
INLEIDING 
 
Wij zijn Veiligheidsregio Hollands Midden 
Een samenwerkingsverband op basis van de Wet 
gemeenschappelijke regelingen, de Wet publieke 
gezondheid en de Wet veiligheidsregio’s. 
Negentien gemeenten en de 
hulpverleningsdiensten werken in de 
veiligheidsregio nauw samen aan de taken op het 
gebied van brandweerzorg, rampenbestrijding, 
crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening en 
handhaving van openbare orde en veiligheid. 
 
Karakter 
VRHM is een regio met een eigen karakter. Er 
wonen meer dan 770.000 mensen en de regio telt 
circa 390.000 gebouwen. De noordkant van het 
gebied is dichter bevolkt en bebouwd dan de 
zuidkant. De helft van het aantal inwoners woont 
op een kwart van het grondgebied: het stedelijk 
gebied rondom Leiden, inclusief de Duin- en 
Bollenstreek. Vooral in de zomermaanden is er een 
extra toestroom van toeristen naar de 
kustgemeenten.  
 
In de rest van de regio, een overwegend waterrijk 
en landelijk gebied (het Groene Hart), bevinden 
zich twee stedelijke gebieden: rondom Alphen aan 
den Rijn en Gouda.  
De aandachtsgebieden voor brandrisico’s in de 
VRHM zijn de monumentale binnensteden van 
Gouda, Leiden en Schoonhoven. Het duin- en 
bosgebied in de gemeenten Katwijk en Noordwijk 
is dunbevolkt, maar wordt wel vanwege het 
recreatieve gebruik aangemerkt als een bijzonder 
brandrisico, in het bijzonder in perioden van 
droogte. De Groene Harttunnel in het tracé van de 
Hogesnelheidslijn is een bijzonder object vanwege 
de ondergrondse ligging en de beperkte 
vluchtmogelijkheden in geval van calamiteiten in 
de tunnel. 
 
Waarom we er zijn/onze opdracht 
Onze kernactiviteit is het bevorderen van een 
veilige samenleving. Samen met onze crisispartners 
spannen wij ons hiervoor in. Hierin hebben we een 
(niet vrijblijvende) regiefunctie. De basis voor 
crisisbeheersing is overzicht en inzicht in risico’s 
die in de veiligheidsregio kunnen plaatsvinden. 
Aangezien rampen en crises zich niet laten 
voorspellen, bereiden we ons voor op het 
bestrijden van alle mogelijke incidenten die zich in 
de regio kunnen voordoen. We zijn een netwerk-
organisatie maar ook een kennisorganisatie die 
leert van incidenten, zowel binnen als buiten de 
regio. Onze missie is het bevorderen van de 

multidisciplinaire voorbereiding en uitvoering van 
crisisbeheersing in de regio. Daarom moeten wij de 
veiligheidsrisico’s in de regio goed kennen. Met 
onze crisispartners bereiden wij ons hier 
gezamenlijk op voor, zodat de bestuurlijke en 
operationele crisisorganisatie slagvaardig opereert. 
 
Voorkomen 
Het liefst hebben we dat we rampen, branden en 
andere incidenten kunnen voorkomen. Als ze zich 
toch voordoen willen we de gevolgen zoveel 
mogelijk kunnen beperken. Daarom worden we in 
een vroeg stadium betrokken bij grote 
infrastructurele projecten, zoals de verbreding van 
een snelweg of de aanleg van een randweg. 
Hierdoor kunnen we meedenken om risico's voor 
burgers zo klein mogelijk te houden. 
 
Het is belangrijk dat we snel en goed kunnen 
reageren op vele soorten veiligheidsrisico’s zoals 
ordeverstoringen, overstromingen, treinongevallen 
en terrorisme, infectieziekten en uitval van 
nutsvoorzieningen. Om op deze bedreigingen te 
kunnen inspelen, moeten we nauw samenwerken 
met andere overheidsinstanties, het bedrijfsleven 
en de burger. 
 
De risico's in onze regio hebben we in kaart 
gebracht in het Regionaal Risicoprofiel. Dit geeft de 
risico's aan waarop we ons al voldoende hebben 
voorbereid en de risico's waarop we ons nog beter 
willen voorbereiden. Er is daarbij gekeken naar de 
kans dat een risico kan voorkomen en de impact 
die het risico heeft.  
 
Voorbereiden 
Hoewel we zoveel mogelijk rampen en incidenten 
willen voorkomen, zullen we ons er toch op 
moeten voorbereiden voor het geval ze optreden. 
Daarom maken we afspraken met partners, stellen 
plannen op om incidenten te bestrijden en zorgen 
ervoor dat hulpverleners goed voorbereid zijn op 
rampen en crises. Hiervoor leiden we onze mensen 
op, we trainen ze en we oefenen met ze. Vooraf is 
bepaald welke functionaris over welke informatie 
moet beschikken en hoe deze informatie het beste 
beschikbaar kan worden gemaakt. Ook de manier 
waarop we naar de burgers communiceren bij 
grootschalige incidenten is van tevoren vastgelegd. 
 
Hoewel een brand moet worden geblust en 
slachtoffers altijd moeten worden geholpen, kan 
de aard van het incident of de locatie waar het 
incident plaatsvindt, wel verschillen. Voor die 



gevallen stellen we plannen op, waarin beschreven 
is hoe het incident het beste kan worden 
bestreden. Vooraf hebben we dan al nagedacht 
over knelpunten en zijn oplossingen uitgewerkt. 
Hulpverleners die een taak hebben in de 
rampenbestrijding en crisisbeheersing moeten 
voor die taak worden opgeleid, getraind en 
geoefend. Het gaat hierbij vooral om grootschalig 
optreden. De brandweer weet wel hoe een brand 
te blussen, een ambulanceverpleegkundige weet 
hoe een slachtoffer het beste te behandelen en 
een politieagent weet hoe het verkeer te regelen. 
Maar bij grote incidenten speelt coördinatie, 
afstemming en samenwerking met hulpverleners 
van andere diensten een grote rol. De 
hulpverleners worden hierin getraind. 
Actuele en betrouwbare informatie is bij de 
bestrijding van rampen en crises van groot belang.  
 
Met goed informatiemanagement zorgen we 
ervoor dat de juiste informatie op de juiste plek op 
het juiste moment is 
 
Bestrijden  
Wij zijn 24 uur per dag 7 dagen in week 
beschikbaar voor de bestrijding van rampen en 
crises. En zodra deze zich voordoen zijn onze 
hulpverleners binnen de afgesproken tijd op de 
plaats van het incident.  De hulpverlening ter 
plaatse wordt gecoördineerd vanuit het 
Commando Plaats Incident. In het Regionaal 
Coördinatie Centrum wordt de hulpverlening op 
afstand gecoördineerd door het Regionaal 
Operationeel Team. In het gemeentehuis 
behandelt het Beleidsteam bestuurlijke 
vraagstukken.  
 
Wij hebben voor het bestrijden van rampen en 
crises een Regionaal Crisisplan opgesteld. In het 
Regionaal Crisisplan zijn de taken, bevoegdheden 
en verantwoordelijkheden van de 
hulpverleningsdiensten vastgelegd voor de 
bestrijding van rampen en crises. Het doel van het 
Regionaal Crisisplan is de samenwerking van 
brandweer, politie, GHOR en gemeenten bij het 
bestrijden van rampen en crises te verbeteren. 
Elke vier jaar actualiseren wij dit plan. 
 
Ontwikkelingen 
We leggen steeds meer het accent op het 
bevorderen van veiligheid en minder op het 
voorkomen van onveiligheid. We bereiken dit met 
heldere regels, beïnvloeding van gedrag en het 
verhogen van het veiligheidsbewustzijn van 
burgers, bedrijven en medewerkers. Daartoe 
moeten we steeds beter de risico’s in onze regio 

kennen. We werken daarom steeds meer 
risicogericht. 
 
Van ons wordt verwacht dat we nauw 
samenwerken met onze partners en dat we daarbij 
gebruik maken van betrouwbare en moderne 
informatiesystemen. Daarom werken we meer 
informatiegestuurd. Ons doel is steeds de juiste 
informatie op het juiste moment bij de juiste 
persoon te brengen. 
Maar van onze burgers verwachten we ook wat. 
We helpen ze meer verantwoordelijkheid te 
nemen en een actieve bijdrage te leveren aan hun 
eigen veiligheid. Samen met gemeenten en 
omgevingsdiensten stimuleren we de 
zelfredzaamheid van onze burgers. Hiervoor 
ontwikkelen we nieuwe producten op het gebied 
van risicobeheersing. 
 
Soms passen onze traditionele werkwijzen niet 
meer bij problemen en uitdagingen van deze tijd. 
Ook komt het voor dat de grenzen bereikt zijn van 
wat bijvoorbeeld de brandweer aankan. In die 
gevallen gaan we aan de slag met nieuwe 
technologieën, nieuwe bluswijzen en nieuw 
materieel. Dit speelt bijvoorbeeld op het gebied 
van bluswatervoorzieningen, waar de komende 
jaren veranderingen plaatsvinden die van grote 
invloed zijn op ons werk. We ontwikkelen hiervoor 
samen met gemeenten en betrokken partners een 
(kosten)efficiënte invulling. 
We zijn een relatief jonge organisatie en we komen 
van een situatie van een groot aantal losse 
(brandweer)organisaties naar één grote 
organisatie. Dat was voor iedereen wennen en 
aanpassen. Nu we de basis op orde hebben, 
verbeteren we ook op kantoor onze werkwijzen. Zo 
versterken we het projectmatig werken waardoor 
we efficiënter met geld, tijd en energie kunnen 
omgaan. Maar waar projecten eenmalige 
verbeteringen van onze organisatie betreffen, 
verbeteren we ook onze dagelijkse (going concern) 
samenwerking. We professionaliseren ook ons 
procesmatig samenwerken.  

 
Al met al veel nieuwe ontwikkelingen en 
plannen, dus we gaan een uitdagende 
toekomst tegemoet!



 

BESTUURLIJKE SAMENVATTING 
 
Voor u ligt de ontwerp-programmabegroting 2018 en 
de meerjarenraming 2019-2021 van VRHM. De 
begroting kent vier programma’s: Brandweer, 
Gemeenschappelijke Meldkamer, Veiligheidsbureau 
en de Oranje Kolom. De kaders waarbinnen de 
begroting is opgesteld, zijn ontleend aan wet- en 
regelgeving, vastgesteld algemeen en specifiek 
financieel beleid en beleidsontwikkelingen. 
 
Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en 
Gemeenten.  
Wij hebben gebruik gemaakt van de handreiking, 
zoals die is opgesteld door het Netwerk Finance & 
Control van Brandweer Nederland en GHOR. De 
handreiking beoogt een eenduidige interpretatie en 
verwerking van de wijzigingen uit het 
Wijzigingsbesluit vernieuwing BBV in de begrotingen 
en jaarstukken van veiligheidsregio’s, zodanig dat 
deze bijdragen aan een betere vergelijkbaarheid en 
transparantie. Nieuw is met name het inzicht naar 
taakvelden en het overzicht van overhead. Daarnaast 
is bij de opstelling van de programmabegroting 
rekening gehouden met het Financieel 
toezichtskader van Gedeputeerde Staten van Zuid-
Holland (begrotingscirculaire 2018-2021, d.d. 7 maart 
2017).  
 
Regionaal Beleidsplan VRHM 2016-2019 ‘Gericht 
verder!’ (AB van 31 maart 2016). Het Beleidsplan is 
een verplicht planfiguur op grond van de Wet 
veiligheidsregio’s en geeft richting aan de 
ontwikkeling van de multidisciplinaire 
crisisbeheersing binnen VRHM en de koers, 
ontwikkeling en werkzaamheden voor de komende 
vier jaar. 

 
Korpsbeleidsplan Brandweer Hollands Midden 2016-
2018 ‘Wij zijn onderweg’ (AB 31 maart 2016). Het 
Korpsbeleidsplan geeft richting aan de ontwikkeling 
van BHM onderweg naar een modern 
brandweerkorps. Op basis van de Kadernota Meer-
Anders-Minder (bezuinigingsopgave), het 
(brand)risicobeeld en de doelen voor de komende 
jaren worden concrete beleidsvoornemens 
uiteengezet. Het afgesproken financieel kader tot en 
met 2018 is de reden waarom dit korpsbeleidsplan 
een periode kent van drie jaar. 

 
Cebeon routekaart- en norm Brandweer Hollands 
Midden 2018 (AB 29 januari 2009 e.v.). De opdracht 
om de gemeentelijke bijdrage vanaf 2011 met 16,6% 
terug te brengen wordt in 2018 gerealiseerd. De 

afwijkingen van de gemeentelijke bijdragen ten 
opzichte van de geïndexeerde Cebeonnorm in 2018 
zijn op nihil gebracht. 
 

Bestuurlijke uitgangspunten kostenniveau BHM en 

financieringssystematiek gemeentelijke bijdragen 

vanaf 2019 (AB 31 maart 2016). Het AB heeft, mede 

naar aanleiding van het groot onderhoud van het 

(sub)clusteronderdeel Brandweer en 

Rampenbestrijding in het gemeentefonds per 2016 

en de herijking van de Brede Doeluitkering 

Rampenbestrijding (BDUR) per 2017, de gehanteerde 

financieringssystematiek geëvalueerd en voor de 

jaren vanaf 2019 nieuwe uitgangspunten vastgesteld.  
 
Financiële kaderstelling gemeenschappelijke 
regelingen Hollands Midden (brief van de werkgroep 
d.d. 14 november 2016). Deze kaderstelling omvat in 
hoofdlijnen: 
a. de systematiek van financiële kaderstelling wordt 

ongewijzigd voortgezet; 
b. de indexering voor 2018 bedraagt 1,3% positief 

ten opzichte van 2017. De nacalculatie van de 
indexering voor 2017 (+ 0,4%) is hierin verwerkt; 

c. de uniforme taakstelling als aandeel in een 
mogelijk neerwaartse ontwikkeling van het 
Gemeentefonds 2018 bedraagt 0,0% ten opzichte 
van 2017; 

d. de algemene reserve blijft gemaximeerd op de 
stand van 1 januari 2013 (inclusief resultaat-
bestemming 2012). 
 

Begrotingsuitgangspunten 2018 en de 
meerjarenramingen 2019-2021 (AB 9 februari 2017). 
Hierin zijn de hiervoor genoemde aspecten 
uitgewerkt. Ze monden uit in algemene en voor een 
programma specifieke uitgangspunten. Tevens zijn 
hierin de verschillende beleidsontwikkelingen 
opgenomen. 
 
Wat gaan we concreet doen in 2018? 
In de vier programmaplannen is concreet gemaakt 
welke strategische en operationele doelen worden 
nagestreefd en prestaties worden geleverd. Daarbij is 
zoveel als mogelijk vertaald naar, c.q. een koppeling 
aangebracht, naar de beleidsdocumenten en de inzet 
aan middelen.  
In de begroting 2017 werd het totaal van het 
programma Brandweer verdeeld naar producten in 
de zin van de organisatieonderdelen. In 2018 is op 
uitdrukkelijk bestuurlijk verzoek een doorkijkje 
gemaakt naar de door VRHM daadwerkelijk te 



leveren producten. In de komende jaren zullen 
producten, prestaties en middeleninzet verder 
inzichtelijk worden gemaakt. 
 
Wat mag het kosten? 

 
Herkomst baten  
 

 
Bestedingen 

 
 

Risicomanagement 

VRHM staat voor de uitdaging om een goed beeld te 

vormen van de mate waarin zij de mogelijke risico’s 

op het gebied van de interne beheersing van de 

organisatie onder controle heeft. Daarnaast heeft de 

accountant gerapporteerd dat meer sturing op 

risicomanagement gewenst is en geadviseerd om bij 

het integraal risicomanagement tevens een fraude- 

en omgevingsanalyse mee te nemen. Inzicht in de 

vraag of de belangrijkste (bedrijfs)risico’s zijn 

afgedekt, heeft de organisatie niet, aldus het 

accountantsverslag.  

 

Een extern bureau heeft in de periode september tot 

en met december 2016 ondersteuning geboden bij de 

implementatie van risicomanagement, 

risicobewustwording en de vertaling van risico’s tot 

een acceptabel weerstandsvermogen. De uitkomsten 

worden vertaald in een nieuwe paragraaf 

Weerstandsvermogen en Risicobeheersing bij de 

begroting en de jaarrekening en zijn input voor de 

actualisatie van de Nota Reserves, bestuurlijk gepland 

voor het DB van 6 april en het AB van 29 juni 2017. 

 
Traject begrotingsbehandeling 2018 

06-01-2017 De jaarplanning voor de P&C-cyclus voor het jaar 2017 dat ziet op het begrotingsjaar 2018 is aangeboden aan 
de griffiers van de gemeenteraden in Hollands Midden. 

02-02-2017 In de ambtelijke bijeenkomst met de hoofden Financiën, de MOV’ers, het AGT en de werkgroep Financieel 
Kader gemeenschappelijke regelingen in Hollands Midden zijn de begrotingsuitgangspunten 2018 toegelicht. 

09-02-2017 Behandeling van de begrotingsuitgangspunten in het DB. 

23-02-2017 Behandeling van de begrotingsuitgangspunten in het AB. 

06-04-2017 Behandeling van de ontwerp-programmabegroting 2018 door het DB en aanbieding in het kader van de 
zienswijzeprocedure voor de gemeenteraden. 

02-06-2017 Sluitingsdatum van de zienswijze. 

29-06-2017 Vaststelling van de programmabegroting 2018 door het AB. 

30-06-2017 Verzending van de vastgestelde en ondertekende programma-begroting aan GS van Zuid-Holland. 

 
Ten slotte 

Voor u ligt een financieel sluitende programma-

begroting 2018, inclusief meerjarenraming 2019-

2021. Hiermee beogen we de ambities zoals 

opgenomen in het Regionaal Beleidsplan en het 

Korpsbeleidsplan te vertalen in de 

programmaplannen.  

 

De programmabegroting heeft een andere opzet 

gekregen. Gewerkt wordt aan een doorontwikkeling 

van de programmabegroting van VRHM. Enerzijds 

gericht op een verhoogde informatiewaarde door een 

betere duiding van de wijze waarop VRHM invulling 

geeft aan de vereisten vanuit wet- en regelgeving en 

aan de maatschappelijke wensen en  

Verwachtingen. Anderzijds aan een betere 

leesbaarheid. Een eerste aanzet is gegeven om de 

begroting te voorzien van smart-geformuleerde 

doelstellingen en prestatiegegevens en indicatoren 

om steeds meer sturingsmechanismen voor de 

komende jaren mee te geven. De digitale ontsluiting 

en de verwijzing naar brondocumenten bieden 

hiervoor ondersteuning. Voor een nadere toelichting 

op de betekenis van de indicatoren die verplicht zijn 

voorgeschreven, verwijzen wij naar de website van de 

overheid. Besluitvorming uit het verleden is 

weergegeven in de lijst met historische 

besluitvormingsmomenten. 
 
  

Inwonerbijdragen; 
44.784

Overige baten; 2.241
Rijk; 6.491

Inzet reserves; 483

Brandweer; 
39.189

Meldkamer; 1.465

Veiligheidsbureau; 509

Oranje Kolom; 557 Overhead; 
12.124

http://wetten.overheid.nl/BWBR0036853/2016-04-14
file://///BHM.local/Root/Processen/Besturend/P&C/Begroting/jaarcyclus%202018/Werkdocument/Beleidsdocumenten%20gekoppeld/Historische%20besluitvormingsmomenten.docx
file://///BHM.local/Root/Processen/Besturend/P&C/Begroting/jaarcyclus%202018/Werkdocument/Beleidsdocumenten%20gekoppeld/Historische%20besluitvormingsmomenten.docx


 

VASTSTELLINGSBESLUIT ONTWERP-PROGRAMMABEGROTING 2018 
 

Het AB van de Gemeenschappelijke Regeling 

Veiligheidsregio Hollands Midden; 

 

- gelezen de begrotingscirculaire 2018-2021, d.d. 7 

maart 2017, kenmerk PZH-2017-580845487B; 

- gezien het voorstel van het DB van 6 april 2017, 

agendapunt B1; 

- overwegende dat het DB van de 

Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio 

Hollands Midden de ontwerp-

programmabegroting 2018 en de 

meerjarenraming 2019-2021 tijdig aan de 

gemeenteraden van de aan de 

gemeenschappelijke regeling deelnemende 

gemeenten heeft aangeboden; 

- dat is voldaan aan het bepaalde in artikel 48 van 

de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio 

Hollands Midden. 

Besluit: 
 

I. Vast te stellen de lasten en baten voor het jaar 

2018 voor de programma’s voor 

resultaatbestemming:  

Programma  Begroting 2018 

(bedragen x € 1.000) Lasten Baten Saldo 

Brandweer 39.396 -50.494 -11.098 

GMK 1.489 -1.371 118 

Veiligheidsbureau 515 -545        -30  

Oranje Kolom 566 -646        -80  

Overhead  12.033  -460  11.573  

Totaal 53.999 -53.516       483  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Vast te stellen de volgende mutaties voor 2018 in 

bestemmingsreserves: 

Reserve Begroting 2018 

(bedragen x € 1.000) +/+ -/- Saldo 

Maatwerkregeling FLO       100        100           -    

Multiteam / LCMS          -            27          27  

Nieuwe brandweerconcepten          -          125        125  

Kwaliteitsprojecten Brandweer          -          113        113  

Versnelde organisatieopbouw          -            -             -    

Samenwerken loont          -          100        100  

Reserve GMK          -          118        118  

Totaal       100        583        483  

 
III. Vast te stellen de in de ontwerp-

programmabegroting 2018 opgenomen 

paragrafen; 

 

IV. Kennis te nemen van de meerjarenramingen 

2019-2021; 
 

V. Beschikbaar te stellen de voorgenomen kredieten 

voor de investeringen en ingevolge het bepaalde 

in het Financieel Statuut, vastgesteld door het AB, 

d.d. 16 maart 2017, machtiging te verlenen tot het 

aantrekken van de benodigde financiering voor 

gedekte vervangingsinvesteringen. 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van het 

AB van 29 juni 2017. 

 

 

Ingezonden op 30 juni 2017 aan het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. 

de secretaris, 

  

  

  

  

   

de voorzitter, 

  
  
  
  
  
  

H.E.N.A. Meijer drs. H.J.J. Lenferink 



 

LEESWIJZER 
 

VRHM is gehouden de programmabegroting op te 

stellen volgens het Besluit Begroting en 

Verantwoording provincies en gemeenten. De 

programmabegroting 2018 kent een beleids- en 

een financieel deel, alsmede een bijlagendeel. 

 

De beleidsbegroting bestaat uit een hoofdstuk voor 

de beleids- en begrotingsuitgangspunten 2018, de 

programmaplan-overstijgende ontwikkelingen, de 

vier programmaplannen voor de programma’s 

Brandweer, Gemeenschappelijke Meldkamer 

(GMK), Veiligheidsbureau en Oranje Kolom en de 

paragrafen. Het overzicht overhead als onderdeel 

van het programmaplan is vanaf 2018 nieuw voor 

Gemeenschappelijke Regelingen en biedt meer 

inzicht in de overheadkosten van de organisatie. 

De programma’s zijn opgebouwd uit de 

beleidstaken die in het kader van VRHM de 

veiligheidsketen weerspiegelen.  

 

De financiële begroting bestaat uit twee 

onderdelen: het overzicht van baten en lasten in 

de begroting en de toelichting, en de uiteenzetting 

van de financiële positie en de toelichting. Hierin 

worden de activiteiten (in meerjarig perspectief) 

begroot en verantwoord naar lasten en baten, in 

totaliteit en per programma. 

 

In de bijlagen zijn de overzichten van de 

inwonerbijdragen 2018-2021 opgenomen, 

gespecificeerd per gemeente per programma. Ook 

hebben wij voor het nader inzicht in onze 

beleidsuitvoering een overzicht van onze 

productenstructuur toegevoegd. Aan het eind is 

een lijst met begrippen en afkortingen 

opgenomen. 

 

De begroting heeft vanwege de verplichte opname 

van meer financiële en beleidsindicatoren een wat 

ander karakter gekregen. Door technische 

informatie uit verleden, heden en toekomst toe te 

voegen, is het beter mogelijk om financiële trends 

te ontdekken en daarop in te spelen.  

 

Verder hebben wij de begroting zodanig opgezet, 

dat gemakkelijker de volgende informatie (feiten) 

over een programma kan worden gelezen: 

 

- Wat is de wettelijke grondslag? 

- Wat zijn de uitgangspunten van beleid? 

- Wat zijn de relevante ontwikkelingen? 

- Wat is het ambitieniveau? 

- Welke (beleids)notities zijn geldend? 

- Welke risico’s zijn van toepassing? 

- Wat is het prestatieverloop? 

- Welke kerngegevens zijn van toepassing? 

 

Vanzelfsprekend besteden wij aandacht aan de 

drie gebruikelijke “w-vragen” (wat willen we 

bereiken, wat gaan wij ervoor doen en wat mag 

het kosten?). Daarbij hebben wij een duidelijke 

koppeling aangebracht tussen maatschappelijke 

effecten, strategische en operationele 

doelstellingen en de te leveren prestaties daarbij. 

Deze opzet helpt ons om de P&C-cyclus beter te 

integreren; van beleidsplannen, tot 

uitvoeringsplannen en verantwoording daarover. 

 

De VRHM  gaat de komende meerjarige periode 

enkele forse investeringen doen. Om de mate van 

houdbaarheid van ons financieel beleid inzichtelijk 

te maken, besteden wij vanaf heden ruimschoots 

meer aandacht aan het financieren van deze 

investeringen. De regelgeving biedt ons daarbij een 

helpende hand, vanwege het verplichtend karakter 

van opname van een balans tot vijf jaar na laatste 

jaarrekening en tevens de opname van het 

renteresultaat en financiële kengetallen voor 

diezelfde periode. 

 

Wij hopen met deze vernieuwde opzet van de 

programmabegroting te voldoen aan de wensen 

van het bestuur om met de verslaglegging een 

beter beeld te geven van het maatschappelijk 

rendement van VRHM; dus ook te zorgen voor 

meer transparantie en toegankelijkheid. 

 

Via internet is de begroting op onderdelen 

eenvoudig te benaderen. Ook hierin hebben wij 

een doorontwikkeling gemaakt van het 

beschikbaar stellen van een document in pdf-

format, naar een interactieve omgeving. 

 

 

 

 



 

Organisatie en Beleidsontwikkelingen 
 
Het samenwerkingsverband VRHM 

VRHM is een samenwerkingsverband van 

gemeenten in de regio Hollands Midden krachtens 

de Wet gemeenschappelijke regelingen 1992 

(gewijzigd 2014). Op 1 januari 2006 is de 

Gemeenschappelijke Regeling VRHM in werking 

getreden. Het openbaar lichaam bezit 

rechtspersoonlijkheid en is gevestigd te Leiden. De 

stemverhouding binnen het AB en de bijdragen van 

de deelnemende gemeenten zijn gebaseerd op het 

aantal inwoners. 

 

VRHM behartigt de gemeenschappelijke belangen 

van de deelnemende gemeenten op de terreinen: 

 Brandweerzorg; 

 Instellen en in stand houden van een GHOR; 

 Samenwerking bij de gemeentelijke 

crisisbeheersing en rampenbestrijding; 

 Multidisciplinaire rampenbestrijding en 

crisisbeheersing; 

 Inrichten en in stand houden van de 

gemeenschappelijke meldkamer.  

 

Ter behartiging van de gemeenschappelijke 

belangen is VRHM belast met de uitvoering van de 

volgende taken en bevoegdheden: 

 Inventariseren van risico’s van branden, 

rampen en crises; 

 Adviseren van het bevoegd gezag over risico’s 

van branden, rampen en crises; 

 Adviseren van het college van burgemeester en 

wethouders over de brandweerzorg; 

 Voorbereiden op de bestrijding van branden en 

het organiseren van de rampenbestrijding en 

de crisisbeheersing; 

 Instellen en in stand houden van een 

brandweer; 

 Voorzien in de meldkamerfunctie; 

 Aanschaffen en beheren van 

gemeenschappelijk materieel; 

 Inrichten en in stand houden van de 

informatievoorziening binnen de diensten van 

de veiligheidsregio en tussen deze diensten en 

andere diensten en organisaties die betrokken 

zijn bij de genoemde taken. 

 

Bestuur en organisatie VRHM 

Het AB wordt gevormd door de burgemeesters van 

de aangesloten gemeenten in Hollands Midden. De 

leden van het AB kiezen uit hun midden een DB. De 

voorzitter wordt, na het AB gehoord te hebben, 

aangewezen door de minister van Veiligheid en 

Justitie. 

Gemeenteraden hebben sturende taken zoals het 

jaarlijks inbreng leveren voor de begroting in de 

vorm van een zienswijze en de eigen 

gemeentebegroting te voorzien van de benodigde 

financiële middelen voor de veiligheidsregio. 

Daarnaast hebben ze de wettelijke taak eenmaal 

per vier jaar inbreng te leveren voor drie 

belangrijke beleidskaders van de veiligheidsregio, 

namelijk het Regionaal Risicoprofiel, het Regionaal 

Beleidsplan (beide multidisciplinair) en de doelen 

voor Brandweerzorg (monodisciplinair). Daarnaast 

hebben ze een controlerende taak. 

Gemeenteraden kunnen hun college en 

bestuurders ter verantwoording roepen voor hun 

inbreng in het bestuur van VRHM. 

 
Missie en visie van VRHM 

VRHM is ingesteld om de multidisciplinaire 

crisisbeheersing in de regio te versterken, zodat 

burgers beter beschermd worden tegen de risico’s 

van rampen en crises. Door multidisciplinaire 

samenwerking wordt ieders kennis en kunde 

optimaal ingezet en wordt de bestuurlijke en 

operationele slagkracht vergroot. 

De kernactiviteit van VRHM is het bevorderen van 

een veilige samenleving. VRHM spant zich hier 

samen met haar crisispartners voor in. VRHM heeft 

daarbij een regiefunctie. De basis voor 

crisisbeheersing is overzicht en inzicht in risico’s 

die zich in de veiligheidsregio kunnen voordoen. 

Aangezien rampen en crises zich niet laten 

voorspellen, bereidt VRHM zich voor op het 

bestrijden van alle mogelijke incidenten die zich in 

de regio kunnen voordoen. VRHM is daarbij een 

kennisorganisatie die leert van incidenten, zowel 

binnen als buiten de regio.  

 

Onze missie luidt: 

De Veiligheidsregio Hollands Midden bevordert de 

multidisciplinaire voorbereiding en uitvoering van 

crisisbeheersing in de regio. 

 

Onze visie is: 

Wij kennen de veiligheidsrisico’s in onze regio. Met 

de crisispartners bereiden wij ons hier gezamenlijk 

op voor, zodat de bestuurlijke en operationele 

crisisorganisatie slagvaardig opereert. 

 



 

Onze missie en visie laten zich samenvatten in het 

volgende motto: 

Samen sterker voor veiligheid! 

 

Beleidsplan, Risicoprofiel, Crisisplan 

De Wet veiligheidsregio’s (Wvr) kent drie 

belangrijke planvormen die nauw met elkaar 

verbonden zijn: het Risicoprofiel, het Beleidsplan 

en het Crisisplan.  

Het Regionaal Risicoprofiel (art. 15 Wvr) beschrijft 

wat de veiligheidsregio kan overkomen en hoe erg 

dat is. In het Regionaal Beleidsplan (art. 14 Wvr) 

zijn de te behalen operationele prestaties 

beschreven op het terrein van de brandweerzorg, 

geneeskundige hulpverlening, politiezorg en 

bevolkingszorg in het kader van crisisbeheersing. 

Het Beleidsplan dient mede gebaseerd te zijn op 

het Risicoprofiel. Tot slot wordt in het Crisisplan 

(art. 16 Wvr) beschreven hoe de generieke 

crisisorganisatie eruit ziet en wie wat doet tijdens 

rampen en crises. 

 

VRHM heeft een Regionaal Beleidsplan 2016-2019 

‘Gericht verder!’ vastgesteld op basis van de 

evaluatie van het Regionaal Beleidsplan 2012-

2015, de uitkomsten van het Regionaal 

Risicoprofiel 2016-2019 en landelijke beleidskaders 

en ontwikkelingen. Het beleidsplan geeft richting 

aan de ontwikkelingen van de multidisciplinaire 

crisisbeheersing binnen VRHM en de koers, 

ontwikkeling en werkzaamheden van VRHM voor 

de komende vier jaar. In het beleidsplan zijn drie 

beleidsprioriteiten benoemd, te weten 

informatiegestuurd werken, risicogericht werken 

en omgevingsgericht (net)werken. Deze 

prioriteiten vormen de kern van het beleidsplan en 

zijn daarmee sturend in de ontwikkeling van 

werkzaamheden van de veiligheidsregio (en haar 

partners) in deze periode. De te realiseren doelen 

zijn:  

- VRHM en haar partners hebben voldoende 

capaciteit beschikbaar gesteld voor de 

uitvoering van het beleidsplan; 

- VRHM werkt op het gebied van de 

bedrijfsvoering risicogericht; 

- VRHM heeft een kwaliteitszorgsysteem, dat als 

sturingssysteem fungeert voor het bestuur van 

VRHM en de gemeentebesturen; 

- Binnen VRHM wordt een aanpak gehanteerd 

waarmee onderwerpen integraal door de 

veiligheidsketen heen worden benaderd en 

- VRHM vertaalt de resultaten in het beleidsplan 

jaarlijks beleidsmatig en financieel in de 

werkplannen. 

Op 26 november 2015 is het Regionaal 

Risicoprofiel VRHM vastgesteld door het AB van 

VRHM. Deze programmabegroting is mede hierop 

gebaseerd. Het Beleidsplan is afgestemd met de 

gemeenteraden, crisispartners en omliggende 

veiligheidsregio’s en is door het AB vastgesteld op 

31 maart 2016. 

 

De leiding van de organisatie 

VRHM staat onder ambtelijke leiding van de 

directeur. De directeur is verantwoordelijk voor de 

bedrijfsvoering van VRHM en het bevorderen van 

de multidisciplinaire samenwerking tussen de drie 

hulpdiensten, de gemeenten in Hollands Midden 

en de overige crisispartners (de veiligheidsregio in 

ruime zin). De ambtelijk eindverantwoordelijken 

van de drie hulpdiensten en gemeenten in 

Hollands Midden zijn eindverantwoordelijk voor de 

bijdrage van hun organisatie aan de uitvoering van 

taken, processen en projecten van VRHM. De 

directeur heeft hierbij geen zeggenschap over de 

drie hulpdiensten, gemeenten en crisispartners. 

Binnen VRHM is gekozen voor een gecombineerde 

invulling van de functies Directeur VRHM en 

Regionaal Commandant Brandweer Hollands 

Midden. 

De ambtelijk eindverantwoordelijken van de drie 

hulpdiensten en gemeenten vormen tezamen de 

Veiligheidsdirectie, onder voorzitterschap van de 

directeur VRHM. De Veiligheidsdirectie is, conform 

de Gemeenschappelijke Regeling, verantwoordelijk 

voor de multidisciplinaire crisisbeheersing en 

adviseert het bestuur hierover. 

De regie op de multidisciplinaire samenwerking, 

voorbereiding en uitvoering van crisisbeheersing 

vindt plaats vanuit het Multi-domein van het 

organisatieonderdeel brandweer. Dit geldt ook 

voor de bedrijfsvoeringstaken. De werkorganisatie 

voor VRHM is opgehangen bij de brandweer. Door 

de combinatie van de functies van directeur 

veiligheidsregio en regionaal commandant 

brandweer is de integraliteit van de aansturing 

gewaarborgd. 

 

Beleidsplan Crisisplan 

Risicoprofiel 



 

De directe leiding van de meldkamer en de 

verantwoordelijkheid voor het beheer en ‘going 

concern’ liggen bij de Nationale Politie. 

De coördinerend functionaris geeft leiding aan de 

processen in de Oranje Kolom. 

 

Bestuurlijke uitgangspunten vanaf 2019 

Het AB heeft voor de jaren vanaf 2019 nieuwe 

bestuurlijke uitgangspunten vastgesteld. Deze 

betreffen: 

 

Kostenniveau en financieringssystematiek BHM  

Opnieuw wordt het principe gehanteerd om het 

niveau van de kosten en de gemeentelijke 

financiering voor brandweerzorg te realiseren voor 

het referentiebudget dat gemeenten via het 

gemeentefonds ontvangen als fictief budget voor 

de brandweertaak. Het referentiebudget wordt 

door middel van het groot onderhoud aan het 

gemeentefonds periodiek herzien op basis van 

landelijk onderzoek naar actuele (gemeentelijke) 

begrotingen. De verdeling van het gemeentefonds 

is kosten-georiënteerd en daarmee een objectieve 

maatstaf om er ook het niveau van de kosten voor 

brandweerzorg op te baseren. 

 

Aanpassingen niveau en bijdrage gemeente 

Aanpassingen in het absoluut niveau 

(referentiebudget) en de bijdrage van elke 

gemeente wordt eenmaal in de vier jaar toegepast, 

gebaseerd op de septembercirculaire 

gemeentefonds T-2 van de beleidsplanperiode. 

Indien het referentiebudget en de bijdrage van 

elke gemeente in een nieuwe beleidsplanperiode 

afwijkt van de voorgaande periode, wordt dit aan 

het begin van een nieuwe beleidsplanperiode 

direct aangepast. Omdat de bijdrage van een 

gemeente voor een nieuwe beleidsplanperiode 

wordt gebaseerd op de septembercirculaire 

gemeentefonds T-2, heeft de gemeente tijd om 

zich hierop intern voor te bereiden. 

Het absoluut niveau wordt gedurende de 

beleidsplanperiode gefixeerd, maar de jaarlijkse 

indexering is wel van toepassing. 

 

Als het referentiebudget in een nieuwe 

beleidsplanperiode hoger is dan in de voorgaande 

periode, wordt het surplus alleen toegekend indien 

dit nodig is voor de financiering van nieuw beleid 

(inclusief innovatie) en autonome ontwikkelingen. 

Indien het referentiebudget in een nieuwe 

beleidsplanperiode lager is, worden bij de 

vaststelling van de begrotingsuitgangspunten de 

eventuele consequenties (waaronder voor het 

dekkingsplan) bestuurlijk ter besluitvorming 

voorgelegd. In het beleidsplan zal worden 

aangeven op welke taken de 

bezuinigingsmaatregelen betrekking zullen 

hebben. 

 

Voor het kalenderjaar 2019 is de Cebeonnorm 

berekend op € 44.1 miljoen (prijspeil 2015). 

Inmiddels is deze uitkomst bijgesteld, rekening 

houdend met de indexen zoals deze eerder in de 

programmabegrotingen 2016 (0,59%) en 2017 

(0,75%) zijn opgenomen en met de index zoals 

voorgesteld door de werkgroep Financiële 

kaderstelling gemeenschappelijke regelingen voor 

het jaar 2018 (1,3%). In bijlage 2 is de berekening, 

inclusief verdeling over de deelnemende 

gemeenten opgenomen. 

 

Doorontwikkeling VB en professionaliseren IFV 

De voorstellen van het Dagelijks Bestuur 

Veiligheidsberaad (DB VB) voor de 

doorontwikkeling van het Veiligheidsberaad en de 

professionalisering van het Instituut Fysieke 

Veiligheid (IFV) zijn in 2015 voorgelegd aan de 

besturen van de veiligheidsregio's. Hun reacties 

zijn besproken en het VB heeft ingestemd met de 

voorstellen. Dit betekent dat de strategische, 

bestuurlijke samenwerking tussen 

veiligheidsregio's versterkt wordt en dat deze 

versterking gezamenlijk wordt opgepakt. Het IFV 

wordt een kennisinstituut van en voor de 

veiligheidsregio's, met een herkenbare plek voor 

de verschillende kolommen. 

De bestuursvorm wordt nader bekeken en 

opnieuw besproken in het VB. Net als de inbedding 

van de brandweer binnen het IFV, om zo te werken 

aan een 'Multi-kennisinstituut.' 

Vanuit de veiligheidsregio’s is een werkbudget 

voor het Veiligheidsberaad aangelegd dat 

gefinancierd wordt door een jaarlijkse bijdrage van 

€ 30.000 per regio voor de uitvoering van een 

Strategische Agenda. Het budget wordt door het 

DB VB besteed ter uitvoering van de door het 

Veiligheidsberaad gemeenschappelijk genomen 

besluiten. Het DB VB legt jaarlijks een inhoudelijk 

voorstel inclusief financieel bestedingsoverzicht 

voor aan het VB. Achteraf legt het DB VB eveneens 

verantwoording af aan het VB. Deze - voor alle 

veiligheidsregio’s verplichtende - afspraak is 

gemaakt voor de jaren 2016-2019. In 2019 vindt 

een evaluatie plaats en wordt bezien hoe verder te 

handelen vanaf 2020. 



 

Reparatie FLO-Overgangsrecht 

De bonden en de werkgevers in de 

Brandweerkamer hebben op 29 oktober 2016 op 

hoofdlijnen een principeakkoord bereikt over de 

reparatie van het FLO-overgangsrecht voor 

brandweerpersoneel. Deze hoofdlijnen zijn: 

 mogelijkheid tot langer doorwerken en nieuwe 

uittredeleeftijden uit de repressieve dienst; 

 reparatie van het AOW- en pensioengat, 

ontstaan door de verhoging van de AOW-leeftijd 

naar 67 jaar; 

 voor brandweermedewerkers een netto-

inkomensgarantie van 75% na uittreden tot aan 

hun pensioen; 

 afspraken over een inkomensvangnet bij 

arbeidsongeschiktheid vanaf 55 jaar. 

 

Vervolgens is in een technische commissie gewerkt 

aan uitwerking van deze hoofdlijnen. Als er 

bestuurlijke overeenstemming is bereikt over de 

uitwerking, kan het uitgewerkt akkoord aan de 

wederzijdse achterbannen worden voorgelegd.  

Dit betekent ook dat het ingangsmoment van de 

nieuwe regeling nog op zich laat wachten. Bonden 

en Brandweerkamer beseffen dat tussen nu en de 

nog te bepalen ingangsdatum medewerkers in 

onzekerheid zitten over wat een en ander voor hen 

betekent. De intentie van partijen is om alle 

medewerkers die op 29 oktober 2016, de datum 

van het principeakkoord, nog in actieve dienst 

waren, in te laten stromen in de nieuwe regeling 

(met de 75% netto uitkering) op een nader te 

bepalen ingangsdatum. 

 

Overleg over nieuwe CAO Gemeenten 

De CAO Gemeenten loopt tot 1 mei 2017. Begin 

2017 starten de onderhandelingen voor een 

nieuwe CAO. Om meer betrokkenheid te 

organiseren en meer tijd te nemen voor een 

verdiepende discussie, is gekozen voor co-creatie. 

Zo ontwikkelen verschillende werkgevers en 

werknemers in dialoog gezamenlijke 

aanbevelingen voor de nieuwe 

arbeidsvoorwaarden van 2017. Drie themagroepen 

(Flexibiliteit en zekerheid, Verlof, Bewust belonen), 

met werkgevers en werknemers van diverse 

gemeenten, formuleren hiertoe aanbevelingen. 

Een monitorgroep vanuit het Landelijk Overleg 

Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA) 

begeleidt het proces. In het LOGA zijn de 

Werkgeversorganisatie VNG en de vakorganisaties 

vertegenwoordigd. 
 

Koop versus huur brandweerkazernes 

Bij het besluit tot realisatie van nieuwbouw van de 

kazerne Bodegraven en de verbouw van de 

kazerne Nieuwerbrug door BHM, heeft het AB (30 

juni 2016) de regionaal commandant opdracht 

gegeven om de voor- en nadelen van koop en 

huur, vanuit brandweer- en gemeentelijk 

perspectief, te onderzoeken. 

 

Bestuurlijke afspraken relatie VRHM en de RDOG 

Het bestuur van de Regionale Dienst Openbare 

Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG) 

verplicht zich aan het bestuur van de 

Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) alle 

benodigde inzet aan personeel en middelen te 

leveren, die noodzakelijk is voor de uitvoering van 

de in de Wvr GR VRHM voorgeschreven taken 

betreffende de geneeskundige hulpverlening. 

 

Door de RDOG wordt het Programma 

Geneeskundige Hulpverlening met de 

programmabegroting en het deelprogramma 

Infectieziekte bestrijding opgesteld. Deze begroting 

wordt ter vaststelling voorgelegd aan het bestuur 

van de veiligheidsregio. Het AB van VRHM geeft na 

vaststelling van dit concept schriftelijk advies aan 

het bestuur van de RDOG. Het bestuur van de 

RDOG wijkt slechts af na overleg met het bestuur 

van VRHM. Na afloop van het jaar legt het bestuur 

van de RDOG in het Jaarbericht verantwoording af 

over de werkzaamheden. 

 

Dhr. J.F. Koen, waarnemend burgemeester van de 

gemeente Katwijk, is portefeuillehouder GHOR in 

het DB van VRHM.

 


