortvloeien uit de opstelling van de jaarstukken van het voorgaande dienstjaar en wordt
ingebracht in de vergadering van juni van het Algemeen Bestuur; de zogenoemde
‘najaarsrapportage’ in de vergadering van het Algemeen Bestuur van november.
De inrichting van de bestuursrapportages sluit aan bij de programma-indeling van de begroting
en gaan in op relevante afwijkingen per programma, zowel wat betreft de lasten, de baten als
de geleverde prestaties en indien daar aanleiding voor is de maatschappelijke effecten.
Daarnaast wordt gerapporteerd op realisatie van de beleidsvoornemens en prestaties. Het
bevat een financiële programma-analyse en meldt het wijzigingen in het risicoprofiel. Tevens
wordt de voortgang van openstaande kredieten gemeld. In samenspraak met het Dagelijks
Bestuur wordt een format ontwikkeld om in de vorige leden bedoelde bestuursrapportage vorm
en inhoud te geven.
Het Dagelijks Bestuur informeert in ieder geval vooraf het Algemeen Bestuur en neemt pas een
besluit, nadat het Algemeen Bestuur in de gelegenheid is gesteld zijn wensen en bedenkingen
ter kennis van het Dagelijks Bestuur te brengen voor zover het betreft niet bij begroting
vastgestelde afzonderlijke verplichtingen inzake:
a. investeringen groter dan € 500.000;
b. aankoop en verkoop van goederen en diensten groter dan € 250.000.
Het Dagelijks Bestuur informeert vooraf het Algemeen Bestuur en neemt pas een besluit nadat
het Algemeen Bestuur in de gelegenheid is gesteld zijn wensen en bedenkingen ter kennis van
het Dagelijks Bestuur te brengen indien het Dagelijks Bestuur nieuwe meerjarige verplichtingen
aangaat waarvan de jaarlijkse lasten groter zijn dan € 250.000.
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6 Invulling van het budgethouderschap
6.1 Aanwijzing van de hoofdbudgethouder
1.

2.

Het Algemeen Bestuur wijst bij dit Financieel Statuut de regionaal commandant, tevens
directeur veiligheidsregio, aan als hoofdbudgethouder en draagt hem op een budgetregeling
vast te stellen.
De in het eerste lid genoemde hoofdbudgethouder mag zelfstandig overgaan tot het plaatsen
van bestellingen en het aangaan van verplichtingen tot maximaal het bij de begroting
toegewezen budget.

6.2 Algemene beginselen van het budgethouderschap
1.

Voor de toepassing van het budgethouderschap worden de volgende beginselen gehanteerd:
a. De hoofdbudgethouder is primair verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken en het
beheer van het budget. Hij zorgt ervoor, dat het toebedeelde budget wordt aangewend voor
het daartoe bestemde doel. Bestedingen ten laste van een budget kunnen alleen
plaatsvinden met zijn toestemming.
b. Met het accepteren van het budgethouderschap verplicht de hoofdbudgethouder zich om al
het mogelijke te doen om binnen het budget en afgesproken prestaties te blijven. Het is aan
hem aan te tonen dat hij deze verantwoordelijkheid heeft genomen. Hieronder wordt mede
verstaan het schriftelijk, tijdig en correct informeren van de directeur en de controller
omtrent de door hem gesignaleerde c.q. verwachte over- of onderschrijdingen van het
toegekende budget alsmede alle zaken, welke niet via deze regeling zijn voorzien, maar die
voor het financieel beheer/beleid het budget aangaande van belang zijn. Daarnaast
verstrekking van alle inlichtingen aan de daartoe bevoegden welke redelijkerwijs van hem
kunnen worden verlangd.
c. Budgetverantwoordelijkheid is ondeelbaar in die zin dat het niet is toegestaan dat twee of
meer budgethouders dezelfde verantwoordelijkheid hebben voor een (deel)product of
project met bijbehorend budget.
d. Het schuiven van restant-budgetten naar een volgend dienstjaar is niet toegestaan.

6.3 Tussentijds verzoek wijziging van het budget
1.

2.

Indien de hoofdbudgethouder in de loop van het dienstjaar een wijziging in de activiteiten wil
aanbrengen binnen het beleid dat is vastgesteld in de programmabegroting of dreigt het budget
te overschrijden, dan doet hij een daartoe strekkend voorstel aan het Dagelijks Bestuur. Hij
onthoudt zich in de tussenliggende periode van het aangaan van nieuwe verplichtingen. Het
voorstel is voorzien van een motivering, een overzicht van de voorgenomen extra lasten of
baten, een dekkingsvoorstel indien de lasten van de extra activiteiten niet uit het lopende
budget kunnen worden gedekt en een uit het voorstel blijkend advies van de controller.
Als het Dagelijks Bestuur zich met het voorstel als bedoeld in lid 1 kan verenigen, wordt het
Algemeen Bestuur een voorstel aangeboden tot aanvullende allocatie van het budget.

6.4 Tussentijdse managementrapportage en informatie
1.

2.

De hoofdbudgethouder is verantwoordelijk voor het tijdig opstellen en aanbieden van een
overzicht van de werkelijke uitkomsten van het budget en voorziet een en ander van analyses
en toelichtingen. Hij hanteert hiervoor het format zoals aangeboden door de controller.
De te bepalen frequentie is gelijk aan de frequentie van de op te stellen tussentijdse
bestuurlijke rapportages.
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3.
4.
5.

De hoofdbudgethouder wordt bij het opstellen en presenteren van de bedrijfseconomische
analyses ondersteund.
De controller beoordeelt de uitkomsten van de rapportages in relatie tot de beleidsvoornemens
en budgettaire positie, voorziet het van zijn bevindingen en biedt dat aan de directeur aan.
De directeur biedt, op basis van de hem aangedragen informatie uit de managementrapportage en een tussentijdse rapportage aan het Dagelijks Bestuur aan.

6.5 Onverenigbaarheid van functies
1.

Onverenigbaar met het dragen van budgetverantwoordelijkheid zijn de volgende functies:
a. de controller;
b. de adviseur Planning, Control en Kwaliteit
c. de medewerk(st)ers van de afdeling Middelen die verantwoordelijk zijn voor de financieel
administratieve handelingen.
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7 De jaarstukken
7.1 De opstelling van de (voorlopige) jaarstukken
1.
2.

3.

Jaarlijks levert de hoofdbudgethouder informatie aan voor de jaarstukken die bestaan uit het
jaarverslag en de jaarrekening voor zijn programma, voorzien van een analyse en toelichting.
De controller ziet toe dat maatregelen van interne beheersing zijn getroffen, toetst op
rechtmatig handelen, adviseert met betrekking tot doelmatig handelen, analyseert het
rekeningresultaat en doet voorstellen ten aanzien van de bestemming van het resultaat.
De accountant controleert met inachtneming van het bepaalde in dit statuut de (voorlopige)
jaarstukken en voorziet deze haar bevindingen.

7.2 De jaarstukken en de rol van het Dagelijks Bestuur
1.

2.

3.

4.

5.

Het Dagelijks Bestuur draagt ten behoeve van het getrouwe beeld en de rechtmatigheid van de
jaarrekening zorg voor de jaarlijkse interne toetsing van de getrouwheid van de informatieverstrekking en de rechtmatigheid van de beheershandelingen. Bij afwijkingen neemt het
Dagelijks Bestuur maatregelen tot herstel.
Het Dagelijks Bestuur draagt zorg voor een adequate vertaling van de verantwoording van het
organisatieonderdeel naar de productenrealisatie en naar de programmaverantwoording. In de
jaarstukken wordt in een bijlage een overzicht gegeven van de productenrealisatie.
Het Dagelijks Bestuur legt verantwoording af over de uitvoering van de programma’s. In de
verantwoording geeft het Dagelijks Bestuur aan wat is bereikt, welke producten en diensten zijn
geleverd, wat de kosten zijn en hoe de resultaten zich verhouden tot de in de begroting
gestelde doelen.
Het Dagelijks Bestuur voegt als onderdeel van de jaarstukken toe de accountantsverklaring,
een zogenoemde SISA-bijlage waarin de ontvangst van de rijksbijdrage is verantwoord, en een
voorstel met betrekking tot de resultaatbestemming.
De jaarstukken bevatten de voor de gemeenschappelijke regeling verplichte paragrafen.

7.3 De jaarstukken en de rol van het Algemeen Bestuur
1.
2.

Het Algemeen Bestuur bepaalt aan de hand van de uitvoering van de programma’s of de
beleidsdoelen van de programma’s voor het lopende jaar bijstelling behoeven.
Vaststelling van de jaarstukken door het Algemeen Bestuur strekt tot décharge van het
Dagelijks Bestuur behoudens bij later gebleken opzettelijke misleiding en fraude.

7.4 Aanbieding van de (voorlopige) jaarstukken
1.

2.

Het Dagelijks Bestuur biedt de (voorlopige) jaarstukken aan de gemeenteraden aan ter attentie
van de griffiers en stelt de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten
daarvan in kennis.
De controller biedt de (voorlopige) jaarstukken ter kennisneming aan de leden AGT, de
werkgroep financieel kader, de hoofden financiën en de MOV’ ers.

7.5 Bekendmaking van de jaarstukken
1.

De controller meldt de vaststelling van de jaarstukken aan de griffiers en aan de hoofden
financiën van de deelnemende gemeenten.
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8 Weerstandsvermogen en risicomanagement
8.1 Weerstandsvermogen en integraal risicomanagement in de risicoparagraaf
1.
2.

De risico’s worden gestructureerd in kaart gebracht.
Het Dagelijks Bestuur meldt jaarlijks in de paragraaf weerstandsvermogen van de begroting
en van de jaarstukken:
a. de risico’s van materieel belang en een inschatting van de kans dat deze risico’s zich
voordoen;
b. een inschatting van het bedrag dat met de risico’s is verbonden;
c. het weerstandsvermogen en in hoeverre schade en verliezen als gevolg van de risico’s
van materieel belang met het weerstandsvermogen kunnen worden opgevangen.

8.2 Algemene principes ten aanzien van reserves
1.

2.

3.

Ingevolge het bepaalde in de gemeenschappelijke regeling stelt het Algemeen Bestuur nadere
richtlijnen en regels vast ten aanzien van de wijze van vorming en besteding alsmede de
minimale omvang en de hoogte van de reserves.
Met betrekking tot de in het eerste lid genoemde nadere richtlijnen en regels worden de
volgende algemene uitgangspunten in acht genomen:
a. er is een structureel en duurzaam begrotingsevenwicht (lasten en baten in de begroting en
meerjarenraming zijn in evenwicht, gebaseerd op reële uitgangspunten) en een gezonde
financiële positie van de veiligheidsregio (het vermogen in relatie tot de exploitatie, met in
achtneming van de risico’s);
b. er wordt niet gestreefd om het vermogen sec te doen toenemen;
c. om substantiële uitgaven te kunnen opvangen kan vooraf in de vorm van bestemmingsreserves voor bepaalde uitgaven en investeringen worden gereserveerd;
d. reserves dienen onderbouwd te worden: de doelstelling, de noodzakelijke omvang alsmede
de wijze (en omvang) van stortingen en beschikkingen dienen helder te zijn;
e. de weerstandscapaciteit en het weerstandsvermogen dienen dusdanig robuust te zijn dat
de veiligheidsregio over voldoende middelen en mogelijkheden beschikt om niet begrote
kosten, die onverwachts en substantieel zijn, te dekken zonder dat dit ten koste gaat van
de uitvoering van bestaande taken of dat substantiële financiële tegenvallers dwingen tot
compensatie daarvan door deelnemende gemeenten en/of bezuinigen die van invloed zijn
op de uitvoering van de activiteiten van de veiligheidsregio;
f. inzicht in de omvang en in de achtergronden van de risico’s en de aanwezige
weerstandscapaciteit is vereist;
g. bij de verslaglegging worden drie type reserves onderscheiden met hun specifieke functies:
 type reserve: algemene reserve: bufferfunctie
 type reserve: bestemmingreserves: bestedingsfunctie
 type reserve: egalisatiereserves: egalisatiefunctie
h. gegeven de aard en omvang van de veiligheidsregio wordt het risicobewustzijn en het
risicomanagement verder ontwikkeld, niet alleen van de veiligheidsrisico’s, maar ook van
de risico’s van haar bedrijfsvoering;
Een toevoeging of onttrekking aan een reserve geschiedt altijd in het kader van resultaatbestemming waartoe het Algemeen Bestuur beslist onder de volgende uitgangspunten:
a. een incidenteel positief bestemmingsresultaat kan na bestuurlijke afweging van nut en
noodzaak worden ingezet voor het versnellen en versterken van de veiligheidsregio dan
wel het afdekken van risico’s voor deelnemende gemeenten en veiligheidsregio zelf;
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4.
5.

b. een structureel positief resultaat wordt structureel in mindering gebracht op de bijdrage van
de deelnemende gemeenten aan de veiligheidsregio, na het bereiken van de bovengrens
van de algemene reserve;
c. resultaten van de afzonderlijke programma’s, zowel positief als negatief, worden in eerste
instantie afgewikkeld via de reserves van de veiligheidsregio, waardoor de deelnemende
gemeenten niet worden geconfronteerd met (jaarlijkse) afrekeningen;
d. actief beleid wordt gevoerd omtrent de omvang en noodzaak voor het aanhouden c.q.
vormen van nieuwe reserves door jaarlijks, bij de vaststelling van het jaarbericht en de
programmabegroting, na te gaan of de noodzaak tot het vasthouden van middelen nog
bestaat;
e. jaarlijks worden toekomstige ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op bestaande en/of
nieuwe (bedrijfsvoerings)risico’s geduid en beheersmaatregelen voorgesteld;
Rentebaten over de reserves worden niet toegevoegd aan de reserves;
Tenminste eenmaal per vier jaar plaatst de directeur een Nota Reserves op de agenda van het
Algemeen Bestuur om de bestuurlijke noodzaak tot een stelselaanpassing van de richtlijnen en
regels vast te stellen.

8.3 Specifieke principes ten aanzien van de algemene reserve
1.

2.
3.

Voor de hoogte van de algemene reserve (die ook moet kunnen voorzien in het opvangen van
verliezen die bijvoorbeeld voortvloeien uit incidenten en rampen van beperkte en aanzienlijke
aard) wordt twee limieten gesteld, te weten:
a. een ondergrens van 1% gerekend over de begrote lasten. Indien de algemene reserve
onder de ondergrens zakt, wordt dit door de deelnemende gemeenten aangevuld tot het
niveau van de ondergrens;
b. een bovengrens van 2,5% gerekend over de begrote lasten, doch maximaal de stand van
de algemene reserve per 1 januari 2013. Indien de algemene reserve de bovengrens,
wordt het surplus in principe gecrediteerd aan de deelnemende gemeenten.
De onder- en bovengrens als bedoeld in lid 1 wordt bepaald over de begrote lasten van het
eerste dienstjaar waarop de Nota Reserves ziet.
Aanvulling of creditering als bedoeld in lid 1 geschieden voor het eerst bij de jaarstukken 2019
tenzij gewichtige redenen aanleiding geven om eerder tot aanvulling of creditering over te
gaan. De aanvulling of creditering geschiedt op basis van het onderlinge relatieve aandeel van
gemeenten in de gemeentelijke bijdragen.
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9 De grondslagen voor waardering
9.1 De grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.

11.

12.

De jaarrekening wordt opgesteld overeenkomstig het Besluit begroting en verantwoording
provincies en gemeenten (BBV).
De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op
basis van historische kosten en worden opgenomen tegen nominale waarden.
De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten
worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en
risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht
genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking
hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden
uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeid gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar
volume, worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin
uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, overlopende vakantiegelden verlofaanspraken en
dergelijke. Indien er sprake is van (eenmalige) schokeffecten (bijvoorbeeld reorganisaties)
wordt een verplichting opgenomen.
Met betrekking tot materiële vaste activa worden investeringen met economisch nut
gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen van
derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht; in die gevallen wordt
op het saldo afgeschreven.
Op grondbezit met economisch nut (gronden en terreinen) wordt niet afgeschreven.
Nimmer worden geactiveerd en derhalve direct ten laste van de exploitatie gebracht:
a. uitgaven voor dagelijks onderhoud;
b. personeelskosten, ook niet als deze zijn verbonden aan het verwerven en beheren van het
kapitaalgoederen, met uitzondering de kosten van inhuur;
c. saldo van agio en disagio en kosten voor het afsluiten van geldleningen;
Nimmer worden geactiveerd uitgaven voor groot onderhoud, deze komen ten laste van de
daarvoor ingestelde voorziening. De voorziening voor egalisatie van de onderhoudskosten is
gebaseerd op een meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud aan de
kapitaalgoederen. In de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen die is opgenomen in het
jaarverslag is het beleid nader uiteengezet.
De afschrijving geschiedt, met inachtneming van de uitgangspunten in paragraaf 9.5 van dit
statuut, op basis van de lineaire afschrijvingsmethode. De afschrijving start in de maand na
ingebruikname van de activa.
Vorderingen en overlopende activa worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor
verwachte oninbaarheid wordt een voorziening in mindering gebracht. Liquide middelen en
overlopende posten worden tegen nominale waarde opgenomen.
Vaste schulden met een rente typische looptijd van één jaar of langer worden gewaardeerd
tegen de nominale waarde, verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben
een rente typische looptijd van één jaar of langer.
Vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
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9.2 Jaarlijkse beoordeling noodzakelijk geachte investeringen
1.
2.

3.

4.

5.

Jaarlijks wordt het meerjareninvesterings- en vervangingsplan voor bedrijfsmiddelen
geactualiseerd om de daaruit voortvloeiende exploitatielasten in de begroting te kunnen ramen.
De hoofdbudgethouder dient jaarlijks in het kader van de begrotingsinformatie een overzicht in
van noodzakelijk geachte investeringen. Voor het indienen van de aanvraag wordt het model
overeenkomstig bijlage 1 van dit Financieel Statuut gehanteerd. De aanvraag wordt voldoende
gemotiveerd en onderbouwd.
Slechts in die gevallen waarin onzekerheid bestaat over de noodzaak of haalbaarheid van een
kapitaaluitgaaf, dan wel de hoogte van de kapitaaluitgaaf niet op voorhand duidelijk is, kan aan
het Algemeen Bestuur een voorbereidingskrediet worden gevraagd.
De op een voorbereidingskrediet gedane uitgaven komen ten laste van de begrotingspost voor
onvoorziene uitgaven op het moment dat is komen vast te staan dat geen kapitaalgoed wordt
gerealiseerd.
Een kapitaaluitgaaf kan slechts worden gedekt door deze door middel van kapitaallasten ten
laste van de exploitatie te brengen danwel deze te verminderen met een bijdrage van derden.

9.3 Overeenkomsten onroerend goed
1.

2.

Voor zover de Gemeentewet, de Wet gemeenschappelijke regelingen of de
gemeenschappelijke regeling daarin niet voorzien, geschiedt het verwerven en vervreemden
van onroerend goed op basis van een besluit van het Algemeen Bestuur en zijn derhalve
nimmer vatbaar voor delegatie of mandaat.
De overeenkomsten en de overdracht worden door de secretaris en de voorzitter van de
gemeenschappelijke regeling getekend.

9.4 Afsluiten van kapitaalkredieten
1.

2.

3.

4.

Een kapitaalkrediet wordt afgesloten wanneer de (hoofd-)budgethouder constateert dat een
kapitaalaanschaf feitelijk als financieel is afgewikkeld. Hij neemt daarop het initiatief om het
krediet daadwerkelijk af te sluiten. Voor het indienen van het voorstel wordt het model
overeenkomstig bijlage 2 van dit Financieel Statuut gehanteerd.
De administrateur draagt er zorg voor dat de eindafrekening wordt beoordeeld op
rechtmatigheid en doelmatigheid en legt zijn bevindingen voor aan de directeur onder het
blokkeren en afsluiten van het krediet.
Een kapitaalkrediet kan door de directeur op advies van de administrateur worden afgesloten
indien hij van oordeel is dat een kapitaalkrediet ouder is dan twee jaar zonder dat hierop
verdere actie van de zijde van de budgethouder wordt verwacht.
De aanwending van een restant kapitaalkrediet voor kapitaaluitgaven, anders dan waarvoor het
krediet door het Algemeen Bestuur beschikbaar is gesteld, is niet toegestaan.

9.5 Waarderen en afschrijven van vaste activa
Bij de waardering en afschrijving van activa worden in aanvulling op artikel 9.1 de navolgende regels
in acht genomen:
1. Met betrekking tot de materiële vaste activa worden aanschaffingen boven € 25.000 incl. BTW
per eenheid geactiveerd en afgeschreven;
2. Bij de afschrijvingen wordt, rekening houdend met de opgedane ervaringen, de
brancherichtlijnen en eisen van de leveranciers, de economische levensduur zoveel mogelijk op
de technische levensduur afgestemd. Activering geschiedt voor die activa die een minimale
gebruiksduur van vijf jaar kennen.
3. Op de activa van voertuigen wordt altijd afgeschreven. Technische aanpassingen van nieuwe
voertuigen worden in de investeringen meegenomen en derhalve afgeschreven.
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4.

5.

6.

7.

8.
9.

Bijkomende kosten worden meegenomen met de investering, en derhalve afgeschreven, indien
deze onlosmakelijk met de activa verbonden, relevant en substantieel zijn en gedurende de
(restant) levensduur een meerjarig nut kennen.
Aanschaffingen van materiële vaste activa onder € 25.000 incl. BTW worden verantwoord op
een grootboekrekening duurzame activa onder de activeringsgrens en direct ten laste van de
exploitatie gebracht.
Aanschaffingen van materiële vaste activa met een eenheidsprijs onder de € 25.000 incl. BTW,
maar die in substantiële aantallen worden aangeschaft, kunnen om redenen van egalisatie
worden geactiveerd en derhalve worden afgeschreven gebaseerd op de verwachte technische
levensduur.
Indien een kapitaalgoed wordt aangeschaft op basis van een projectopdracht dat een meerjarig
nut dient, mag in afwijking van de gehanteerde grondslagen, de afschrijvingstermijn worden
afgestemd op de projectduur en/of de daarop afgestemde economische levensduur. Kosten voor
onderzoek en ontwikkeling mogen in maximaal vier jaar worden afgeschreven;
Indien er aanleiding is af te wijken van de in deze paragraaf opgenomen bepalingen wordt dit
gemotiveerd in de jaarstukken opgenomen.
Het Dagelijks Bestuur hanteert voor de onderscheiden activa de volgende afschrijvingstermijnen:
Werkomgeving: Grond en gebouwen
gronden, terreinen
Gebouwen
Oefencentrum
renovatie 5 jaar
renovatie 10 jaar
Dakbedekking
Installaties

0
40
8
5
10
15
10

Werkomgeving: Werkplaatsen
inrichting werkplaatsen, afhankelijk van huurcontract
inrichting werkplaatsen, afhankelijk van huurcontract
wasmachines en droogkasten
inrichting kantoor
inrichting kantine en instructie
inrichting 24 uurs verblijven

15
10
8
10
10
10

Mobiliteit: Dienstauto's
Dienstauto
dienstauto directie
dienstbus OOV
dienstbus overig

7
5
10
10

Mobiliteit: Piketvoertuigen
piketvoertuig HOVD
piketvoertuig OVD
piketvoertuig OW
piketvoertuig MPL
piketvoertuig IM

7
7
7
7
7

Mobiliteit: Repressieve voertuigen
Tankautospuit
Autoladder

15
15
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hulpverleningsvoertuig HV1
hulpverleningsvoertuig HV2
waterongevallenvoertuig
Haakarmvoertuig
Boten

15
15
10
15
15

Mobiliteit: Ondersteunend materieel
COH container
GSE container
overige containers
motorspuitaanhanger
poederschuimaanhanger
overige aanhangers

15
15
15
15
15
15

Mobiliteit: Bepakking
gemengde bepakking nieuw voertuig
warmtebeeldcamera's en meetinstrumenten
watervoerende armaturen
verlichtingsmaterieel
redgereedschap
hijs- en hefmateriaal
klimgereedschap en valbeveiliging
levensreddende en detectiemiddelen

10
5
10
10
10
8
8
5

ICT: Middelen
netwerkbekabeling en glasvezelverbindingen
desktops, notebooks, printers, beamers, overheadprojectoren,
copiers
netwerkapparatuur/ pc´s
software
COH container ICT inrichting
PFU: Verbindingsmiddelen
mobilofoons en inbouw
portofoons
pagers
communicatiemiddelen duiken
PFU: Kleding
uitrukkleding
duikpakken
duikapparatuur

10
5
5
5
5

7
5
5
5

5
5
10

PFU: Ademlucht
ademlucht toestellen, afhankelijk van keuringseisen leverancier
ademlucht maskers
ademluchtcilinders, afhankelijk van keuringseisen leverancier
ademluchtvulstation
reinigings- en testapparatuur voor ademlucht
Opleidings- en oefenmateriaal
opleidings- en oefenmateriaal

10 tot 20
7
15 tot 20
10
8

5
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9.6 Onderhouden van kapitaalgoederen
1.
2.

3.

4.

Ingeval van onroerend goed is een plan voor het meerjarenonderhoud en de onderhoudsvoorzieningen vereist.
Tenminste eens in de vier jaar wordt het meerjarenonderhoudsplan voor de bedrijfsgebouwen
in eigendom geactualiseerd om de noodzaak tot aanpassing van jaarlijkse storting in de
voorziening onderhoud gebouwen vast te stellen.
Bij de begrotingsstukken en de jaarstukken doet het Dagelijks Bestuur in de paragraaf
onderhoud kapitaalgoederen verslag over de voortgang van het geplande onderhoud en het
eventuele achterstallige onderhoud aan bedrijfsgebouwen en, indien de actualisering van het
meerjarenonderhoudsplan daartoe aanleiding geeft van de (financiële) gevolgen daarvan.
De hoofdbudgethouder is gehouden om in de exploitatiebegroting rekening te houden met de
gevolgen van onderhoud die voortvloeien uit de instandhouding van het kapitaalgoed.
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10 Financiering en treasury
10.1 De financieringsfunctie
1.

2.

3.

Bij de opstelling en naleving van de financieringsfunctie en de treasury wordt het bepaalde in
de Wet fido, de Uitvoeringsregeling financiering decentrale overheden, RUDDO, de Wet Hof en
de regeling schatkistbankieren decentrale overheden volledig in acht genomen.
De directeur draagt bij de uitoefening van de financieringsfunctie zorg voor:
a. het continu verzorgen van voldoende financiële middelen (liquiditeiten);
b. het beheersen van financiële risico’s zoals renterisico’s, liquiditeitsrisico’s en kredietrisico’s;
c. het zo veel mogelijk beperken van de kosten binnen het vastgestelde risicoprofiel;
d. het maximaliseren van de renteopbrengsten binnen het vastgestelde risicoprofiel.
Bij de opstelling en naleving van de financieringsfunctie en de treasury wordt onderscheid
gemaakt in concernfinanciering en projectfinanciering. De veiligheidsregio duidt bij concernfinanciering de financiering die nodig is voor de reguliere vervanging van de bedrijfsmiddelen
zoals genoemd in hoofdstuk 9.5 van dit Financieel Statuut. Projectfinanciering is bedoeld voor
het tijdelijk aantrekken van middelen in geval van nieuwbouw, aankoop en verwerving van
nieuwe gebouwen en kazernes.

10.2 Organisatie van de treasury
1.
2.
3.
4.
5.

De treasuryfunctie, waaronder begrepen het periodiek opstellen van een liquiditeitenprognose,
wordt uitgeoefend door de administrateur.
De bevoegdheid tot aantrekken van gelden berust bij de directeur en de administrateur
gezamenlijk.
De directeur draagt zorg voor een goede interne en externe informatievoorziening met
betrekking tot de treasuryfunctie.
Het proces van planning en control voor de treasuryfunctie volgt het normale proces van de
Planning & Control-cyclus.
Bij de begroting en de jaarstukken wordt door het Dagelijks Bestuur in de financieringsparagraaf
in ieder geval verslag gedaan van de kasgeldlimiet, het renterisico en de renterisiconorm.

10.3 Rentebeleid
1. De veiligheidsregio hanteert ten aanzien van het rentebeleid het voorzichtigheidsbeginsel en biedt
transparantie in het aangaan van financieringsverplichtingen.
2. De veiligheidsregio hanteert de volgende uitgangspunten ten aanzien van het rentebeleid:
a. langlopende leningen worden zoveel als mogelijk in samenhang aangetrokken; de looptijd
voor aangetrokken leningen voor roerende goederen wordt vooralsnog gesteld op maximaal
20 jaar;
b. leningen worden uitsluitend in euro’s aangetrokken;
c. renterisico’s worden zoveel gespreid in een mix van geldleningen waarbij niet alle vervaldata
op één moment aflopen;
d. in de aanbieding van de banken dient duidelijk te worden gemaakt of provisie onderdeel
uitmaakt van de offerte;
e. van het besluit in te gaan op een van de twee aanbiedingen wordt schriftelijk ‘proces-verbaal’
opgesteld, en ter kennis gebracht aan de directie en de portefeuillehouder;
f.
herfinanciering geschiedt rekening houdend met een door bestuur financieel gedekt
meerjareninvesteringsplan nadat een liquiditeitsprognose is vastgesteld.
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3. De veiligheidsregio slaat het saldo van de rentelasten, na aftrek van rentebaten die in het
dienstjaar voor rekening van de veiligheidsregio komt, om naar rato van de boekwaarde van de
activa op 1 januari van het dienstjaar. Het hanteert geen vast renteomslagpercentage of opslag
wegens risico’s.

10.4 Kasinstructie
1.

Uit een oogpunt van rechtmatig handelen en van het beheer van geld- en vermogenswaarden
regelt de directeur bij instructie de taken en werkzaamheden van de kassier.
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11 Bedrijfsvoering, organisatie en administratie
11.1 Bedrijfsvoeringsparagraaf
1.

In de begroting en in de jaarstukken wordt een bedrijfsvoeringsparagraaf als bedoeld in het BBV
opgenomen.

11.2 Kostprijsberekening
1.

De directeur bepaalt de systematiek van de kostprijsberekening van producten en diensten.

11.3 Registratie van bezittingen en vermogen
1.
2.

3.

De hoofdbudgethouder zorgt voor een actuele en volledige registratie van bezittingen.
De directeur zorgt er voor, dat de registratie en de ontwikkeling van de bezittingen en het
vermogen van de veiligheidsregio systematisch worden gecontroleerd, met dien verstande dat
de waardepapieren, de voorraden, de uitstaande leningen, de (debiteuren-) vorderingen, de
liquiditeiten, de opgenomen leningen en de (crediteuren-) schulden jaarlijks worden
gecontroleerd en registergoederen en bedrijfsmiddelen tenminste eenmaal in de vier jaar.
Bij afwijkingen in de registratie van bezittingen neemt het Dagelijks Bestuur maatregelen voor
herstel van de tekortkomingen. De resultaten van de controle en eventuele plannen van
verbetering worden ter kennisgeving aan het Algemeen Bestuur aangeboden.

11.4 Inrichting van de administratieve organisatie
1.

2.

3.

De administratie is zodanig van opzet en werking, dat zij in ieder geval dienstbaar is voor:
a. het sturen en het beheersen van activiteiten en processen als geheel en in de
organisatieonderdelen;
b. het verstrekken van informatie over ontwikkelingen in de omvang van activa met
economisch nut, voorraden, vorderingen en schulden, enzovoorts;
c. het verschaffen van informatie aan de budgethouders en aangewezen ondermandaathouders om de benutting van de budgetten te kunnen raadplegen en om
kostencalculaties te kunnen maken;
d. het bevorderen van de rechtmatigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het
gevoerde bestuur in relatie tot de gestelde beleidsdoelen, de begroting en ter zake
geldende wet- en regelgeving;
e. het afleggen van verantwoording over de rechtmatigheid, de doelmatigheid en de
doeltreffendheid van het gevoerde bestuur in relatie tot de gestelde beleidsdoelen, de
begroting en ter zake geldende wet- en regelgeving en
f. de controle van de registratie van gegevens als zodanig en van de daaraan ontleende
informatie alsmede voor de controle op de rechtmatigheid, de doelmatigheid en de
doeltreffendheid van het gevoerde bestuur in relatie tot de gestelde beleidsdoelen.
De directeur draagt er zorg voor dat:
a. de inrichting en de werking van de financiële administratie voldoet aan het BBV en
andere relevante wet- en regelgeving;
b. de vereiste informatie verstrekt wordt aan het rijk, de provincie en de Europese Unie,
alsmede aan andere instellingen die specifieke verantwoordingsverplichtingen
opleggen aan gemeenschappelijke regelingen.
De directeur draagt de zorg voor en legt vast:
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a. een eenduidige indeling van de organisatie en een eenduidige toewijzing van de taken
daarvan aan de organisatie(onderdelen);
b. een adequate scheiding van taken, functies, bevoegdheden, verantwoordelijkheden,
zodat aan de eisen van interne controle wordt voldaan en de betrouwbaarheid van de
verstrekte informatie aan beleids- en beheersorganen is gewaarborgd;
c. de regels voor de opdrachtverlening en de verrekening van leveringen tussen de
organisatieonderdelen;
d. de regels ten aanzien van het vastleggen van verplichtingen en bestellingen;
e. de registratie en raadpleging van het financieel systeem;
f. de te maken afspraken met de organisatieonderdelen over de te leveren prestaties, de
daarvoor beschikbare middelen en de de interne regels voor de inkoop en
aanbesteding van werken en diensten. De regels waarborgen, dat wordt gehandeld in
overeenstemming met de regels terzake van de Europese Unie. Het besluit tot
Europese aanbestedingen blijft altijd voorbehouden aan de directeur en kan niet
worden gemandateerd;
g. de vastlegging en toegankelijkheid van afgesloten overeenkomsten, aangegane
verplichtingen en bestellingen voor de organisatie en de accountantscontrole;
h. de adequate verzekering voor ongevallen van personeel, aansprakelijkheid en dekking
bij verlies, brand of diefstal van waardevolle goederen.

11.5 Voorzieningen
1.
2.

De voorziening voor groot onderhoud wordt jaarlijks gevoed en daaraan onttrokken op basis
van de meerjarenonderhoudsplanning voor de gebouwen.
Voor de vorderingen wordt een voorziening wegens oninbaarheid gevormd op basis van een
beoordeling van de individuele vorderingen. Het besluit hiertoe geschiedt door de directeur op
voorstel van de administrateur en rekeninghoudend met het advies van de controller.

11.6 Treffen van maatregelen voor interne beheersing
1.

2.

De directeur, stelt op basis van een advies van de controller, een visiedocument op voor het
treffen van maatregelen voor interne beheersing. Deze vormt de basis voor een auditplan en
voor de uitvoering van de jaarlijkse interne controle.
In de in het vorige lid genoemde visie wordt een uitwerking gegeven van de beheersomgeving,
de risicoanalyse, de beheersactiviteiten, informatie en communicatie alsmede de toezichthoudende activiteiten.

11.7 Jaarlijkse P&C-kalender
1.

2.

Jaarlijks stelt de controller, rekeninghoudend met de bestuurskalender, een jaarkalender op
waarin de door de organisatie de hanteren termijnen en documenten worden bekendgemaakt
om te kunnen voldoen aan een tijdige aanlevering en vaststelling van besluiten.
De in het voorgaande lid bedoelde kalender wordt tevens verstrekt aan de deelnemende
gemeenteraden, de leden AGT, de werkgroep financieel kader en de hoofden financien.
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12 Integriteit
12.1 Declaraties
1.

2.
3.
4.
5.

Declaraties van voorgeschoten kosten door leden van het Algemeen of Dagelijks Bestuur
worden gefiatteerd door de (waarnemend) voorzitter. Declaraties van de voorzitter worden
gefiatteerd door de waarnemend voorzitter.
Declaraties van voorgeschoten kosten door de directeur worden gefiatteerd door de
(waarnemend) voorzitter.
Declaraties van voorgeschoten kosten door medewerkers in de organisatie worden gefiatteerd
door de eersthogere in functie die over budgetbevoegdheid beschikt.
Declaraties van voorgeschoten kosten worden in beginsel betaalbaar gesteld door
overschrijving op bankrekening van de declarant.
De in het eerste lid bedoelde declaratie vermeldt: de datering, een duidelijke tenaamstelling,
het bank- of postrekeningnummer, waarop de levering betrekking heeft en de naam van
degene die de declaratie op grond van dit Financieel Statuut fiatteert. De declaratie geschiedt
onder aanhechting van een factuur van de leverancier en/of een betaalbewijs. De declaratie
wordt naar waarheid opgemaakt en ondertekend door de declarant en is voorzien van een
handtekening van diegene die de declaratie fiatteert.

12.2 Misbruik en Oneigenlijk gebruik
1.

2.

De directeur treft tenslotte interne maatregelen om misbruik en oneigenlijk gebruik te
voorkomen en te bestrijden waarbij hij per regeling aandacht besteedt aan de aspecten
regelgeving, voorlichting, controle, sancties en evaluatie.
Ingeval de directeur een verdenking heeft van diefstal of fraude door een van zijn
medewerkers, doet hij daarvan aangifte bij de politie.
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13 De externe controle
13.1 De opdrachtverlening voor de accountantscontrole
1.

2.

3.

4.

De accountantscontrole wordt opgedragen aan een door het Algemeen Bestuur te benoemen
accountant. De benoeming van de accountant geschiedt voor een periode van maximaal vier
jaar.
Bij de aanbesteding van de accountant hebben twee leden van het Algemeen Bestuur, niet
zijnde leden van het Dagelijks Bestuur, zitting in de selectiecommissie. De aanwijzing van de
leden geschiedt uit het midden van het Algemeen Bestuur. De selectiecommissie brengt advies
uit aan de directeur die op zijn beurt een voorstel tot benoeming doet bij het bestuur.
Het Algemeen Bestuur stelt voor de jaarlijkse accountantscontrole de volgende eisen vast:
a. de toe te passen goedkeuringstoleranties en (afwijkende) rapporteringtoleranties bij de
controle van de jaarrekening
b. de apart te controleren deelverantwoordingen en de daarbij toe te passen omvangsbases
en goedkeuringstoleranties en (afwijkende) rapporteringtoleranties
c. de inrichtingseisen voor het verslag van bevindingen
d. de eventueel aanvullend uit te voeren tussentijdse controles
e. de frequentie en inrichtingseisen van de aanvullende tussentijdse rapportering en voor ieder
afzonderlijk te controleren begrotingsjaar
f. de posten van de jaarrekening en deelverantwoordingen met bijbehorende afwijkende
rapporteringtoleranties, waaraan de accountant bij zijn controle specifiek aandacht dient te
besteden
g. de producten en/ of organisatieonderdelen met bijbehorende afwijkende rapporteringstoleranties, waaraan de accountant bij zijn controle specifiek aandacht dient te besteden.
In afwijking van het gestelde in lid 3, letters f en g kan het Algemeen Bestuur in het programma
van eisen opnemen dat het Algemeen Bestuur jaarlijks voorafgaand aan de accountantscontrole de posten van de jaarrekening vaststelt, waaraan de accountant bij zijn controle
specifieke aandacht dient te besteden en welke rapporteringtoleranties hij daarbij dient te
hanteren. De accountant wordt hiervan tijdig schriftelijk op de hoogte gesteld.

13.2 Object van controle
1.
2.

3.

Object van controle is de jaarrekening en daarmede tevens het financieel beheer over het
controlejaar zoals uitgeoefend door of namens het Dagelijks Bestuur.
De accountant verzorgt de controle overeenkomstig het bepaalde in de Gemeentewet en ter
uitvoering van dit Financieel Statuut inclusief beoordeling op de verenigbaarheid van het
jaarverslag met de jaarrekening.
Bij de controle zijn de nadere regels die bij of krachtens algemene maatregel van bestuur
worden gesteld op grond van de Gemeentewet alsmede de Richtlijnen voor de
Accountantscontrole (NIVRA) bepalend voor de uit te voeren werkzaamheden.

13.3 Goedkeurings- en rapporteringstoleranties
Voor het controlejaar worden onderstaande toleranties gehanteerd:
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Goedkeurings- en
rapporteringtolerantie
Fouten in de jaarrekening (%
lasten)
Onzekerheden in de controle (%
lasten)

Goedkeurend

Beperking

Afkeurend

>1%<3%

Oordeelonthouding
-

≤ 1%
≤ 3%

>3%<10%

≥ 10%

-

≥ 3%

13.4 Reikwijdte en oordeelsvorming rechtmatigheid
1.

2.

3.

4.

Voor de oordeelsvorming over de rechtmatigheid van het financieel beheer moet extra
aandacht besteed worden aan de volgende rechtmatigheidscriteria begrotingscriterium en
voorwaardencriterium.
Ten aanzien van het begrotingscriterium neemt de accountant de volgende elementen in acht:
a. het bestaande beleid van de Algemeen Bestuur wordt afgeleid uit de primitieve begroting
met toelichting, en de begrotingswijzigingen met toelichting zoals blijkend uit de besluiten
Algemeen Bestuur
b. begrotingsonderschrijdingen zijn in principe rechtmatig tenzij deze in strijd zijn met het
beleid dat het Algemeen Bestuur heeft vastgesteld. Er is sprake van in strijd met het beleid
als het beleid, zonder dat er exogene factoren aan ten grondslag aan liggen, bewust niet
wordt uitgevoerd of als het indruist tegen de wil van het Algemeen Bestuur en hierover
geen verantwoording is afgelegd
c. kostenoverschrijdingen die geheel of grotendeels worden gecompenseerd door direct
gerelateerde inkomsten en kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande
beleid maar die niet tijdig konden worden gesignaleerd zijn rechtmatig
d. kostenoverschrijdingen die niet passen binnen het bestaande beleid en waarvoor geen
begrotingswijziging is goedgekeurd zijn onrechtmatig.
Ten aanzien van het voorwaardencriterium vindt voor de interne regelgeving uitsluitend een
toets plaats naar de hoogte, duur en doelgroep/object van financiële beheershandelingen,
tenzij jegens derden aanvullende voorwaarden met directie financiële consequenties zijn
opgenomen.
De accountant toetst minimaal de naleving van de hierna genoemde niet limitatieve externe
wet- en regelgeving:
a. Grondwet
b. Burgerlijk Wetboek
c. Gemeentewet
d. Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten
e. Wet gemeenschappelijke regelingen
f.
Algemene Wet Bestuursrecht
g. Wet veiligheidsregio’s, het Besluit veiligheidsregio’s, het Besluit personeel
veiligheidsregio’s en het Besluit Brede Doeluitkering Veiligheidsregio’s
h. Besluit rijksbijdrage bijstands- en bestrijdingskosten
i.
Politiewet 2012
j.
Wet financiering decentrale overheden, de Uitvoeringsregeling financiering decentrale
overheden, de Regeling ‘RUDDO’, de Wet Houdbare Overheidsfinanciën en de regeling
schatkistbankieren decentrale overheden.
k. Raamwerk EU-voorschriften aanbesteden
l.
Aanbestedingswet 2012
m. Wet Markt en Overheid
n. Ambtenarenwet
o. Fiscale wetgeving
p. Sociale verzekeringswetten
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5.

6.

7.

8.

q. CAR/UWO
r.
Pensioenwetgeving
s. Wet bescherming persoonsgegevens
t.
Wet modernisering Vbp-plicht overheidsondernemingen
u. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector
Ingeval de in lid 4 genoemde externe wet- en regelgeving wijzigt als gevolg van of door nieuwe
externe wet- en regelgeving prevaleert de vigerende. Indien deze situatie zich voordoet, wordt
hiervan melding gedaan in het verslag van bevindingen.
De accountant toetst de naleving van de hierna genoemde de interne regelgeving:
a. Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden en de daarop
gebaseerde uitvoeringsbesluiten
b. Organisatieverordening Veiligheidsregio Hollands Midden
c. Financieel Statuut Veiligheidsregio Hollands Midden
d. Programmabegroting Veiligheidsregio Hollands Midden voor het betreffende dienstjaar
e. Integrale Beheerovereenkomst Gemeenschappelijke Meldkamer Hollands Midden
f.
Kasinstructie Veiligheidsregio Hollands Midden
g. Inkoopvoorwaarden VRHM 2015
h. Uitvoeringsregeling Arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio Hollands Midden
i.
Protocol personeelsverenigingen
j.
Besluit Algemeen Bestuur tot het verlenen van een bijdrage aan de Stichting Historisch
Brandweermaterieel Hollands Midden
k. Sociaal Statuut Veiligheidsregio Hollands Midden 2015.
Ingeval de in lid 6 genoemde interne regelgeving wijzigt als gevolg van of door aanvullende
besluiten van het Algemeen of Dagelijks Bestuur prevaleert de vigerende. Indien deze situatie
zich voordoet, wordt hiervan melding gedaan in het verslag van bevindingen.
Met betrekking tot de interne regelgeving wordt, zolang nog geen mandaatbesluit is
geformaliseerd, als rechtmatig aangemerkt de benoeming, de schorsing en ontslag van het
personeel door de secretaris, de directeur of de regionaal commandant alsmede de door het
personeel dat aan hem verantwoording verschuldigd is, aangegane verplichtingen.

13.5 Toegang tot informatie
1.

2.

Het Dagelijks Bestuur is verantwoordelijk voor de samenstelling van de jaarrekening conform
de geldende interne - en externe wet- en regelgeving en overlegt deze aan de accountant voor
controle.
De secretaris/directeur draagt er zorg voor dat:
a. alle aan de jaarrekening ten grondslag liggende verordeningen, nota’s, besluiten van het
Algemeen en Dagelijks Bestuur, deelverantwoordingen, administraties, plannen,
overeenkomsten, berekeningen e.d. voor de accountant ter inzage liggen en goed
toegankelijk zijn;
b. alle organisatie-eenheden en medewerkers van de veiligheidsregio zijn gehouden de
accountant alle informatie te verstrekken, opdat de accountant zich een juist en volledig
oordeel kan vormen over de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten,
balansmutaties en het gevoerde beheer en over de getrouwheid van de daarover
verstrekte informatie;
c. de accountant voor de uitvoering van zijn controlewerkzaamheden toegang heeft tot alle
kantoren, magazijnen, werkplaatsen, terreinen en informatiedragers van de
Veiligheidsregio, voor zover dit niet in strijd is met geldende privacybeschermende
regelingen.
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3.

4.

5.

6.

De accountant is bevoegd:
a. tot het opnemen van alle kassen, waardepapieren en voorraden en het inzien van alle
boeken, notulen, brieven, computerbestanden en overige bescheiden, waarvan hij inzage
voor de accountantscontrole nodig oordeelt;
b. om van alle ambtenaren mondelinge en schriftelijke inlichtingen en verklaringen te
verlangen die hij voor de uitvoering van zijn opdracht denkt nodig te hebben.
Bij de jaarrekening bevestigt de secretaris/directeur schriftelijk aan de accountant, dat alle hem
bekende informatie van belang voor de oordeelsvorming van de accountant is verstrekt. De
bevestigingsbrief wordt op de eerstvolgende vergadering van het Dagelijks Bestuur vermeld
onder de uitgaande stukken.
Het Dagelijks Bestuur overlegt de gecontroleerde jaarrekening samen met de accountantsverklaring en het verslag van bevindingen tijdig aan het Algemeen Bestuur opdat behandeling
en vaststelling van de jaarrekening binnen de daarvoor gestelde wettelijke termijn plaatsvindt.
Alle informatie die na afgifte van de accountantsverklaring en voor behandeling van de
jaarrekening in het Algemeen Bestuur beschikbaar komt en die van invloed is op het beeld dat
de jaarrekening geeft, wordt terstond door het Dagelijks Bestuur aan het Algemeen Bestuur en
de accountant gemeld.

13.6 Inrichting van de accountantscontrole
1.

2.

3.

De accountant bepaalt binnen het kader van de opdrachtverlening de wijze waarop de
accountantscontrole wordt ingericht, alsmede de aard en de omvang van de daarbij behorende
werkzaamheden.
De accountant bepaalt binnen het kader van de opdrachtverlening de frequentie van de uit te
voeren controles. De accountant kan de controlewerkzaamheden zonder voorafgaande
kennisgeving uitvoeren.
Ter bevordering van een efficiënte en doeltreffende accountantscontrole vindt minimaal
eenmaal per jaar (afstemmings-)overleg plaats tussen de accountant, de directeur, de
controller en de administrateur.

13.7 Overige controles en opdrachten
1.

2.

3.

Het Dagelijks Bestuur kan de door het Algemeen Bestuur benoemde accountant opdracht
geven tot het uitvoeren van specifieke werkzaamheden met betrekking tot de rechtmatigheid,
de doelmatigheid en de doeltreffendheid voor zover de onafhankelijkheid van de accountant
daarmee niet in het geding komt. Het Dagelijks Bestuur informeert het Algemeen Bestuur
vooraf over deze aan de accountant te verstrekken opdrachten.
De directeur draagt de zorg voor de uitvoering van het beleid betreffende de specifieke
uitkeringen volgens de eisen van rechtmatigheid van de ministeries. Het Dagelijks Bestuur is
voor de controle van de rechtmatige besteding van specifieke uitkeringen bevoegd de opdracht
te verlenen aan een andere dan de door het Algemeen Bestuur benoemde accountant, indien
dit in het belang is van de veiligheidsregio.
De directeur draagt de zorg voor de verantwoording aan derden (Belastingdienst, ABP, Sociale
verzekeringsbank, CBS, e.d.) en neemt hierbij de gestelde controle-eisen in acht. Indien een
deel van deze vereisten moet worden uitgevoerd door een accountant, is het Dagelijks Bestuur
bevoegd hiervoor de opdracht verlenen aan een andere dan de door het Algemeen Bestuur
benoemde accountant, indien dit in het belang is van de Veiligheidsregio.
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13.8 Rapportering
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Indien de accountant bij een controle afwijkingen constateert die leiden tot het niet afgeven van
een goedkeurende verklaring, meldt hij deze terstond schriftelijk aan het Algemeen Bestuur en
zendt een afschrift hiervan aan het Dagelijks Bestuur.
In de tweede helft van het controlejaar voert de accountant een zogenoemde interim-controle
uit. Over de uitkomsten van die tussentijdse controle wordt een verslag (in de regel genoemd
de managementletter) uitgebracht. Bestuurlijk relevante zaken worden – op grond van de
overeengekomen rapportage wensen – ook aan het Algemeen Bestuur gerapporteerd.
Omtrent de controle van de jaarrekening wordt een verslag van bevindingen uitgebracht aan
het Algemeen Bestuur en in afschrift aan het Dagelijks Bestuur. In het verslag van bevindingen
wordt gerapporteerd over de opzet en uitvoering van het financiële beheer en of de
beheersorganisatie een getrouw en rechtmatig financieel beheer en een rechtmatige
verantwoording daarover waarborgen.
Gesignaleerde onrechtmatigheden worden toegelicht en gespecificeerd naar de aard van het
criterium (begrotingscriterium, voorwaardencriterium, etc.). Fouten of onzekerheden die de
rapporteringtolerantie overschrijden, worden weergegeven in een apart overzicht bij het verslag
van bevindingen.
In de controleverklaring wordt op een gestandaardiseerde wijze, zoals wettelijk
voorgeschreven, de uitkomst van de accountantscontrole van de jaarrekening weergegeven,
zowel ten aanzien van de getrouwheid als de rechtmatigheid. Deze accountantsverklaring
wordt verstrekt aan het Algemeen Bestuur en is bedoeld voor openbaarmaking. De
accountantsverklaring wordt verstrekt na vaststelling van de jaarrekening door het Algemeen
Bestuur.
In aanvulling op het in de wet voorgeschreven verslag van bevindingen brengt de accountant
over de door hem uitgevoerde (deel)controles verslag uit over zijn bevindingen van niet van
bestuurlijk belang aan de ambtenaar van wie het geldelijk beheer, het vermogensbeheer, de
administratie en de beheersdaden zijn gecontroleerd, alsmede aan de directeur, het hoofd van
het organisatie-onderdeel waar de ambtenaar werkzaam is, de controller, de administrateur
dan wel andere daarvoor in aanmerking komende ambtenaren.
De accountantsverklaring en het verslag van bevindingen worden voor verzending aan het
Algemeen Bestuur door de accountant aan het Dagelijks Bestuur voorgelegd met de
mogelijkheid voor het Dagelijks Bestuur om op deze stukken te reageren.
Ingeval van gesignaleerde onrechtmatigheden bespreekt de accountant voorafgaand aan de
behandeling in de vergadering van het Algemeen Bestuur het verslag van bevindingen met de
bestuurlijk portefeuillehouder en de directeur.

13.9 Evaluatie
1.

Voor de aanvang van het controlejaar wordt de strekking en de goede werking van het
bepaalde ten aanzien van de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de
financiële organisatie met de accountant geëvalueerd.
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14 Nadere regels en bijlagen
14.1 Nadere regels
1.
2.

Daar waar deze regeling niet in voorziet, stelt de directeur nadere regels.
Eenmaal in de vier jaar wordt de werking van het Financieel Statuut VRHM 2017 geëvalueerd.

14.2 Bijlagen aanvragen en afsluiten van kapitaalkredieten
1.

In deze paragraaf zijn de twee bijlagen gevoegd die betrekking hebben op het aanvragen en
afsluiten van kapitaalkredieten.
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Bijlage 1 Model-format aanvragen kapitaalkrediet
Naam krediet

Programma

Omschrijving

Budgethouder

Soort krediet betreft

- voorbereidingskrediet
- vervangingsinvestering
- uitbreidingsinvestering
Begroting
Jaar N
Jaar N+1

Meerjarenramingen
Jaar N+2

Jaar N+3

Voorcalculatie kosten
Waarderingsgrondslag
(soort bedrijfsmiddel)
Waarderingsgrondslag
(afschrijvingsperiode)
Voorgenomen moment van
aanschaf krediet
Voorgenomen moment van
afwikkeling krediet
Financiële dekking

Nadere toelichting

Aldus aangevraagd
Plaats,
…………………………………………….
Datum,
…………………………………………….
Functie,
…………………………………………….
Naam,
…………………………………………….

handtekening
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Bijlage 2 Model-format voorstel afsluiten kapitaalkrediet
Naam krediet en datum
kredietbesluit
Programma

Omschrijving

Budgethouder

Soort krediet betreft

- voorbereidingskrediet
- vervangingsinvestering
- uitbreidingsinvestering

Daadwerkelijk moment van
aanschaf krediet
Daadwerkelijk moment van
afwikkeling krediet
Kredietbedrag
Bedrag aanbesteding
Kosten volgens grootboek
Verschil krediet-grootboek
Bijlage specificaties

- overzicht grootboek
- besluit Algemeen Bestuur tot kredietbeschikbaarstelling
- voor- en nacalculatie met verschillenanalyse
- overige bijlagen

Aldus voorgesteld
Plaats,
…………………………………………….
Datum,
…………………………………………….
Functie,
.……………………………………………
Naam,
…………………………………………….

handtekening
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15 Vaststellingsbesluit
15.1 Besluit tot vaststelling Financieel Statuut Veiligheidsregio Hollands Midden 2017
Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden;
overwegende dat het wenselijk wordt geacht om te komen tot één Financieel Statuut waarin de
Financiële verordening, het Treasurystatuut, de Controleverordening en het Controleprotocol zijn
geïntegreerd waarin bestuursbesluiten en gemaakte afspraken worden vastgelegd;
gelezen de reacties van het AGT en de hoofden Financiën van de deelnemende gemeenten in de
gemeenschappelijke regeling Hollands Midden;
gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur, d.d. 15 december 2016 en 9 februari 2017;
gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen, de Gemeentewet en het bepaalde in de
Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden;

besluit:

1.
2.

vast te stellen het Financieel Statuut Veiligheidsregio Hollands Midden 2017, hierna te noemen
‘het Financieel Statuut VRHM’;
dat het Financieel Statuut VRHM in werking treedt met terugwerkende kracht op 1 januari 2017
onder gelijktijdige intrekking van “De Financiële Verordening Veiligheidsregio Hollands Midden”,
het “Treasurystatuut Veiligheidsregio Hollands Midden” en de “Controleverordening Hollands
Midden allen vastgesteld op 10 februari 2011.

Aldus besloten in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio
Hollands Midden op 16 maart 2017.
de secretaris,
de voorzitter,

H.E.N.A. Meijer

drs. H.J.J. Lenferink

Ingezonden aan:


het College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag (toezichthouder),



Baker Tilly Berk, t.a.v. de heer G.J. van Luyk, Postbus 85007, 3508 AA Utrecht (accountant)..

26 januari 2017
B.3.1 AB VRHM 160317 bijlage Financieel Statuut VRHM
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B.4

1. Samenvatting voorstel
In de bestuurlijk vastgestelde uitgangspunten omtrent regionalisering van de Brandweer Hollands
Midden (BHM) is bepaald dat de brandweerkazernes in de regio Hollands Midden in beginsel worden
verhuurd door de gemeenten aan de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM).
In de vergadering van 22 november 2010 heeft het Dagelijks Bestuur echter besloten in te stemmen
met de koop van brandweerkazernes door VRHM van gemeenten in plaats van huur, voor zover
betreffende brandweerkazernes vielen binnen de Btw-herzieningstermijn, dit met een
terugkoopverplichting voor gemeenten.
In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 30 juni 2016 heeft het Bestuur aan de Regionaal
Commandant opdracht gegeven om de voor- en nadelen van koop en huur, vanuit brandweer- en
gemeentelijk perspectief, te onderzoeken. Dit vanuit de gedachtegang dat, naast mensen en
middelen als brandweervoertuigen, ook het vastgoed voor de brandweerhuisvesting een middel is dat
BHM zelf zo efficiënt en effectief mogelijk moet inzetten voor het uitoefenen van de taken in het kader
van brandweerzorg. Ook zou dit de bestuurlijke besluitvormingsprocessen rondom nieuw- en
verbouw, afstoten en herhuisvesting van kazernes kunnen vergemakkelijken. In deze vergadering
heeft het AB tevens besloten tot het door BHM zelf realiseren van een nieuwe brandweerkazerne
Bodegraven en verbouwing/uitbreiding van de bestaande brandweerkazerne Nieuwerbrug, beide
door het verkrijgen in eigendom door VRHM.
Voor de projectopdracht wordt kortheidshalve verwezen naar de bijlage.
Met betrekking tot de projectleider gaat de voorkeur gaat uit naar een gemeentelijke ambtenaar
werkzaam in het facilitaire en/of vastgoed domein. Aan de leden van het Algemeen Bestuur wordt
gevraagd of zij kandidaten hiervoor willen voordragen.

2. Algemeen
Onderwerp:

Onderzoek voor- en nadelen
koop versus huur van
brandweerkazernes

Opgesteld door:

Ernst Breider
Concerncontroller

Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:

Algemeen Bestuur

Afgestemd met:
Datum

B.4

Bijlage(n):

1

Portefeuille:

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

Status:

Besluitvormend

Datum:

-

Vervolgtraject
besluitvorming:

16 maart 2017

3. Besluit
Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden stelt bijgevoegde projectopdracht
vast om te komen tot een heroverweging van het bestuurlijk uitgangspunt om brandweerkazernes in
de regio Hollands Midden in beginsel te verhuren in plaats van verkoop aan de Veiligheidsregio
Hollands Midden, vanuit de voor- en nadelen vanuit brandweer- en gemeentelijk perspectief.

4. Toelichting op het besluit
In de bestuurlijk vastgestelde uitgangspunten omtrent regionalisering van de Brandweer Hollands
Midden (BHM) is bepaald dat de brandweerkazernes in de regio Hollands Midden in beginsel worden
verhuurd door de gemeenten aan de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM).
AB Rapportage regionalisering (ABVR09.0129 BG.1):
 alle kazernes worden in beginsel van de eigenaar gehuurd. Ook hier zijn de eisen en
voorwaarden aan gesteld:
- uitgangspunt: flexibiliteit;
- nieuwe organisatie huurt kazernes voor bepaalde tijd (bijvoorbeeld 5 jaren);
- mogelijkheid bestaat dat de nieuwe organisatie zelf bouwt bij noodzakelijke vervanging van
een kazerne;
- als de nieuwe organisatie kazernes verwerft/bouwt dan slechts uitsluitend op locaties die als
strategisch zijn aan te merken op grond van een nog vast te stellen operationeel
dekkingsplan;
- huur wordt bepaald op basis van een kostendekkende vergoeding. Belangrijk is op te merken
dat bij de m2-prijs voor wat betreft de grondwaarde wordt uitgegaan van de bestemming van
een brandweerkazerne: zijnde een openbare functie.
 de kazernes/posten worden in beginsel gehuurd, in het over te hevelen budget is een huurbedrag
begrepen;
In de vergadering van 22 november 2010 heeft het Dagelijks Bestuur besloten in te stemmen met de
koop van brandweerkazernes door VRHM van gemeenten in plaats van huur, voor die
brandweerkazernes die vielen binnen de Btw-herzieningstermijn. Ten aanzien van kazernes die
binnen de herzieningsperiode (een onroerende zaak wordt voor de heffing van Btw tien jaar gevolgd)
vielen, moet bij verhuur de gecompenseerde Btw naar rato van de nog te verstrijken jaren van de
herzieningstermijn door de leverende gemeente worden herzien.
Besloten werd ook in de koopovereenkomst een terugkoopverplichting op te nemen die inhoudt dat
de gemeenten de kazernes terugkopen wanneer de herzieningstermijn is verstreken
Conform het besluit zijn de volgende brandweerkazernes door de VRHM gekocht die binnen de
herzieningsperiode compensabele Btw vielen (en nog vallen):

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Gemeente
Teylingen
Zuidplas
Krimpenerwaard
Kaag en Braassem
Alphen aan den Rijn
Alphen aan den Rijn
Krimpenerwaard
Krimpenerwaard

Kazerne
Warmond
Zevenhuizen
Bergambacht
Rijpwetering
Benthuizen
Koudekerk
Krimpen aan den Lek
Haastrecht

Terugkoopdatum
april 2014 (geëffectueerd)
augustus 2018
september 2018
juli 2019
juli 2019
juli 2019
augustus 2020
augustus 2020
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9.
10.
11.

Alphen aan den Rijn
Alphen aan den Rijn
Krimpenerwaard

Aarlanderveen
Hazerswoude
Lekkerkerk

oktober 2020
januari 2024
januari 2024

In de besluitvorming tijdens de AB vergadering van 30 juni 2016 over de nieuwbouw van de kazerne
Bodegraven en verbouw van de kazerne Nieuwerbrug (waarbij het Bestuur heeft besloten tot het
verwerven van grond in eigendom en het door BHM zelf realiseren van een nieuwe
brandweerkazerne Bodegraven en het verwerven van grond en bestaande brandweerkazerne
Nieuwerbrug in eigendom en door BHM zelf realiseren van een verbouwing/uitbreiding van deze
brandweerkazerne) heeft het Bestuur aan de Regionaal Commandant opdracht te geven om de vooren nadelen van koop en huur, vanuit brandweer- en gemeentelijk perspectief, te onderzoeken.
Voor de projectopdracht wordt kortheidshalve verwezen naar de bijlage.

5. Kader
N.v.t.

6. Consequenties
Vanuit brandweer- en gemeentelijk perspectief nader te onderzoeken.

7. Aandachtspunten / risico’s




Aandachtpunt is om de voor- en nadelen van koop en huur, zowel vanuit brandweer- en
gemeentelijk perspectief, objectief te onderzoeken.
Er is tijd benodigd voor de invulling van de functie van projectleider, van projectleden en relevante
ambtenaren van de gemeentelijke organisaties.
Risico’s vanuit brandweer- en gemeentelijk perspectief dienen in het onderzoek te worden
geïnventariseerd (met eventuele voorstellen voor beheersingsmaatregelen).

8. Implementatie en communicatie
Na besluitvorming zal worden gestart met het invullen van de functie van projectleider en
projectleden. Vanuit het project zal de communicatie worden verzorgd naar de gemeentelijke
organisaties.

9. Bijlage


Bijlage 1: Projectopdracht ´Onderzoek voor- en nadelen koop versus huur van
brandweerkazernes´.

10. Historie besluitvorming





DB 9 februari 2017, instemming met projectopdracht.
AB 30 juni 2016, nieuwbouw door BHM van de kazerne Bodegraven en verbouw van de kazerne
Nieuwerbrug.
DB 22 november 2010, besluit tot koop van brandweerkazernes die vallen binnen de Btwherzieningstermijn.
AB 29 januari 2009, besluit tot regionalisering.

3
Agendapunt B.4 AB VRHM 16 maart 2017

BIJLAGE 1:
Projectopdracht ´ Onderzoek voor- en nadelen koop versus huur van brandweerkazernes´.

Projectopdracht
Naam project

Onderzoek voor- en nadelen koop versus huur van brandweerkazernes

Projectopdracht

1. Onderzoek, in samenspraak met de brandweer- en (bestuurlijke en
ambtelijke) gemeentelijke organisaties in Hollands Midden, de voor- en
nadelen van koop versus huur van brandweerkazernes, zowel vanuit
brandweer als wel gemeentelijke perspectief.
2. Breng de consequenties en risico’s in kaart, vanuit brandweer- en
gemeentelijk perspectief.
3. Onderzoek dit vanuit de volgende thema’s:
3.1. Beheer(sorganisatie, formatieve bezetting deskundige capaciteit)
- bouwkundig
- administratief / financieel
- juridisch
- ondersteunende automatisering (incl. applicatiebeheer)
3.2. Begroting
- eigenaarslasten in gemeentelijke begroting
- omvang voorziening groot onderhoud
- gebruikerslasten in brandweerbegroting
- lopende investeringen
- omvang van het benodigd huisvestingsbudget om de brandweertaak
in continuïteit uit te kunnen voeren (begrote kapitaallasten moeten
voldoende zijn om ook vervangingsinvesteringen – incl. Btw – te
kunnen dragen)
- eventuele consequenties voor de bestuurlijk afgesproken routekaartCebeon
3.3. Waardebepaling kazernes
- boekwaarde
- marktwaarde (WOZ-waarde / taxatiewaarde)
3.4. Onderhoudsstaat van de brandweerkazernes
- beleidsmatige verschillen in uitgangspunten bij het onderhoud van
vastgoed bij deelnemende gemeenten
- mate van achterstallig onderhoud
3.5. Gemeentelijke ruimtelijke aspecten
- overdracht van grond
- kazerne als onderdeel van multifunctionele locaties
(kazerne/gemeentewerf)
- onderdeel van herontwikkeling binnen een gemeente
3.6. Draagvlak voor overdracht bij gemeenten (en voorwaarden waaronder)
(is een eenduidige lijn mogelijk voor wat betreft al dan overdracht
brandweerkazernes aan BHM)
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3.7. Draagvlak voor overdracht door BHM (en voorwaarden waaronder)
- operationele posities huidige brandweerkazernes t.o.v. dekkingsplan
en zienswijze van de brandweer hierop
3.8. Risico’s, o.a.:
exploitatierisico’s
waardevermindering
rente risico’s
complexiteit
flexibiliteit
Bestuurlijk
opdrachtgever

G. Goedhart, Portefeuillehouder Middelen DB VRHM

Projectleider

Voorkeur gaat uit naar een gemeentelijke ambtenaar werkzaam in het facilitaire
en/of vastgoed domein. Uren van de projectleider- en medewerkers worden
verondersteld om niet ter beschikking van het onderzoek te worden gesteld.

Fasering / planning

Onderzoeksresultaten in Q3 van 2017 aan te bieden aan het Dagelijks Bestuur
van de VRHM.
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B.5

1. Samenvatting voorstel
De 2de bestuursrapportage 2016 is een tussentijdse rapportage over de uitvoering van het
programma Geneeskundige Hulpverlening tot en met augustus 2016. Voor het programma
Geneeskundige Hulpverlening wordt tot en met augustus 2016 een positief resultaat voor
bestemming verwacht van €32.000 en na bestemming van €67.000. Dit resultaat is exclusief de
incidentele lasten voor invoering van het Individueel Keuze Budget (IKB) van €35.000.
De 2de bestuursrapportage 2016 is in de vergadering van 2 november 2016 van het Algemeen
Bestuur RDOG Hollands Midden vastgesteld onder voorbehoud van een positief advies van het
bestuur VRHM. Aangezien de eerstvolgende vergadering van het Algemeen Bestuur op 16 maart
2017 plaatsvindt, is aan het Dagelijks Bestuur op 15 december 2016 eenmalig verzocht in te
stemmen met de 2de bestuursrapportage over het programma Geneeskundige Hulpverlening en
deze met een positief advies ter finale vaststelling aan te bieden aan het Algemeen Bestuur RDOG
Hollands Midden.

2. Algemeen
Onderwerp:

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

2de bestuursrapportage 2016
programma Geneeskundige
Hulpverlening
Algemeen Bestuur

Opgesteld door:

I. van Steensel- van
Hage, manager GHOR

Datum:

16 maart 2017

B.5

Bijlage(n):

-

M. van der Velde (DB)
S. de Gouw (VD)
-

Status:

Informatief

Datum:

-

3. Toelichting
De 2de bestuursrapportage 2016 is een tussentijdse rapportage over de uitvoering van het
programma Geneeskundige Hulpverlening tot en met augustus 2016. GHOR Hollands Midden
verwacht de beoogde resultaten uit het werkplan programma Geneeskundige Hulpverlening 2016 te
realiseren. Ontwikkelingen zijn:
Interregionale afspraken voor versterken crisisorganisatie
Met de (6) GHOR-regio’s, met reële risico’s voor terroristische aanlagen, is overleg gestart over
uitgangspunten en maatregelen bij terrorismegevolgbestrijding voor de geneeskundige keten. GHOR
Hollands Midden neemt actief deel aan dit overleg. Afspraken over terrorisme gevolgbestrijding zijn
een opmaat voor generieke interregionale afspraken.
Bestuurlijke afspraken vastgesteld tussen de besturen VRHM en RDOG Hollands Midden
De bestuurlijke afspraken zijn de uitwerking van wet- en regelgeving en de in 2014 gewijzigde
Gemeenschappelijke Regelingen VRHM en RDOG Hollands Midden. In deze afspraken is
opgenomen de procedure bij benoeming, functioneren, beoordelen en ontslag van de DPG. De
bestuurlijke afspraken zijn een bevestiging van de bestaande werkwijze en tevens het kader

waarbinnen de werkafspraken tussen GHOR Hollands Midden enerzijds en GGD Hollands Midden en
RAV Hollands Midden anderzijds gemaakt zijn.
Bijeenkomst zorgpartners voor input nieuw beleidsplan GHOR Hollands Midden
Crisismedewerkers van ziekenhuizen, huisartsenposten, RAV Hollands Midden, GGD Hollands
Midden en veiligheidsmedewerkers van verpleeg- en verzorgingshuizen zijn op 21 juni 2016
uitgenodigd mee te praten over de te volgen koers van GHOR Hollands Midden voor 2017-2010.
De verkregen input is opgenomen in het beleidsplan, dat is afgestemd met deze zorgpartners en met
omliggende GHOR-regio’s. Het beleidsplan is voor een positief advies aangeboden in het Algemeen
Bestuur VRHM van 1 december 2016 en ter finale vaststelling in het Algemeen Bestuur RDOG
Hollands Midden van 1 februari 2017, alwaar het is vastgesteld.
Voorbereiding Omgevingswet
Naar verwachting wordt de nieuwe Omgevingswet in 2019 van kracht. 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. GHOR Hollands Midden onderzoekt in veiligheidsregio
verband de gevolgen van de Omgevingswet met als doel is het borgen van (geneeskundige)
hulpverlening in ruimtelijk beleid.
Grootschalige Geneeskundige Bijstand (GGB)
De werkwijzen voor de GGB zijn vanaf januari 2016 gewijzigd. Met ziekenhuizen, traumacentrum,
calamiteitenhospitaal en GHOR Haaglanden is een oefening in november 2016 voorbereid om deze
gewijzigde afspraken te oefenen.
Informatiedeling tussen en met ketenpartners in crisisomstandigheden
Voor een efficiënte en accurate informatiedeling in de warme fase is actief ingezet op samenwerking
met haar zorgpartners. Behoeften op het geheel van applicaties stemt GHOR Hollands Midden af met
zorgpartners en binnen de veiligheidsregio. Binnen de multidisciplinaire werkgroepen wordt ingezet
op gezamenlijke systemen, gezamenlijke informatie vanuit basisregisters en gezamenlijke
werkafspraken. Initiatieven naar de zorgpartners zijn het actualiseren van de informatie in GHOR4all
en het verbeteren van het beheer op de informatiestroom vanuit en richting de zorgketen. Door het
beschikbaar stellen van de witte kaart in LCMS in mei 2016 is een belangrijke stap gezet om deze
informatie actueel beschikbaar te hebben en te houden. Tot slot wordt actief meegewerkt aan de
landelijke visievorming rondom informatiemanagement voor zorgcontinuïteit.

4. Implementatie en communicatie
De 2de bestuursrapportage 2016 programma Geneeskundige Hulpverlening is in de vergadering van
2 november 2016 van het Algemeen Bestuur RDOG Hollands Midden vastgesteld onder voorbehoud
van een positief advies van het bestuur VRHM. Aangezien de eerstvolgende vergadering van het
Algemeen Bestuur op 16 maart 2017 plaatsvindt, is aan het Dagelijks Bestuur op 15 december 2016
eenmalig verzocht in te stemmen met de 2de bestuursrapportage 2016 over het programma
Geneeskundige Hulpverlening en deze met een positief advies ter finale vaststelling aan te bieden
aan het Algemeen Bestuur RDOG Hollands Midden.

5. Bijlagen
Geen
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B.6

1. Samenvatting voorstel
Het werkplan voor het programma Geneeskundige Hulpverlening concretiseert de activiteiten en
prioriteiten voor 2017. Uitvoering vindt plaats binnen de begroting 2017 van het programma
Geneeskundige Hulpverlening.

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

Werkplan 2017 programma
Geneeskundige Hulpverlening
Algemeen Bestuur

Opgesteld door:
Datum:

I. van Steensel- van
Hage, manager GHOR
16 maart 2017

B.6

Bijlage(n):

1

M. van de Velde (DB)
S. de Gouw (VD)
-

Status:

Informatief

Datum:

-

3. Toelichting
Het werkplan 2017 programma Geneeskundige Hulpverlening is onderdeel van de beleidscyclus van
de Veiligheidsregio Hollands Midden en de RDOG Hollands Midden.
Basis voor dit werkplan is het beleidsplan GHOR Hollands Midden 2017-2010. Het beleidsplan
GHOR Hollands Midden 2017-2020 is een uitwerking van het Regionaal Beleidsplan VRHM. Het
beleidsplan GHOR Hollands Midden is met vertegenwoordigers van haar zorgpartners opgesteld.
Uitvoering vindt plaats binnen de begroting 2017 van het programma Geneeskundige Hulpverlening.
In dit werkplan is per product het beoogde resultaat SMART geformuleerd en zijn prestatieindicatoren en normen aangegeven. GHOR Hollands Midden geeft hiermee uitdrukking aan het
belang van transparantie in haar organisatie en het monitoren van het beoogde resultaat.
Het werkplan heeft een dynamisch karakter: indien actuele en/of onvoorziene omstandigheden
daartoe aanleiding geven worden prioriteiten herzien en nieuwe activiteiten ontwikkeld.
Speerpunten voor 2017 zijn:
1. Organiseren van themasessies met en voor zorgpartners (zoals over gevolgen van regionale
risico’s en de te nemen maatregelen door de zorgpartners).
2. Concretisering met zorgpartners van het concept van systeemdenken voor de voorbereiding op
geneeskundige hulpverlening en zorgcontinuïteit.
3. Deelnemen aan relevante werkgroepen en projecten van de veiligheidsregio gericht op
voorbereiding en uitvoering van het regionaal beleid en werkplannen van de veiligheidsregio.
4. In kaart brengen van informatiebehoeften bij partners zowel in de koude, lauwe als in de warme
fase gericht op een verbetering van de informatieketen.

4. Implementatie en communicatie
Geen.

5. Bijlagen
Werkplan 2017 programma Geneeskundige Hulpverlening
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Titel

Werkplan 2017
programma Geneeskundige Hulpverlening

Vaststelling/informerend
DPG

23 november 2016 (vastgesteld)

Dagelijks Bestuur

15 december 2016 (informerend)

Algemeen Bestuur

23 februari 2017 (informerend)

Versie 1-0, 30 november 2016.

1.

Kader

Het werkplan programma Geneeskundige Hulpverlening 2017 is onderdeel van de beleidscyclus van
de veiligheidsregio Hollands Midden en de RDOG Hollands Midden.
Basis voor dit werkplan is het beleidsplan GHOR Hollands Midden 2017-2010.
Het beleidsplan GHOR Hollands Midden 2017–2020 is een uitwerking van het Regionaal Beleidsplan
VRHM. Het beleidsplan GHOR Hollands Midden is met vertegenwoordigers van haar zorgpartners
opgesteld.
Uitvoering vindt plaats binnen de begroting van het programma Geneeskundige Hulpverlening 2017.
In dit werkplan is per product het beoogde resultaat SMART geformuleerd en zijn daar waar mogelijk
prestatie-indicatoren en normen aangegeven. GHOR Hollands Midden geeft hiermee uitdrukking aan
het belang van transparantie in haar organisatie en het monitoren van het beoogde resultaat.
Het werkplan is gebaseerd op de begroting 2017.
Het werkplan heeft een dynamisch karakter: indien actuele en/of onvoorziene omstandigheden
daartoe aanleiding geven worden prioriteiten herzien en nieuwe activiteiten ontwikkeld.

Speerpunten 2017





Organiseren van themasessies met en voor zorgpartners (zoals over gevolgen van regionale
risico’s en de te nemen maatregelen door de zorgpartners).
Concretisering met zorgpartners van het concept van systeemdenken voor de voorbereiding op
geneeskundige hulpverlening en zorgcontinuïteit.
Deel nemen aan relevante werkgroepen en projecten van de veiligheidsregio gericht op
voorbereiding en uitvoering van het regionaal beleid en werkplannen van de veiligheidsregio.
In kaart brengen van informatiebehoeften bij partners zowel in de koude, lauwe als in de warme
fase gericht op een verbetering van de informatieketen.
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Producten

Doel van het product

Beoogd resultaat in 2017


Titel

>95% van de door VRHM aan de GHOR gevraagde adviezen is binnen 10
werkdagen verstrekt.

Adviezen over te nemen maatregelen voor
Adviezen vergunningverlening
evenementenveiligheid



Alle adviezen over vergunningverlening risicovolle evenementen zijn

beïnvloedbare risico’s bij vergunningverlening

afgestemd met relevante zorgpartners (RAV, GGD, ziekenhuizen,

publieksevenementen.

huisartsenposten).
Specifiek:


Bijdragen aan het integraal adviseren over vergunningverlening risicovolle
evenementen van de VRHM aan gemeenten.



Bijdragen aan het inrichten van het proces van advisering over ruimtelijke
planvorming vanuit de VRHM.



Bijdragen aan het integraal adviseren over risicobeheersing van de VRHM aan
gemeenten.



Adviezen aan gemeenten over
risicobeheersing

Adviezen over te nemen maatregelen voor
beïnvloedbare risico’s bij grootschalige bouw- en

Alle adviezen en bijdragen zijn afgestemd met relevante zorgpartners.

Specifiek:


Komst Omgevingswet:
o

infrastructurele projecten.

Bijdragen aan het in VRHM- en RDOG-verband in kaart brengen van de
gevolgen ervan voor planvorming en advisering aan gemeenten over
vergunningverlening.

o

Inventariseren over welke relevante informatie zorgpartners beschikken
voor een gemeente in het ruimtelijk planvormingsproces.

o

Als er relevante informatie is, onderzoeken of en zo ja, welke rol de
GHOR kan spelen in het analyseren, duiden en beschikbaar stellen van
deze informatie voor een gemeente via het VRHM- adviesproces.

Afspraken met RAV, GGD, MKA,

Afspraken over de voorbereiding op hun taken in de

ziekenhuizen, traumacentrum,

geneeskundige hulpverlening en / of hun inzet om de

huisartsenposten en –kringen in

kwaliteit van hun zorgverlening onder alle



Uitvoering van alle afgesproken overleggen met RAV, GGD, MKA,
ziekenhuizen, traumacentrum, huisartsenposten- en kringen.



Accountgesprekken 1 tot 2 x per jaar met zorgpartners.
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de regio Hollands Midden

omstandigheden te garanderen.



Kennis- en themabijeenkomst(en) voor en met (care en cure) zorgpartners.



Voorbereiding van de bestuurlijke rapportage: betreft de tweejaarlijkse
monitoring van de schriftelijke afspraken met zorginstellingen in de acute zorg
over hun voorbereiding op geneeskundige hulpverlening. Binnen de
Traumaregio West werkt GHOR Hollands Midden samen met GHOR
Haaglanden. Bestuurlijke vaststelling eerstvolgende rapportage in 2018.

Specifiek:


Uitwerking van het concept van systeemdenken gericht op het functioneren
van de zorgketen als één systeem.



Bijdragen aan de aansluiting tussen de OTO-programma’s van de
zorgpartners en die van de GHOR c.q. VRHM.



Op verzoek van zorgpartners: adviseren en/of ondersteunen in hun
voorbereiding en/of uitvoering van het beoefenen van het zorgcontinuïteitsplan
(maximaal 3x voor ziekenhuizen, 1 x traumaregio en 2x voor
huisartsenposten).



Accountgesprekken 1 tot 2 x per jaar met zorgpartners.



Kennis- en themabijeenkomst(en) voor en met (care en cure) zorgpartners.



Bij nieuwe en/of wijzigingen in de zorgcontinuïteitsplannen: adviezen over
aansluiting ervan op de planvorming van de VRHM.

Afspraken met (koepels van)



Uitgevoerd onderhoud en beheer GHOR4all applicatie.



Beschikbaarheid van (concept)afspraken met GGZ-instellingen.

verpleeg- en verzorgingshuizen,

Afspraken over hun voorbereiding om zorgverlening

gehandicaptenzorg, thuiszorg en

onder alle omstandigheden te garanderen (zgn.

Specifiek:

GGZ-instellingen in de regio

continuïteit van zorg).



Hollands Midden

Op verzoek van zorgpartners: adviseren en/of ondersteunen in hun
voorbereiding en/of uitvoering van het beoefenen van het zorgcontinuïteitsplan
(maximaal 5x voor care-instellingen).



Opgesteld projectplan Gegevensbeheer GHOR4all gericht op het actueel
houden van gegevens in GHOR4all i.s.m. de zorgpartners.
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Beschikken over actuele en samenhangende regionale
Bijdragen aan planvorming en
convenanten van de
veiligheidsregio

plannen en convenanten van de veiligheidsregio,
waarbij geneeskundige en gezondheidskundige



Bijdragen aan het integraal adviseren over planvorming van de VRHM.

aspecten een



Alle adviezen en bijdragen zijn afgestemd met relevante zorgpartners.

integraal onderdeel vormen van de multidisciplinaire
hulpverlening.


Beschikbaarheid functiebeschrijvingen en werkinstructies/ taakkaarten voor
alle operationele GHOR-functies (ODPG, OvDG, ACGZ, HIN, HON, OMAc).



>90% van de GHOR-functionarissen is opgeleid, getraind en geoefend
volgens de detail jaarplanning Opleiden Trainen Oefenen 2017.

Parate en vakbekwame GHORcrisisorganisatie (mensen en
middelen)

Beschikken over samenhangende en actuele



Uitgevoerde Grootschalige Geneeskundige Bijstand-training.

informatie, middelen en afspraken en over



Deelname aan alle multidisciplinaire evaluaties van oefeningen van de

vakbekwame operationele GHOR-functionarissen.

hoofdstructuur.
Specifiek:


Uitgevoerde nulmeting competenties operationeel GHOR-functionarissen.



Aanbod aan operationele GHOR-functioneren in verbreding kennis over
crisisaanpak zorgpartners. Facultatieve deelname.

Leiding geven, coördineren en adviseren voor een

Operationele inzet

adequate en efficiënte geneeskundige hulpverlening en 

>95% van het totaal aantal gealarmeerde GHOR-functionarissen bij GRIP-

het zorgen voor het in stand houden van continuïteit

inzetten (vanaf GRIP 1) voldoen aan de vastgestelde c.q. wettelijke verplichte

van zorg in crisisomstandigheden.
De kwaliteit van het voorbereidende werk komt hier tot

opkomsttijden.


Deelname aan alle evaluaties van de VRHM van operationele inzetten.



Geactualiseerd informatieplan GHOR Hollands Midden.



Uitvoering jaarlijkse evaluatie bij partners, medewerkers en operationele

uiting.

Het effectief en efficiënt organiseren van
Informatiemanagement

informatiestromen de organisatie in, binnen de
organisatie en de organisatie uit.

GHOR-functionarissen in hoeverre de informatievoorziening voldoen aan hun
informatiebehoeften.
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Bevorderen van eenduidig en duidelijk taal- en
beeldgebruik in digitale en schriftelijke
Communicatie

communicatiedragers gericht op begrip, bekendheid en
betrokkenheid bij haar doelgroepen (bestuur,
(zorgpartners en operationele functionarissen).

Bijdragen aan sturing en verbetering van de uitvoering
Kwaliteitsmanagement



Uitgevoerd communicatie beleidsplan (m.b.t. acties voor 2017).



Beschikbaarheid hulpmiddel voor zorgpartners wat zij van GHOR Hollands
Midden kunnen verwachten.



Herinrichting website GHOR Hollands Midden.



Het kwaliteitsmanagementsysteem voldoet aan de ISO normen (basis 2015).



Het voldoen aan de kwaliteitseisen is vastgesteld door een externe auditor.



Kritische primaire en ondersteunende processen zijn beschreven.

van de GHOR-taken en het lerend vermogen van de
GHOR.

Specifiek:


Uitgevoerd tevredenheidsonderzoek onder partners en operationele GHORfunctionarissen.

Waarborgen van de continuïteit van de kritische
Continuïteitsmanagement

processen en de infrastructuur van de GHOR Hollands



Geactualiseerd continuïteitsplan GHOR-bureau Hollands Midden.



Vastgesteld Opleidingsbeleidsplan voor eigen personeel (en uitgevoerde

Midden.

Personeel en facilitair

Bijdragen aan behoud en ontwikkeling van
beschikbaar deskundig en betrokken GHORpersoneel, ondersteund met de voor hen juiste
(werk)faciliteiten.
Uitgangspunt: deskundig en betrokken personeel
is van cruciaal belang voor de uitvoering van de
GHOR-taken.

acties voor 2017).
Specifiek:


Uitgevoerd onderzoek naar werkvormen (projectmatig) samenwerken binnen
het GHOR-bureau en met multi-partners (en uitgevoerde acties voor 2017).
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B.7

1. Samenvatting voorstel
Naar aanleiding van de bespreking in het Dagelijks Bestuur van 17 maart 2016 betreffende de stand
van zaken van de gemeentelijke besluitvorming over het Regionaal Beleidsplan VRHM, het
Korpsbeleidsplan BHM en de Financiële afspraken BHM (Cebeon) na 2018, heeft het bestuur
gevraagd om een landelijk vergelijk van veiligheidsregio’s ten opzichte van de Cebeon-norm.
De VRHM heeft aan het onderzoeksbureau Cebeon gevraagd om een vergelijking te maken van het
kostenniveau per veiligheidsregio in vergelijking met het objectieve budget in het Gemeentefonds
voor brandweerzorg en rampenbestrijding. De resultaten hiervan worden in deze informatienotitie
gepresenteerd.

2. Algemeen
Onderwerp:

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

Vergelijk kostenniveau per
veiligheidsregio t.o.v. de
Cebeon-norm
Algemeen Bestuur

Opgesteld door:

E.H. Breider
Concerncontroller

Datum:

16 maart 2017

B.7

Bijlage(n):

1

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

Status:

Informatief

Datum:

-

3. Toelichting
3.1 Inleiding
Bij het besluit tot regionaliseren van de brandweer in Hollands Midden is destijds afgesproken om in
de periode 2009-2018 geleidelijk toe te groeien naar het absolute niveau van het objectieve budget in
het Gemeentefonds voor brandweerzorg. In de meerjarenbegroting wordt dit niveau in 2018, op basis
van de afspraken uit 2009, daadwerkelijk behaald. Inmiddels zijn ook procesafspraken gemaakt over
de vaststelling van het financieel kader na 2018.
Afgesproken is een kostenvergelijking te maken met andere veiligheidsregio´s. Hieraan is uitvoering
gegeven middels een onderzoeksvraag aan Cebeon om een vergelijking te maken van het
kostenniveau per veiligheidsregio in vergelijking met het objectieve budget in het Gemeentefonds
voor brandweerzorg en rampenbestrijding.
De belangrijkste vergelijkingen zijn weergegeven in paragraaf 3.3 van deze notitie. Daarbij wordt
opgemerkt dat deze vergelijkingen zijn gebaseerd op het begrotingsjaar 2016, dus (nog) niet op het
jaar (2018) waarin is afgesproken dat brandweer Hollands Midden de kosten voor brandweerzorg in
Hollands Midden moet realiseren voor het referentiebudget dat gemeenten via het Gemeentefonds
ontvangen als fictief budget voor de brandweertaak.

3.2 Algemene conclusie
In de begrotingen van 2016 bedragen de totale kosten voor brandweerzorg en rampenbestrijding in
de Veiligheidsregio Hollands Midden € 72 per inwoner. Van deze € 72 wordt € 60 gefinancierd uit de
omvang van de gemeentelijke bijdragen, € 9 uit de BDuR-uitkering en heeft € 3 betrekking op lokaal
(gemeentelijk) achtergebleven lasten.
Het objectief budget bedraagt voor Hollands Midden € 58 per inwoner. De gemeentelijke bijdragen
(€ 60 per inwoner) bedragen dus € 2 meer per inwoner dan vergoed via het objectieve budget in het
gemeentefonds. Hierbij is er een relatief klein aandeel van € 3 per inwoner (circa 4%) achtergebleven
op de gemeentelijke begrotingen. Het totale verschil van gemeentelijke bijdragen en lokaal
achtergebleven lasten ten opzichte van het objectieve budget in het gemeentefonds bedraagt dan
ook € 5 per inwoner in 2016.
Het landelijk beeld per regio is zeer verschillend. Zo is er een aantal regio’s waarbij de gemeentelijke
bijdragen lager zijn dan de objectieve budgetten, omdat er een groot aandeel lasten op de
gemeentelijke begrotingen zijn achtergebleven en/of omdat de gemeenten in deze regio’s naar
aanleiding van de laatste herijking van het cluster meer middelen zijn gaan ontvangen maar dat dit
nog niet in de gemeentelijke bijdragen is verwerkt.
Het verschil per inwoner van de totale kosten ten opzichte van het objectieve budget is in Nederland
gemiddeld € 5 per inwoner. De veiligheidsregio Hollands Midden bevindt zich hiermee exact op het
gemiddelde. Op basis van regio´s met een vergelijkbare adressendichtheid (volgens opgave van
Cebeon) zijn de uitgaven in de veiligheidsregio Hollands Middel gemiddeld lager.
In z’n algemeenheid kan (wederom) worden gesteld dat Hollands Midden recht doet aan haar naam;
in de meeste overzichten bevindt zij zich in het midden.
3.3 Vergelijking totaal kostenniveau brandweerzorg en rampenbestrijding
Het kostenniveau per veiligheidsregio wordt gefinancierd uit enerzijds de omvang van de
gemeentelijke bijdragen en anderzijds uit de BDuR-uitkering. Het totaal kostenniveau wordt berekend
door ook de lokaal achtergebleven lasten hierbij op te tellen.
Door de gemeentelijke bijdragen en de BDuR-uitkering te inventariseren is het kostenniveau per regio
in beeld gebracht. De omvang van de gemeentelijke bijdragen is geïnventariseerd op basis van
begrotingen 2016 aansluitend bij de taken zoals die zijn vastgelegd in de Wet veiligheidsregio’s
(Wvr). De BDuR-uitkering is aangesloten bij de junicirculaire 2015 voor het jaar 2016. De lokaal
achtergebleven lasten zijn geïnventariseerd door de omvang van gemeentelijke Iv3-opgaven op basis
van begroting 2016 voor functie 120 te vergelijken met de gemeentelijke bijdragen.
Het objectieve budget (Cebeon-norm) is gebaseerd op de septembercirculaire 2015 voor het jaar
2016.
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Tabel 1
Kostenniveau per regio (uitgedrukt in euro per inwoner)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Veiligheidsregio's
Fryslân
Amsterdam-Amstelland
Groningen
Drenthe
Brabant-Noord
Zeeland
Rotterdam-Rijnmond
Brabant-Zuidoost
Limburg-Zuid
Midden- en West-Brabant
Limburg-Noord
Flevoland
Noord- en Oost-Gelderland
Haaglanden
Hollands Midden
Utrecht
Gelderland-Midden
Gelderland-Zuid
IJsselland
Twente
Noord-Holland Noord
Gooi en Vechtstreek
Kennemerland
Zuid-Holland Zuid
Zaanstreek-Waterland
Totaal

(= 1 + 2)
(= 3 + 4)
(= 6 - 1)
(= 4 + 7)
1
2
3
4
5
6
7
8
Bijdragen Gem.
Totaal
Lokale Tot kstnniveau Objectief Verschil bijdrage Totaal verschil
aan VR
BDuR kostenniveau kosten incl. lokale kstn budget met obj. budget incl. lok. lstn
51
12
63
4
66
66
-16
-12
46
7
53
3
56
61
-15
-12
59
12
70
5
75
70
-12
-7
49
11
60
6
66
62
-13
-7
49
10
59
1
60
56
-7
-6
61
17
78
10
88
76
-15
-5
52
9
60
2
62
57
-5
-4
53
9
61
6
67
61
-8
-3
57
10
68
5
73
62
-4
1
55
9
64
7
71
60
-6
1
57
12
68
7
75
61
-5
2
45
13
58
11
69
52
-7
4
55
10
65
6
71
57
-2
4
74
7
81
5
86
74
0
5
60
9
69
3
72
58
2
5
56
8
64
9
73
59
-4
6
58
10
68
6
73
58
0
6
63
12
74
3
77
58
5
7
66
11
77
4
81
58
8
12
65
10
74
5
80
56
8
13
60
10
70
13
82
59
1
14
73
14
87
5
92
61
12
17
74
23
97
8
105
64
10
18
70
12
82
13
95
56
14
27
74
12
86
9
95
54
20
29
59
10
69
7
76
61
-2
5

Tabel 2
Kostenniveau van regio’s (uitgedrukt in euro per inwoner) met een, volgens opgave van Cebeon,
vergelijkbare structuur (op basis van omgevingsadressendichtheid)

1
2
3
4
5
6

Veiligheidsregio's
Groningen
Midden- en West-Brabant
Hollands Midden
Gooi en Vechtstreek
Zuid-Holland Zuid
Zaanstreek-Waterland

Bijdragen Gem.
Totaal
Lokale Tot kstnniveau Objectief Verschil bijdrage Totaal verschil
aan VR
BDuR kostenniveau kosten incl. lokale kstn budget met obj. budget incl. lok. lstn
59
12
70
5
75
70
-12
-7
55
9
64
7
71
60
-6
1
60
9
69
3
72
58
2
5
73
14
87
5
92
61
12
17
70
12
82
13
95
56
14
27
74
12
86
9
95
54
20
29

4. Implementatie en communicatie
-

5. Bijlagen
Benchmark kostenniveau veiligheidsregio’s, Notitie Cebeon, 6 december 2016.
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Benchmark kostenniveau veiligheidsregio’s
Veiligheidsregio Hollands-Midden
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Notitie
16853 - 004
Cebeon, 6 december 2016

1

Inleiding
routekaart Cebeon 2009-2018
Bij het besluit tot regionaliseren van de brandweer in Hollands Midden is destijds afgesproken om in de
periode 2009-2018 geleidelijk toe te groeien naar het absolute niveau van het objectieve budget in het
Gemeentefonds voor brandweerzorg en rampenbestrijding. Hierbij is een korting van 5,6% toegepast op
het objectieve budget in het gemeentefonds voor Brandweer en Rampenbestrijding. Deze korting is
destijds gebaseerd op een regionale inventarisatie van de kosten van (met name) gemeentelijke rampenbestrijding en geldt voor alle gemeenten in Hollands Midden.
verzoek
De veiligheidsregio Hollands-Midden heeft aan Cebeon gevraagd om een vergelijking te maken van het
kostenniveau per veiligheidsregio in vergelijking met het objectieve budget in het Gemeentefonds voor
brandweerzorg en rampenbestrijding.

2

Onderzoekswerkzaamheden
Om het inzicht te geven in het kostenniveau per regio zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd.

2.1

Berekenen objectieve budgetten per gemeente
afzonderen uitkomst onderdeel brandweer en rampenbestrijding binnen gemeentefonds
Het gemeentefonds omvat uitkeringsformules per ‘cluster’ (breed taakgebied). Binnen het taakgebied
Openbare Orde en Veiligheid (OOV) wordt onderscheid gemaakt tussen het onderdeel brandweer en
rampenbestrijding en overige openbare orde en veiligheid (OOOV)1.
Voor een geobjectiveerde onderbouwing van de gemeentelijke middelenbehoefte voor het dekken van de
lasten van brandweerzorg en rampenbestrijding wordt gebruik gemaakt van het clusteronderdeel brandweerzorg en rampenbestrijding uit het Gemeentefonds. Deze objectieve budgetten zijn afgestemd op

1

Het betreft hierbij taken in de sfeer van handhaving, toezicht en preventie (stads- en dorpswachten, criminaliteitspreventie, cameratoezicht,
APV-handhaving, bijzondere wetten), beleids- en planvorming integrale veiligheid (beleidsformulering, regie veiligheidsprojecten), HALTbureaus, veiligheidshuizen, dierenbescherming, opsporing en ruiming explosieven en overige beschermende maatregelen (zoals reddingswezen, strandbewaking, lijkschouwing).

structurele kostenverschillen tussen typen gemeenten gerelateerd aan verschillen in gemeenten en
achterliggende normenkaders.
Deze uitkering kan per circulaire van het gemeentefonds worden berekend. Hierbij zijn verschillende
elementen van belang voor de resulterende uitkomst. Het betreft:
• de stand van de basisgegevens per gemeente (ontwikkelingen in aantallen eenheden per verdeelmaatstaf, zoals aantal inwoners, woonruimten en bedrijfsvestigingen);
• de gewichten per maatstaf (‘prijzen’), die op grond van tussentijds onderhoud in de verdeling kunnen
wijzigen (taakmutaties, definitiewijzigingen, herijkingen);
• de algemene uitkeringsfactor voor het gehele gemeentefonds die mede wordt bepaald door de macro
ontwikkeling van de totale omvang van de beschikbare middelen voor het gemeentefonds (jaarlijkse
accres) voor alle taakgebieden tezamen.
De ijkpuntberekeningen in deze notitie zijn gebaseerd op de septembercirculaire 2015 voor het jaar 2016.
relatie uitkering gemeentefonds met OZB en OEM
Bij het berekenen van de uitkomsten van de ijkpuntformules die ten grondslag liggen aan de verdeling
van het gemeentefonds dient rekening te worden gehouden met de inkomsten uit OZB en Overige Eigen
Middelen (OEM)2 van gemeenten.
In het verdeelstelsel wordt separaat zichtbaar rekening gehouden met inkomsten uit de OZB door middel
van een negatieve verdeelmaatstaf (tegen een gemiddeld landelijk rekentarief), omdat gemeenten hiermee
zelf inkomsten kunnen genereren.
Ook is er sprake van een korting van de gemeentefonds uitkering voor de inkomsten uit OEM, omdat
gemeenten worden geacht dit deel zelf te kunnen bekostigen. Deze korting is niet direct zichtbaar in het
verdeelstelsel (kortingspercentage3), maar er dient wel rekening mee te worden gehouden bij het berekenen van de totale ijkpuntuitkomst.
In deze notitie worden alle ijkpuntuitkomsten inclusief deze OEM-opslag gepresenteerd.

2.2

Inventariseren gemeentelijke bijdragen
Het kostenniveau per veiligheidsregio wordt gefinancierd uit enerzijds de Bdur-uitkering en anderzijds uit
de omvang van de gemeentelijke bijdragen.4 Door, naast de omvang de Bdur-uitkering, de gemeentelijke
bijdragen te inventariseren kan derhalve het kostenniveau per regio in beeld worden gebracht.
De omvang van de gemeentelijke bijdragen is geïnventariseerd op basis van begrotingen 2016 aansluitend
bij de taken zoals die zijn vastgelegd in de Wet veiligheidsregio’s (Wvr):
• het inventariseren van risico’s van branden, rampen en crises;
• het adviseren van het bevoegd gezag over risico’s van branden, rampen en crises in de bij of krachtens de wet aangewezen gevallen alsmede in de gevallen die in het beleidsplan zijn bepaald;
• het adviseren van het college van burgemeesters en wethouders over brandweerzorg;
• het voorbereiden op de bestrijding van branden en het organiseren van de rampenbestrijding en de
crisisbeheersing;
• het instellen en in stand houden van een brandweer;
2

3

4

Het betreft daarbij het saldo van de inkomsten op het taakgebied overige eigen middelen, dat gemeenten kunnen inzetten als algemeen
dekkingsmiddel. De inkomsten zijn afkomstig van bijvoorbeeld een aantal overige belastingen (bijv. hondenbelasting), inkomsten uit rente/beleggingen, het saldo van grondexploitaties e.d..
Dit percentage verschilt per taakgebied als gevolg van taakmutaties die zich in de loop der jaren voordoen. Voor het onderhavige taakgebied
gaat het momenteel om circa 3,5%.
Behoudens beperkte inkomsten uit ‘marktgerichte dienstverlening’ (zoals OMS, vergunningen, e.d.).

•
•
•
•

het instellen en in stand houden van een GHOR5;
het voorzien in de meldkamerfunctie;
het aanschaffen en beheren van gemeenschappelijk materieel;
het inrichten en in stand houden van de informatievoorziening binnen de diensten van de veiligheidsregio en tussen deze diensten en de andere diensten en organisaties die betrokken zijn bij voorgaande
genoemde taken.

In de praktijk kan dit betekenen dat soms bepaalde taken zijn belegd bij meerdere organisaties (bijvoorbeeld de GHOR bij de GGD). In het kader van dit onderzoek zijn ook die gemeentelijke bijdragen
geïnventariseerd.

2.3

Lokaal achtergebleven lasten
In elke veiligheidsregio zijn bij de regionalisering verschillende keuzes gemaakt bij de overheveling van
taken van gemeenten naar de veiligheidsregio. Een deel van de taken zijn daarmee achtergebleven op de
gemeentelijke begroting. Het kan daarbij gaan om lasten met betrekking tot huisvesting, bluswatervoorzieningen, voormalig personeel, bepaalde specialismen (zoals duikteams, specifiek materieel/teams), inzet
van personeel in de sfeer van proactie en preventie, jeugdbrandweer. Overigens kan dit binnen een regio
ook sterk verschillen. De omvang van deze lokaal achtergebleven lasten hebben direct gevolg voor de
omvang van de gemeentelijke bijdragen en zijn daarbij relevant om ook te inventariseren.
Deze lokaal achtergebleven lasten zijn geïnventariseerd door de omvang van gemeentelijke iv3-opgaven
op basis van begroting 2016 voor functie 120 te vergelijken met de gemeentelijke bijdragen. Hierbij heeft
er een opschoning plaatsgevonden voor6:
• gemeenten met onbetrouwbaar lage iv3-opgaven;
• gemeenten waarbij er een groot verschil is tussen de iv3-opgave en de gemeentelijke bijdragen. Bij
deze gemeenten zijn er vermoedelijk lasten van andere taakvelden op functie 120 verantwoord;
• gemeenten waarbij de gemeentelijke bijdrage hoger is dan de iv3-opgave7.

2.4

Kostenniveau inclusief Bdur
Om inzicht te bieden in het kostenniveau per regio is de Bdur-uitkering toegevoegd aan de gemeentelijke
bijdragen. Deze is aangesloten bij de junicirculaire 2015 voor het jaar 2016.

3

Uitkomsten kostenniveau per regio
Vergelijking gemeentelijke bijdragen
In onderstaande tabel is het verschil tussen de gemeentelijke bijdragen en de objectieve budgetten voor
brandweerzorg en rampenbestrijding per veiligheidsregio in beeld gebracht. Een positief getal betekent
5
6

7

Geneeskundige Hulpverlening in de regio.
Daarnaast is rekening gehouden voor enkele van de G4-gemeenten dat de uitwerking van het subijkpunt brandweer en rampenbestrijding in
samenhang moet worden bekeken met het subijkpunt ‘overige openbare orde en veiligheid’. Dit is vooral van belang voor de regio’s Amsterdam-Amstelland en Rotterdam-Rijnmond.
Voor deze gemeenten zijn de achtergebleven lasten bijgeschat op basis van de andere gemeenten in hun regio.

dat de gemeentelijke bijdragen hoger zijn dan de objectieve budgetten. Daarbij is ook het percentage
lokale achtergebleven lasten aangegeven.
Tabel 3.1:

Verschil tussen gemeentelijke bijdragen en objectieve budgetten per regio (uitgedrukt in euro
per inwoner) plus aandeel lokaal achtergebleven taken

Groningen

Verschil bijdragen en objectief
budget
-/- 12

Friesland

-/- 16

7%

Drenthe

-/- 13

13%

IJsselland

8

6%

Twente

8

7%

-/- 2

10%

Gelderland-Midden

0

9%

Gelderland-Zuid

5

5%

-/- 4

14%

Noord-Holland Noord

1

18%

Zaanstreek-Waterland

20

11%

Kennemerland

10

10%

-/- 15

27%

12

7%

Haaglanden

0

6%

Hollands-Midden

2

4%

-/- 5

7%

Veiligheidsregio’s

Noord- en Oost-Gelderland

Utrecht

Amsterdam-Amstelland
Gooi en Vechtstreek

Rotterdam-Rijnmond

% lokaal
8%

14

15%

-/- 15

13%

Midden- en West-Brabant

-/- 6

12%

Brabant-Noord

-/- 7

2%

Brabant-Zuidoost

-/- 8

10%

Limburg-Noord

-/- 5

13%

Limburg-Zuid

-/- 4

8%

Flevoland

-/- 7

20%

5

10%

Zuid-Holland-Zuid
Zeeland

TOTAAL

In Hollands-Midden zijn de gemeentelijke bijdragen (inclusief aan de Regionale Dienst Openbare
Gezondheidszorg voor de GHOR) circa 2 euro per inwoner hoger dan objectieve budgetten. Hierbij is er
relatief een klein aandeel (circa 4%) achtergebleven op gemeentelijke begrotingen. Bij andere regio’s is
het beeld zeer verschillend. Zo is er een aantal regio’s waarbij de gemeentelijke bijdragen lager zijn dan
de objectieve budgetten, omdat er een groot aandeel lasten op de gemeentelijke begrotingen zijn achtergebleven en/of omdat de gemeenten in deze regio’s naar aanleiding van de laatste herijking van het
cluster meer middelen zijn gaan ontvangen maar dat dit nog niet in de gemeentelijke bijdragen is verwerkt.
Indien Hollands-Midden wordt vergeleken met regio’s met een vergelijkbare structuur (op basis van
omgevingsadressendichtheid) dan wijkt de absolute omvang (ten opzichte van het objectieve budget) aan
de regio niet af, maar is het aandeel lokale lasten in Hollands-Midden wel lager.

vergelijking financiële ruimte objectief budget
In onderstaande tabel zijn de achtergebleven lasten in mindering gebracht op het objectieve budget en is
deze financiële ruimte vergeleken met de gemeentelijke bijdragen aan de veiligheidsregio. Een uitkomst
groter dan 0 betekent dat er meer middelen worden ingezet voor de bijdrage aan de veiligheidsregio dan
er wordt gehonoreerd in het objectieve budget.
Tabel 3.2:

Verschil tussen gemeentelijke bijdragen en objectief budget verminderd met achtergebleven
lasten (in euro’s per inwoner)

veiligheidsregio’s
Groningen

-/- 7

Friesland

-/- 12

Drenthe

-/- 6

IJsselland

12

Twente

13

Noord- en Oost-Gelderland

4

Gelderland-Midden

6

Gelderland-Zuid

8

Utrecht

6

Noord-Holland Noord

14

Zaanstreek-Waterland

29

Kennemerland

18

Amsterdam-Amstelland
Gooi en Vechtstreek

2
17

Haaglanden

5

Hollands-Midden

5

Rotterdam-Rijnmond
Zuid-Holland-Zuid
Zeeland
Midden- en West-Brabant

-/- 2
27
-/- 5
2

Brabant-Noord

-/- 6

Brabant-Zuidoost

-/- 3

Limburg-Noord

3

Limburg-Zuid

1

Flevoland

4

TOTAAL

5

De uitkomst van deze analyse is afhankelijk van keuzes die op lokaal niveau zijn gemaakt, bijvoorbeeld
ten aanzien van (dure) kazernes en gemeentelijk personeel.
vergelijking totale kostenniveau
In onderstaande tabel is het totale kostenniveau van de regio (dus inclusief Bdur-uitkering) per regio in
beeld gebracht.

Tabel 3.3:

Totaal kostenniveau per regio (uitgedrukt in euro per inwoner), gefinancierd door gemeenten en
Bdur

Veiligheidsregio’s

Totaal kostenniveau

Groningen

70

Friesland

63

Drenthe

59

IJsselland

77

Twente

74

Noord- en Oost-Gelderland

65

Gelderland-Midden

68

Gelderland-Zuid

75

Utrecht

64

Noord-Holland Noord

70

Zaanstreek-Waterland

86

Kennemerland

97

Amsterdam-Amstelland

83

Gooi en Vechtstreek

87

Haaglanden

81

Hollands-Midden

69

Rotterdam-Rijnmond

71

Zuid-Holland-Zuid

82

Zeeland

78

Midden- en West-Brabant

64

Brabant-Noord

59

Brabant-Zuidoost

61

Limburg-Noord

69

Limburg-Zuid

67

Flevoland

58

TOTAAL

71

In Hollands-Midden is het kostenniveau van de regio (gefinancierd door gemeenten en de Bdur) circa 69
euro per inwoner. Dit is lager dan landelijk gemiddeld en ook lager indien dit wordt vergeleken met
regio’s met een vergelijkbare structuur (op basis van omgevingsadressendichtheid) en regio’s met ook
maar weinig achtergebleven lokale taken. Voor de interpretatie van de verschillen in kostenniveaus tussen
regio’s dient wel te worden opgemerkt dat er een verschillende mix van (kostenbepalende) factoren schuil
gaat.
Totaaltabel
In onderstaande tabel zijn achtereenvolgens weergegeven:
1) Bijdragen aan veiligheidsregio;
2) BDuR-uitkering;
3) Totale kostenniveau (1+2);
4) Lokaal achtergebleven lasten
5) Totaal kostenniveau incl. lokale lasten (3+4);
6) Objectief budget;
7) Verschil bijdrage met objectief budget (6-1);
8) Totaalverschil incl. lokale lasten (4+7).

Tabel 4:

Totaaltabel totaal kostenniveau met Bdur-uitkering (in euro’s per inwoner)

Veiligheidsregio’s

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Friesland

51

12

63

4

66

66

-/- 16

-12

Amsterdam-Amstelland

46

7

53

3

56

61

-/- 15

-12

Groningen

59

12

70

5

75

70

-/- 12

-7

Drenthe

49

11

60

6

66

62

-/- 13

-7

Brabant-Noord

49

10

59

1

60

56

-/- 7

-6

Zeeland

61

17

78

10

88

76

-/- 15

-5

Rotterdam-Rijnmond

52

9

60

2

62

57

-/- 5

-4

Brabant-Zuidoost

53

9

61

6

67

61

-/- 8

-3

Limburg-Zuid

57

10

68

5

73

62

-/- 4

1

Midden- en West-Brabant

55

9

64

7

71

60

-/- 6

1

Limburg-Noord

57

12

68

7

75

61

-/- 5

2

Flevoland

45

13

58

11

69

52

-/- 7

4

Noord- en Oost-Gelderland

55

10

65

6

71

57

-/- 2

4

Haaglanden

74

7

81

5

86

74

0

5

Hollands-Midden

60

9

69

3

72

58

2

5

Utrecht

56

8

64

9

73

59

-/- 4

6

Gelderland-Midden

58

10

68

6

73

58

0

6

Gelderland-Zuid

63

12

74

3

77

58

5

7

IJsselland

66

11

77

4

81

58

8

12

Twente

65

10

74

5

80

56

8

13

Noord-Holland-Noord

60

10

70

13

82

59

1

14

Gooi en Vechtstreek

73

14

87

5

92

61

12

17

Kennemerland

74

23

97

8

105

64

10

18

Zuid-Holland-Zuid

70

12

82

13

95

56

14

27

Zaanstreek-Waterland

74

TOTAAL

59

12
10

86
69

9
7

95
76

54
61

20
-/- 2

29
5
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1. Samenvatting voorstel
Op basis van het Korpsbeleidsplan 2016-2018 Brandweer Hollands Midden is de jaarschrijf 2016
uitgewerkt en vastgelegd in het Korpswerkplan 2016 Brandweer Hollands Midden.
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3. Toelichting
Het Korpswerkplan 2017 is gebaseerd op het Korpsbeleidsplan 2016-2018. Op basis van 10
doelstellingen en 26 plannen zijn we onderweg naar een modern brandweerkorps. De realisatie van
deze doelstelling en plannen werken we jaarlijks uit in een Korpswerkplan. Het nu voorliggende
Korpswerkplan 2017 is dus het tweede van drie jaarlijkse werkplannen binnen de periode van het
huidige Korpsbeleidsplan.
Het Korpswerkplan 2017 is in opzet gelijk aan het Korpsbeleidsplan 2016-2018. Dit vergemakkelijkt
de herkenbaarheid en (zelfstandige) leesbaarheid van de realisatie van onze doelen en plannen.

4. Kader
Het Korpsbeleidsplan 2016-2018 vormt het kader voor het nu voorliggende Korpswerkplan 2017. In
het Korpsbeleidsplan is de kadernota Meer-Anders-Minder (MAM) verwerkt.

5. Consequenties
De uitvoering van het Korpswerkplan 2017 vindt plaats binnen de vastgestelde begroting 2017. Extra
aandacht zal worden gegeven aan het inzichtelijk maken van de voortgang van de realisatie van de
bezuinigingsopgave in de periode 2016-2018

6. Aandachtspunten / risico’s
De realisatie van de bezuinigingsopgave 2016-2018 ligt op koers, maar we zullen ook in 2017 grote
inspanningen moeten plegen om de vastgestelde bezuinigingsplannen te realiseren. De, naar het
zich nu laat uitzien, vertraagde realisatie van de nieuwe kazerne Leiden-Noord zal mogelijk leiden tot
een latere realisatie van de totale bezuinigingsopgave.

7. Implementatie en communicatie
De uitvoering van het Korpswerkplan 2017 wordt projectmatig opgemaakt. Hierdoor ontstaat inzicht in
en overzicht van de benodigde middelen, planning, prioritering en werkdruk. Eventuele stagnaties in
de realisatie worden hiermee vroegtijdig opgemerkt.

8. Bijlagen
1. Korpswerkplan 2017 Brandweer Hollands Midden We zijn onderweg (status 2)

9. Historie besluitvorming
Korpsbeleidsplan 2016-2018 Brandweer Hollands Midden We zijn onderweg (Algemeen Bestuur, 31
maart 2016)
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1 Inleiding
Voor u ligt het Korpswerkplan 2017 van de Brandweer Hollands Midden. 2017 is het middelste jaar in
het Korpsbeleidsplan 2016-2018, waarin belangrijke piketpalen worden geslagen en uitgewerkt
onderweg naar een modern brandweerkorps. Naast het bestrijden van incidenten en het geven van
brandveiligheidsadviezen, gaan we in 2017 een belangrijke stap zetten met het doorontwikkelen van
ons organisatiemodel. Op basis van o.a. de ervaringen in de eerste zes jaren van ons jonge
brandweerkorps (o.a. het medewerkersonderzoek), de realisatie van de grote bezuinigingsopgave,
nieuwe ontwikkelingen binnen het brandweervak en de doorontwikkeling van de veiligheidsregio (o.a.
de visitatiecommissie) wordt een organisatiemodel geïntroduceerd dat past bij een modern
brandweerkorps in een moderne veiligheidsregio.
Het Korpswerkplan 2017 is gebaseerd op het Korpsbeleidsplan 2016-2018. Op basis van 10
doelstellingen en 26 plannen zijn we onderweg naar een modern brandweerkorps. De realisatie van
deze doelstelling en plannen werken we jaarlijks uit in een Korpswerkplan. Het nu voorliggende
Korpswerkplan 2017 is dus het tweede van drie jaarlijkse werkplannen binnen de periode van het
huidige Korpsbeleidsplan.
Het Korpswerkplan 2017 is in opzet gelijk aan het Korpsbeleidsplan 2016-2018. Dit vergemakkelijkt de
herkenbaarheid en (zelfstandige) leesbaarheid van de realisatie van onze doelen en plannen.
Het Korpswerkplan 2017 heeft de titel We zijn onderweg (status 2) meegekregen. We zijn onderweg is
de titel van het Korpsbeleidsplan 2016-2018. De toevoeging (status 2)1 verwijst naar de status ter
plaatste van een brandweervoertuig op weg naar het incident. Deze status geeft de bevelvoerder door
aan de meldkamer zodra het brandweervoertuig aankomt op de plaats incident. Zo zien wij ook de
uitvoering van dit Korpswerkplan: we zijn ter plaatste, we weten wat ons te doen staat en we gaan aan
de slag.
Degene die bekend zijn met onze uitrukprocedures kunnen nu ook weten wat de toevoeging zal zijn
voor het Korpswerkplan 2018, het laatste werkplan van het Korpsbeleidsplan 2016-2018. Volgend jaar
kunt u zien of u in dit opzicht voldoende vakbekwaam bent.
In juli 2017 nemen we afscheid van de eerste regionaal commandant van ons brandweerkorps na de
regionalisering in 2011. Henk Meijer gaat dan met welverdiend pensioen. Zijn opvolg(st)er kan
rekenen op de hulp van de toegewijde brandweermannen- en vrouwen van ons korps, om op basis
van het korpsbeleidsplan verder te bouwen aan Brandweer Hollands Midden.

Leeswijzer
Dit Korpswerkplan begint met een terugblik op onze inspanningen en resultaten in (hoofdstuk 2).
Onze missie, visie, kernwaarden en besturingsfilosofie zijn leidend in ons werk. Daarom blijven we ze
continue uitdragen, ook in dit werkplan (hoofdstuk 3).
Wat we willen bereiken in 2017, beschrijven we op basis van de doelen en plannen uit het
Korpsbeleidsplan 2016-2018 (hoofdstuk 4).
Tot slot gaan we in op het financiële kader voor het uitvoeren van dit Korpswerkplan (hoofdstuk 5) en
hoe we uitvoering en verantwoording geven aan de realisatie dit Korpswerkplan (hoofdstuk 6).

1 Het

Korpswerkplan 2016 had ook de vermelding Status 2. Deze status verwees naar het uitgerukt zijn van een
brandweervoertuig. In oktober 2016 zijn de statusmeldingen landelijk aangepast. Uitgerukt is nu status 1 en ter plaatse is nu
status 2. Dit betekent dat de Korpswerkplannen 2016 en 2017 wel dezelfde statusvermelding hebben.
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2 Hoe kijken we terug op 2016
Het jaar 2016 was het eerste jaar van het nieuwe Korpsbeleidsplan 2016-2018. Sinds de
regionalisering in 2011 hadden we veel tijd en energie gestoken in het op orde brengen van de basis
c.q. bedrijfsvoering van ons nieuwe brandweerkorps. Met het nieuwe Korpsbeleidsplan 2016-2018
brak een nieuwe periode aan voor ons korps en zijn we hard aan de slag gegaan om ons meer
inhoudelijk door te ontwikkelen tot een modern brandweerkorps.
Zo zijn we in 2016 gestart met de doorontwikkeling van risicobeheersing (project Risicobeheersing
2.0) en vakbekwaamheid (project Vakbekwaamheid 2.0). Beide projecten vormen een onmisbare pijler
onder een modern brandweerkorps, omdat het nieuwe inzichten en ontwikkelingen (intern en extern)
omzet naar taken en werkwijzen binnen ons korps en in de samenwerking met partners. Verder
hebben we in 2016 het materieelplan geïmplementeerd, waarbij we, op basis van de risico’s, goed
gekeken hebben naar welke voertuigen op welke kazernes moeten staan.
Ook op het gebied van innovatie zetten we stappen. Zo zijn we begonnen met de voorbereidingen op
een pilot coldcutter-systeem. Een innovatieve blusmethode, die letterlijk dwars door de muur
heengaat, moet de risico’s voor onze brandweermannen en –vrouwen beperken. Ook het onderzoek
naar het gebruik van slangenbundels (o-bundels) is hier een voorbeeld van.
Dat we meer doen dan branden blussen, blijkt uit het feit dat we in 2016 zijn gestart met het uitvoeren
van first respondertaken bij reanimaties vanuit 27 kazernes (een uitbreiding van 14). Een taak
waarmee we, samen met ambulance en politie, vele levens redden. Verder hebben we in 2016 het
Specialisme Technische Hulpverlening (STH) geïmplementeerd in het kader van de landelijke
samenwerking binnen Brandweer Nederland. We beschikken nu over een STH-team dat landelijk
wordt ingezet bij grote instortingen en waarvoor wij ook de landelijke coördinatie doen.
Ondertussen blijven we bestaande producten en projecten verbeteren. In 2016 is de
kazernevolgordetabel (KVT) geactualiseerd op basis van de operationele prestaties. Ook is het
regionaal dekkingsplan opnieuw vastgesteld. Het aantal OMS-meldingen is in 2016 verder
afgenomen, dankzij onze inspanningen in het project Structureel Terugdringen Ongewenste en
Onechte Meldingen (STOOM).
Ook op het gebied van bedrijfsvoering blijven we werken aan verbeteringen. Naast de implementatie
van het project Facilitair 2.0, het versterken van de facilitaire dienstverlening, werken we o.a. aan
Digitaal Werken, het verbeteren van ons verantwoordingsinstrumentarium en het uitleren van
procesmatig werken. De aanbevelingen van de visitatiecommissie (gehouden in 2016) zijn voor ons
belangrijke input bij de verdere doorontwikkeling van ons korps.
Brandweerwerk is mensenwerk! Onze 1400 medewerkers verdienen dan ook onze steun bij het
uitvoeren van hun taken. In 2016 zijn we gestart met het aanbieden van Periodiek Preventief Medisch
Onderzoek (PPMO), omdat deze keuring realistischer aansluit bij de praktijk van een brandweerman
of –vrouw. Verder hebben we het 24-uursrooster geëvalueerd en hier is een nieuwe urenweging uit
voortgekomen. In 2016 hebben we ook de risico- inventarisatie en evaluatie (RI&E) afgerond en zijn
we begonnen met het verbeteren van de aangeven punten. Dit geldt ook voor de verbeterpunten uit
het medewerkersonderzoek, die naast de verbeterplannen per afdeling en sector, zo veel als mogelijk
zijn gekoppeld aan de actiepunten in het Korpsbeleidsplan en dit Korpswerkplan. Eind 2016 hebben
we de eerste stappen gezet naar een leiderschapsprogramma voor leidinggevenden.
We doen ons werk voor onze burgers in Hollands midden. In 2016 zijn we te hulp geroepen bij 6445
(unieke) incidenten, waarvan 1464 branden, 429 ongevallen, 2564 hulpverleningen en 1988
meldingen afkomstig van automatische brandmeldinstallaties. Maar zoals we in onze visie beschrijven,
vinden we dat voorkomen beter is dan bestrijden. Daarom hebben we in 2016 de (brand)veiligheid
bevordert met 1506 Wabo-adviezen, 2945 toezicht-activiteiten, 854 evenementenadviezen, 3593
overige adviezen en 31 brandveiligheidseducaties.
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3 Waar staan we voor als Brandweer Hollands Midden
3.1 Onze missie, visie en kernwaarden
De taken van de brandweer zijn vastgelegd in artikel 25 van de Wet veiligheidsregio’s. Deze taken
willen we zo goed mogelijk uitvoeren. Hoe we dat doen en wat we daarbij belangrijk vinden naar zowel
burgers, bestuur als elkaar, staat beschreven in onze missie, visie en kernwaarden.
Onze missie geeft aan waar we voor staan en waar we voor gaan als Brandweer Hollands Midden.
Onze missie is:
Brandweer Hollands Midden bevordert (brand)veiligheid.
Onze visie geeft aan op welke wijze we invulling geven aan onze missie.
Onze visie is:
We kennen de (brand)risico’s in ons gebied.
Voorkomen is beter dan bestrijden, maar als onze hulp nodig is, dan gaan we als de
brandweer.
Daarvoor staan we 24 uur per dag paraat met moedige, vakbekwame mensen en bedrijfszeker
materieel.
Ons werk doen we in nauwe samenwerking met onze hulpverleningspartners, inwoners en
bedrijven.
Binnen ons brandweerkorps hebben we vijf kernwaarden. Deze kernwaarden, die zijn afgeleid van
onze missie en visie, geven aan wat we belangrijk vinden bij onze taakuitvoering: zowel naar burgers
en bestuur, als ook naar elkaar binnen ons brandweerkorps. Hierop zijn we aanspreekbaar en hierop
spreken we elkaar aan. Onze vijf kernwaarden gelden voor het gehele brandweerkorps: primaire én
ondersteunende processen, vrijwilligers, beroeps- én kantoor-medewerkers. En van regionaal
commandant tot aspirant-manschap. Samen zijn we binnen Brandweer Hollands Midden:
Risicogericht
Ons werk begint bij risico’s. We kennen daarom de risico’s in onze regio en binnen ons korps. We
duiden de risico’s, zodat ze de basis vormen voor ons verdere handelen.
Moedig
Ons werk vergt moed. We stellen daarom hoge eisen aan onze mensen, zodat zij in elke situatie een
goede afweging kunnen maken en daarvoor ook kunnen en durven staan. We zijn integer en
daadkrachtig in ons handelen.
Vakbekwaam
Ons werk vraagt om vakmanschap. We zorgen er daarom voor dat we ons vak verstaan en dit onder
alle omstandigheden kunnen uitoefenen. We zijn deskundig in ons handelen.
Bedrijfszeker
Ons werk is riskant. We vragen daarom veel van onze mensen en ons materieel. We moeten er staan
en het moet het doen als het nodig is. We zijn betrouwbaar in onze afspraken.
Samenwerkend
Ons werk kunnen we niet alleen. We zoeken daarom partners binnen en buiten ons korps en
gebruiken hun kennis en kunde om onze gezamenlijke doelen te realiseren. We zijn behulpzaam naar
onze burgers en onze partners.
Korpswerkplan Brandweer Hollands Midden 2017 (versie 1.0 Agendapunt B.8 AB VRHM 16 maart 2017)
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3.2 Onze besturingsfilosofie
Onze besturingsfilosofie geeft aan op welke wijze ons brandweerkorps wordt aangestuurd en wat we
hierbij belangrijk vinden. Ons besturingsmodel is hiervan afgeleid.
We zijn een professionele organisatie
Iedere medewerker, van regionaal commandant tot aspirant-manschap, is ervoor verantwoordelijk dat
hij of zij bijdraagt aan een goede uitvoering van onze taken. Dit geldt ook voor de eigen ontwikkeling
en vakbekwaamheid.
We staan altijd paraat
Onze hulp kan ieder moment gevraagd worden. Om de paraatheid van onze vrijwillige kazernes te
kunnen waarborgen, is ondersteuning nodig door andere, vakbekwame medewerkers. Hiermee wordt
rekening gehouden bij de huisvesting van korpsonderdelen en medewerkers. Het vraagt daarnaast
ook flexibiliteit van zowel brandweerkorps als medewerker om in voorkomende gevallen de paraatheid
te ondersteunen.
We bieden ruimte
Centraal wat moet, lokaal wat kan. Kazernes zijn goed in staat om met de beschikbare middelen en
binnen de afgesproken kaders hun eigen zaken te regelen (de zelfstandige kazerne). Dit is ook goed
voor de binding van vrijwilligers.
We zijn resultaatgericht
Onze leidinggevenden zijn binnen de vastgestelde kaders verantwoordelijk en aanspreekbaar op het
realiseren van de vastgestelde doelen en resultaten. Zij geven het goede voorbeeld en dragen de
waarden van ons brandweerkorps uit in woord en daad.
We werken procesmatig
De brandweerketen en de brandweerprocessen kennen veel onderlinge afhankelijkheden. Ons
brandweerkorps is procesmatig ingericht met een onderscheid tussen besturende, primaire en
ondersteunde processen.
We zijn transparant
We zijn transparant over onze resultaten en kosten en leggen hierover verantwoording af. Met onze
planning- en controlcyclus zorgen we voor de jaarlijkse beleids- en begrotingsplanning en –
verantwoording. Hierin is ook aandacht voor evaluaties en verbeterplannen met als doel het
bevorderen van de (brand)veiligheid.
We zijn onderdeel van VRHM
Ons brandweerkorps is een onderdeel van de Veiligheidsregio Hollands Midden en fungeert in feite
als werkorganisatie van deze gemeenschappelijke regeling. We zijn een betrouwbare
samenwerkingspartner binnen de veiligheidsregio.

Deze besturingsfilosofie vertalen we in 2017 in een herzien besturingsmodel. Maar we realiseren ons
dat een brandweerkorps veel meer is dan filosofieën en modellen. Brandweerwerk is mensenwerk!
Met onze 1400 medewerkers geven we hier dagelijks uitvoering aan.

Korpswerkplan Brandweer Hollands Midden 2017 (versie 1.0 Agendapunt B.8 AB VRHM 16 maart 2017)
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4 Wat gaan we doen in 2017
4.1 Inleiding
Wij staan dag en nacht paraat om mens en dier in nood te hulp te schieten. Ook het adviseren over en
het toezicht houden op brandveiligheid vindt doorlopend plaats. Het uitvoeren van deze primaire
taken, en de voorbereidingen en ondersteuning hierop, bepaalt een groot deel van onze
werkzaamheden gedurende het jaar en zullen in continuïteit worden uitgevoerd.
Wij zijn verder een deskundige en betrouwbare partner in het samenspel met andere crisispartners
binnen de Veiligheidsregio Hollands Midden. Dit betekent dat wij onze inzet binnen de veiligheidsregio
continueren zoals afgesproken in het nieuwe Regionaal Beleidsplan 2016-2019 en de hiervan
afgeleide multidisciplinaire werkplannen 2017.
Ook op landelijke niveau zetten wij onze deskundigheid in, bijvoorbeeld in het project Water en
evacuatie uit de Strategische Agenda van het Veiligheidsberaad. Via onze betrokkenheid bij USAR.NL
staat een aantal van onze medewerkers dag en nacht paraat om in binnen- en buitenland hulp te
bieden.
Bovenstaande werkzaamheden zijn, gezien het going concern – karakter, niet opgenomen in ons
Korpswerkplan 2017.

4.2 Relatie Korpsbeleidsplan en Korpswerkplan
In ons Korpsbeleidsplan 2016-2018 hebben we op basis van tien doelen onderweg naar een modern
brandweerkorps, concrete plannen (brandweervak-inhoudelijk en bedrijfsvoering) geformuleerd. Het
Korpsbeleidsplan werken we jaarlijks uit in een Korpswerkplan. In dit Korpswerkplan hebben we de
tien doelen en 26 plannen uit ons Korpsbeleidsplan geclusterd. Vervolgens geven we aan welke
activiteiten we in 2017 per doel en plan gaan uitvoeren (laatste kolom). Deze uitvoering wordt
projectmatig aangestuurd.
In 2017 gaan we de volgende plannen uitvoeren:

Korpswerkplan Brandweer Hollands Midden 2017 (versie 1.0 Agendapunt B.8 AB VRHM 16 maart 2017)

7

1.
We werken meer risicogericht
De afgelopen decennia is het beeld ontstaan dat de overheid verantwoordelijk is voor het organiseren of afdwingen van veiligheid en dat alle risico’s beheerst
kunnen worden. Inmiddels zien we het besef groeien dat volledige beheersing van risico’s een onjuist beeld en een irreële verwachting is van de rol en het
vermogen van de overheid. Daarom heeft het huidige systeem – met de nadruk op regels – een herijking nodig: van regelgericht naar risicogericht en
risicobeïnvloeding. We gaan als brandweerkorps meer accent geven aan het bevorderen van veiligheid in plaats van aan het voorkomen van onveiligheid.
Samen met onze partners spannen we ons in om meer veiligheidswinst te behalen door een optimale combinatie te vinden van heldere regels en handhaving,
beïnvloeding van gedrag en het verhogen van het veiligheidsbewustzijn. Belangrijke voorwaarde daarbij is dat we de risico’s in onze regio en binnen ons
brandweerkorps goed kennen. Pas dan kunnen we gericht inzetten op de risico’s die er echt toe doen.
Wat gaan we doen?
Verstevigen van de
brandveiligheidsketen (risicobeheersing
– operationele voorbereiding –
incidentbestrijding)

Hoe pakken we dat aan?
Wanneer hebben we dat bereikt?
Risicobeheersing fungeert als poortwachter van het
In 2017 stellen we werkprocessen vast waarin de
verzorgingsgebied. Nieuwe ontwikkelingen in ons gebied samenwerking en samenhang binnen de
worden hier als eerste gesignaleerd en beoordeeld op
brandveiligheidsketen is uitgewerkt. Dit maakt
restrisico’s en de gevolgen voor de risico-opleverende
onderdeel uit van het verstreken van het
partij en het optreden van de
procesmatig werken binnen ons korps.
incidentbestrijdingsorganisatie. Indien noodzakelijk
Borging vindt plaats binnen ons
worden binnen de brandveiligheidsketen specifieke
kwaliteitszorgsysteem (2018).
bestrijdings-maatregelen ontwikkeld en
De in 2015 gestarte implementatie van de
geïmplementeerd.
landelijke brandweerdoctrine ronden we in 2017
af en maakt vanaf dan onderdeel uit van het
vakbekwaamheidsprogramma.
Het versterken van de afhankelijkheden binnen de
brandveiligheidsketen is een uitgangspunt bij de
ontwikkeling van ons nieuwe organisatiemodel in
2017 en komt tegemoet aan de verbeterpunten uit
het medewerkersonderzoek.

Verbeteren arbeidsomstandigheden
(waaronder arbeidshygiëne)

We gaan op basis van de uit te voeren RIE inzicht
krijgen in de risico’s en de toe te passen maatregelen.
Sinds kort zijn we ons op basis van wetenschappelijke
onderzoeken bewuster geworden van de mogelijke
gezondheidsgevaren als gevolg van blootstelling aan
rookgasvervuiling na het verlaten van het brandadres.
We zullen de risico’s onderdeel maken van onze
arbeidsrisicoweging. Verder zullen we meewerken aan
de implementatie van maatregelen die hiervoor op
landelijk niveau worden geformuleerd en zich enerzijds
richten op gedragsaanpassing en anderzijds op
aanpassing van brandweerkazernes.
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medewerkersonderzoek op het gebied van
arbeidsomstandigheden zijn beoordeeld en
geprioriteerd en pakken we vanaf 2017 op.
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2.
We stimuleren (zelf)redzaamheid
De verzorgingsstaat heeft plaatsgemaakt voor de participatiesamenleving. Die participatiesamenleving: een samenleving waarin van de burgers verwacht
wordt dat ze zelf verantwoordelijkheid nemen en een actieve bijdragen leveren aan maatschappelijke processen. Vanwege het feit dat gemeenten de
achterliggende jaren forse bezuinigingen moesten doorvoeren, is de ontwikkeling van de participatiesamenleving nadrukkelijk in gang gezet. Er wordt onder
andere beoogd om zoveel mogelijk mensen (in het bijzonder mensen met beperkingen) zo lang mogelijk bij te laten dragen aan hun eigen zorg en welzijn.
Deze ontwikkeling zorgt voor nieuwe risico’s en stelt nieuwe eisen aan de dienstverlening van de brandweer. We gaan aan de slag met een nieuw productenen dienstenpakket, met name op het gebied van brandveilig leven, als antwoord op deze nieuwe risico’s.
Wat gaan we doen?
Herijken producten en
dienstenpakket
risicobeheersing op basis van
“visie op risicobeheersing
Hollands Midden” (2014: meer
accent op bevorderen van
veiligheid ten opzichte van
voorkomen van onveiligheid
(besluit MAM)

Hoe pakken we dat aan?
We ontwikkelen een nieuw takenpakket
waarbinnen twee sporen te onderscheiden zijn, te
weten:
 producten en diensten gericht op het nemen
van de verantwoordelijkheid voor de eigen
veiligheid en het stimuleren van brandveilig
gedrag. (doelgroepen-benadering;
brandveilig leven);
 producten en diensten gericht op duiden van
gevolgen en het aandragen van
handelingsperspectieven op basis van
geïnventariseerde risico’s.

Wanneer hebben we dat bereikt?
De doorontwikkeling van risicobeheersing vindt plaats binnen
ons project Risicobeheersing 2.0.
In 2017 werken we de “visie op risicobeheersing Hollands
Midden” in samenspraak met gemeenten en omgevingsdiensten
uit in een uitgangspuntendocument dat bestuurlijk wordt
vastgesteld.
Aansluitend vertalen we deze uitgangspunten door in een nieuw
producten- en dienstenpakket en bijbehorende formatie (2017).
Het is hiermee gekoppeld aan het project herziening
organisatiemodel. Implementatie vindt plaats in 2018.
De in 2015 gestarte samenwerking met zorginstellingen in het
kader van het project Geen Nood bij Brand 16.0
(Risicobeheersing 16.0) bouwen we verder uit in 2017.

3.
We stemmen de materieel- en personeelssterkte af op de risico’s
Risico’s veranderen door de jaren heen. Sommige risico´s verkleinen door betere beheersingsmethoden, maar er ontstaan ook nieuwe risico´s. Ook
incidentbestrijdingstechnieken veranderen. Daarom bewaken we voortdurend dat de materieel- en personeelssterkte in evenwicht blijft met de
geïnventariseerde risico´s (zie ook ons (brand)risicobeeld). Na de regionalisering is al het materieel en personeel van de gemeentelijke brandweren “as is”
overgegaan naar ons nieuwe brandweerkorps. Binnen het programma MAM (2014) is kritisch gekeken naar welke materieelsterkte passend is bij de huidige
risico´s binnen ons brandweerkorps. We gaan nu aan de slag met de uitvoering van de voorstellen voor uitfasering van materieel dat niet langer noodzakelijk
is en met de aanschaf van ontbrekend materieel. Hierop passen we navenant onze personeelsformatie aan.
Wat gaan we doen?
Uitfaseren niet-noodzakelijk
materieel

Hoe pakken we dat aan?
In het kader van het programma MAM (2014) heeft een
herijking plaatsgevonden van de materieelsterkte. Op
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(besluit MAM)

basis van dit besluit gaan we vijf tweede
tankautospuiten, acht personeel-materiaalwagens en
vijf hulpverleningsvoertuigen uitfaseren en zeven
tankautospuiten centraliseren voor onderhoud en
oefeningen. Om dit te bereiken zullen we eerst, indien
noodzakelijk, vervangende voertuigen en materiaal
aanschaffen en werkwijzen aanpassen.

personeel-materiaalwagens zijn vervangen door
operationele ondersteunende voertuigen (type
personenbusje). Basis hiervoor vormt het in 2016
vastgestelde dekkingsplan. De uitfasering van de
hulpverleningsvoertuigen zullen we in 2017 afronden.
Het formatieanalyse model vrijwilligers wordt in 2017
verder ontwikkeld en geïmplementeerd, waarbij we
rekening houden met de specifieke factoren van een
kazerne.

4.
We introduceren innovatieve werkwijzen
De samenleving verandert en de brandweer moet mee veranderen. Maar traditionele werkwijzen passen niet altijd meer bij nieuwe problemen en uitdagingen.
Ook zijn in bepaalde opzichten de organisatorische en financiële grenzen van wat de brandweer aan kan bereikt. Dit speelt onder meer op het gebied van
bluswatervoorziening, waar de komende jaren veranderingen gaan plaatsvinden die van grote invloed kunnen zijn op ons werk. Daarom moeten we aan de
slag met nieuwe technologieën, nieuwe diensten, nieuwe producten en nieuw materieel.
Wat gaan we doen?
Realiseren van een toekomstbestendige en (kosten)efficiënte
bluswatervoorziening, in
samenspraak met gemeenten
en drinkwaterleidingbedrijven

Hoe pakken we dat aan?
De levering van bluswater via brandkranen op het
drinkwaterleidingnet staat onder druk. We brengen daarom
systematisch onze bluswaterbehoefte op basis van de
aanwezige risico’s in kaart. Dit zetten we af tegen de
beschikbare mogelijkheden (o.a. drinkwaternet, open water,
tankwagens) en maken voorstellen op basis waarvan dit
veilig, effectief en (kosten)efficiënt kan worden
vormgegeven.

Wanneer hebben we dat bereikt?
In 2016 is de projectopdracht bluswatervoorziening
door het bestuur vastgesteld. In 2017 leggen we een
projectplan voor aan het bestuur, op basis waarvan we
samen met gemeenten en drinkwaterleidingbedrijven
gaan komen tot een (kosten)efficiënte invulling van de
bluswaterlevering. Uitvoering van de resultaten van het
project is voorzien voor 2018.

Werken met uitruk op maat
(besluit MAM)

Op basis van nog te bepalen incidenttypen, de mate van
paraatheid van kazernes en de kazerneconfiguratie in de
desbetreffende omgeving (beschikbaarheid ‘rugdekking’)
gaan we werken met uitruk op maat. Dit betekent dat in
sommige gevallen met minimaal vier personen kan worden
uitgerukt met het bestaande materieel. Deze afwijking van
onze standaard werkwijze vraagt om zorgvuldige
voorbereiding en draagvlak bij onze medewerkers.

In 2017 voeren we een onderzoek uit naar de
(on)mogelijkheden van uitruk op maat.
Afhankelijk van de resultaten hiervan starten we in
2018 met de implementatie.

Invoeren digitaal werken

Door middel van digitaal werken gaan we met elkaar digitaal

In 2016 zijn we gestart met het project Digitaal
Werken. De implementatie vindt procesgewijs plaats in
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samenwerken aan onze gezamenlijke taken. Daarvoor gaan
we onze documentaire informatievoorziening integreren in
onze informatiesystemen, werkprocessen en organisatie. Dit
doen we door een stapsgewijze aanpak op basis van de
inhoud van onze processen, de inrichting van onze
organisatie en onze informatiebehoefte. Onze
informatiesystemen worden daarbij ingericht op basis van
afspraken over de benodigde werkwijze, eenduidige
gegevensbronnen, vastgestelde gegevensverzamelingen,
eenvoud, toegankelijkheid en bereikbaarheid.

2017. Hierbij zijn ook onze multi-samenwerkingspartners binnen de veiligheidsregio betrokken.
Om onze digitale gegevens en onze
informatiesystemen optimaal beschikbaar en
betrouwbaar te krijgen en te houden, starten we in
2017 met het project Informatiebeveiliging.

5.
We optimaliseren de dekking en de specialismeverdeling
We leveren basisbrandweerzorg vanuit 47 kazernes op basis van operationele grenzen. De opkomsttijden gaan we meer risicogericht beschouwen. Het
huidige regelgerichte systeem doet geen recht aan het feit dat kwaliteit van brandweerzorg meer is dan snel ter plaatse komen. We gaan de risico’s in ons
verzorgingsgebied systematisch inventariseren en afwegen welke opkomsttijden daarbij realistisch en aanvaardbaar zijn (uitvoering landelijk project
RemBrand).
Samen met de buurregio’s gaan we de dekking aan de randen van de regio verder optimaliseren. Daarnaast verrichten we vanuit een groot aantal kazernes
specialistische taken. Door de aanpassing van de materieelsterkte, de introductie van nieuwe specialismen en de voorgenomen samenvoeging van kazernes
(Leiden-Noord, Leiderdorp, Oegstgeest) wordt de specialismeverdeling bekeken en zo optimaal mogelijk gespreid.
Wat gaan we doen?
Invoeren specialistische teams
ten behoeve van werken op
hoogte, en rietkapbrandbestrijding (besluit MAM) en
technische hulpverlening

Hoe pakken we dat aan?
We gaan, gezien ons risicoprofiel, specialistische teams voor
rietkapbrand-bestrijding invoeren. Deze zullen om efficiencyredenen worden gecombineerd met nieuwe teams ten
behoeve van werken op hoogte. Vanwege toegenomen
regelgeving op het gebied van arbeidsveiligheid is ook
hieraan in de praktijk behoefte ontstaan. Daarnaast nemen
we de uitvoering en coördinatie op ons van het landelijk op
te zetten specialistische team technische hulpverlening
(STH).
Eerst worden de bijbehorende werkwijzen ontwikkeld,
waarna we het benodigde materiaal aanschaffen, het
specialisme toewijzen aan kazernes en onze medewerkers
opleiden.
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In 2017 ontwikkelen we de werkwijzen van de
specialistische teams ten behoeve van werken op
hoogte en rietkapbrandbestrijding.
De implementatie, inclusief een
vakbekwaamheidstraject, is afgerond in 2018.
In 2016 is de implementatie van het STH-team
afgerond en sinds juni 2016 is dit team landelijk
inzetbaar.
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Uitbreiding first responder-taak
(besluit MAM)

Op verzoek van de Regionale Ambulancedienst breiden we
het aantal kazernes van waaruit we first respondertaken
vervullen uit van 13 naar 27. Hiermee leveren we als
brandweer een belangrijke voorpostfunctie bij reanimaties.
Onze medewerkers wordt aanvullend opgeleid door de RAV.

In 2016 is deze taakuitbreiding geïmplementeerd. Dit
actiepunt is hiermee afgerond. De werkafspraken met
de RAV hebben we geborgd in een convenant.

Nieuwbouw brandweerkazerne
Leiden-Noord
(besluit MAM)

We gaan een nieuwe brandweerkazerne bouwen aan de
Schipholweg in Leiden, ter vervanging van de
brandweerkazernes Leiden-Gooimeerlaan, Leiderdorp en
Oegstgeest. Dit wordt een hybride kazerne met een
beroeps- en vrijwilligersbezetting. Naast de begeleiding van
de bouw zetten we in op een soepele overgang van onze
medewerkers waarbij voorzien is in een effectieve
participatie van vrijwilligers van de voormalige kazernes
Leiderdorp en Oegstgeest.

In 2017 ronden we de voorbereidingen voor het
nieuwbouw af. Deze voorbereidingen duren langer dan
gedacht i.v.m. de onderhandelingen tussen de
eigenaar en de projectontwikkelaar.
Het concept van een hybride kazerne werken we
nader uit. In dit gehele traject hebben we extra
aandacht voor de paraatheid en gemotiveerdheid op
de betreffende vrijwillige kazernes.
We verwachten dat deze nieuwe kazerne in 2019
operationeel is.

Verbetermaatregelen gebieden
significante overschrijdingen
normtijden dekkingsplan

Naar aanleiding van het nieuwe dekkingsplan 2016-2019 en
de reactie van de gemeenteraad van Nieuwkoop is de dit
actiepunt nog toegevoegd: Op basis van het dekkingsplan
2016 – 2019 nemen we de gebieden met significante
overschrijdingen van de normtijden (bijvoorbeeld oostkant
gemeente Nieuwkoop) onder de loep en bezien we
mogelijke verbetermaatregelen.

In 2017 maken we afspraken met de buurregio’s over
interregionale operationele grenzen, zodat het principe
“de snelste brandweerzorg telt” niet allen binnen onze
eigen regio geldt, maar ook in de samenwerking met
onze buurkorpsen in Amsterdam-Amstelland, Utrecht
en Haaglanden. Met de collega’s uit Kennemerland
hebben we al enkele jaren, naar volle tevredenheid,
dergelijke afspraken.

6.
We introduceren persoonsgerichte vakbekwaamheidsprogramma’s voor het repressieve personeel
Ons huidige oefenprogramma is activiteitengericht. Per oefenmoment moet iedereen dezelfde zaken oefenen. We gaan dit doorontwikkelen tot een systeem
van meer resultaatgericht oefenen: die zaken oefenen die individueel en als team nog niet voldoende beheerst worden. Op basis van het (brand)risicobeeld
zal er ook meer specifieke aandacht zijn voor de risico’s in het eigen verzorgingsgebied. Deze ontwikkeling zet zich de komende jaren door en leidt tot een
vermindering van de oefenbelasting.
Wat gaan we doen?
Realiseren van een effectief en
efficiënt
vakbekwaamheidsprogramma

Hoe pakken we dat aan?
Op basis van een vastgestelde visie (2015) herontwerpen
we de werkprocessen rondom opleiden en oefenen.
Kenmerkend elementen in deze visie is het ontwikkelen
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In 2017 voeren we het project Vakbekwaamheid 2.0
uit.
In 2017 beginnen we ook met de uitrol van de eerste
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voor
beroepsbrandweermedewerkers
en vrijwilligers
(besluit MAM)

van een persoonlijk vakbekwaamheidsprogramma per
medewerker, gebaseerd op de operationele functie, de
aard van het verzorgingsgebied en de competenties van de
medewerker.

onderdelen van het nieuwe vakbekwaamheidsprogramma.
De aanbevelingen uit het medewerkersonderzoek
betrekken we bij de verdere uitwerking van het project
Vakbekwaamheid 2.0.
De aanbesteding en implementatie van het nieuwe
vakbekwaamheidsinformatiemanagementsysteem
(VIMS) ronden we in 2017 af. Hierbij zijn ook onze
multi-samenwerkingspartners binnen de
veiligheidsregio betrokken.

Versterken van het lerend
vermogen

We verbeteren het evaluatieproces en zorgen dat lessen
worden geborgd op de plaatsen waar het noodzakelijk is.
Daarnaast brengen we meer verbinding aan tussen
onderzoek en kennisontwikkeling en vertalen relevante
ontwikkelingen naar adviezen voor onze
brandweerorganisatie.

In 2017 implementeren we de verbeteringen van het
evaluatieproces en maken we meer ruimte voor
evalueren.
In 2017 is er een basis voor kennis ontwikkeling en
maken we een stap als lerende organisatie.
Het project brandonderzoek is in 2016 geëvalueerd en
zal op basis hiervan in 2017 een structureel karakter
krijgen.

7.
We werken slim samen binnen Brandweer Nederland en de Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO)
Inmiddels zijn alle gemeentelijke brandweren in ons land ondergebracht in totaal 25 regionale brandweerkorpsen. Gelijktijdig ontstond ook een nieuwe
brancheorganisatie: Brandweer Nederland. Binnen deze brancheorganisatie wordt kennis gebundeld en worden nieuwe producten en diensten ontwikkelt voor
de regionale brandweerkorpsen. Wij leveren hieraan onze bijdrage. Deze nieuwe basis geeft ons nieuwe mogelijkheden tot samenwerking. Ieder
brandweerkorps moet zich voorbereiden op vaak voorkomende incidenten. Maar op de weinig voorkomende incidenten is dat vaak inefficiënt en ontbreekt de
kennis en kunde om dat goed te doen. Op basis van risico-inventarisatie en –evaluatie wordt gekeken hoe expertise en bijzonder materieel in Nederland
optimaal verspreid wordt (bijvoorbeeld landelijk specialisme technische hulpverlening, STH). We werken daaraan mee omdat we er van overtuigd zijn dat dat
ons sterker en minder kwetsbaar maakt. Daarnaast komt in deze beleidsplanperiode de Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO) uit de startblokken. We
zullen in de voorbereiding hierop constructief samenwerken met deze nieuwe partner binnen het hulpverleningsdomein.
Wat gaan we doen?
Aanpassen inzetbehoefte als
gevolg van de oprichting van de
Landelijke
Meldkamerorganisatie (LMO)

Hoe pakken we dat aan?
Naar verwachting start in 2020 de LMO. In verband
hiermee moeten de uitrukvoorstellen van de brandweer in
heel Nederland worden gestandaardiseerd. We zijn hier in
belangrijke mate afhankelijk van de voortgang op landelijk
niveau.
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Wanneer hebben we dat bereikt?
In 2017 werken we in landelijk verband aan de
standaardisering van uitruk- en inzetvoorstellen.
De overgang van de GMK Hollands Midden naar de
LMO staat gepland voor 2020. Tot het zover is blijven
we samen met onze meldkamerpartners werken aan
de versterking van de meldkamer De Yp en de
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voorbereidingen op de overgang naar de LMO.

8.
We werken informatiegestuurd
Nieuwe mogelijkheden op het gebied van informatietechnologie veranderen de wereld. Informatiedeling gaat steeds sneller, apparatuur wordt kleiner en
mobieler en de hoeveelheid beschikbare gegevens groeit exponentieel. Informatietechnologie is vandaag de dag een nutsvoorziening geworden. Van de
verschillende overheidsorganisaties wordt ketensamenwerking verwacht, waarbij gebruik wordt gemaakt van betrouwbare en moderne informatiesystemen.
We zetten deze ontwikkeling in om meer informatiegestuurd te gaan werken. Daarom werken we eraan om binnen onze brandweerorganisatie de juiste
informatie op het juiste moment bij de juiste persoon te brengen.
Wat gaan we doen?
Efficiënter beschikbaar stellen
van operationele informatie op
basis van nieuwe
(informatie)technologische
ontwikkelingen

Hoe pakken we dat aan?
We gaan werken met digitale, gebruiksvriendelijke
planvormingsproducten en zorgen er voor dat beschikbare
operationele informatie tijdig bij de juiste persoon op elke
plek benut kan worden.

Wanneer hebben we dat bereikt?
In 2017 digitaliseren we de planvormingsproducten
en maken deze toegankelijk via een app. Dit wordt
ook gekoppeld aan de Digitale BereikbaarheidsKaart
(DBK).
De DBK stellen we in 2017 ook beschikbaar aan
onze Officieren van Dienst en enkele specialistische
voertuigen (autoladder en waterongevallenwagen;
i.c.m. RouteInformatieSysteem (RIS).

9.
We verbeteren ons planmatig werken
Ons brandweerkorps kent in deze beleidsplanperiode een grote veranderagenda. Dit vraagt om het zorgvuldig bewaken van volgorde en samenhang, op
basis van plannen en planningen. We verbreden daarom onze planning- en controlcyclus, zodat naast de financiën inzicht en overzicht bestaat over de
voortgang van de realisatie van onze plannen waaronder dit korpsbeleidsplan.
Wat gaan we doen?
Verbreden planning- en
controlcyclus

Hoe pakken we dat aan?
We verbreden de planning- en controlcyclus met sturing op de
realisatie van onze plannen en planningen uit onder andere ons
korpsbeleidsplan door middel van jaarlijkse werkplannen.
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Wanneer hebben we dat bereikt?
In 2016 zijn we gestart met het projectmatig
uitvoeren van de plannen in het Korpsbeleidsplan
(o.a. via jaarlijkse werkplannen). Gezien de grote
veranderagenda gaan we in 2017 de planning- en
controlcyclus nog strakker monitoren. We gaan
hierbij ook de begrotingsopzet verbeteren, zodat
de begroting ook een meer inhoudelijk en
financieel sturende rol kan vervullen voor zowel
de brandweer als de veiligheidsregio.
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Doorontwikkelen prestatieindicatoren

Sinds 2011 verantwoorden we per kwartaal onze prestaties aan de
gemeentebesturen. Op basis van een evaluatie (2015) zullen de
prestatie-indicatoren worden bijgesteld en zal de duiding worden
verbeterd om hiermee aan de behoefte van de besturen te voldoen.

Vanaf 2017 leggen we verantwoording af over
onze operationele prestaties op basis van een
nieuwe set prestatie-indicatoren. Deze set wordt
nog verder doorontwikkeld in 2017.

Invoeren
kwaliteitszorgsysteem

Op basis van onze gedefinieerde producten en diensten (2015)
geven we inzicht in onze kwaliteit, kostenopbouw en prestaties. Om
toevallig presteren te voorkomen, zal dit worden geborgd in een
kwaliteitszorgsysteem.

In 2017 stellen we een visie op kwaliteitszorg
vast, mede op basis van de uitkomsten van het
landelijke project Kwaliteit en vergelijkbaarheid.
Hiermee werken we aan een van de
aanbevelingen uit de Staat van de
rampenbestrijding 2016.
Op basis van deze visie ontwikkelen we een
kwaliteitszorgsysteem en implementeren dit
systeem (2018).

Vaststellen
financieringssystematiek na
2018

Tot en met 2018 is het financiële kader over de financiering van de
brandweerzorg vastgesteld. Voor de periode hierna dienen nieuwe
afspraken gemaakt te worden op basis van een evaluatie van de
huidige systematiek (Cebeon-norm).

Het bestuur heeft ingestemd met de
financieringssystematiek voor de periode 2019 –
2023. Dit actiepunt is hiermee afgerond.
Het in 2015 gestarte project Kostentransparantie
ronden we in 2017 af.

Implementeren versterken
facilitaire dienstverlening
(project Facilitair 2.0)

De facilitaire dienstverlening vormt een levensader binnen ons
brandweerkorps. De versterking van deze dienstverlening is
vormgeven via het project Facilitair 2.0. Dit project is weliswaar
afgerond in 2015, maar de verdere implementatie en werking dient
nog geborgd te worden.

In 2017 implementeren we de werkafspraken uit
het project Facilitair 2.0.
Het in 2015 gestarte project ademlucht (incl.
werkplaatsen) ronden we in 2017 af.

Versterken projectmatig
werken

De realisatie van onze voornemens zal in belangrijke mate
projectmatig worden aangepakt. Hiermee kunnen we gericht en
efficiënt capaciteit toewijzen aan de te realiseren plannen. De
ontwikkeling van eigen projectmanagement-capaciteit is daarvoor
een belangrijke voorwaarde.

In 2017 gaan we, op basis van een nog vast te
stellen projectplan, werken aan het versterken van
projectmatig werken.
In het nieuwe organisatiemodel nemen we een
projectenbureau (werknaam) op. Concrete vorm
en inhoud van dit projectenbureau werken we nog
nader uit.
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10.
We investeren in onze medewerkers
Alle bovengenoemde veranderingen vragen veel van onze medewerkers. Nieuwe werkwijzen, nieuwe samenwerkingsverbanden, nieuwe technologieën. De
kennis en ervaring uit het verleden is niet altijd meer passend bij onze nieuwe opgaven. Daarom gaan we onze medewerkers beter toerusten op dit nieuwe
tijdperk. Hierbij hoort ook dat we hen communicatiever maken en daarmee de interne en externe communicatie van ons brandweerkorps.
Wat gaan we doen?
Heroriënteren jeugdbrandweer

Hoe pakken we dat aan?
Op basis van de landelijke visie jeugdbrandweer gaan we
ons heroriënteren op de organisatie van onze
jeugdbrandweer. Uitgangspunt voor ons is hierbij dat de
jeugdbrandweer moet fungeren als kweekvijver voor
toekomstig brandweerpersoneel.

Wanneer hebben we dat bereikt?
In 2016 hebben we een heroriëntering afgerond. Hierbij
is een nieuw model voor de organisatie van de
jeugdbrandweer (regiobreed) ontstaan. Dit model
werken we in 2017 nader uit, in goed overleg met de
betrokken jeugdbrandweercoördinatoren.

Uitvoeren visie op vrijwilligheid

In 2014 hebben we een visie op vrijwilligheid vastgesteld.
Onze vrijwilligers zijn nu en in de toekomst belangrijke
bouwstenen voor onze repressieve capaciteit. Daarom
investeren we in hen en hun omgeving. Belangrijk
uitgangspunt voor de komende jaren is dat we centraal
doen wat moet, en lokaal doen wat kan.

In 2017 werken we de samenhangende actiepunten uit
de visie op vrijwilligheid nader uit. Belangrijk punt hierin
is de ontwikkeling van de zogeheten “zelfstandige
kazerne”. Na de noodzakelijke harmonisatie in de eerste
jaren na de regionalisering, is het nu zaak om te
onderzoeken welke taken effectiever en efficiënter op
kazerneniveau kunnen worden belegd. Deze
ontwikkeling sluit ook aan bij de verbeterpunten uit het
medewerkersonderzoek.

Implementeren
verbetervoorstellen uit
medewerkersonderzoek

In het najaar 2015 hebben we een eerste
medewerkersonderzoek laten uitvoeren. De resultaten
hiervan zijn op het moment van schrijven van dit
beleidsplan nog niet bekend. Op basis van de resultaten
gaan we verbetervoorstellen opstellen. De implementatie
van deze voorstellen wordt gemonitord.

In 2016 zijn we begonnen met het oppakken van de
verbetervoorstellen uit het medewerkersonderzoek.
Naast de specifieke verbetervoorstellen per afdeling en
sector, zijn verbetervoorstellen gekoppeld aan de
actiepunten in dit korpswerkplan 2017.
In 2017 nemen we ook deel aan de landelijk
onderzoeken “Statistiek en beleving
brandweerpersoneel” (Veiligheidsberaad) en “Ïnrichting
van de repressieve brandweerorganisatie” (Inspectie
V&J).
In 2018 herhalen we het medewerkersonderzoek.

Implementeren versterken
interne communicatie (project
communicatie 2.0)

Het project Communicatie 2.0 heeft vier actiepunten
opgeleverd: de organisatie communicatiever maken,
overlegstructuren verbeteren, interne
communicatiemiddelen verbeteren en duidelijkheid geven
over wie welke rol heeft in de communicatie.

In 2017 gaan we aan de slag met de verbetervoorstellen
op basis van een plan van aanpak.
In het nieuwe leiderschapsprogramma, waarmee we in
2017 gaan starten, krijgt de competentie
communicatieve vaardigheden ook een belangrijke rol.
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Investeren in de verdere
ontwikkeling van onze
medewerkers
(besluit MAM)

Onze organisatie staat aan de vooravond van grote
veranderingen (verwoord in de kadernota MAM en in dit
beleidsplan). Dit vraagt veel van onze leidinggevenden en
medewerkers. Met behulp van een veelzijdig
personeelsinstrumentarium (competentie- en
resultaatgericht functioneren, beoordelen en ontwikkelen,
schouwen, werken aan brede inzetbaarheid, tweede
loopbaanbeleid), zijn we met elkaar in gesprek over
functioneren en persoonlijke ontwikkeling. We investeren in
onze medewerkers zodat ze kunnen voldoen aan nieuwe
eisen die aan hen worden gesteld.

In 2017 verdiepen we onze functionerings- en
beoordelingscyclus (F&B cyclus) met specifieke
aandacht voor competentie- en resultaatgericht werken.
Het 2de loopbaanbeleid krijgt een volwaardige plaats in
de F&B cyclus. We leveren nieuw opleidingsbeleid op,
alsmede een nieuwe regeling werving & selectie en
piketbeleid.
In 2016 hebben we het 24-uursrooster geëvalueerd. De
implementatie vindt plaats in 2017, waarbij we al
overeenstemming hebben over de nieuwe urenweging
(ingegaan per 2017).
In 2017 starten we met een leiderschapsprogramma
(mede op basis van de verbeterpunten uit het
medewerkersonderzoek). Hiermee investeren we in
onze leidinggevenden zodat zij beter zijn toegerust
zichzelf en hun team te leiden in het realiseren van de
nieuwe eisen die aan hen worden gesteld.
In 2017 en 2018 investeren we planmatig in de
medewerkers die te maken krijgen met veranderende
functie-eisen.

Herzien organisatieplan
Brandweer Hollands Midden
(besluit MAM)

Op basis van de genoemde ontwikkelingen binnen de
huidige organisatie wordt ons organisatie-, formatie- en
locatieplan bijgesteld. Met name de reductie van het aantal
leidinggevenden en de herziening van het takenpakket
risicobeheersing vragen om een herziening van de
hoofdstructuur en fijnstructuur van onze organisatie. Dit
dient in samenhang met overige ontwikkelingen binnen
onze organisatie uitgewerkt te worden.

In 2017 ronden we het voorstel af voor een nieuwe
organisatiemodel. In 2018 treedt het nieuwe organisatieformatie- en locatieplan in werking.
Bij het ontwikkelen van het nieuwe organisatiemodel
worden ook de verbeterpunten uit het
medewerkersonderzoek betrokken.
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5 Wat gaat het kosten in 2017
Het financiële kader voor ons Korpsbeleidsplan 2016-2018, en daarmee ook van dit Korpswerkplan
2017, is vastgesteld in de kadernota Meer-Anders-Minder (MAM) en de achterliggende afspraak bij de
start van ons brandweerkorps om in 2018 te voldoen aan de Cebeon-norm2. Dit betekent dat we in
totaal € 6,2 miljoen (16,6%) moeten bezuinigen, waarvan we in de periode van ons Korpsbeleidsplan
2016-2018 nog € 1,8 miljoen (6,6%) moeten realiseren. De overige bezuinigen hebben we al
gerealiseerd in de periode 2011-2015.
Dit Korpswerkplan 2017 realiseren we binnen de afgesproken financiële kaders tot en met 2018 en de
vastgestelde begroting Veiligheidsregio Hollands Midden 2017 (programma Brandweer Hollands
Midden € 42.504.930). Hierin is ook de bezuinigingsopgave voor 2017 opgenomen (€ 0,6 miljoen;
2,2%).
De realisatie van de bezuinigingsopgave 2016-2018 ligt op koers, maar we zullen ook in 2017 grote
inspanningen moeten plegen om de vastgestelde bezuinigingsplannen te realiseren. De, naar het zich
nu laat uitzien, vertraagde realisatie van de nieuwe kazerne Leiden-Noord zal mogelijk leiden tot een
latere realisatie van de totale bezuinigingsopgave.
Conform de vastgestelde Bestuurlijke uitgangspunten kostenniveau Brandweer Hollands Midden en
financieringssystematiek gemeentelijke bijdragen vanaf 2019 bepalen we in 2017, op basis van de
septembercirculaire 2017, het nieuwe absoluut niveau (referentiebudget) en de bijdrage van elke
gemeente voor de beleidsplanperiode 2019-2023 van Brandweer Hollands Midden.

2

Het fictief referentiebudget dat de gemeenten voor brandweerzorg ontvangen uit het gemeentefonds (de zogeheten Cebeonnorm).
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6 Hoe laten we zien wat we realiseren
De uitvoering van ons Korpswerkplan 2017 vindt plaats in goed overleg met de Ondernemingsraad en
het Georganiseerd Overleg.
Via de reguliere planning en controlcyclus van de Veiligheidsregio Hollands Midden rapporteren we
aan ons bestuur over de uitvoering van het Korpswerkplan 2017, waarbij we inzicht zullen geven in de
voortgang van de realisatie van de bezuinigingsopgave in de periode 2016-2018.
We realiseren ons dat de uitvoering van ons Korpswerpplan 2017 grote inspanningen vergt, maar
deze inspanningen zijn nodig onderweg naar een modern brandweerkorps. Maar laat één ding
duidelijk zijn: als onze hulp nodig is, dan gaan we als de brandweer. Hierop kunnen de burgers in
Hollands Midden ook in 2017 blijven rekenen.
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