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‘Een goed netwerk is cruciaal’ 

 
Elkaar kennen. Samenwerking stimuleren. 
Zorgvuldige besluitvorming. Dat zijn de termen 
waarmee Peter Kessels de taken en functie van 
het Veiligheidsbureau omschrijft. “We fungeren 
als een soort schakelstation.” 
 
“In de veiligheidsregio’s gaat het naast de klassieke 
rampenbestrijding steeds meer om moderne 
crisisbeheersing”, vertelt Peter. “Continuïteit van 
de samenleving waarborgen, daar gaat het dan 
om.”  
Bij klassieke rampenbestrijding zijn van oudsher de 
politie, GHOR, brandweer en gemeenten 
betrokken. Bij moderne crisisbeheersing komen 
ook andere partners in beeld. Denk bijvoorbeeld 
aan leveranciers van elektra, gas, telecom en 
drinkwater. “Daar hebben we geen hiërarchische 
relatie mee. Dat vergt een andere manier van 
samenwerken.” De veiligheidsregio wordt meer 
een netwerkorganisatie. 
 
Domino-effect 
Natuurlijk moet de klassieke rampenbestrijding op 
orde zijn en blijven. Maar het uitvallen van de 
stroom of een dijkdoorbraak kan een domino-
effect hebben. “We realiseren ons soms niet wat 
de effecten kunnen zijn van een incident. Een goed 
netwerk is daarom cruciaal. Weten wie je 
waarvoor nodig hebt en hoe je diegene kunt 
bereiken. Ik herinner me dat we bij een grote 
stroomuitval vroeger het storingsnummer moesten 
bellen voor particulieren om de 
elektriciteitsleverancier te bereiken. En vervolgens 

konden we aansluiten in de lange wachtrij. Dat 
soort zaken is nu echt goed geregeld.”  
 

Stimuleren 
Het Veiligheidsbureau in Hollands 
Midden is vergeleken met andere 
regio’s klein. Dat hoeft ook niet 
groter, stelt Peter. “In Multi-
werkgroepen, Hoofdenoverleg en 
Veiligheidsdirectie wordt samen het 
werk gedaan. Dat al die collega’s 
zelf ook vaak een rol hebben in de 
crisisorganisatie is belangrijk: zij 
weten hoe bij crises moet worden 
gehandeld en wat er nodig is. Als 
Veiligheidsbureau stimuleren we 
dat alle partijen betrokken worden 
bij het maken van afspraken. En dat 
de bestuurlijke besluitvorming 
hierover zorgvuldig verloopt. Daar 

ligt ook mijn taak.” 
 
Regionaal Beleidsplan 
De gemeenteraden en crisispartners zijn betrokken 
geweest bij het opstellen van het Regionaal 
Beleidsplan 2016-2019. Beleidsprioriteiten zijn 
gedefinieerd: informatiegestuurd werken, 
risicogericht werken en omgevingsgericht 
(net)werken. Peter: “Daarmee sluiten we aan bij 
maatschappelijke ontwikkelingen en onze eigen 
doorontwikkeling als veiligheidsregio. Dat wordt nu 
gericht verder opgepakt en uitgewerkt.” 
 
Voorbereid zijn 
Voorbereiden op heel veel dingen waarvan je 
hoopt dat ze niet gebeuren, dat is waar het volgens 
Peter om gaat. “Want als er iets gebeurt moeten 
we er wel staan. Door ons samen voor te bereiden 
en te oefenen kent iedereen zijn eigen taak en 
weet hij wat hij kan verwachten van de ander. In 
die samenwerking is echt geïnvesteerd. En dat 
blijven we doen.”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Wettelijke grondslag 

Het Veiligheidsbureau is een organisatieonderdeel 

van de Veiligheidsregio Hollands Midden dat tot 

taak heeft de secretaris en de directeur 

Veiligheidsregio te ondersteunen. In deze functie 

ondersteunt het de besluitvorming in 

Hoofdenoverleg, de Veiligheidsdirectie en het 

bestuur en stimuleert het de multidisciplinaire 

samenwerking in de veiligheidsregio. 

Bron: GR VRHM (art. 28, 42 t/m 45). 
 
Uitgangspunten van beleid 

De opdracht voor het Veiligheidsbureau vindt de 

basis in de Gemeenschappelijke Regeling VRHM. 

De beleidsdoelstellingen voor de periode 2016-

2019 zijn vastgelegd in het Regionaal Beleidsplan 

VRHM. Aan deze beleidsdoelstellingen zijn 

concrete acties verbonden. De uitvoering hiervan 

wordt gemonitord. De beleidsdoelstellingen zijn 

sturend in de ontwikkeling en werkzaamheden van 

de veiligheidsregio (en haar partners) in deze 

beleidsplanperiode. 
 
Relevante ontwikkelingen 

In het nieuwe Regionaal Beleidsplan zijn op basis 

van maatschappelijk, relevante ontwikkelingen drie 

beleidsprioriteiten benoemd: informatiegestuurd 

werken, risicogericht werken en omgevingsgericht 

(net)werken. 

 

Nieuwe veiligheidsvraagstukken, crisistypen en 

andere samenwerkingsarrangementen met 

crisispartners en burgers vragen om een 

doorontwikkeling van de organisatie. De rol van de 

veiligheidsregio ontwikkelt zich hierbij van 

expertrol naar een rol als netwerkorganisatie in de 

veiligheidsketen waarbij ruimte geven, pionieren, 

experimenteren en het bij elkaar brengen van 

belangen centraal staan.  

 

Op basis van bevindingen van commissies als 

Noordanus, Hoekstra en Bruinooge en die van de 

Algemene Rekenkamer is door het 

Veiligheidsberaad een (landelijke) Strategische 

Agenda Veiligheidsregio’s opgesteld waaraan alle 

25 veiligheidsregio’s zich gecommitteerd hebben. 

Deze agenda speelt in op actuele thema’s van 

crisisbeheersing. 

 
Ambitieniveau 

Het Veiligheidsbureau stuurt aan op het versterken 

van de rol van VRHM als partner in de 

veiligheidsketen, zodat ze kan toegroeien naar de 

netwerkorganisatie die in verbinding staat met de 

omgeving en met de samenleving. 

Daarnaast stuurt het VB op de ambitie van de 

VRHM om een lerende en vernieuwende 

organisatie te zijn waarbij gericht gewerkt wordt 

aan kwaliteitsverbetering. Enerzijds door te borgen 

dat de uitkomsten van interne en externe 

evaluaties worden doorgevoerd. Anderzijds door 

een integraal kwaliteitszorgsysteem/planning- en 

controlcyclus te hanteren (art. 29 Wvr). 

Kwaliteitszorg ondersteunt bij het voorbereiden en 

uitvoeren van crisisbeheersing door het borgen, 

monitoren en verbeteren van de werkprocessen, 

producten en diensten. 

 
Beleidsnotities 

- Regionaal Beleidsplan VRHM 

- (Herziening) Regionaal Crisisplan VRHM 

- Regionaal Risicoprofiel VRHM 

- Rapport visitatie VRHM 

- Staat van de Rampenbestrijding 2016 

 
Risico’s en afhankelijkheden 

Om in te spelen op de gewenste veranderopgave 

wil VRHM het Multi-domein - de (coördinatie van 

de) samenwerking tussen crisispartners - beter 

zichtbaar maken binnen VRHM. Deze ontwikkeling 

vindt plaats in het project ‘Herziening 

organisatieplan’. En het krijgt ook vorm in 

projecten als ‘Doorontwikkeling Risicobeheersing’ 

en ‘Digitaal werken’. 

 

De samenwerking bij multidisciplinaire 

crisisbeheersing beperkt zich niet meer tot lokaal 

en regionaal niveau. Op landelijk niveau vindt, via 

het Veiligheidsberaad, afstemming plaats tussen 

veiligheidsregio’s. 

 
Kerngegevens 

 

Verzorging Besluitvormingsmomenten diverse gremia
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Hoofd Veiligheidsbureau 0,5 

Beleidsmedewerker 1,0 

Medewerker Bestuursondersteuning 0,8 



 
  

Wat willen wij bereiken Wat gaan wij ervoor doen 

Maatschappelijk 
effect 

Strategisch doel Operationeel doel Prestaties 

Going Concern  

Bevorderen van 
een veilige 
samenleving in 
de regio door  
slagvaardige 
operatie van de 
bestuurlijke en 
operationele 
crisisorganisatie 

Voorkomen, 
voorbereiden en 
bestrijden van 
incidenten, 
rampen en crises 

Bevorderen van de multidisciplinaire 
voorbereiding en uitvoering van de 
crisisbeheersing in de regio 

- Uitvoering van de 
actiepunten genoemd in 
het Regionaal 
Beleidsplan 2016-2019 
en vertaald in jaarlijkse 
werkplannen van de 
multidisciplinaire 
werkgroepen 

- Borging uitvoering 
aanbevelingen interne en 
externe evaluaties 

Zorgdragen voor een zorgvuldige besluitvorming 

door borging van een multidisciplinaire en 

integrale voorbereiding van de adviezen aan de 

verschillende vergaderingen, bewaking van het 

ambtelijke en bestuurlijke besluitvormingsproces 

en regievoering op de implementatie, 

monitoring en borging van genomen besluiten 

 
 
- Vergaderingen 39 

- Rapportages 3 

Koersbepaling 
door het 
opstellen van 
strategische 
documenten 

Inrichting van de bijbehorende 

uitvoeringsorganisatie en bewaking, evaluatie en 

waar nodig bijsturing (van werkprocessen, 

producten en diensten) zodat gericht 

kwaliteitsversterking plaatsvindt 

Samenstellen 
beleidsdocumenten: 
- Regionaal Beleidsplan 
- Regionaal Risicoprofiel 
- Regionaal Crisisplan 

Verbeterprojecten 

 Zorgen voor 
integratie van 
vernieuwingen 
binnen VRHM 

Actief samenwerken binnen VRHM zodat 
verbeterprojecten gekoppeld blijven aan de 
hoofddoelstellingen van VRHM 

- Deelname aan project 
Digitaal Werken 

- Herziening 
Organisatieplan 

- Deelname evaluatie 
GRIP-incidenten 

- Invoering integraal 
kwaliteitszorgsysteem/ 
verbetering P&C-cyclus 



Wat mag het kosten? 

De kosten van het programma Veiligheidsbureau 

worden gedragen door de inwonerbijdrage en de 

bijdrage, bestaande uit een derde deel van de voor 

de bestuursondersteuning gemaakte kosten van de 

politie. Daarnaast wordt een deel van de BDUR-

uitkering gebruikt ter kostendekking van het VB. 

In 2014 en 2015 is 15% bezuinigd op het 

programma Veiligheidsbureau. Deze bezuiniging is 

gerealiseerd door de uitgaven voor 

bestuursvergaderingen te versoberen. Het 

Veiligheidsbureau vervult een regionale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kassiersfunctie voor de gemeentelijke bijdragen 

aan Slachtofferhulp Nederland en het 

Veiligheidshuis. 

 

Specifieke begrotingsuitgangspunten 

- De activiteiten en de daarin te maken keuzes 

worden in lijn gebracht met het jaarplan 2017; 

- De huidige kostenverdeling over politie 

(facturatie), brandweer en GHOR 

(budgetoverheveling), elk voor 1/3 deel, wordt 

gehandhaafd.



 

 
 
 

Lasten en baten VB 
Taakve
ld 

Programmabegroting 2017 Programmabegroting 2018 Meerjarenraming 

(x € 1.000)   Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo 
Saldo 
2019 

Saldo 
2020 

Saldo 
2021 

Product Kassiersfuncties                     

Bestuurlijke ondersteuning 0.1 160   160 160   160 160 160 160 

KF-Slachtofferhulp 1.1 149   149 151   151 151 151 151 

Activiteiten 1.1 20   20 20   20 20 20 20 

KF-Veiligheidshuis 1.2 180   180 184   184 184 184 184 

Subtotaal   509   509 515   515 515 515 515 

                      

Dekkingsbronnen:                     

Gem. bijdr.- Slachtofferhulp 1.1   -149 -149   -151 -151 -151 -151 -151 

Gem. bijdr.-Veiligheidsbureau 1.1   -134 -134   -134 -134 -134 -134 -134 

Bijdrage Politie HM 0.7   -66 -66   -66 -66 -66 -66 -66 

Rijksbijdrage (BDUR) 0.7   -10 -10   -10 -10 -10 -10 -10 

Gem. bijdr.- Veiligheidshuis 1.2   -180 -180   -184 -184 -184 -184 -184 

Subtotaal     -539 -539   -545 -545 -545 -545 -545 

                      

Voor bestemming   509 -539 -30  515 -545 -30  -30  -30  -30  

Mutatie reserves 0.10           
               
-    

      

Na bestemming   509  -539  -30  515  -545  -30  -30  -30  -30  

Vennootschapsbelasting 0.9                   

Na belasting 0.11 509 -539 -30  515 -545 -30  -30  -30  -30  

Beleidsuitgangspunten vastgesteld door het AB, d.d. 23-02-2017   

Gemeentelijke bijdrage programma Veiligheidsbureau begroting 2017             462.660  

Na-ijleffect index kassiersfunctie Slachtofferhulp                    880  

Toepassing index van 1,3% 463.540               6.026  

Niveau begroting 2018, verdeling per inwoner, zie bijlagen             469.566  

Inwoners gemeenten VRHM op 1-1-2016, bedrag per inwoner 2018           779.718                  0,60  

Saldo mutatie ten opzichte van 2017                 6.906  


